หนังสือสวดมนต์
ท�ำวัตรเช้า-เย็น

1. วัดพุทธบารมี ฮัมบวร์ก / 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. วัดพุทธเมตตาบารมี 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. วัดพุทธบารมี 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. วัดพุทธบารมี 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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หนังสือสวดมนต์
ท�ำวัตรเช้า-เย็น

5. วัดเมตตาบารมี ดอร์ทมุนน์

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. วัดพุทธบารมี สตาวังเงอร์

Revheimsveien 141, 4043 Hafrsjord, Stavanger Norway
Tel. +(47) 4862 3245
E-mail : coolbagheng@gmail.com
Facebook : วัดพุทธบารมีสตาวังเงอร์ 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. วัดพุทธบารมี แสงธรรม บราติสลาวา 
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. วัดพุทธบารมี เดนมาร์ก

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 คุณสมฺปนฺโน) เจ้าอาวาสวัดพุทธบารมี ฮัมบวร์ก
ประธานมูลนิธิวัดพุทธบารมี ฮัมบวร์ก ประเทศ เยอรมนี
3

ค�ำน�ำ
หนังสือสวดมนต์เล่มนี้รวบรวมขึ้นเป็นกาลเฉพาะ เนื่องจากเคยได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียน
ญาติธรรมและไปกิจนิมนต์ตามเมืองต่าง ๆ ในประเทศเยอรมัน ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ
ประเทศเพือ่ นบ้าน เห็นว่าญาติโยมมีความสนใจในการสวดมนต์ทำ� วัตรเช้า-เย็นกันมาก จึงจัดพิมพ์
หนังสือสวดมนต์ไว้ เพือ่ สะดวกในการสวดสาธยาย และเป็นไปในแนวเดียวกัน พร้อมทัง้ จะสะดวก
ต่อการเปิดอ่าน พร้อมกันนีไ้ ด้สอดแทรกคติธรรมไปในท้ายเล่ม เพือ่ ผูส้ นใจเอาไปเป็นแนวคิดสอน
ใจตัวเองได้
การสวดมนต์ ได้พากันนิยมมาแล้วตั้งแต่โบราณกาล แม้ในศาสนาพราหมณ์ก็ได้นิยม
สวดกันมา ดังเรียกกันว่า สาธยายมนต์ ร่ายมนต์ เพื่อความทรงจ�ำพระเวทย์บ้าง เพื่อความเป็น
สิรมิ งคลบ้าง ในทางพระพุทธศาสนามีการสวดสาธยายเช่นเดียวกัน ในชัน้ ต้นเพียงแต่สวดสาธยาย
เพื่อความทรงจ�ำพระพุทธวจนะเท่านั้น เมื่อชาวบ้านได้ยินพระสงฆ์สวดสาธยายก็พากันอนุโมทนา
และได้ถอื กันว่า การได้ยินได้ฟังพระสงฆ์สวดสาธยายเช่นนั้นเป็นสิริมงคล ในสมัยนั้นยังหาได้มี
ต�ำรับต�ำราที่จะได้จดจารึกไว้ไม่ ต้องท่องจ�ำกันด้วยวาจา เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดขึน้ พระสงฆ์กจ็ ะสาธยายเช่นนัน้ เป็นสิรมิ งคล สวดสาธยายพระพุทธวจนะนัน้ ตามสมควรแก่
เหตุการณ์ ดังมีเรื่องเล่าว่า เมื่อคราวเมืองเวสาลีเกิดโรคระบาดท�ำให้คนและสัตว์ตายกันมาก
พระอานนท์ได้ไปยังที่นั้น แล้วสวดรัตนสูตร โรคนั้นก็ระงับไป เมื่อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงประชวร โปรดให้พระจุนทเถระสวดโพชฌงคสูตรถวาย และอีกครั้งหนึ่งพวกภิกษุไปบ�ำเพ็ญ
สมณธรรมอยูใ่ นป่า ถูกพวกอมนุษย์รบกวน กลับมาเฝ้ากราบทูลพระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระองค์ทรง
โปรดให้สวดกรณียเมตตาสูตรแล้วอยู่ต่อไป ภัยเหล่านั้นก็ไม่มี ฯลฯ
ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่สนใจท่องสาธยายและร่วมอนุโมทนาในการบริจาคจัดพิมพ์
หนังสือสวดมนต์ฉบับนี้ เพื่อเป็นธรรมทาน ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ความเจริญใน
หน้าที่การงาน มีความสุขส�ำราญ สมดังมโนมัย ที่ใจปรารถนาทุกๆ ประการเทอญฯ

พระครูคุณสารโสภณ (ทองพูน คุณสมฺปนฺโน)
วัดพุทธบารมี ฮัมบวร์ก - เนเธอร์แลนด์
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พระบรมสารีริกธาตุ
รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ประดิษฐานที่วัดพุทธบารมีเนเธอร์แลนด์

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
พระอาจารย์ใหญ่สายพระป่ากรรมฐาน

พระพุทธเมตตา
ประดิษฐานที่เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ�้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวล�ำภู
สนทนาธรรมกับ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จังหวัดสุรนิ ทร์
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หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
กราบนมัสการ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.9)
เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์
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หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม
วัดกระดึงทอง อ�ำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ
ค�ำน�ำ		
ค�ำสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ค�ำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

๔
๑๑
๑๒

ท�ำวัตรเช้า

๑๓
ปุพพะภาคะนะมะการะ
๑๔
พุทธาภิถุติ
๑๔
ธัมมาภิถุติ
๑๖
สังฆาภิถุติ
๑๗
ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
๑๘
สังเวคะปะริทีปะกะปาะ
๒๐
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
๒๕
กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ
๒๗
อภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
๒๙
พรหมะวิหาระผะระณาปาฐะ
๓๐
บทพิจารณาสังขาร
๓๑
เจริญพรหมวิหาร
๓๓
ปัตติทานะคาถา (พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔) ๓๓
ปัตติทานะคาถา (ยา เทวตา)
๓๕
สังเขปะปัตติทานะคาถา
๓๗
สุมังคะละคาถา
๓๗
พระคาถาเมตตาหลวง
๓๘
จะตุรัปปะมัญาปาโฐ (บทแผ่เมตตาสี่ทิศ) ๔๐
แนะวิธีละนิมิต
๔๑
กรวดน�ำ้ อิมินา
๔๒

ท�ำวัตรเย็น

ค�ำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
ค�ำบูชาพระรัตนตรัย
ปุพพะภาคะนะมะการะ

๔๓
๔๓
๔๔
๔๕

พุทธานุสสะติ
พุทธาภิคีติ
ธัมมานุสสะติ
ธัมมาภิคีติ
สังฆานุสสะติ
สังฆาภิคีติ
อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
พรหมะวิหาระผะระณาปาฐะ
บทพิจารณาสังขาร
ปะกิณณะกะคาถา
เจริญพรหมวิหาร
ปัตติทานะคาถา (พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔)
ปัตติทานะคาถา (ยา เทวตา)
สังเขปะปัตติทานะคาถา
สุมังคะละคาถา
ค�ำเจริญกรรมฐานภาวนา
พระคาถาเมตตาหลวง
จะตุรัปปะมัญาปาโฐ (บทแผ่เมตตาสี่ทิศ)
กรวดน�้ำอิมินาใหญ่
ค�ำกรวดน�้ำ	
ต้นสวดมนต์ (ชุมนุมเทวดา)
ปุพพะภาคะนะมะการะ
สะระณะคะมะนะปาฐะ
สัจจะกิริยาคาถา
มะหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา
เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา
ปัพพะโตปะมะคาถา

๔๖
๔๗
๔๙
๔๙
๕๑
๕๒
๕๔
๕๗
๕๙
๖๐
๖๑
๖๓
๖๔
๖๔
๖๖
๖๘
๖๘
๖๙
๗๐
๗๒
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๗
๗๘
๗๙
๗๙
๘๐
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สารบัญ
อะริยะธะนะคาถา
นะมะการะสิทธิคาถา
สัมพุทเธ (ใช้สวดแทน โย จักขุมา)
นะโมการะอัฏะกัง (นโม ๘ บท)
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
อุณหิสสะวิชะยะคาถา (คาถาต่ออายุ)
มังคะละสุตตัง
บทขัดระตะนะสุตตัง
ระตะนะสุตตัง
ระตะนะสุตตัง (ยกมาสวดโดยย่อ)
กะระณียะเมตตะสุตตัง
ขันธะปะริตตะคาถา
ธะชัคคะปะริตตัง
ธะชัคคะปะริตตะคาถา (สวดโดยย่อ)
โมระปะริตตัง (สวดตอนเช้า-เย็น)
วัฏฏะกะปริตตัง
อาฏานาฏิยะปะริตตัง
อังคุลิมาลปะริตตัง
โพชฌังคะปะริตตัง
อะภะยะปะริตตัง
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
ชะยะปะริตตัง
สักกัตวา		
สุมังคะละคาถา
ถวายพรพระ (พาหุง)
พระคาถาชินบัญชร
สุขาภิยาจนคาถา
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
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๘๐
๘๑
๘๑
๘๒
๘๓
๘๓
๘๔
๘๖
๘๗
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๔
๙๕
๙๖
๙๖
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๑๐
๑๑๒
๑๑๓
๑๒๐

อาทิตตะปะริยายะสุตตัง
ธัมมะนิยามะสุตตัง
สะติปัฏฐานะปาโฐ
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
คนละเรื่อง
สาราณียะธัมมะสุตตัง
ภิกขุอะปะริหานิยะธัมมะสุตตัง
มัคคะวิภังคะสุตตัง
อัฏฐังคิกะมัคคะคาถา
โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ
สีลุทเทสะปาโฐ
ตายะนะคาถา
โมกขุปายะคาถา
สะหัสสะนัย
ธัมมะสังคะณีมาติกาปาฐะ
วิปัสสะนาภูมิปาะ
ปะฏิจจะสะมุปปาทะ
ปัฏฐานะมาติกาปาฐะ
ภัทเทกะรัตตะคาถา
ติอุทานะคาถา
สวดแจง (พระวินัย)
พระสูตร		
พระอภิธรรม พระสังคณี
พระวิภังค์
พระธาตุกถา
พระปุคคลบัญญัติ
พระกถาวัตถุ
พระยมก		
พระมหาปัฏฐาน

๑๒๔
๑๒๘
๑๓๐
๑๓๓
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๘
๑๔๐
๑๔๔
๑๔๔
๑๔๘
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๑
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๓
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๔

สารบัญ
บังสุกุลตาย - บังสุกุลเป็น
ติลักขะณาทิคาถา
มหาสมัยสูตร (ภาษาบาลี)
เมตตาหลวงใหญ่
พระคาถามหาทิพยมนต์บทใหญ่
บทนมัสการพระรัตนตรัย
พระคาถามหาทิพยมนต์
บทสวดทิพยมนต์
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม
พระคาถาธารณปริตร
จุลชัยยะมงคลคาถา (ไชยน้อย)
ค�ำไหว้บารมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
คาถาหว่านทราย
อนุโมทนาวิธี
มงคลจักกวาฬน้อย
มงคลจักกวาฬใหญ่
กาละทานะสุตตะคาถา
เกณิยานุโมทนาคาถา
วิหาระทานะคาถา
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
เทวะเทวตาภิสัมมันตะนะคาถา
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
อาทิยะสุตตะคาถา
ระตะนัตตะยานุภาวาทิคาถา
ถวายอติเรก
ติโรกุฑฑะกัณฑะสุตตะคาถา
บทนมัสการ
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ (สรภัญญะ)

๑๖๔
๑๖๖
๑๖๗
๑๗๖
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๗
๒๐๒
๒๐๕
๒๐๘
๒๑๐
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๘
๒๑๙
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๐
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๑
๒๒๓
๒๒๓

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ (สรภัญญะ) ๒๒๔
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ (สรภัญญะ) ๒๒๕
ชะยะสิทธิคาถา
๒๒๖
ค�ำบูชาในวันมาฆปุณณมี (เวียนเทียน) ๒๒๗
ค�ำบูชาในวันวิสาขปุณณมี (เวียนเทียน) ๒๒๙
ค�ำบูชาในวันอาสาฬหปุณณมี (เวียนเทียน) ๒๓๑

ศาสนพิธตี ่างๆ

ค�ำขอขมาพระรัตนตรัย
วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง
อัฏฐบริขารและเครื่องใช้อื่นๆ
ค�ำพินทุผ้า
ค�ำอธิษฐานจ�ำพรรษา
ค�ำสัตตาหะ
พิธีบวชชี		
ค�ำขอบวชชี
ค�ำแปล ศีล ๘
ค�ำลาสิกขา
ค�ำสมาทานศีล ๕
สิกขาบท ๕ ข้อ
ค�ำอาราธนาพระปริตร
ค�ำอาราธนาธรรม
(ค�ำกล่าวนิมนต์พระเทศน์)
ค�ำถวายสังฆทาน
ค�ำถวายสังฆทานอุทิศให้แก่ผู้ตาย
ค�ำถวายผ้าบังสุกุล
ค�ำถวายผ้ากฐิน
ค�ำถวายพระพุทธรูป
ค�ำถวายเครื่องอัฏฐบริขาร
ค�ำถวายกระทงส�ำหรับลอยประทีป

๒๓๓
๒๓๕
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๑
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๕
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๑
๒๕๒
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สารบัญ
ค�ำถวายเทียนพรรษา
ค�ำถวายสังฆทาน และยารักษาโรค
ค�ำกรวดน�ำ้ แบบสั้น
การปฏิบัติต่อพระสงฆ์
ต�ำนานพระพุทธชัยมงคล (พาหุง)
มงคลที่ ๑
มงคลที่ ๒
มงคลที่ ๓
มงคลที่ ๔
มงคลที่ ๕
มงคลที่ ๖
มงคลที่ ๗
มงคลที่ ๘

๒๕๒
๒๕๓
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๕
๒๕๘
๒๖๓
๒๖๘
๒๗๔
๒๗๙
๒๘๒
๒๘๗

เกร็ดธรรม

๒๙๒
๒๙๒
๒๙๒
๒๙๒

คติธรรม ค�ำกลอน

๒๙๔
๓๐๒
๓๐๒

การแก้ปัญหาชีวิต
คาถากันความทุกข์
คติธรรมน�ำใจ
คาถาบูชาพ่อแม่
คุณบิดา มารดาครูบาอาจารย์
ประวัติพระพุทธรูปบูชาประจ�ำวัน
ส�ำหรับพุทธศาสนิกชน
การบูชา		
บทสวด บูชาพระประจ�ำวันอาทิตย์
บทสวด บูชาพระประจ�ำวันจันทร์
บทสวด บูชาพระประจ�ำวันอังคาร
บทสวด บูชาพระประจ�ำวันพุธ (กลางวัน)
บทสวด บูชาพระประจ�ำวันพุธ (กลางคืน)
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๓๐๗
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓

บทสวด บูชาพระประจ�ำวันพฤหัสบดี
บทสวด บูชาพระประจ�ำวันศุกร์
บทสวด บูชาพระประจ�ำวันเสาร์

คติธรรมค�ำสอน

- หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
- หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
- หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม
การกราบพระรัตนตรัย

๓๑๕
๓๑๗
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๒
๓๓๐
๓๓๗

ศาสนพิธตี ่างๆ เพิ่มเติม
ค�ำพินทุผ้า

ค�ำอธิษฐานบริขาร
วิธีถอนค�ำอธิษฐาน
ค�ำวิกัปบริขาร
ค�ำเสียสละไตรจีวรล่วงราตรี
ค�ำเสียสละอติเรกจีวรล่วงราตรี ๑๐ วัน
ค�ำคืนจีวร
ค�ำเสียสละอติเรกบาตรล่วง ๑๐ วัน
กัปปิยโวหาร
ค�ำขอนิสัย
ค�ำขอขมาโทษ
อุโบสถ		
ปวารณา		
บุพพกิจแห่งปวารณา
ค�ำถวายผ้ากฐินทาน
ค�ำอปโลกน์กฐิน
ญัตติทุติยกรรมวาจา
ค�ำกรานกฐิน
ค�ำอนุโมทนากฐิน
รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

๓๓๙

๓๓๙
๓๔๐
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๓
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๑
๓๕๑
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๔
๓๕๕

ค�ำสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
วันทามิ ภันเต เจติยัง
สัพพัง สัพพัตถะ ฐาเน
สุปะติฏฐิตัง สารีรังกะธาตุง มะหาโพธิง พุทธะรูปัง สักการัตถัง
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทา.
พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต
ธัมมะปูชา มะหัปปัญโญ
สังฆะปูชา มหาโภคาวะโห
สิทธิชะโย สิทธิลาโภ
สิทธิสุโข ภะวันตุ เต.
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ค�ำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา  
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,

พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า นั้ น พระองค์ ใ ด,
เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์
สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,
ส๎วากขาโต เยนะ
พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ภะคะวะตา ธัมโม,
พระองค์ใด, ตรัสไว้ดีแล้ว
สุปะฏิปันโน ยัสสะ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระองค์ใด, ปฏิบัติดีแล้ว
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง
ข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลายขอบู ช าอย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง
สะธัมมัง สะสังฆัง,
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, พร้อม
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง
ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเครื่อง
อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ,
สักการะทั้งหลายเหล่านี้ อันยกขึ้นตาม
สมควรแล้วอย่างไร,
สาธุ โน ภันเต  ภะคะวา  
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู ้ เ จริ ญ , พระผู ้ มี พ ระ
สุจิระปะรินิพพุโตปิ,
ภาคเจ้าแม้ปรินพิ พานนานแล้ว, ทรงสร้าง
คุ ณ อั น ส� ำ เร็ จ ประโยชน์ ไ ว้ แ ก่ ข ้ า พเจ้ า
ทั้งหลาย,
ปัจฉิมา ชะนะตานุกัมปะมานะสา, ทรงมี พ ระหฤทั ย อนุ เ คราะห์ แ ก่ พ วก
ข้าพเจ้า, อันเป็นชนรุ่นหลัง
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อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณา- ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า, จงรับเครื่อง
การะภูเต ปฏิคคัณหาตุ,
สักการะอันเป็นบรรณาการของคนยาก
ทั้งหลายเหล่านี้,
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้า
หิตายะ สุขายะ ฯ
ทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ

ท�ำวัตรเช้า
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
ภะคะวา,

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์,
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้
ชอบได้โดยพระองค์เอง.
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ข้ า พเจ้ า อภิ ว าทพระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ,
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน   (กราบ)                                                                            
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาค
เจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมัง นะมัสสามิ.
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
สาวะกะสังโฆ,
ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ.
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
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(ผู้เป็นหัวหน้ากล่าวแต่เพียงผู้เดียว)

ยะมัม๎หะ โข  มะยัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา,  อุททิสสะ  
ปัพพะชิตา  โย  โน ภะคะวา  สัตถา,  ยัสสะ  จะ  มะยัง  ภะคะวะโต  
ธัมมัง   โรเจมะ,   อิเมหิ   สักกาเรหิ   ตัง   ภะคะวันตัง   สะสัทธัมมัง
สะสาวะกะสังฆัง  อะภิปูชะยามะ.

ปุพพะภาคะนะมะการะ
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

ขอนอบน้ อ มแด่ พ ระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า
พระองค์นั้น
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
(ว่า ๓ ครั้ง)

พุทธาภิถุติ
(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส)

โย โส ตะถาคะโต
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต
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พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า นั้ น พระองค์ ใ ด
เป็นผู้ไกลจากกิเลส,
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา และจรณะ
เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

โลกะวิทู
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้
อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า.
สัตถา เทวะมะนุสสานัง,
เป็นครูผู้สอนของเทวดา และมนุษย์
ทั้งหลาย
พุทโธ
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวา
เป็นผูม้ คี วามจ�ำเริญ จ�ำแนกธรรมสัง่ สอน
สัตว์
โย  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ได้ทรง
สะมาระกัง  สะพ๎รัห๎มะกัง,
ท�ำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญา
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง อันยิ่งเองแล้ว,ทรงสอนโลกนี้ พร้อมทั้ง
สะเทวะมะนุสสัง  สะยัง
เทวดา, มารพรหม และหมูส่ ตั ว์ พร้อมทัง้
อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา
สมณพราหมณ์, พร้อมทั้งเทวดาและ
ปะเวเทสิ,
มนุษย์ให้รู้ตาม,
โย  ธัมมัง  เทเสสิ  
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรง
แสดงธรรมแล้ว
อาทิกัล๎ยาณัง
ไพเราะในเบื้องต้น
มัชเฌกัล๎ยาณัง
ไพเราะในท่ามกลาง
ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง
ไพเราะในที่สุด
สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง
ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่ง
เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง การปฏิบตั ิ อันประเสริฐ บริสทุ ธิ์ บริบรู ณ์
พรัหมะจะริยัง ปะกาเสสิ,
สิ้นเชิง พร้อมทั้งอรรถะ (ค�ำอธิบาย)
พร้อมทั้งพยัญชนะ (หัวข้อ)
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ตะมะหัง  ภะคะวันตัง
อะภิปูชะยามิ,
ตะมะหัง  ภะคะวันตัง
สิระสา นะมามิ,

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น
ข้าพเจ้านอบน้อมพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นนั้
ด้วยเศียรเกล้า
(กราบระลึกถึงคุณพระพุทธ)

ธัมมาภิถุติ
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส)

โย  โส  ส๎วากขาโต
พระธรรมนั้นใด เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ภะคะวะตา ธัมโม
ได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก		
เป็นสิง่ ทีผ่ ศู้ กึ ษาและปฏิบตั ิ พึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง
อะกาลิโก
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จ�ำกัดกาล
เอหิปัสสิโก
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ, เป็นสิ่งที่ผู้รู้ ก็รู้ได้เฉพาะตน
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิง่ เฉพาะพระธรรมนัน้
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ, ข้ า พเจ้ า นอบน้ อ มพระธรรมนั้ น ด้ ว ย
เศียรเกล้า
(กราบระลึกถึงคุณพระธรรม)
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สังฆาภิถุติ
(หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส)

โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง
จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย
ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
หมูใ่ ด, ปฏิบตั เิ พือ่ รูธ้ รรมเป็นเครือ่ งออก
จากทุกข์แล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว
ได้แก่ บุคคลเหล่านี้ คือ

คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่
นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ
นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะ ที่เขาน�ำมาบูชา
เป็ น สงฆ์ ค วรแก่ สั ก การะที่ เ ขาจั ด ไว้
ต้อนรับ
เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท�ำอัญชลี
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อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง
โลกัสสะ
ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่น
ยิ่งกว่า
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระสงฆ์
หมู่นั้น
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ, ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่น้ัน ด้วย
เศียรเกล้า
(กราบระลึกถึงคุณพระสงฆ์)

ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ
สังเวคะวัตถุปะริทีปะกะปาฐัญจะ ภะณามะ เส)

* พุทโธ  สุสุทโธ  
กะรุณามะหัณณะโว
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก
วันทามิ  พุทธัง
อะหะมาทะเรนะ  ตัง
ธัมโม  ปะทีโป  
วิยะ  ตัสสะ  สัตถุโน
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พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีพระกรุณาดุจ
ห้วงมหรรณพ
พระองค์ ใ ดมีต าคือ ญาณอัน ประเสริฐ
หมดจดถึงที่สุด
เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาป และอุปกิเลสของ
โลก
ข้ า พเจ้ า ไหว้ พ ระพุ ท ธเจ้ า พระองค์ นั้ น
โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ
พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรือง
เปรียบดวงประทีป

โย มัคคะปากา
มะตะเภทะภินนะโก
โลกุตตะโร  โย  จะ
ตะทัตถะทีปะโน
วันทามิ  ธัมมัง
อะหะมาทะเรนะ  ตัง
สังโฆ  สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต
โย ทิฏฐะสันโต
สุคะตานุโพธะโก
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส

จ�ำแนกประเภท คือมรรค ผล นิพพาน
ส่วนใด
ซึ่งเป็นตัวโลกุตตระ และส่วนใดที่ชี้แนว
แห่งโลกุตตระนั้น
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนัน้ โดยใจเคารพ
เอื้อเฟื้อ
พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิง่ ใหญ่กว่านาบุญ
อันดีทั้งหลาย
เป็นผู้เห็นพระนิพพาน ตรัสรู้ตามพระ
สุคตหมู่ใด
เป็นผูล้ ะกิเลสเครือ่ งโลเล เป็นพระอริยเจ้า
มีปัญญาดี
วันทามิ  สังฆัง
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมูน่ นั้ โดยใจเคารพ
อะหะมาทะเรนะ  ตัง
เอื้อเฟื้อ
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง บุญใดทีข่ า้ พเจ้าผูไ้ หว้อยูซ่ งึ่ วัตถุสาม, คือ
วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง พระรัตนตรัยอันควรบูชายิง่ โดยส่วนเดียว,
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ
ได้ ก ระท� ำ แล้ ว เป็ น อย่ า งยิ่ ง เช่ น นี้ ๆ,
สัพพุปัททะวา มา โหนตุ เว
ขออุปัทวะ (ความชั่ว) ทั้งหลาย, จงอย่า
ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.
ได้มีแก่ข้าพเจ้าเลย, ด้วยอ�ำนาจส�ำเร็จ
อันเกิดจากบุญนั้น.
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สังเวคะปะริทีปะกะปาฐะ
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดย
พระองค์เอง
ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก
และพระธรรมที่ ท รงแสดงเป็ น ธรรม
เครื่องออกจากทุกข์
อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก
เป็ น เครื่ อ งสงบกิ เ ลส เป็ น ไปเพื่ อ
ปรินิพพาน
สัมโพธะคามี  สุคะตัปปะเวทิโต เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นธรรมที่
พระสุคตประกาศ
มะยันตัง  ธัมมัง  สุต๎วา
พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงได้รู้
เอวัง  ชานามะ
อย่างนี้ว่า
ชาติปิ  ทุกขา
แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์
ชะราปิ  ทุกขา
แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์
มะระณัมปิ  ทุกขัง
แม้ความตายก็เป็นทุกข์
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัส- แม้ความโศก ความร�่ำไรร�ำพัน ความ
สุปายาสาปิ ทุกขา,
ไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความ
คับแค้นใจก็เป็นทุกข์
อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็
เป็นทุกข์
ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข
ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ
ก็เป็นทุกข์
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ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ  
ตัมปิ  ทุกขัง
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา
ทุกขา 
เสยยะถีทัง
รูปูปาทานักขันโธ
เวทะนูปาทานักขันโธ

มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น นั้นก็
เป็นทุกข์
ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ท้ัง ๕ เป็นตัว
ทุกข์
ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
ขันธ์อนั เป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดมัน่ คือรูป
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ
เวทนา
สัญญูปาทานักขันโธ
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ
สัญญา
สังขารูปาทานักขันโธ
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ
สังขาร
วิญญาณูปาทานักขันโธ
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ
วิญญาณ
เยสัง ปะริญญายะ
เพื่อให้สาวกก�ำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์
เหล่านี้เอง
ธะระมาโน โส ภะคะวา
จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อยังทรง
พระชนม์อยู่
เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ
ย่อมทรงแนะน�ำสาวกทั้งหลาย เช่นนี้
เป็นส่วนมาก
เอวัง  ภาคา  จะ  ปะนัสสะ   อนึ่ง ค�ำสั่งสอนของพระผู้มพี ระภาคเจ้า
ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี นั้น, ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลาย, ส่วน
พะหุลา ปะวัตตะติ,
มากมีส่วนคือการจ�ำแนกอย่างนี้ว่า,
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รูปัง  อะนิจจัง
เวทะนา  อะนิจจา
สัญญา  อะนิจจา
สังขารา  อะนิจจา
วิญญาณัง  อะนิจจัง
รูปัง  อะนัตตา
เวทะนา  อะนัตตา
สัญญา  อะนัตตา
สังขารา  อะนัตตา
วิญญาณัง  อะนัตตา
สัพเพ  สังขารา  อะนิจจา
สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ
เต (ตา) มะยัง โอติณณามะหะ
ชาติยา 
ชะรามะระเณนะ
โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  
โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ,
ทุกโขติณณา
ทุกขะปะเรตา
ชายสวด เต มะยัง   หญิงสวด ตา มะยัง
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รูปไม่เที่ยง
เวทนาไม่เที่ยง
สัญญาไม่เที่ยง
สังขารไม่เที่ยง
วิญญาณไม่เที่ยง
รูปไม่ใช่ตัวตน
เวทนาไม่ใช่ตัวตน
สัญญาไม่ใช่ตัวตน
สังขารไม่ใช่ตัวตน
วิญญาณไม่ใช่ตัวตน
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตนดังนี้
พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบง�ำแล้ว
โดยความเกิด
โดยความแก่ และความตาย
โดยความโศก ความร�่ำไรร�ำพัน ความ
ไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความ
คับแค้นใจทั้งหลาย
เป็นผู้ถูกความทุกข์หยั่งเอาแล้ว
เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว

อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ
ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยา 
ปัญญาเยถาติ ฯ

ท�ำไฉน การท�ำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้น
นี้ จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ ฯ

(ส�ำหรับพระภิกษุ – สามเณรสวด)
จิระปะรินิพพุตัมปิ  
ตัง  ภะคะวันตัง  อุททิสสะ  
อะระหันตัง  สัมมาสัมพุทธัง,
สัทธา  อะคารัส๎มา
อะนะคาริยัง  ปัพพะชิตา 
ตัส๎มิง  ภะคะวะติ  
พรัหมะจะริยัง  จะรามะ
ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะ
สะมาปันนา
ตัง โน พรัหมะจะริยัง อิมัสสะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ ฯ

เราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาค
เจ้าผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดย
พระองค์ เ องแม้ ป ริ นิ พ พานนานแล้ ว
พระองค์นั้น
เป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือน ไม่
เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว
ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ ในพระผู้
มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่อง
เลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลาย
ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้น
จงเป็นไปเพื่อการท�ำที่สุดแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ เทอญ ฯ
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(ส�ำหรับอุบาสก – อุบาสิกาสวด)

จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  
เราทั้งหลายเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มพี ระ
ภะคะวันตัง สะระณังคะโต (ตา), ภาคเจ้า แม้ปรินพิ พานนานแล้วพระองค์
นั้นเป็นสรณะ
ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ
ถึงพระธรรมด้วย ถึงพระสงฆ์ด้วย
ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง
จักท�ำในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งค�ำสั่ง
ยะถาสะติ ยะถาพะลัง
สอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ตาม
มะนะสิกะโรมะ
สติก�ำลัง
อะนุปะฏิปัชชามะ,
สา  สา  โน  ปะฏิปัตติ อิมัสสะ ขอให้การปฏิบัตินั้น ๆ ของเราทั้งหลาย
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
จงเป็นไปเพื่อการท�ำที่สุดแห่งกองทุกข์
อันตะกิริยายะ  สังวัตตะตุ ฯ ทั้งสิ้นนี้ เทอญ ฯ

ชายสวด คะโต หญิงสวด คะตา
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ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)

ปะฏิสังขา  โยนิโส  
จีวะรัง  ปะฏิเสวามิ
ยาวะเทวะ สีตัสสะปะฏิฆาตายะ
อุณ๎หัสสะ  ปะฏิฆาตายะ
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิรงิ สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
ยาวะเทวะ  หิริโกปินะ
ปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
ปะฏิสังขา  โยนิโส  
ปิณฑะปาตัง  ปะฏิเสวามิ
เนวะ  ท๎วายะ  นะ  มะทายะ  
นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ
ยาวะเทวะ  อิมัสสะ  กายัสสะ
ฐิติยา  ยาปะนายะ
วิหิงสุปะระติยา
พรัหมะจะริยานุคคะหายะ
อิติ  ปุราณัญจะ  เวทะนัง  
ปะฏิหังขามิ  นะวัญจะ  
เวทะนัง  นะ  อุปปาเทสสามิ

เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วนุง่ ห่ม
จีวร
เพียงเพื่อบ�ำบัดความหนาว
เพื่อบ�ำบัดความร้อน
เพื่อบ�ำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุง
ลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิด
ความละอาย.
เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว ฉัน
บิณฑบาต
ไม่ให้เป็นไปเพือ่ ความเพลิดเพลิน สนุก
สนาน ไม่ให้เป็นไปเพือ่ ความเมามันเกิด
ก�ำลังทางกาย ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ
ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง
แต่ให้เป็นไปเพียงเพือ่ ความตัง้ อยูไ่ ด้แห่ง
กายนี้ เพื่อความเป็นไปได้ของอัตตภาพ
เพื่อระงับเสียซึ่งความเบียดเบียน
เพื่อจะอนุเคราะห์พรหมจรรย์
ด้วยการท�ำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้
ซึ่งทุกข์เวทนาเก่า คือความหิวและไม่ทำ�
ทุกข์เวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น
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ยาต๎รา  จะ  เม  ภะวิสสะติ  
อะนะวัชชะตา  จะ  
ผาสุวิหาโร  จาติ
ปะฏิสังขา  โยนิโส  
เสนาสะนัง  ปะฏิเสวามิ
ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ
อุณ๎หัสสะ  ปะฏิฆาตายะ
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิรงิ สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
ยาวะเทวะ  อุตุปะริสสะยะ
วิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง

อนึ่ง ความเป็นไปได้โดยสะดวกแห่ง
อัตตภาพนีด้ ว้ ย, ความเป็นผูห้ าโทษมิได้
ด้วย, และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย,
จักมีแก่เรา, ดังนี้
เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอย
เสนาสนะ
เพียงเพื่อบ�ำบัดความหนาว
เพื่อบ�ำบัดความร้อน
เพื่อบ�ำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง
ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
เพียงเพือ่ บรรเทาอันตรายจะพึงมีจากดิน
ฟ้า อากาศ และเพื่อความเป็นผู้ยินดี
อยู่ได้ในที่หลีกเร้นส�ำหรับภาวนา
เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วบริโภค
เภสัช บริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้
                             
เพียงบ�ำบัดทุกขเวทนา อันบังเกิดขึน้ แล้ว
มีอาพาธต่าง ๆ เป็นมูล

ปะฏิสังขา  โยนิโส  คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง
ปะฏิเสวามิ
ยาวะเทวะ  อุปปันนานัง
เวยยาพาธิกานัง  เวทะนานัง  
ปะฏิฆาตายะ
อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ เพื่ อ ความเป็ น ผู ้ ไ ม่ มี โ รคเบี ย ดเบี ย น
อย่างยิ่งดังนี้
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กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ

(หันทะ มะยัง กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐัง ภาณามะ เส)

อะยัง  โข  เม กาโย
อุทธัง  ปาทะตะลา
อะโธ  เกสะมัตถะกา
ตะจะปะริยันโต
ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจโิ น
อัตถิ  อิมัส๎มิง  กาเย
เกสา
โลมา
นะขา       
ทันตา
ตะโจ
มังสัง
นะหารู
อัฏฐี
อัฏฐิมิญชัง
วักกัง
หะทะยัง
ยะกะนัง
กิโลมะกัง
ปิหะกัง

กายของเรานี้แล
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา
เบื้องต�่ำแต่ปลายผมลงไป
มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆ
มีอยู่ในกายนี้
คือผมทั้งหลาย
คือขนทั้งหลาย
คือเล็บทั้งหลาย
คือฟันทั้งหลาย
คือหนัง
คือเนื้อ
คือเอ็นทั้งหลาย
คือกระดูกทั้งหลาย
เยื่อในกระดูก
ม้าม
หัวใจ
ตับ
พังผืด
ไต
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ปัปผาสัง
อันตัง
อันตะคุณัง
อุทะริยัง		
กะรีสัง		
มัตถะเก  มัตถะลุงคัง
ปิตตัง		
เสมหัง		
ปุพโพ		
โลหิตัง		
เสโท		
เมโท		
อัสสุ		
วะสา		
เขโฬ		
สิงฆาณิกา		
ละสิกา		
มุตตัง		
เอวะ มะยัง  เม กาโย		
อุทธัง  ปาทะตะลา		
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ปอด
ไส้ใหญ่
ไส้น้อย
อาหารใหม่
อาหารเก่า				
เยื่อในสมองศีรษะ
น�้ำดี
น�้ำเสลด
น�้ำเหลือง
น�้ำเลือด
น�ำ้ เหงื่อ
น�้ำมันข้น
น�้ำตา
น�ำ้ มันเหลว
น�้ำลาย
น�้ำมูก
น�้ำไขข้อ
น�้ำมูตร
กายของเรานี้ อย่างนี้
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา

อะโธ  เกสะมัตถะกา		 เบื้องต�่ำแต่ปลายผมลงไป
ตะจะปะริยันโต		 มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
ปูโรนานัปปะการัสสะ อะสุจิโนติ เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการ
ต่าง ๆ อย่างนี้แล ฯ

อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(หันทะ มะยัง อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)

ชะรา ธัมโมม๎หิ  
ชะรัง อะนะตีโต (ตีตา)

เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้น
ความแก่ไปไม่ได้

พ๎ยาธิ  ธัมโมม๎หิ  
พ๎ยาธิง อะนะตีโต (ตีตา)

เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้น
ความเจ็บไข้ไปไม่ได้

มะระณะ  ธัมโมม๎หิ  
มะระณัง  อะนะตีโต (ตีตา)

เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้น
ความตายไปไม่ได้

สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ
นานาภาโว วินาภาโว

เราจะละเว้นเป็นต่าง ๆ คือว่าเราจะ
ต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจ
ทั้งสิ้นไป
กัมมัสสะโกม๎หิ  กัมมะทายาโท เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน มีกรรม เป็น
กัมมะโยนิ  กัมมะพันธุ  
ผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรม
กัมมะปะฏิสะระโณ,
เป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
ชายสวด อะนะตีโต หญิงสวด อะนะตีตา
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ยัง  กัมมัง  กะริสสามิ  
กัล๎ยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา 
ตัสสะ ทายาโท  ภะวิสสามิ,
เอวัง  อัมเหหิ  อะภิณ๎หัง  
ปัจจะเวกขิตตัพพัง.

เราจักท�ำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็น
บาป เราจักเป็นทายาท คือว่าเราจักต้อง
ได้รับผลของกรรมนั้นๆ สืบไป
เราทั้งหลาย ควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันๆ
เถิด ฯ

พรหมะวิหาระผะระณาปาฐะ
อะหัง สุขิโต โหมิ,
นิททุกโข โหมิ,
อะเวโร โหมิ,
อัพ๎ยาปัชโฌ โหมิ,
อะนีโฆ โหมิ,
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ,
สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ,  
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ,
สัพเพ สัตตา อัพ๎ยาปัชฌา
โหนตุ,
สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ,
สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ,
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ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข,
จงเป็นผู้ไร้ทุกข์,
จงเป็นผู้ไม่มีเวร,
จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน,
จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์,
จงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด,
ขอสั ต ว์ ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงจงเป็ น ผู ้ ถึ ง
ความสุข,
ขอสัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวงจงเป็นผูไ้ ม่มเี วร,
ขอสัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวงจงอย่าได้เบียดเบียน
ซึ่งกันและกัน,
ขอสัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวงจงเป็นผูไ้ ม่มที กุ ข์,
(ทั้งกายและใจ)
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่
เป็นสุขเถิด,

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา 
ปะมุจจันตุ,
สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต
มา วิคัจฉันตุ,
สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา 
กัมมะทายาทา,
กัมมะโยนี กัมมะพันธู
กัมมะปะฏิสะระณา,  
ยัง กัมมัง กะริสสันติ
กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา 
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ,

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์
ทั้งมวล,
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พราก
จากสมบัติอันตนได้แล้ว,
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของ ๆ
ตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล,
มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผูต้ ดิ ตาม
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย,
จักท�ำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาป
จั ก ต้ อ งเป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลของกรรมนั้ น
สืบไปฯ

บทพิจารณาสังขาร
(สวดท้ายท�ำวัตรเช้า-เย็น หรือก่อนเข้านอน)

สัพเพ  สังขารา  อะนิจจา

สั ง ขารคื อ ร่ า งกายจิ ต ใจ แลรู ป ธรรม
นามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยง
เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป

สัพเพ  สังขารา  ทุกขา

สังขารคือร่างกายจิตใจ แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์
ทนยาก เพราะเกิดขึน้ แล้วแก่เจ็บตายไป
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สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตา

สิ่ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง ทั้ ง ที่ เ ป็ น สั ง ขาร
แลมิใช่สังขาร ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัว
ไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเรา ว่าของเรา
ว่าตัวว่าตนของเรา
อะธุวัง  ชีวติ ัง
ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน
ธุวัง  มะระณัง
ความตายเป็นของยั่งยืน
อะวัสสัง  มะยา  มะริตตัพพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้
มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ
ชีวิตัง  เม  อะนิยะตัง
ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง
มะระณัง  เม  นิยะตัง
ความตายของเราเป็นของเที่ยง
วะตะ
ควรที่จะสังเวช
อะยัง  กาโย
ร่างกายนี้
อะจิรัง
มิได้ตั้งอยู่นาน
อะเปตะวิญญาโณ
ครั้นปราศจากวิญญาณ
ฉุฑโฑ
อันเขาทิ้งเสียแล้ว
อะทิเสสะติ
จักนอนทับ
ปะฐะวิง
ซึ่งแผ่นดิน
กะลิงคะรัง  อิวะ
ประดุจดังว่าท่อนไม้ แลท่อนฟืน
นิรัตถัง ฯ
หาประโยชน์มิได้ ฯ
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เจริญพรหมวิหาร
สัพเพ  สัตตา

สัตว์ทงั้ หลายทีเ่ ป็นเพือ่ นทุกข์ เกิดแก่เจ็บ
ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญ
กุศลของเราให้หมดด้วยกัน
จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน
และกันเลย
จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้
ล�ำบากกาย ล�ำบากใจเลย
จงเป็ น สุ ข ๆ เถิ ด อย่ า ได้ พ ยาบาท
เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุข ๆ เถิดอย่าได้มคี วามทุกข์กาย
ทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้น
จากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้ เทอญฯ

อะเวรา
อะโรคา
อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ปัตติทานะคาถา

(พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔)
(หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส)

ปุญญัสสิทานิ  กะตัสสะ  
ยานัญญานิ  กะตานิ  เม,
เตสัญจะ  ภาคิโน  โหนตุ  
สัตตานันตาปปะมาณะกา,

ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ,
จงเป็นผูม้ สี ว่ นแห่งบุญทีข่ า้ พเจ้าได้ท�ำใน
บัดนี,้ แลแห่งบุญทัง้ หลายอืน่ ทีข่ า้ พเจ้า
ได้ท�ำแล้ว,
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เย  ปิยา  คุณะวันตา  จะ
มัยหัง  มาตาปิตาทะโย
ทิฏฐา  เม  จาปยะทิฏฐา วา,
อัญเญ  มัชฌัตตะเวริโน  
สัตตา  ติฏฐันติ  โลกัสมิง,
เตภุมมา  จะตุโยนิกา
ปัญเจกะจะตุโวการา
สังสะรันตา  ภะวาภะเว
ญาตัง  เย  ปัตติทานัมเม

คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณ
มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้า เป็นต้น
ที่ข้าพเจ้าได้เห็น หรือแม้ไม่ได้เห็น,
และสัตว์ทงั้ หลายอืน่ ทีเ่ ป็นกลาง แลมีเวร
กันตั้งอยู่ในโลก,
เกิดในภูมิ ๓ เกิดในก�ำเนิด ๔
มีขันธ์ ๕ แลขันธ์ ๑ แลขันธ์ ๔
ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่
สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของ
ข้าพเจ้าแล้ว,
อะนุโมทันตุ  เต  สะยัง
ขอสัตว์เหล่านัน้ จงอนุโมทนาทานเองเถิด,
เย  จิมัง  นัปปะชานันติ
ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วน
บุญของข้าพเจ้านี้,
เทวา  เตสัง  นิเวทะยุง
ขอเทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น
มะยา ทินนานะ ปุญญานัง   เพราะเหตุ คื อ อนุ โ มทนาบุ ญ ทั้ ง หลาย
อะนุโมทะนะเหตุนา,
ที่ข้าพเจ้าให้แล้ว
สัพเพ  สัตตา  สะทา  โหนตุ   ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุข
อะเวรา  สุขะชีวิโน,
เสมอเถิด
เขมัปปะทัญจะ  ปัปโปนตุ
แล จงถึงทางอันเกษมเถิด
เตสาสา  สิชฌะตัง  สุภา ฯ
ขอความหวั ง อั น ดี ข องสั ต ว์ เ หล่ า นั้ น
จงส�ำเร็จเทอญ ฯ
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ปัตติทานะคาถา

(หันทะ มะยัง เทวะตาทีนัง ปัตติทานัง กะโรมะ เส)

ยา เทวะตา  สันติ
วิหาระวาสิน  
ี ถูเป ฆะเร
โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง,
ตา  ธัมมะทาเนนะ  ภะวันตุ  
ปูชิตา  โสตถิง  กะโรนเตธะ  
วิหาระมัณฑะเล,
เถรา  จะ มัชฌา  นะวะกา  
จะ  ภิกขะโว  สารามิกา  
ทานะปะตี  อุปาสะกา,
คามา จะ เทสา นิคะมา 
จะ อิสสะรา สัปปาณะภูตา 
สุขิตา ภะวันตุ เต,
ชะลาพุชา เยปิ จะ
อัณฑะสัมภะวา สังเสทะชาตา 
อะถะโวปะปาติกา,
นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง
ปะฏิจจะ เต สัพเพปิ
ทุกขัสสะ กะโรนตุ  สังขะยัง ฯ

เทพยดาทั้งหลายเหล่าใด มีปกติอยู่ใน
วิหาร สิงสถิตทีเ่ รือนพระสถูปทีเ่ รือนโพธิ์
ในที่นั้น ๆ
เทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเรา
ทั้งหลายบูชาแล้ว ด้วยธรรมทาน ขอจง
ท�ำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้
พระภิกษุทั้งหลาย ที่เป็นเถระก็ดี ที่เป็น
ปานกลางก็ ดี ที่ ยั ง ใหม่ ก็ ดี อุ บ าสก
อุบาสิกาทั้งหลาย
ที่เป็นทานาบดี พร้อมด้วยอารามิกชน
ก็ ดี ชนชั้ น ทั้ ง หลายเหล่ า นั้ น จงเป็ น
ผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิด,
สัตว์ทงั้ หลายทีเ่ กิดจากครรภ์กด็ ,ี ทีเ่ กิด
จากฟองไข่ก็ดี, ที่เกิดในเถ้าไคลก็ดี, ที่
เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดี,
สัตว์ทงั้ หลายแม้ทงั้ ปวงเหล่านัน้ ได้อาศัย
ซึ่งธรรมอันประเสริฐ เป็นนิยานิคธรรม
ประกอบในอันน�ำผู้ปฏิบัติให้ออกจาก
สั ง สารทุ ก ข์ จ งกระท� ำ ซึ่ ง ความสิ้ น ไป
พร้อมแห่งทุกข์เถิด
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ฐาตุ  จิรัง  สะตัง  ธัมโม  
ธัมมัทธะรา  จะ  ปุคคะลา
สังโฆ  โหตุ  สะมัคโค วะ  
อัตถายะ  จะ  หิตายะ  จะ
อัมเห  รักขะตุ  สัทธัมโม  
สัพเพปิ  ธัมมะจาริโน
วุฑฒิง  สัมปาปุเณยยามะ  
ธัมเม  อะริยัปปะเวทิเต ฯ
ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ
ปาณิโน พุทธะสาสเน
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต
กาเลเทโว ปะวัสสะตุ
วุฑฒิ ภาวายะ สัตตานัง
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
มาตาปิตา จะ อัตระชัง
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา
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ขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่
นาน อนึ่ง ขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่ง
ธรรมด�ำรงอยู่
ขอพระสงฆ์ จ งมี ค วามสามั ค คี พ ร้ อ ม
เพรี ย งกั น ในอั น ท� ำ ประโยชน์ สิ่ ง อั น
เกื้อกูลเถิด
ขอพระธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลาย
และจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติซึ่ง
ธรรมแม้ทั้งปวง
ขอเราทัง้ หลายพึงถึงพร้อมซึง่ ความเจริญ
ในธรรมที่พระอริยเจ้า, ประกาศไว้แล้ว,
ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,
จงเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ขอฝนทั้ ง หลายจงหลั่ ง ลงตกต้ อ งตาม
ฤดูกาล
ขอฝนจงน�ำความส�ำเร็จมาสู่พื้นปฐพี,
เพื่อความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลาย
มารดาและบิดาย่อมรักษาบุตร ที่เกิด
ในตนเป็นนิจฉันใด
ขอพระราชาจงปกครองประชาชน, โดย
ชอบธรรมในกาลทุกเมือ่ ฉันนัน้ ตลอดกาล

สังเขปะปัตติทานะคาถา

(หันทะ มะยัง สังเขปะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส)

สัพเพ  สัตตา  สะทา  โหนตุ   ขอสัตว์ทั้งหลาย จงอย่าได้มีเวรต่อกัน
อะเวรา  สุขะชีวิโน,
และกัน เลยจงเป็นผู้ดำ� รงชีพอยู่เป็นสุข
ทุกเมื่อเถิด
กะตัง  ปุญญะผะลัง  มัยหัง   ขอสัตว์ทงั้ หลาย จงเป็นผูไ้ ด้เสวยผลบุญ
สัพเพ  ภาคี  ภะวันตุ เต ฯ
ที่ข้าพเจ้าได้บ�ำเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ
แล้วนั้นเทอญ ฯ

สุมังคะละคาถา

(หันทะ มะยัง สุมังคะละคาถาโย ภะนามะ เส)

โหตุ  สัพพัง  สุมังคะลัง
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ  
โสตถี  โหนตุ  นิรันตะรัง.
โหตุ  สัพพัง  สุมังคะลัง
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ  
โสตถี  โหนตุ  นิรันตะรัง.
โหตุ  สัพพัง  สุมังคะลัง
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ   
โสตถี โหนตุ  นิรันตะรัง.

ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงบังเกิดมี ขอเหล่า
เทพยดาทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษา
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีชั่วนิรันดร์
ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงบังเกิดมี ขอเหล่า
เทพยดาทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษา
ด้ ว ยอานุ ภ าพแห่ ง พระธรรมทั้ ง ปวง
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีชั่วนิรันดร์
ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงบังเกิดมี ขอเหล่า
เทพยดาทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษา
ด้ ว ยอานุ ภ าพแห่ ง พระสงฆ์ ทั้ ง ปวง
ขอความสวัสดีทงั้ หลายจงมีชวั่ นิรนั ดร์ ฯ
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พระคาถาเมตตาหลวง
แผ่เมตตาตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ
อะเวโร โหมิ
อะนีโฆ โหมิ

นิททุกโข โหมิ
อัพ๎ยาปัชโฌ โหมิ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ฯ

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา
สัพเพ วินิปาติกา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
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สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา
สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา
สัพเพ เทวา สัพเพ มะนุสสา
อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา

แผ่กรุณา
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา
สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา
สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา
สัพเพ เทวา สัพเพ มะนุสสา
สัพเพ วินิปาติกา
อะลาภา ปะมุญจันตุ
อะยะสา ปะมุญจันตุ นินทา ปะมุญจันตุ สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ.

แผ่มุทิตา
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา
สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา
สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา
สัพเพ เทวา สัพเพ มะนุสสา
สัพเพ วินิปาติกา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ, ลัทธะยะสะโต มา
วิคัจฉันตุ, ลัทธะปะสังสะโต มา วิคัจฉันตุ, ลัทธะสุขา มา วิคัจฉันตุ.

แผ่อุเบกขา
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา
สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา
สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา
สัพเพ เทวา สัพเพ มะนุสสา
สัพเพ วินิปาติกา
กัมมัสสะกา, กัมมะทายาทา,
กัมมะโยนี, กัมมะพันธู, กัมมะปะฏิสะระณา, ยัง กัมมัง กะริสสันติ,
กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ.
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จะตุรัปปะมัญาปาโฐ
บทแผ่เมตตา สี่ทิศ โดยไม่มีประมาณ

อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ, จะตัสโส อัปปะมัญญาโย สัมมะทักขาตา.
อิธะ ภิกขุ เมตตาสะหะคะเตนะ เจตะสา, เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา
วิหะระติ, ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง, อิติ อุทธะมะโธ
ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง. เมตตาสะหะคะ
เตนะ เจตะสา, วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ
อัพ๎ยาปัชเฌนะ ผะริต๎วา วิหะระติ.
กะรุณาสะหะคะเตนะ เจตะสา, เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ,
ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง, อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง
สั พ พะธิ สั พ พั ต ตะตายะ สั พ พาวั น ตั ง โลกั ง , กะรุ ณ าสะหะคะเตนะ
เจตะสา วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ อัพ๎ยาปัชเฌนะ ผะริต๎วา วิหะระติ.
มุทิตาสะหะคะเตนะ เจตะสา, เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ,
ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง, อิติ อุทธะมะโธ
ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง, มุทิตาสะหะ
คะเตนะ เจตะสา วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ
อัพ๎ยาปัชเฌนะ ผะริต๎วา วิหะระติ.
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อุเปกขาสะหะคะเตนะ เจตะสา, เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ,
ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง, อิติ อุทธะมะโธ
ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง, อุเปกขาสะหะคะเตนะ เจตะสา, วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ อัปปะ มาเณนะ อะเวเรนะ
อัพ๎ยาปัชเฌนะ ผะริต๎วา วิหะระติ.
อิมา โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ, จะตัสโส อัปปะมัญญาโย สัมมะทักขาตาติ.

แนะวิธีละนิมิต
ถามหลวงปู่ต่อมาอีกว่า “นิมิตทั้งหลายแหล่ หลวงปู่บอกว่ายังเป็นของ
ภายนอกทั้งหมด จะเอามาท�ำอะไรยังไม่ได้ ถ้าติดอยู่ในนิมิตนั้นก็ยังอยู่แค่นั้น
ไม่ก้าวต่อไปอีก จะเป็นด้วยเหตุที่กระผมอยู่ในนิมิตนี้มานานหรืออย่างไรจึง
หลีกไม่พ้น นั่งภาวนาทีไร พอจิตจะรวมสงบก็เข้าถึงภาวะนั้นทันที หลวงปู่โปรดได้
แนะวิธีละนิมิตด้วยว่า ท�ำอย่างไรจึงจะได้ผล”
หลวงปู่พูดว่า.. “เออ! นิมิตบางอย่างมันก็สนุกดี น่าเพลิดเพลินอยู่หรอก
แต่ถ้าติดอยู่แค่นั้น มันก็เสียเวลาเปล่า วิธีละได้ง่ายๆ ก็คือ อย่าไปดูสิ่งที่ถูกเห็น
เหล่านั้น ให้ดูผู้เห็น แล้วสิ่งที่อยากเห็นก็จะหายไปเอง...”
(จากหนังสือ “หลวงปู่ฝากไว้” โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
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กรวดน�้ำอิมินา
อิ มิ น า  ปุ ญ ญะกั ม เมนะ, ด้ ว ยเดชะผลบุ ญ แห่ ง ข้ า อุ ทิ ศ ไปนี้ ,
ขอให้ไปค�ำ้ ชูอดุ หนุน, คุณบิดามารดา ครูอปุ ชั ฌาย์ อาจารย์, พระมหากษัตริย์
มิตรรักสนิท เพือ่ นสาราสัตว์น้อยใหญ่, พระภูมเิ จ้าที,่ เจ้ากรุงพาลี, พระนาง
ธรณี, พระนางคงคา, พระยามัจจุราช, นายนิรยิ ะบาล, นายพันธุละเสนาบดี,
กับทั้งท้าวจตุโลกะบาลทั้งสี่, ศิริคุตะอ�ำมาตย์, ชั้นจาตุมหาราชิกา, เบื้องบน
จนถึงทีส่ ดุ มหาพรหม, เบือ้ งต�ำ่ ตัง้ แต่อเวจีขนึ้ มา, จนถึงมนุษยโลก, โดยรอบ
สุดขอบจักรวาล, อนันตจักรวาล, ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์, ขอให้พ้นจาก
ทุกข์, ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป, ด้วยเดชะผลบุญ,
แห่งข้าฯ อุทศิ ไปนี,้ ขอให้จงเป็นอุปนิสยั , เป็นปัจจัย, เพือ่ จะกระท�ำให้แจ้ง,
ซึ่งพระนิพพาน,ในปัจจุบัน และอนาคตกาลนี้เทอญฯ.
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ท�ำวัตรเย็น
พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต
ธัมมะปูชา มะหัปปัญโญ
สังฆะปูชา มหาโภคาวะโห
สิทธิชะโย สิทธิลาโภ
สิทธิสุโข ภะวันตุ เต.

ค�ำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
โย  โส  ภะคะวา  
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ
ส๎วากขาโต  เยนะ  
ภะคะวะตา  ธัมโม
สุปะฏิปันโน  ยัสสะ  
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง
สะธัมมัง สะสังฆัง  
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง
อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ,

พระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ พระองค์ใด, เป็น
พระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์
สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,
พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า
พระองค์ใด, ตรัสไว้ดีแล้ว
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์ใด, ปฏิบัติดีแล้ว
ข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลายขอบู ช าอย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, พร้อม
ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่อง
สั ก การะทั้ ง หลายเหล่ า นี้ อั น ยกขึ้ น
ตามสมควรแล้วอย่างไร
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สาธุ โน ภันเต  ภะคะวา  
สุจิระปะรินิพพุโตปิ

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู ้ เ จริ ญ , พระผู ้ มี พ ระ
ภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้ว, ทรง
สร้างคุณอันส�ำเร็จประโยชน์ไว้แก่ขา้ พเจ้า
ทั้งหลาย
ปัจฉิมา ชะนะตานุกัมปะมานะสา, ทรงมี พ ระหฤทั ย อนุ เ คราะห์ แ ก่ พ วก
ข้าพเจ้า, อันเป็นชนรุ่นหลัง
อิเม สักกาเร
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า, จงรับเครื่อง
ทุคคะตะปัณณาการะภูเต
สักการะอันเป็นบรรณาการของคนยาก
ปฏิคคัณหาตุ,
ทั้งหลายเหล่านี้,
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้า
หิตายะ สุขายะ ฯ
ทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

ค�ำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  
ภะคะวา,

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์,
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้
ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้
ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)                                                                            
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาค
เจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว
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ธัมมัง  นะมัสสามิ.
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  
สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง  นะมามิ.         

ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า,
ปฏิบัติดีแล้ว
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

(ผู้เป็นหัวหน้ากล่าวแต่เพียงผู้เดียว)

ยะมัม๎หะ  โข  มะยัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา, อุททิสสะ
ปัพพะชิตา  โย  โน ภะคะวา สัตถา,  ยัสสะ  จะ  มะยัง  ภะคะวะโต  
ธั ม มั ง โรเจมะ,   อิ เ มหิ สั ก กาเรหิ ตั ง ภะคะวั น ตั ง สะสั ท ธั ม มั ง  
สะสาวะกะสังฆัง   อะภิปูชะยามะ.

ปุพพะภาคะนะมะการะ
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต
อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

ขอนอบน้ อ มแด่ พ ระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า
พระองค์นั้น
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
(ว่า 3 ครั้ง)
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พุทธานุสสะติ
(หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง
เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท
อัพภุคคะโต,
อิติปิ โส ภะคะวา,
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

ก็ กิ ต ติ ศั พ ท์ อั น งามของพระผู ้ มี พ ระ
ภาคเจ้านั้น, ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า

เพราะเหตุอย่างนีๆ้ พระผูม้ พี ระภาคนัน้ ,
เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดย
พระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา และจรณะ
สุคะโต
เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้
อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง
เป็นครูผู้สอนของเทวดา และมนุษย์
ทั้งหลาย
พุทโธ
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ.         
เป็นผูม้ คี วามจ�ำเริญ จ�ำแนกธรรมสัง่ สอน
สัตว์ ดังนี้ ฯ

46

พุทธาภิคตี ิ
(หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส)

พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต
สุทธาภิญาณกะรุณาหิ  
สะมาคะตัตโต
โพเธสิ  โย  สุชะนะตัง  
กะมะลังวะ  สูโร
วันทามะหัง  ตะมะระณัง  
สิระสา  ชิเนนทัง,

พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ, มีความ
ประเสริฐแห่งอรหันตคุณ เป็นต้น
มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณ,
และพระกรุณาอันบริสุทธิ์
พระองค์ใดทรงกระท�ำชนทีด่ ใี ห้เบิกบาน,
ดุจอาทิตย์ท�ำบัวให้บาน
ข้ า พเจ้ า ไหว้ พ ระชิน สีห ์ , ผู ้ ไ ม่ มีกิเ ลส
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

พุทโธ  โย  สัพพะปาณีนัง  
สะระณัง  เขมะมุตตะมัง

พระพุทธเจ้าพระองค์ใด, เป็นสรณะอัน
เกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง  
วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง

ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น,
อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่ง
ด้วยเศียรเกล้า

พุทธัสสาหัสะมิ ทาโส (ทาสี) วะ
พุทโธ เม สามิกิสสะโร

ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า, พระ
พุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า

พุทโธ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ
วิธาตา  จะ  หิตัสสะ เม

พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องก�ำจัดทุกข์, และ
ทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า,

ชายสวด ทาโส หญิงสวด ทาสี
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พุทธัสสาหัง  นิยยาเทมิ  
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,

ข้ า พเจ้ า มอบกายถวายชี วิ ต นี้ แด่
  พระพุทธเจ้า

วันทันโตหัง (ตีหัง)  จะริสสามิ
พุทธัสเสวะ  สุโพธิตัง

ข้ า พเจ้ า ผู ้ ไ หว้ อ ยู ่ จ ะประพฤติ ต าม,
  ซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า

นัตถิ เม  สะระณัง  อัญญัง      ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี, พระพุทธเจ้า
พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง
  เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ
  ด้วยการกล่าวค�ำสัตย์นี้, ข้าพเจ้าพึง
วัฑเฒยยัง  สัตถุ สาสะเน
  เจริญ ในพระศาสนาของพระศาสดา
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (มานายะ)			 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า, ได้
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,
ขวนขวายบุญใดในบัดนี้
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม  
อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า,
มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา ฯ
ด้วยเดชแห่งบุญนั้น ฯ
(หมอบกราบลงว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ.
ชายสวด มาเนนะ หญิงสวด มานายะ
ชายสวด โตหัง หญิงสวด ตีหัง
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ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจ
ก็ดี
กรรมน่ า ติ เ ตี ย นอั น ใดที่ ข ้ า พเจ้ า
กระท�ำแล้วในพระพุทธเจ้า
ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึง่ โทษล่วงเกิน
อันนั้น
เพื่อการส�ำรวมระวังในพระพุทธเจ้า
ในกาลต่อไป.

ธัมมานุสสะติ

(หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้
ด้วยตนเอง
อะกาลิโก
เป็นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้และให้ผลได้ ไม่จำ� กัดกาล
เอหิปัสสิโก
เป็นสิง่ ทีค่ วรกล่าวกับผูอ้ นื่ ว่า ท่านจงมา
ดูเถิด
โอปะนะยิโก
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ

ธัมมาภิคีติ
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส)

ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ พระธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ ป ระเสริ ฐ เพราะ
เสยโย
ประกอบด้วยคุณ, คือความที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ ดีแล้ว เป็นต้น
โย  มัคคะปากะปะริยัตติ
เป็ น ธรรมอั น จ� ำ แนกเป็ น มรรคผล
วิโมกขะเภโท
ปริยัติ และนิพพาน
ธัมโม  กุโลกะปะตะนา  
เป็นธรรมทรงไว้ซงึ่ ผูท้ รงธรรมจากการ
ตะทะธาริธารี
ตกไปสู่โลกที่ชั่ว
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วันทามะหัง  ตะมะหะรัง  
วะระธัมมะเมตัง
ธัมโม  โย  สัพพะปาณีนัง  
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง  
สิเรนะหัง

ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนัน้ ,
อันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด
พระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุด
ของสัตว์ทั้งหลาย
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น, อันเป็นที่
ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สอง ด้วย
เศียรเกล้า
ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี) วะ
ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม, พระ
ธัมโม  เม  สามิกิสสะโร
ธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า
ธัมโม  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ  
พระธรรมเป็นเครือ่ งก�ำจัดทุกข์, และ
วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม
ทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า
ธัมมัสสาหัง  นิยยาเทมิ  
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ธรรม
วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ  
ข้าพเจ้าผูไ้ หว้อยูจ่ ะประพฤติตาม, ซึง่
ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง
ความเป็นธรรมดีของพระธรรม
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง  
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี, พระธรรม
ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง
เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  
ด้วยการกล่าวค�ำสัตย์นี้, ข้าพเจ้าพึง
วัฑเฒยยัง  สัตถุ สาสะเน
เจริญในพระศาสนาของพระศาสดา
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (มานายะ) ข้ า พเจ้ า ผู ้ ไ หว้ อ ยู ่ ซึ่ ง พระธรรม,
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้
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สัพเพปิ  อันตะรายา  เม  
มาเหสุง ตัสสะ  เตชะสา ฯ

อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า,
ด้วยเหตุแห่งบุญนั้น ฯ
(หมอบกราบลงว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจ
ก็ดี
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง กรรมน่าติเตียนอันใดทีข่ า้ พเจ้ากระท�ำ
แล้วในพระธรรม
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง ขอพระธรรมจงงดซึ่ ง โทษล่ ว งเกิ น
อันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ เพื่อการส�ำรวมระวังในพระธรรม ใน
กาลต่อไป.

สังฆานุสสะติ

(หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  
สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  
สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
หมู ่ ใ ด, ปฏิ บั ติ เ พื่ อ รู ้ ธ รรมเป็ น เครื่ อ ง
ออกจากทุกข์แล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว
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ยะทิทัง
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย
ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  
โลกัสสาติ ฯ

ได้แก่ บุคคลเหล่านี้ คือ
คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่
นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ
นั่ น แหละสงฆ์ ส าวกของพระผู ้ มี พ ระ
ภาคเจ้า
เป็นสงฆ์ควรแก่สกั การะ ทีเ่ ขาน�ำมาบูชา
เป็ น สงฆ์ ค วรแก่ สั ก การะ ที่ เ ขาจั ด ไว้
ต้อนรับ
เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท�ำอัญชลี
เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น
ยิ่งกว่า ดังนี้ ฯ

สังฆาภิคีติ
(หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส)

สัทธัมมะโช  สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต
โยฏฐัพพิโธ  อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
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พระสงฆ์ ที่ เ กิ ด โดยพระสั ท ธรรม,
ประกอบด้วยคุณมีความปฏิบตั ดิ ี เป็นต้น
เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ
๘ จ�ำพวก
มีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศลี เป็นต้น
อันบวร

วันทามะหัง ตะมะริยานะ
คะณัง สุสทุ ธัง
สังโฆ  โย  สัพพะปาณีนัง

ข้าพเจ้าไหว้หมูแ่ ห่งพระอริยเจ้าเหล่านัน้
อันบริสุทธิ์ด้วยดี
พระสงฆ์หมู่ใด, เป็นสรณะอันเกษม
สูงสุด
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ของสัตว์ทั้งหลาย
ตะติยานุสสะติฏฐานัง
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น, อันเป็น
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง,          ที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่ ๓ ด้วย
เศียรเกล้า
สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี) วะ ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์, พระสงฆ์
สังโฆ เม  สามิกิสสะโร
เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า
สังโฆ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ   พระสงฆ์เป็นเครือ่ งก�ำจัดทุกข์ และทรง
วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม
ไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า
สังฆัสสาหัง  นิยยาเทมิ  
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้ แด่พระ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
สงฆ์
วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ   ข้ า พเจ้ า ผู ้ ไ หว้ อ ยู ่ จั ก ประพฤติ ต าม,
สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี, พระสงฆ์เป็น
สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง
ที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ
ด้วยการกล่าวค�ำสัตย์น,ี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญ
วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สาสะเน
ในพระศาสนาของพระศาสดา
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (มานายะ) ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์,
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ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
สัพเพปิ  อันตะรายา  เม  
มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.

ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้
อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า,
ด้วยเดชแห่งบุญนั้น.
(กราบหมอบลงว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจ
ก็ดี
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง กรรมน่าติเตียนอันใดทีข่ า้ พเจ้ากระท�ำ
แล้วในพระสงฆ์
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง ขอพระสงฆ์ จ งงดซึ่ ง โทษล่ ว งเกิ น
อันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ เพื่ อ การส� ำ รวมระวั ง ในพระสงฆ์
ในกาลต่อไป.

อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

(หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา
ยัง  จีวะรัง  ปะริภุตตัง
ตัง  ยาวะเทวะ  สีตัสสะ  
ปะฏิฆาตายะ
อุณ๎หัสสะ  ปะฏิฆาตายะ
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิรงิ สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
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จีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณา
ในวันนี้
จีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบ� ำบัด
ความหนาว
เพื่อบ�ำบัดความร้อน
เพื่อบ�ำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุง
ลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

ยาวะเทวะ  หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา
โย ปิณฑะปาโต  ปะริภุตโต
โส  เนวะ  ท๎วายะ  
นะ มะทายะ
นะ มัณฑะนายะ
นะ วิภูสะนายะ
ยาวะเทวะ  อิมัสสะ
กายัสสะ ฐิตยิ า 
ยาปะนายะ
วิหิงสุปะระติยา
พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง
ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ
เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ
ยาต๎รา  จะ  เม  ภะวิสสะติ  
อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร
จาติ

และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิด
ความละอาย
บิ ณ ฑบาตใดอั น เราฉั น แล้ ว ไม่ ทั น
พิจารณาในวันนี้
บิ ณ ฑบาตนั้ น เราไม่ ฉั น เพื่ อ ความ
คึกคะนอง
ไม่ฉันเพื่อความมัวเมา
ไม่ฉันเพื่อประดับ
ไม่ฉันเพื่อตกแต่ง
แต่ฉันเพียงเพื่อความด�ำรงอยู่ได้แห่ง
กายนี้
เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไป
เพื่อก�ำจัดความเบียดเบียน
เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์
ด้วยการท�ำอย่างนี้ เราย่อมระงับเสียได้
ซึง่ ทุกขเวทนาเก่าคือความหิวและไม่ท�ำ
ทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น
อนึ่ ง ความเป็ น ไปโดยสะดวกแห่ ง
อัตภาพนี้ ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้
ด้วย และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย
จักมีแก่เราดังนี้
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อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา
ยัง เสนาสะนัง  ปะริภุตตัง
ตัง  ยาวะเทวะ  สีตัสสะ  
ปะฏิฆาตายะ
อุณหัสสะ  ปะฏิฆาตายะ

เสนาสนะอันใดเราใช้สอยแล้ว ไม่ทัน
พิจารณาในวันนี้
เสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อ
บ�ำบัดความหนาว
เพื่อบ�ำบัดความร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิรงิ - เพื่อบ�ำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุง
สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ ลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะเพี ย งเพื่ อ บรรเทาอั น ตรายอั น จะพึ ง มี
วิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง จากดิน ฟ้าอากาศ และเพื่อความเป็น
ผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นส�ำหรับภาวนา
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา  คิลานะเภสัชบริขารใดอันเราบริโภคแล้ว
โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชะ
ไม่ทันพิจารณาในวันนี้
ปะริขาโร  ปะริภุตโต
โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง
เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง
ปะฏิฆาตายะ

คิ ล านเภสั ช บริ ข ารนั้ น เราบริ โ ภคแล้ ว
เพียงเพือ่ บ�ำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึน้
แล้วมีอาพาธต่าง ๆ เป็นมูล

อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ

เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็น
อย่างยิ่งดังนี้
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กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ

(หันทะ มะยัง กายะคะตาสะติภาวนปาฐัง ภะณามะ เส)

อะยัง  โข  เม กาโย
กายของเรานี้แล
อุทธัง  ปาทะตะลา
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา
อะโธ  เกสะมัตถะกา
เบื้องต�่ำแต่ปลายผมลงไป
ตะจะปะริยันโต
มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจโิ น เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆ
อัตถิ  อิมัสมิง  กาเย			 มีอยู่ในกายนี้
เกสา			 คือผมทั้งหลาย
โลมา			 คือขนทั้งหลาย
นะขา 
		
คือเล็บทั้งหลาย
ทันตา			 คือฟันทั้งหลาย
ตะโจ			 คือหนัง
มังสัง			 คือเนื้อ
นะหารู			 คือเอ็นทั้งหลาย
อัฏฐี			 คือกระดูกทั้งหลาย
อัฏฐิมิญชัง			 เยื่อในกระดูก
วักกัง			 ม้าม
หะทะยัง			 หัวใจ
ยะกะนัง			 ตับ
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กิโลมะกัง			
ปิหะกัง			
ปัปผาสัง			
อันตัง			
อันตะคุณัง			
อุทะริยัง			
กะรีสัง			
มัตถะเก  มัตถะลุงคัง
ปิตตัง			
เสมหัง			
ปุพโพ			
โลหิตัง			
เสโท			
เมโท			
อัสสุ			
วะสา			
เขโฬ			
สิงฆาณิกา			
ละสิกา			
มุตตัง			
เอวะมะยัง  เม กาโย			
อุทธัง  ปาทะตะลา			
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พังผืด
ไต
ปอด
ไส้ใหญ่
ไส้น้อย
อาหารใหม่
อาหารเก่า				
เยื่อในสมองศีรษะ
น�ำ้ ดี
น�้ำเสลด
น�้ำเหลือง
น�้ำเลือด
น�ำ้ เหงื่อ
น�ำ้ มันข้น
น�ำ้ ตา
น�้ำมันเหลว
น�ำ้ ลาย
น�้ำมูก
น�้ำไขข้อ
น�ำ้ มูตร
กายของเรานี้ อย่างนี้
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา

อะโธ  เกสะมัตถะกา
เบื้องต�่ำแต่ปลายผมลงไป
ตะจะปะริยันโต
มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
ปูโรนานัปปะการัสสะ อะสุจิโน, เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการ
ต่าง ๆ อย่างนี้แล ฯ

อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(หันทะ มะยัง อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)

ชะราธัมโมม๎หิ  
ชะรัง อะนะตีโต (ตีตา)
พ๎ยาธิธัมโมม๎หิ  
พ๎ยาธิง อะนะตีโต (ตีตา)
มะระณะธัมโมม๎หิ  
มะระณัง  อะนะตีโต (ตีตา)
สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ
นานาภาโว วินาภาโว

เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้น
ความแก่ไปไม่ได้
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้น
ความเจ็บไข้ไปไม่ได้
เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้น
ความตายไปไม่ได้
เราจะละเว้นเป็นต่าง ๆ คือว่าเราจะต้อง
พลั ด พรากจากของรั ก ของเจริ ญ ใจ
ทั้งสิ้นไป
กัมมัสสะโกม๎หิ  กัมมะทายาโท เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน มีกรรมเป็น
กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ
ผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรม
กัมมะปะฏิสะระโณ,
เป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ชายสวด อะนะตีโต หญิงสวด อะนะตีตา
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ยัง  กัมมัง  กะริสสามิ 		
กัล๎ยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา 
ตัสสะ ทายาโท  ภะวิสสามิ,
เอวัง  อัมเหหิ  อะภิณ๎หัง  
ปัจจะเวกขิตตัพพัง.

เราจั ก ท� ำ กรรมอั น ใดไว้ เป็ น บุ ญ หรื อ
เป็นบาป เราจักเป็นทายาท คือว่าเราจัก
ต้องได้รับผลของกรรมนั้น ๆ สืบไป
เราทั้งหลาย ควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน ๆ
เถิด ฯ

พรหมะวิหาระผะระณาปาฐะ
อะหัง สุขิโต โหมิ,
นิททุกโข โหมิ,
อะเวโร โหมิ,
อัพ๎ยาปัชโฌ โหมิ,
อะนีโฆ โหมิ,
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ,
สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ,  
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ,
สัพเพ สัตตา อัพ๎ยาปัชฌา
โหนตุ,
สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ,
สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ,
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ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข,
จงเป็นผู้ไร้ทุกข์,
จงเป็นผู้ไม่มีเวร,
จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน,
จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์,
จงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด,
ขอสั ต ว์ ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงจงเป็ น ผู ้ ถึ ง
ความสุข,
ขอสัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวงจงเป็นผูไ้ ม่มเี วร,
ขอสั ต ว์ ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงจงอย่ า ได้
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน,
ขอสัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวงจงเป็นผูไ้ ม่มที กุ ข์,
(ทั้งกายและใจ)
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่
เป็นสุขเถิด,

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา  
ปะมุจจันตุ,
สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต
มา วิคัจฉันตุ,
สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา 
กัมมะทายาทา,
กัมมะโยนี กัมมะพันธู
กัมมะปะฏิสะระณา,
ยัง กัมมัง กะริสสันติ
กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา 
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ,

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์
ทั้งมวล,
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พราก
จากสมบัติอันตนได้แล้ว,
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของ ๆ
ตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล,
มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผูต้ ดิ ตาม
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย,
จักท�ำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาป
จั ก ต้ อ งเป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลของกรรมนั้ น
สืบไปฯ

บทพิจารณาสังขาร
(สวดท้ายท�ำวัตรเช้า-เย็น หรือก่อนเข้านอน)

สัพเพ  สังขารา  อะนิจจา

สัพเพ  สังขารา  ทุกขา

สั ง ขารคื อ ร่ า งกายจิ ต ใจ แลรู ป ธรรม
นามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยง
เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป
สังขารคือร่างกายจิตใจ แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์
ทนยาก เพราะเกิดขึน้ แล้วแก่เจ็บตายไป
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สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตา

สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขาร แล
มิใช่สังขารทั้งหมด ทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่
ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา ว่าตัวว่า
ตนของเรา
อะธุวัง ชีวิตัง
ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน
ธุวัง  มะระณัง
ความตายเป็นของยั่งยืน
อะวัสสัง  มะยา  มะริตตัพพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้
มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตงั ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ
ชีวิตัง  เม  อะนิยะตัง
ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง
มะระณัง  เม  นิยะตัง
ความตายของเราเป็นของเที่ยง
วะตะ
ควรที่จะสังเวช
อะยัง  กาโย
ร่างกายนี้
อะจิรัง
มิได้ตั้งอยู่นาน
อะเปตะวิญญาโณ
ครั้นปราศจากวิญญาณ
ฉุฑโฑ
อันเขาทิ้งเสียแล้ว
อะทิเสสะติ
จักนอนทับ
ปะฐะวิง
ซึ่งแผ่นดิน
กะลิงคะรัง  อิวะ
ประดุจดังว่าท่อนไม้ แลท่อนฟืน
นิรัตถัง ฯ
หาประโยชน์มิได้ ฯ
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ปะกิณณะกะคาถา
อุปะนียะติ โลโก
อะธุโว,
อัตตาโณ  โลโก,
อะนะภิสสะโร,
อัสสะโก  โลโก,
สัพพัง ปะหายะ คะมะนียัง,
อูโน โลโก,
อะติตโต,
ตัณหาทาโส,

โลก คือหมู่สัตว์อันชราต้อนไปอยู่,
เป็นผู้ไม่ยั่งยืน,
โลกไม่มีผู้ต่อต้าน,
ไม่มีผู้เป็นยิ่งใหญ่,
โลกไม่มีส่งิ เป็นของ ๆ ตน,
จ�ำจะละทิ้งสิ่งทั้งสิ้นแล้วต้องไป,
โลกยังพร่องอยู่,
เป็นผู้ยังไม่อิ่ม ไม่เบื่อ
จึงต้องเป็นทาสแห่งตัณหา,

ภาราหะเว  ปัญจักขันธา,
ภาราหาโร  จะ  ปุคคะโล,
ภาราทานัง  ทุกขัง  โลเก,

ปัญจขันธ์ทั้งหลายเป็นภาระจริง ๆ
แต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระไว้,
แท้จริง, การยึดถือภาระในโลก เป็น
ความทุกข์,
การปล่อยวางภาระเสียได้เป็นความสุข,
ครั้นปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้ว,
ไม่ยึดถือซึ่งภาระอย่างอื่นไว้,
เป็นผูร้ อ้ื ถอนตัณหากับทัง้ มูลรากได้แล้ว,
เป็นผูห้ มดอยาก, ดับเพลิงกิเลสและเพลิง
ทุกข์ ได้แล.

ภาระ นิกเขปะนัง สุขัง,
นิกขิปิต๎วา  คะรุง  ภารัง,
อัญญัง  ภารัง  อะนาทิยะ,
สะมูลัง  ตัณหัง  อัพภุย๎หะ,
นิจฉาโต  ปะรินิพพุโตติ,
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เจริญพรหมวิหาร
สัพเพ  สัตตา  
อะเวรา    
อะโรคา  
อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา
สุขี อัตตานัง  ปะริหะรันตุ  

สัตว์ทงั้ หลายทีเ่ ป็นเพือ่ นทุกข์ เกิดแก่เจ็บ
ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญ
กุศลของเราให้หมดด้วยกัน
จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน
และกันเลย
จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้
ล�ำบากกาย ล�ำบากใจเลย
จงเป็ น สุ ข ๆ เถิ ด อย่ า ได้ พ ยาบาท
เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุข ๆเถิดอย่าได้มีความทุกข์กาย
ทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้น
จากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้ เทอญฯ

ปัตติทานะคาถา 

(พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔)
(หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส)

ปุญญัสสิทานิ  กะตัสสะ  
ยานัญญานิ กะตานิ  เม,
เตสัญจะ  ภาคิโน  โหนตุ
สัตตานันตาปปะมาณะกา
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ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ,
จงเป็นผูม้ สี ว่ นแห่งบุญทีข่ า้ พเจ้าได้ท�ำใน
บัดนี,้ แลแห่งบุญทัง้ หลายอืน่ ทีข่ า้ พเจ้า
ได้ท�ำแล้ว,

เย  ปิยา  คุณะวันตา  จะ  
มัยหัง  มาตาปิตาทะโย,
ทิฏฐา เม จาปยะทิฏฐา วา
อัญเญ  มัชฌัตตะเวริโน  
สัตตา  ติฏฐันติ  โลกัส๎มิง
เตภุมมา  จะตุโยนิกา,
ปัญเจกะจะตุโวการา
สังสะรันตา  ภะวาภะเว,
ญาตัง  เย  ปัตติทานัมเม

คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณ
มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้า เป็นต้น
ที่ข้าพเจ้าได้เห็น หรือแม้ไม่ได้เห็น,
และสัตว์ทงั้ หลายอืน่ ทีเ่ ป็นกลาง แลมีเวร
กันตั้งอยู่ในโลก,
เกิดในภูมิ ๓ เกิดในก�ำเนิด ๔
มีขันธ์ ๕ แลขันธ์ ๑ แลขันธ์ ๔
ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่
สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของ
ข้าพเจ้าแล้ว,
อะนุโมทันตุ  เต  สะยัง,
ขอสัตว์เหล่านัน้ จงอนุโมทนาทานเองเถิด,
เย  จิมัง  นัปปะชานันติ
ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วน
บุญของข้าพเจ้านี้
เทวา  เตสัง  นิเวทะยุง
ขอเทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น
มะยา  ทินนานะ  ปุญญานัง   เพราะเหตุ คื อ อนุ โ มทนาบุ ญ ทั้ ง หลาย
อะนุโมทะนะเหตุนา,
ที่ข้าพเจ้าให้แล้ว
สัพเพ  สัตตา  สะทา  โหนตุ   ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุข
อะเวรา  สุขะชีวิโน,
เสมอเถิด
เขมัปปะทัญจะ  ปัปโปนตุ
แล จงถึงทางอันเกษมเถิด
เตสาสา  สิชฌะตัง  สุภา ฯ
ขอความหวั ง อั น ดี ข องสั ต ว์ เ หล่ า นั้ น
จงส�ำเร็จเทอญ ฯ
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ปัตติทานะคาถา

(หันทะ มะยัง เทวะตาทีนัง ปัตติทานัง กะโรมะ เส)

ยา เทวะตา  สันติ
วิหาระวาสินี  ถูเป ฆะเร
โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง,
ตา  ธัมมะทาเนนะ  ภะวันตุ  
ปูชิตา  โสตถิง  กะโรนเตธะ  
วิหาระมัณฑะเล,
เถรา  จะ มัชฌา  นะวะกา  
จะ  ภิกขะโว  สารามิกา  
ทานะปะตี  อุปาสะกา,
คามา จะ เทสา นิคะมา 
จะ อิสสะรา สัปปาณะภูตา 
สุขิตา ภะวันตุ เต,
ชะลาพุชา เยปิ จะ
อัณฑะสัมภะวา สังเสทะชาตา 
อะถะโวปะปาติกา,
นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง
ปะฏิจจะ เต สัพเพปิ
ทุกขัสสะ กะโรนตุ  สังขะยัง ฯ
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เทพยดาทั้งหลายเหล่าใด มีปกติอยู่ใน
วิหาร สิงสถิตทีเ่ รือนพระสถูปทีเ่ รือนโพธิ์
ในที่นั้น ๆ
เทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเรา
ทั้งหลายบูชาแล้ว ด้วยธรรมทาน ขอจง
ท�ำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้
พระภิกษุทั้งหลาย ที่เป็นเถระก็ดี ที่เป็น
ปานกลางก็ดี ที่ยังใหม่ก็ดี อุบาสก
อุบาสิกาทั้งหลาย
ที่เป็นทานาบดี พร้อมด้วยอารามิกชน
ก็ ดี ชนชั้ น ทั้ ง หลายเหล่ า นั้ น จงเป็ น
ผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิด,
สัตว์ทงั้ หลายทีเ่ กิดจากครรภ์กด็ ,ี ทีเ่ กิด
จากฟองไข่ก็ดี, ที่เกิดในเถ้าไคลก็ดี, ที่
เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดี,
สัตว์ทงั้ หลายแม้ทงั้ ปวงเหล่านัน้ ได้อาศัย
ซึ่งธรรมอันประเสริฐ เป็นนิยานิคธรรม
ประกอบในอันน�ำผู้ปฏิบัติให้ออกจาก
สั ง สารทุ ก ข์ จ งกระท� ำ ซึ่ ง ความสิ้ น ไป
พร้อมแห่งทุกข์เถิด

ฐาตุ  จิรัง  สะตัง  ธัมโม  
ธัมมัทธะรา  จะ  ปุคคะลา
สังโฆ  โหตุ  สะมัคโค วะ  
อัตถายะ  จะ  หิตายะ  จะ
อัม๎เห  รักขะตุ  สัทธัมโม  
สัพเพปิ  ธัมมะจาริโน
วุฑฒิง  สัมปาปุเณยยามะ  
ธัมเม  อะริยัปปะเวทิเต ฯ
ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ
ปาณิโน พุทธะสาสะเน
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต
กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
วุฑฒิ ภาวายะ สัตตานัง
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
มาตาปิตา จะ อัต๎ระชัง
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา

ขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่
นาน อนึ่ง ขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่ง
ธรรมด�ำรงอยู่
ขอพระสงฆ์ จ งมี ค วามสามั ค คี พ ร้ อ ม
เพรี ย งกั น ในอั น ท� ำ ประโยชน์ สิ่ ง อั น
เกื้อกูลเถิด
ขอพระธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลาย
และจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติซึ่ง
ธรรมแม้ทั้งปวง
ขอเราทัง้ หลายพึงถึงพร้อมซึง่ ความเจริญ
ในธรรมที่พระอริยเจ้า, ประกาศไว้แล้ว,
ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,
จงเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ขอฝนทั้ ง หลายจงหลั่ ง ลงตกต้ อ งตาม
ฤดูกาล
ขอฝนจงน�ำความส�ำเร็จมาสู่พื้นปฐพี,
เพื่อความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลาย
มารดาและบิดาย่อมรักษาบุตร ที่เกิด
ในตนเป็นนิจฉันใด
ขอพระราชาจงปกครองประชาชน, โดย
ชอบธรรมในกาลทุกเมือ่ ฉันนัน้ ตลอดกาล
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สังเขปะปัตติทานะคาถา

(หันทะ มะยัง สังเขปะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส)

สัพเพ  สัตตา  สะทา  โหนตุ   ขอสัตว์ทั้งหลาย จงอย่าได้มีเวรต่อกัน
อะเวรา  สุขะชีวิโน,
และกัน เลยจงเป็นผู้ดำ� รงชีพอยู่เป็นสุข
ทุกเมื่อเถิด
กะตัง  ปุญญะผะลัง  มัยหัง   ขอสัตว์ทงั้ หลาย จงเป็นผูไ้ ด้เสวยผลบุญ
สัพเพ  ภาคี  ภะวันตุ เต ฯ
ที่ข้าพเจ้าได้บ�ำเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ
แล้วนั้นเทอญ ฯ

สุมังคะละคาถา

(หันทะ มะยัง สุมังคะละคาถาโย ภะนามะ เส)

โหตุ  สัพพัง  สุมังคะลัง
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ  
โสตถี  โหนตุ  นิรันตะรัง.
โหตุ  สัพพัง  สุมังคะลัง
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ  
โสตถี  โหนตุ  นิรันตะรัง.
โหตุ  สัพพัง  สุมังคะลัง
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ   
โสตถี โหนตุ  นิรันตะรัง.
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ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงบังเกิดมี ขอเหล่า
เทพยดาทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษา
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีชั่วนิรันดร์
ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงบังเกิดมี ขอเหล่า
เทพยดาทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษา
ด้ ว ยอานุ ภ าพแห่ ง พระธรรมทั้ ง ปวง
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีชั่วนิรันดร์
ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงบังเกิดมี ขอเหล่า
เทพยดาทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษา
ด้ ว ยอานุ ภ าพแห่ ง พระสงฆ์ ทั้ ง ปวง
ขอความสวัสดีทงั้ หลายจงมีชวั่ นิรนั ดร์ ฯ

ค�ำเจริญกรรมฐานภาวนา
ข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนา,
สร้างสมทศบารมีธรรม,
บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการ,
สืบสายวิตกวิจารณ์ปีติ,
ต่อมาให้ถึงฌานสี่
เจริญมรรคาพระอริยสมังคี
ตัดมูลอาสะวะอนุสัย
ล่วงถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่
คุณไท้อธิราชเทวา
คุณความดีทุก ๆ ประการ
บรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหาย
ปราศจากภยันตรายนิรนั ดร์
สมดังความมุ่งหมาย

บูชาพระรัตนตรัยอุดม
บ�ำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่,
สังหารนิวรณ์ห้าให้หาย
สิริร่วมสุขเอกัคคตา
พร้อมด้วยวสีทั้งห้า
ล้างธุลีกิเลสให้สูญ
ห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวง
ขอคุณพระรัตนตรัย
คุณมารดาบิดาครูบาอาจารย์
จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า
ท�ำลายมารห้าให้พินาศ
เกษมสันต์ประสพสิ่งเสมอใจ
ณ กาลบัดนี้ เทอญฯ

อิทธิบาท ๔ ฐานแห่งความส�ำเร็จ ๔ คือ ๑. ฉันทะ ความพอใจ  ๒. วิริยะ ความพากเพียร ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่
๔. วิมังสา การพิจารณาใคร่ครวญ
นิวรณ์ ๕ ๑. กามฉันท์ พอใจในกามคุณ ๒. พยาบาท คิดร้ายผู้อื่น ๓. ถีนมิทธะ ความหดหู่ซึมเซา ๔. อุทธัจจะ
กุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านและร�ำคาญ ๕. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย
วสี
ความช�ำนาญ ๕ อย่าง คือ  ๑. การนึก  ๒. การเข้าฌานได้เร็ว  ๓. รักษาฌาน  ๔. ออกจากฌาณ
๕. พิจารณาทบทวนองค์ฌาณ
มารห้า
๑. กิเลสมาร (มารคือกิเลส) ๒. ขันธมาร (มารคือเบญจขันธ์) ๓. อภิสังขมาร (มารคือ อภิสังขารที่ปรุง
แต่งกรรม) ๔. เทวปุตตมาร (มารคือเทพบุตร) ๕. มัจจุมาร (มารคือความตาย)
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พระคาถาเมตตาหลวง
แผ่เมตตาตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ
อะเวโร โหมิ
อะนีโฆ โหมิ

นิททุกโข โหมิ
อัพ๎ยาปัชโฌ โหมิ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ฯ

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา
สัพเพ วินิปาติกา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ
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สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา
สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา
สัพเพ เทวา สัพเพ มะนุสสา
อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา

แผ่กรุณา
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา
สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา
สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา
สัพเพ เทวา สัพเพ มะนุสสา
สัพเพ วินิปาติกา อะลาภา ปะมุญจันตุ อะยะสา ปะมุญจันตุ
นินทา ปะมุญจันตุ สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ.

แผ่มุทิตา
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา
สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา
สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา
สัพเพ เทวา สัพเพ มะนุสสา
สัพเพ วินิปาติกา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ, ลัทธะยะสะโต มา
วิคัจฉันตุ, ลัทธะปะสังสะโต มา วิคัจฉันตุ, ลัทธะสุขา มา วิคัจฉันตุ.

แผ่อุเบกขา
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา
สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา
สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา
สัพเพ เทวา สัพเพ มะนุสสา
สัพเพ วินิปาติกา
กัมมัสสะกา, กัมมะทายาทา,
กัมมะโยนี, กัมมะพันธู, กัมมะปะฏิสะระณา, ยัง กัมมัง กะริสสันติ,
กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ.
71

จะตุรัปปะมัญญาปาโฐ
บทแผ่เมตตา สี่ทิศ โดยไม่มีประมาณ

อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ, จะตัสโส อัปปะมัญญาโย สัมมะทักขาตา.
อิธะ ภิกขุ เมตตาสะหะคะเตนะ เจตะสา, เอกัง ทิสัง ผะริตวา
วิหะระติ, ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง, อิติ อุทธะมะโธ
ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง. เมตตาสะหะคะ
เตนะ เจตะสา, วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ
อัพ๎ยาปัชเฌนะ ผะริต๎วา วิหะระติ.
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 วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ อัพ๎ยาปัชเฌนะ
ผะริต๎วา วิหะระติ.
มุทิตาสะหะคะเตนะ เจตะสา, เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ,
ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง, อิติ อุทธะมะโธ
ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง, มุทิตาสะหะ
คะเตนะ เจตะสา วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ
อัพ๎ยาปัชเฌนะ ผะริต๎วา วิหะระติ.
อุเปกขาสะหะคะเตนะ เจตะสา, เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ,
ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง, อิติ อุทธะมะโธ
ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง, อุเปกขาสะหะคะเตนะ เจตะสา, วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ
อัพ๎ยาปัชเฌนะ ผะริต๎วา วิหะระติ.
อิมา โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ, จะตัสโส อัปปะมัญญาโย สัมมะทักขาตาติ.
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กรวดน�้ำอิมินาใหญ่
(หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อาจะริยูปะการา จะ
สุริโย จันทิมา ราชา
พรัหมะมารา จะ อินทา จะ
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ
เย สันตาเน หินา ธัมมา
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ
อุชุจิตตัง สะติปัญญา
มารา ละภันตุ โนกาสัง
พุทธาทิปะวะโร นาโถ
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ
เตโสตตะมานุภาเวนะ
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อุปัชฌายา คุณุตตะรา
มาตาปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)
คุณะวันตา นะราปิ จะ
จตุโลกะปาลา จะ เทวะตา
มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ
อิมินา อุททิสเสนะ จะ
ตัณหุปาทานะ เฉทะนัง
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
สัลเลโข วิริยัมหินา
กาตุญจะ วิริเยสุ เม
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ

ค�ำกรวดน�้ำ
อิ มิ น าปุ ญ ญะกั ม เมนะ, ด้ ว ยเดชะผลบุ ญ แห่ ง ข้ า อุ ทิ ศ ไปนี้ ,
ขอให้ไปค�ำ้ ชูอดุ หนุน, คุณบิดามารดา ครูอปุ ชั ฌาย์ อาจารย์, พระมหากษัตริย์
มิ ต รรั ก สนิ ท เพื่ อ นสาราสั ต ว์ น ้ อ ยใหญ่ , พระภู มิ เ จ้ า ที่ , เจ้ า กรุ ง พาลี ,
พระนางธรณี, พระนางคงคา, พระยามัจจุราช, นายนิริยะบาล, นายพันธุละ
เสนาบดี, กับทั้งท้าวจตุโลกะบาลทั้งสี่, ศิริคุตะอ�ำมาตย์, ชั้นจาตุมหาราชิกา,
เบือ้ งบนจนถึงทีส่ ุดมหาพรหม, เบือ้ งต�ำ่ ตัง้ แต่อเวจีขนึ้ มา, จนถึงมนุษย์โลก,
โดยรอบสุดขอบจักรวาล, อนันตจักรวาล, ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์, ขอให้
พ้นจากทุกข์, ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป, ด้วยเดชะผลบุญ,
แห่งข้าฯ อุทศิ ไปนี,้ ขอให้จงเป็นอุปนิสยั , เป็นปัจจัย, เพือ่ จะกระท�ำให้แจ้ง,
ซึ่งพระนิพพาน, ในปัจจุบัน และอนาคตกาลนี้เทอญฯ.
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ต้นสวดมนต์  
ชุมนุมเทวดา
(สวดเจ็ดต�ำนานใช้)
สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง
ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ
ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ ฯลฯ
(ถ้าจะสวดมนต์สิบสองต�ำนานใช้)
สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัต๎ราคัจฉันตุ เทวะตา
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทังฯ
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ
* ถ้าเป็นวันส�ำคัญทางศาสนาเปลี่ยนเป็น
พุทธะทัสสะนะกาโล
อะยัมภะทันตา (กาลนี้เป็นกาลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า)
ธัมมัสสะวะนะกาโล
อะยัมภะทันตา (กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม)
สังฆะปะยิรุปาสะนะกาโล อะยัมภะทันตา (กาลเป็นกาลเข้าไปใกล้พระสงฆ์)
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ปุพพะภาคะนะมะการะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

สะระณะคะมะนะปาฐะ
		
		
ทุติยัมปิ
ทุติยัมปิ
ทุติยัมปิ
ตะติยัมปิ
ตะติยัมปิ
ตะติยัมปิ

พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง
พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง
พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง

สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง

คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ

(ถ้าสวดให้คนไข้ฟัง หรือสวดให้งานท�ำบุญสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาอายุ สวดดังนี้)

พุทธัง อายุวัฑฒะนัง เต ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง อายุวฑ
ั ฒะนัง เต ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง อายุวัฑฒะนัง เต ชีวติ ัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
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ทุติยัมปิ
ทุติยัมปิ
ทุติยัมปิ
ตะติยัมปิ
ตะติยัมปิ
ตะติยัมปิ

พุทธัง
ยาวะ
ธัมมัง
ยาวะ
สังฆัง
ยาวะ

อายุวัฑฒะนัง เต ชีวิตัง
นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
อายุวัฑฒะนัง เต ชีวิตัง
นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
อายุวัฑฒะนัง เต ชีวิตัง
นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

พุทธัง
ยาวะ
ธัมมัง
ยาวะ
สังฆัง
ยาวะ

อายุวัฑฒะนัง เต ชีวิตัง
นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
อายุวัฑฒะนัง เต ชีวิตัง
นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
อายุวัฑฒะนัง เต ชีวิตัง
นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ

สัจจะกิริยาคาถา
นัตถิ
เอเตนะ
นัตถิ เม
เอเตนะ
นัตถิ เม
เอเตนะ

เม สะระณัง อัญญัง
สัจจะวัชเชนะ				
สะระณัง อัญญัง		
สัจจะวัชเชนะ 			
สะระณัง อัญญัง		
สัจจะวัชเชนะ
		

พุทโธ
โสตถิ
ธัมโม
โสตถิ
สังโฆ
โสตถิ

หมายเหตุ ถ้าสวดเพื่อตนเองให้ลงท้าย (เม) เพื่อผู้อื่นลงท้าย (เต)
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เม
เม
เม
เม
เม
เม

สะระณัง วะรัง,
(เต) โหตุ สัพพะทา.
สะระณัง วะรัง,
(เต) โหตุ สัพพะทา.
สะระณัง วะรัง,
(เต) โหตุ สัพพะทา.

มหาการุณโิ กนาโถติอาทิกา คาถา
มะหาการุณิโก นาโถ
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
มะหาการุณิโก นาโถ
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
มะหาการุณิโก นาโถ
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

อัตถายะ สัพพะปาณินัง,
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง,
มา โหนตุ สัพพุปัททะวา.
หิตายะ สัพพะปาณินัง,
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง,
มา โหนตุ สัพพุปัททะวา.
สุขายะ สัพพะปาณินัง,
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง,
มา โหนตุ สัพพุปัททะวา.

เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกา คาถา
พะหุง เว สะระณัง ยันติ
อารามะรุกขะเจตยานิ
เนตัง โข สะระณัง เขมัง
เนตัง สะระณะมาคัมมะ
โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ
ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง
อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง
เอตัง โข สะระณัง เขมัง
เอตัง สะระณะมาคัมมะ

ปัพพะตานิ วะนานิ จะ,
มะนุสสา ภะยะตัชชิตา.
เนตัง สะระณะมุตตะมัง,
สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ.
สังฆัญจะ สะระณัง คะโต,
สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ.
ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง,
ทุกขูปะสะมะคามินัง.
เอตัง สะระณะมุตตะมัง,
สัพพะทุกขา ปะมุจจะตีติ.
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ปัพพะโตปะมะคาถา
ยะถาปิ เสลา วิปุลา
สะมันตา อะนุปะริเยยยุง
เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ
ขัตติเย พ๎ราห๎มะเณ เวสเส
นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ
นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ
นะ จาปิ มันตะยุทเธนะ
ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส
พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ
โย ธัมมะจารี กาเยนะ
อิเธวะ นัง ปะสังสันติ

นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา,
นิปโปเถนตา จะตุททิสา.
อะธิวัตตันติ ปาณิโน,
สุทเท จัณฑาละปุกกุเส.
สัพพะเมวาภิมัททะติ,
นะ ระถานัง นะ ปัตติยา.
สักกา เชตุง ธะเนนะ วา,
สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน.
ธีโร สัทธัง นิเวสะเย,
วาจายะ อุทะ เจตะสา.
เปจจะ สัคเค ปะโมทะติฯ

อะริยะธะนะคาถา
ยัสสะ สัทธา ตถาคะเต		
สีลัญจะ ยัสสะ กัล๎ยาณัง		
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ			
อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ			
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ 		
อะนุยุญเชถะ เมธาวี 			
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อะจะลา สุปะติฏฐิตา,
อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง.
อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง,
อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง.
ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง,
สะรัง พุทธานะ สาสะนันติ.

นะมะการะสิทธิคาถา
โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต
พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ
นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี
ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย
สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ
สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ

สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ
โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง
สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ.
โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
ส๎วากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ
พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

สัมพุทเธ
สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ
		

ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
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สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ
ทะสะสะตะสะหัสสานิ
		
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ		
นะมะการานุภาเวนะ
		
อะเนกา อันตะรายาปิ
		
สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต		
วีสะติสะตะสะหัสสานิ
		
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ		
นะมะการานุภาเวนะ
		
อะเนกา อันตะรายาปิ
		

จะตุวีสะติสะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

นะโมการะอัฏฐกัง  
(นโม ๘ บท)

		 นะโม อะระหะโต สัมมานะโม อุตตะมะธัมมัสสะ		
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ		
นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ		
นะโม โอมะกาตีตัสสะ		
นะโม การัปปะภาเวนะ		
นะโม การานุภาเวนะ 		
นะโม การัสสะ เตเชนะ		
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สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ
วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง
ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ
วิคัจฉันตุ อุปัททะวา
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ

นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ
โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ
สารีปุตโต จะ ทักขิเณ 		
ปัจฉิเมปิ จะ อานันโท 		
โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร
อิเม โข มังคะลา พุทธา 		
วันทิตา เต จะ อัมเหหิ 		
เอเตสัง อานุภาเวนะ 		
อิจเจวะมัจจัน ตะนะมัสสะเนยยัง
ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง

นิสินโน เจวะ มัชฌิเม,
อาคะเณยเย จะ กัสสะโป.
หะระติเย อุปาลี จะ,
พายัพเพ จะ คะวัมปะติ.
อิสาเณปิ จะ ราหุโล,
สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา.
สักกาเรหิ จะ ปูชิตา,
สัพพะโสตถี ภะวันตุ โนฯ
นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง
ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ

อุณหิสสะวิชะยะคาถา 
(คาถาต่ออายุ)

อัตถิ อุณ๎หิสสะ วิชะโย		
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ		
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ		
พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต		
สัพพัส๎มา มะระณา มุตโต		
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ		
สุทธะสีลัง สะมาทายัง		
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ		
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง		
ปะเรสัง เทสะนัง สุต๎วา		

ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
ตัง ต๎วัง คัณหาหิ เทวะเต
อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
อะกาละมะระเณนะ วา
ฐะเปต๎วา กาละมาริตัง
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ ฯ
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มังคะละสุตตัง
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ,
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม. อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา,
อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง
โอภาเสต๎วา, เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ, อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวันตัง
อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ. เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา
ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ.
พะหู เทวา มะนุสสา จะ 		มังคะลานิ อะจินตะยุง,
อากังขะมานา โสตถานัง 		พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง.
อะเสวะนา จะ พาลานัง 		ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา,
ปูชา จะ ปูชะนียานัง		เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ 		ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา,
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ 		เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ		วินะโย จะ สุสิกขิโต,
สุภาสิตา จะ ยา วาจา		เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง		ปุตตะทารัสสะ สังคะโห,
อะนากุลา จะ กัมมันตา		เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ทานัญจะ ธัมมะจริยา จะ 		ญาตะกานัญจะ สังคะโห,
อะนะวัชชานิ กัมมานิ		เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
อาระตี วิระตี ปาปา		มัชชะปานา จะ สัญญะโม,
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ		เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
คาระโว จะ นิวาโต จะ		สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา,
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กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญ จะ
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตาทิสานิ กัต๎วานะ
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง,
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง,
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ,
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
สัพพัตถะมะปะราชิตา,
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลสูตร ด้วยคาถาเหล่านั้นว่า

             
  
 การไม่คบพาล การคบแต่บัณทิต และการบูชาผู้ที่ควรบูชา นี้ก็เป็นมงคลอุดม
 การอยู่ในประเทศอันเหมาะ ความเป็นผู้ทำ� บุญไว้แต่ปางก่อน การตั้งตนไว้ชอบ นี่ก็เป็นมงคลอุดม
 ความเป็นพหูสูต ความเป็นผู้มีศิลปะ มีวินัยที่ศึกษามาดี มีวาจาเป็นสุภาษิต นี่ก็เป็นมงคลอุดม
 การบ�ำรุงมารดาบิดา การสงเคราะห์บุตรภริยา การงานอันไม่อากูล นี่ก็เป็นมงคลอุดม.
 ทาน ธรรมจริยา การสงเคราะห์ญาติ การงานอันไม่มีโทษ นี่ก็เป็นมงคลอุดม.
 การงดเว้นจากบาป งดเว้นการดื่มน�ำ้ เมา ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย นี่ก็เป็นมงคลอุดม.
 ความเคารพ ความถ่อมตน ความสันโดษ ความกตัญญู การฟังธรรมตามกาล นี่ก็เป็นมงคลอุดม.
 ความอดทน ความว่าง่าย การเห็นสมณะ การสนทนาธรรมตามกาล นี่ก็เป็นมงคลอุดม
 ตบะ พรหมจรรย์ การเห็นอริยสัจ การท�ำพระนิพพานให้แจ้ง นี่ก็เป็นมงคลอุดม.
 จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว ไม่หวั่นไหว ไม่เศร้าโศก ไม่เศร้าหมองละอองกิเลส
เกษมปลอดโปร่ง นี่ก็เป็นมงคลอุดม.

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  ท�ำมงคลดังนี้แล้ว  ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวง   
ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน  นี่แลมงคลอุดม  ของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น.
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บทขัดระตะนะสุตตัง
ราชะโต วา โจระโต วา มะนุสสะโต วา อะมะนุสสะโต วา อัคคิโต วา
อุทะกะโต วา ปิสาจะโต วา ขาณุกะโต วา กัณฏะกะโต วา นักขัตตะโต วา
ชะนะปะทะโรคะโต วา อะสัทธัมมะโต วา
อะสันทิฏฐิโต วา อะสัปปุริสะโต วา จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะ
กุ ก กุ ร ะอะหิวิจ ฉิก ะมะนิสัป ปะทีป ิ อัจ ฉะตะรัจ ฉะสุ ก ะระมะหิส ะ ยัก ขะ
รักขะสาทีหิ นานา ภะยะโต วา นานาโรคะโต วา นานาอุปัททะวะโต วา
อารักขัง คัณหันตุ ฯ
ปะณิ ธ านะโต ปั ฏ ฐายะ ตะถาคะตั ส สะ ทะสะ ปาระมิ โ ย ทะสะ
อุ ป ะปาระมิ โ ย ทะสะ ปะระมั ต ถะปาระมิ โ ย ปั ญ จะ มหาปะริ จ จาเค
ติสโส จะริยา ปัจฉิมัพภะเว คัพภาวักกันติง ชาติง อะภินิกขะมะนัง
ปะธานะจะริ ยั ง โพธิ ป ั ล ลั ง เก มาระวิ ช ะยั ง สั พ พั ญ ญุ ต ะญาณั ป ปะฏิ
เวธั ง นะวะ โลกุ ต ตะระธั ม เมติ สั พ เพปิ เ ม พุ ท ธะคุ เ ณ อาวั ช ชิ ต๎ ว า
เวสาลิยา ตีสุ ปาการันตะเรสุ ติยามะรัตติง ปะริตตัง กะโรนโต อายัส๎มา
อานันทัตเถโร วิยะ การุญญะจิตตัง อุปัฏฐะเปต๎วา ฯ
โกฏิสะตะสะหัสเสสุ		
ยัสสาณัมปะฏิคคัณหันติ		
โรคามะนุสสะทุพภิกขะ-		
ขิปปะมันตะระธาเปสิ		
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จักกะวาเฬสุ เทวะตา
ยัญจะ เวสาลิยัมปุเร
สัมภูตันติวิธัมภะยัง
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ระตะนะสุตตัง
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
ตัส๎มา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา		

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตงั
เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
ตัสม๎ า หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตาฯ
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุนี สะมาหิโต
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย
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ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ
โย อะริยสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ
คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ
กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา
นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ ต๎ยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ
สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ
สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ
จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตคั เค คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห
ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
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ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ระตะนะสุตตัง
(ยกมาสวดโดยย่อ)

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจงิ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ,
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัตถา
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สมาหิโต
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
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เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ.
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

กะระณียะเมตตะสุตตัง
กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ
สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ
เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ
ทีฆา วา เย มะหันตา วา
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
ภูตา วา สัมภะเวสี วา
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ
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ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตตั ตา
นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
อายุสา เอกะปุตตะมะนุรกั เข
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง

มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทัสสะเนนะ สัมปันโน
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

ขันธะปะริตตะคาถา
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
ฉัพ๎ยาปุตเตหิ เม เมตตัง
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภัท๎รานิ ปัสสันตุ

เมตตัง เอราปะเถหิ เม,
เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ.
เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม,
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม.
มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก,
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท.
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา,
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา.

*อั ป ปะมาโณ พุ ท โธ, อั ป ปะมาโณ ธั ม โม, อั ป ปะมาโณ สั ง โฆ,
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ, อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี
สะระพู มูสิกา, กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา, ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ,
โสหัง นะโม ภะคะวะโต, นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ
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ธะชัคคะปะริตตัง
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ,
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู
อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง.
ภะคะวา เอตะทะโวจะ.
ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปัพ๎ยุฬ๎โห อะโหสิ.
อะถะโข ภิกขะเว สักโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส อามันเตสิ,
สะเจ มาริสา เทวานัง สังคามะคะตานัง อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา
ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, มะเมวะ ตัส๎มิง สะมะเย ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ, มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ. โน เจ
เม ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, ปะชาปะติสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง
อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา,
โส ปะหิยะยิสสะติ. โน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ, อะถะ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ,
วะรุณัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ. โน เจ
วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, อะถะ อีสานัสสะ
เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, อีสานัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะ
หังโส วา, โส ปะหิยยิสสะตีติ.
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ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วา เทวานะมินทัสสะ ธะชัคคัง
อุลโลกะยะตัง, ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง,
วะรุณัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, อีสานัสสะ วา
เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง
วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยเยถาปิ โนปิ ปะหิยเยถะ, ตัง กิสสะ เหตุ,
สักโก หิ ภิกขะเว เทวานะมินโท อะวีตะราโค อะวีตะโทโส อะวีตะ
โมโห, ภิรุ ฉัมภี อุตราสี ปะลายีติ. อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทามิ:
สะเจ ตุมหากัง ภิกขะเว อะรัญญะคะตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา
สุญญาคาระคะตานัง วา, อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา
โลมะหังโส วา, มะเมวะ ตัสมิง สะมะเย อะนุสสะเรยยาถะ.
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะ
สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุ ส สานั ง พุ ท โธ ภะคะวาติ , มะมั ง หิ โว ภิ ก ขะเว
อะนุสสะระตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา,
โส ปะหิยยิสสะติ. โน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ, อะถะ ธัมมัง
อะนุสสะเรยยาถะ: สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. ธัมมัง
หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง
วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ. โน เจ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ,
อะถะ สังฆัง อะนุสสะเรยยาถะ: สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
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ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. สังฆัง หิ โว ภิกขะเว
อะนุสสะระตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา,
โส ปะหิยยิสสะติ. ตัง กิสสะ เหตุ, ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง
สัมมาสัมพุทโธ, วีตะราโค วีตะโทโส วีตะโมโห, อะภิรุ อัจฉัมภี
อะนุต๎ราสี อะปะลายีติ. อิทะมะโวจะ ภะคะวา, อิทัง วัต๎วานะ สุคะโต,
ยะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา:

ธะชัคคะปะริตตะคาถา
(สวดโดยย่อ)

		 อรัญเญ รุกขะมูเล วา
อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง
โน เจ พุทธัง สะเรยยาถะ
อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ
โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ
อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ
เอวัมพุทธัง สะรันตานัง
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา
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สุญญาคาเรวะ ภิกขะโว
ภะยัง ตุมหากะ โน สิยา
โลกะเชฏฐัง นะราสะภัง
นิยยานิกัง สุเทสิตัง
นิยยานิกัง สุเทสิตัง
ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง
ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว
โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ ฯ

โมระปะริตตัง
(สวดตอนเช้า) 		 อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา

หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

(สวดตอนเย็น)			 อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา

หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ
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วัฏฏะกะปะริตตัง
อัตถิ โลเก สีละคุโณ
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ
อาวัชชิต๎วา ธัมมะพะลัง
สัจจะพะละมะวัสสายะ
สันติ ปักขา อะปัตตะนา
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปาทา อะวัญจะนา
ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
มะหาปัชชะลิโต สิขี
อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี
เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ

อาฏานาฏิยะปะริตตัง
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ			
สิขิสสะปิ นะมัตถุ				
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ		
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ		
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ		
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ		
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ		
เย จาปิ นิพพุตา โลเก		
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จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สัพพะภูตานุกัมปิโน
นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
มาระเสนัปปะมัททิโน
พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง

เต ชะนา อะปิสุณา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง		
วิชชาจะระณะสัมปันนัง		
วิชชาจะระณะสัมปันนัง		
นะโม เม สัพพะพุทธานัง
ตัณ๎หังกะโร มะหาวีโร
สะระณังกะโร โลกะหิโต
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข
สุมะโน สุมะโน ธีโร
โสภีโต คุณสัมปันโน
ปะทุโม โลกะปัชโชโต
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร
สุชาโต สัพพะโลกัคโค
อัตถะทัสสี การุณิโก
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ
สิขี สัพพะหิโต สัตถา
กะกุสันโธ สัตถะวาโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน
เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา
สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา
สัพเพ ทะสะพะลูเปตา

มะหันตา วีตะสาระทา
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
มะหันตัง วีตะสาระทัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ ฯ
อุปปันนานัง มะเหสินัง
เมธังกะโร มะหายะโส
ทีปังกะโร ชุตินธะโร,
มังคะโล ปุริสาสะโภ
เรวะโต ระติวัฑฒะโน,
อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม.
นาระโท วะระสาระถี,
สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล
ปิยะทัสสี นะราสะโภ,
ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท.
ติสโส จะ วะทะตัง วะโร,
วิปัสสี จะ อะนูปะโม.
เวสสะภู สุขะทายะโก,
โกนาคะมะโน ระณัญชะโห,
โคตะโม สัก๎ยะปุงคะโวฯ
อะเนกะสะตะโกฏะโย,
สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา.
เวสารัชเชหุปาคะตา,
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สัพเพ เต ปะฏิชานันติ
สีหะนาทัง นะทันเต เต
พ๎รัห๎มะจักกัง ปะวัตเตนติ
อุเปตา พุทธะธัมเมหิ
ท๎๎วัตติงสะลักขะณูเปตา
พ๎๎ยามัปปะภายะ สุปปะภา
พุทธา สัพพัญญุโน เอเต
มะหัปปะภา มะหาเตชา
มะหาการุณกิ า ธีรา
ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ
คะตี พันธู มะหัสสาสา
สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ
เตสาหัง สิระสา ปาเท
วะจะสา มะนะสา เจวะ
สะยะเน อาสะเน ฐาเน
สะทา สุเขนะ รักขันตุ
เตหิ ต๎๎วัง รักขิโต สันโต
สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะเวระมะติกกันโต
เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ

อาสะภัณฐานะมุตตะมัง.
ปะริสาสุ วิสาระทา,
โลเก อัปปะฏิวัตติยัง.
อัฏฐาระสะหิ นายะกา,
สีต๎ยานุพ๎ยัญชะนาธะรา,
สัพเพ เต มุนิกุญชะรา,
สัพเพ ขีณาสะวา ชินา.
มะหาปัญญา มะหัพพะลา,
สัพเพสานัง สุขาวะหา
ตาณา เลณา จะ ปาณินัง
สะระณา จะ หิเตสิโน
สัพเพ เอเต ปะรายะนา
วันทามิ ปุริสุตตะเม
วันทาเมเต ตะถาคะเต
คะมะเน จาปิ สัพพะทา
พุทธา สันติกะรา ตุวัง
มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ
สัพพะสันตาปะวัชชิโต
นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะฯ
ขันติเมตตาพะเลนะ จะ
อาโรค๎๎เยนะ สุเขนะ จะ

ด้วยสัจจะ ด้วยศีล และด้วยก�ำลัง แห่งขันติและเมตตาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น
แม้คุณธรรมเหล่านั้น จงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรค มีแต่ความสุข
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ปุรัตถิมัส๎มิง ทิสาภาเค
เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ

สันติ ภูตา มะหิทธิกา
อาโรค๎๎เยนะ สุเขนะ จะ

คนธรรพ์ทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก มีอยู่ในทิศบูรพา (ตะวันออก)
แม้คนธรรพ์เหล่านั้น จงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรค มีแต่ความสุข

ทักขิณัส๎มิง ทิสาภาเค
เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ

สันติ เทวา มะหิทธิกา
อาโรค๎๎เยนะ สุเขนะ จะ

ปัจฉิมัส๎มิง ทิสาภาเค
เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ

สันติ นาคา มิหทิ ธิกา
อาโรค๎๎เยนะ สุเขนะ จะ

อุตตะรัส๎มิง ทิสาภาเค
เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ

สันติ ยักขา มะหิทธิกา
อาโรค๎๎เยนะ สุเขนะ จะ

ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข

ทักขิเณนะ วิรุฬ๎หะโก
กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

เทพยดาทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก มีอยู่ในทิศทักษิณ (ใต้)
แม้เทพยดาเหล่านั้น จงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรค มีแต่ความสุข

นาคทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก มีอยู่ในทิศปัศจิม (ตะวันตก)
แม้นาคเหล่านั้น จงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรค มีแต่ความสุข

ยักษ์ทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก มีอยู่ในทิศอุดร
แม้ยักษ์เหล่านั้น จงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรค มีแต่ความสุข

ท้าวธตรฏฐ์ ประจ�ำอยู่ทิศบูรพา ท้าววิรุฬหก ประจ�ำอยู่ทิศทักษิณ
ท้าววิรูปักข์ ประจ�ำอยู่ทิศปัศจิม ท้าวกุเวร ประจ�ำอยู่ทิศอุดร

จัตตาโร เต มะหาราชา  โลกะปาลา ยะสัสสิโน
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ
อาโรค๎๎เยนะ สุเขนะ จะ

มหาราชทั้ง 4 เหล่านั้น เป็นผู้มียศรักษาโลก
แม้มหาราชเหล่านั้น จงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรค มีแต่ความสุข
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อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา  เทวา นาคา มะหิทธิกา
เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ
อาโรค๎๎เยนะ สุเขนะ จะ

เทพยดาและนาคทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก สถิตอยู่ในอากาศก็ดี สถิตอยู่ในภาคพื้นก็ดี
แม้เทพยดาและนาคเหล่านั้น จงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรค มีแต่ความสุข

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ

วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง
หิตัง เทวะมะนุสสานัง
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ

โอสะถัง อุตตะมังวะรัง
พุทธะเตเชนะ โสตถินา
ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต

รัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมากมายบรรดามีในโลก รัตนะนั้นเสมอด้วยพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า หามีไม่
เพราะเหตุนั้น ขอท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งหลาย

เพราะท�ำความเคารพพระพุทธรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า
ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี

สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
ภะยา วูปะสะเมนตุ เต

เพราะท�ำความเคารพพระธรรมรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
เป็นเครื่องระงับความกระวนกระวาย ด้วยเดชแห่งพระธรรมรัตนะ
ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอภยันตรายทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี
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สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
สังฆะเตเชนะ โสตถินา
โรคา วูปะสะเมนตุ เตฯ

เพราะท�ำความเคารพพระสังฆรัตนะ อันเป็นดั่งโอสถอันอุดมประเสริฐ
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาน�ำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ด้วยเดชแห่งพระสังฆเจ้า ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอโรคทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี

สัพพีติโย วิวัชชันตุ
มา เต ภะวัต๎วันตะราโย
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ

สัพพะโรโค วินัสสะตุ
สุขี ทีฆายุโก ภาวะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
อายุ วัณโณ สุขัง พะลังฯ

อังคุลิมาลปะริตตัง
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ
ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา. เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ
คัพภัสสะฯ		
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ
ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา. เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ
คัพภัสสะฯ
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ
ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา. เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ
คัพภัสสะฯ
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โพชฌังโค สะติสังขาโต
วิริยัมปีติปัสสัทธิ-		
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
มุนินา สัมมะทักขาตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สัตเตเต สัพพะทัสสินา
ภาวิตา พะหุลีกะตา
นิพพานายะ จะ โพธิยา
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ
คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา
เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

เอกะทา ธัมมะราชาปิ
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

เคลัญเญนาภิปีฬิโต
ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

อะภะยะปะริตตัง
ยันทุนนิมิตตัง 		
โย จามะนาโป 		
ปาปัคคะโห
		
พุทธานุภาเวนะ 		
ยันทุนนิมิตตัง 		
โย จามะนาโป 		
ปาปัคคะโห 		
ธัมมานุภาเวนะ 		
ยันทุนนิมิตตัง 		
โย จามะนาโป 		
ปาปัคคะโห
		
สังฆานุภาเวนะ 		

อะวะมังคะลัญจะ
สะกุณัสสะ สัทโท
ทุสสุปินัง อะกันตัง
วินาสะเมนตุ ฯ
อะวะมังคะลัญจะ
สะกุณัสสะ สัทโท
ทุสสุปินัง อะกันตัง
วินาสะเมนตุ ฯ
อะวะมังคะลัญจะ
สะกุณัสสะ สัทโท
ทุสสุปินัง อะกันตัง
วินาสะเมนตุ ฯ

เทวตาอุยโยชนคาถา
ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา
โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา		
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ		
สัพเพ เทวานุโมทันตุ		
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ		
ภาวะนาภิระตา โหนตุ		
สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา		
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ		

ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ
ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ
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มะหาการุณิโก นาโถ		
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา		
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ		

หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล		
เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ		
อะปะราชิตะปัลลังเก			
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง		
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง		
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ		
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง		
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง		
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ		

สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะณิธิ เต ปะทักขิณา
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

โส อัตถะลัทโธ สุขิโต		
อะโรโค สุขิโต โหหิ		
สา อัตถะลัทธา สุขิตา		
อะโรคา สุขิตา โหหิ		
เต อัตถะลัทธา สุขิตา		
อะโรคา สุขิตา โหถะ		

วิรุฬ๎โห พุทธะสาสะเน
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ
วิรุฬ๎หา พุทธะสาสะเน
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ
วิรุฬหา พุทธะสาสะเน
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ

สักกัต๎วา
สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง
หิตัง เทวะมะนุสสานัง
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ
สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ
สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
พุทธะเตเชนะ โสตถินา
ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
ภะยา วูปะสะเมนตุ เต
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
สังฆะเตเชนะ โสตถินา
โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง,
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.

ยังกิญจิ ระตะนัง
ระตะนัง พุทธะสะมัง
ยังกิญจิ ระตะนัง
ระตะนัง ธัมมะสะมัง
ยังกิญจิ ระตะนัง
ระตะนัง สังฆะสะมัง

วิชชะติ วิวิธัง
ตัส๎มา โสตถี
วิชชะติ วิวิธัง
ตัส๎มา โสตถี
วิชชะติ วิวิธัง
ตัส๎มา โสตถี

โลเก
นัตถิ
โลเก
นัตถิ
โลเก
นัตถิ

ปุถุ,
ภะวันตุ เต.
ปุถุ,
ภะวันตุ เต.
ปุถุ,
ภะวันตุ เต.

105

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ

รักขันตุ สัพพะเทวะตา,
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
รักขันตุ สัพพะเทวะตา,
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
รักขันตุ สัพพะเทวะตา,
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
ปาปัคคะหะนิวาระณา,
หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว.
ปาปัคคะหะนิวาระณา,
หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว.
ปาปัคคะหะนิวาระณา,
หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว.

สุมังคะละคาถา
โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง
สัพพะพุทธานุภาเวนะ 		
โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ 		
โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ 		
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รักขันตุ สัพพะเทวะตา
โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง ฯ

ถวายพรพระ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะ
สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก,
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ
สุ ป ะฏิ ป ั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ, อุ ชุ ป ะฏิ ป ั น โน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
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นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจกั กะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พ๎รัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ
*มะหาการุณิโก นาโถ		 หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา		 ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเต นะ สัจจะวัชเชนะ		 โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
ชะยันโต โพธิยา มูเล		 สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ		 ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก		 สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง		 อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง		 สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ		 สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง		 วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง		 ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ		 ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ
*ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง		 รักขันตุ สัพพะเทวะตา,
สัพพะพุทธานุภาเวนะ		 สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง		 รักขันตุ สัพพะเทวะตา,
สัพพะธัมมานุภาเวนะ		 สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง		 รักขันตุ สัพพะเทวะตา,
สัพพะสังฆานุภาเวนะ		 สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
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พระคาถาชินบัญชร
ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม เพื่อ
ให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาชินบัญชร (ตั้งนะโม ๓ จบก่อน)
แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ด้วยค�ำว่า
ปุตตะกาโมละเภปุตตัง
อัตถิกาเยกายะญายะ
อิติปิโส ภะคะวา ยะมะ ราชาโน
มะระณังสุขัง อะระหังสุคะโต
๑. ชะยาสะนาคะตา พุทธา
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง
๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง
๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง
๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง
๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
กัสสะโป จะ มะหานาโม
๖. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง
นิสินโน สิริสัมปันโน
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ธะนะกาโมละเภธะนัง
เทวานังปิยะตังสุตตะวา.
ท้าวเวสสุวัณโณ
นะโมพุทธายะ
เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
เย ปิวิงสุ นะราสะภา
อัฏฐะวีสะติ นายะกา
มัตถะเก เต มุนิสสะรา
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
อุเร สัพพะคุณากะโร
สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โมคคัลลาโน จะ วามะเก
อาสุง อานันทะราหุโล
อุภาสุง วามะโสตะเก
สุริโย วะ ปะภังกะโร
โสภิโต มุนปิ ุงคะโว

๗. กุมาระกัสสะโป เถโร
โส มัยหัง วะทะเนนิจจัง
๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา
๙. เสสาสีติ มะหาเถรา
เอเตสีติ มะหาเถรา
ชะลันตา สีละเต เชนะ
๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ
๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
๑๒. ชินาณา วะระสังยุตตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา
๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ
วะสะโต เม สะกิจเจนะ
๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ
๑๕. อิจเจวะมันโต
ชินานุภาเวนะ
ธัมมานุภาเวนะ
สังฆานุภาเวนะ
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต

มะเหสี จิตตะวาทะโก
ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
อุปาลี นันทะสีวะลี
นะลาเฏ ตีละกา มะมะ
วิชิตา ชินะสาวะกา
ชิตะวันโต ชิโนระสา
อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
วาเม อังคุลิมาละกัง
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
เสสา ปาการะสัณฐิตา
สัตตะปาการะลังกะตา
พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
อะนันตะชินะเตชะสา
สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
วิหะรันตัง มะฮีตะเล
เต มะหาปุริสาสะภา
สุคุตโต สุรักโข
ชิตูปัททะโว
ชิตาริสังโฆ
ชิตันตะราโย
จะรามิ ชินะปัญชะเรติ.
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บทสุขาภิยาจนคาถา
ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง 				
ตัสสะ ตัสสานุภาเวนะ 				
เย เย อารักขะกา เทวา				
อิมินา ธัมมะทาเนนะ				
สะทา ภัท๎รานิ ปัสสันตุ				
อัปปะมัตตา จะ อัมเหสุ				
ยัญจะ โน ภาสะมาเนหิ				
ตันโน เทวานุโมทันตุ 				
เย วา ชะลาพุชัณฑะชา				
อะเวรา โหนตุ สัพเพ เต 				
ปัสสันตุ อะนะวัชชานิ 				
จิรัง ติฏฐะตุ โลกัส๎มิง				
ทัสเสนตัง โสตะวันตูนัง				
ยาวะ พุทโธติ นามัมปิ				
สัมมาเทสิตะธัมมัสสะ				
ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ 				
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต 				
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง 				
มาตา ปิตา จะ อัตระชัง 				
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน				
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มังคะลัตถายะ ภาสิตัง
โหตุ ราชะกุเล สุขัง
ตัตถะ ตัตถาธิวาสิโน
สัพเพ อัมเหหิ ปูชิตา
สุขิตา โหนตุ นิพภะยา
สัพเพ รักขันตุ โน สะทา
กุสะลัง ปะสุตัง พะหุง
จิรัง ติฏฐันตุ สาตะตัง
สังเสทะโชปะปาติกา
อะนีฆา นิรุปัททะวา
มา จะ สาวัชชะมาคะมา
สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง
มัคคัง สัตตะวิสุทธิยา
โลกะเชฏฐัสสะ สัตถุโน
ปะวัตตะติ มะเหสิโน
ปาณิโนพุทธะสาสะเน
กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ

บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง		สัมพุชฌิต๎วา ตะถาคะโต,
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ		ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง.
สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต		โลเก อัปปะฏิวัตติยัง,
ยัตถากขาตา อุโภ อันตา 		ปะฏิปัตติ จะ มัชฌิมา.
จะตุส๎วาริยะสัจเจสุ 		วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง,
เทสิตัง ธัมมะราเชนะ		สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง.
นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง,
เวยยากะระณะปาเฐนะ		สังคีตันตัมภะณามะ เส.ฯ

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยัง
วิหะระติ, อิสิปะตะเน มิคะทาเย. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย
ภิกขู อามันเตสิ.
เท๎วเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา. โย จายัง
กาเมสุ กามะสุ ขั ล ลิ ก านุ โ ยโค, หี โ น คั ม โม โปถุ ช ชะนิ โ ก อะนะริ โ ย
อะนัตถะสัญหิโต. โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค, ทุกโข อะนะริโย
อะนัตถะสัญหิโต.
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ, มัชฌิมา ปะฏิปะทา
ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
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กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ
อะภิสัมพุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค. เสยยะถีทัง. สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม
สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.
อะยั ง โข สา ภิ ก ขะเว มั ช ฌิ ม า ปะฏิ ป ะทา ตะถาคะเตนะ
อะภิสัมพุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง. ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ
ทุ ก ขา มะระณั ม ปิ ทุ ก ขั ง ,โสกะปะริ เ ทวะทุ ก ขะโทมะนั ส สุ ป ายาสาปิ
ทุกขา, อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง
นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา.
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง. ยายัง ตัณหา
โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัต๎ระ ตัต๎ราภินันทินี. เสยยะถีทัง.
กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา.
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง. โย ตัสสาเยวะ
ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย.
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง.
อะยะเมวะ อะริ โ ย อั ฏ ฐั ง คิ โ ก มั ค โค. เสยยะถี ทั ง . สั ม มาทิ ฏ ฐิ
สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม
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สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.
อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว,
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว,
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
อิ ทั ง ทุ ก ขะสะมุ ท ะโย อะริ ย ะสั จ จั น ติ เม ภิ ก ขะเว, ปุ พ เพ
อะนะนุ ส สุ เ ตสุ ธั ม เมสุ , จั ก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง อุ ท ะปาทิ ปั ญ ญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม
ภิ ก ขะเว, ปุ พ เพ อะนะนุ ส สุ เ ตสุ ธั ม เมสุ , จั ก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว,
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุส
สุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ
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วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม
ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว,
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว,
ปุ พ เพ อะนะนุ ส สุ เ ตสุ ธั ม เมสุ , จั ก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง อุ ท ะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตั ง โข ปะนิ ทั ง ทุ ก ขะนิ โ รธะคามิ นี ปะฏิ ป ะทา อะริ ย ะสั จ จั ง
ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
ภาวิตันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ, เอวันติ
ปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง
อะโหสิ.
เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก,
สัสสะมะณะพ๎รัห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง
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สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง.
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ, เอวันติ
ปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ.
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก, สัสสะ
มะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมา
สัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง.
ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ, อะกุปปา เม วิมุตติ,
อะยะมันติมา ชาติ, นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต
ภาสิตัง อะภินันทุง. อิมัสสะมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง ภัญญะ
มาเน, อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง
อุทะปาทิ. ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ.
ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก, ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสา
เวสุง, เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง
ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง, อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ
วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสสะมินติ.
ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา,
จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. จาตุมมะหาราชิกานัง
เทวานัง สัททัง สุต๎วา,
ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. ตาวะติงสานัง เทวานัง
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สัททัง สุต๎วา,
ยามา เทวา สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง . ยามานั ง เทวานั ง สั ท ทั ง
สุต๎วา
ตุ สิ ต า เทวา สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง . ตุ สิ ต านั ง เทวานั ง สั ท ทั ง
สุต๎วา,
นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. นิมมานะระตีนัง เทวานัง
สัททัง สุต๎วา,
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. ปะระนิมมิตะวะ
สะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา,
พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง พรัหมะกายิกานัง เทวานัง
สัททัง สุตวา
พรัหมะปาริสัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ พรัหมะปะริสัชชานัง
เทวานัง สัททัง สุตวา
พรัหมะปะโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ พรัหมะปะโรหิตานัง
เทวานัง สัททัง สุตวา
มะหาพรัหมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ มะหาพรัหมานัง เทวานัง
สัททัง สุตวา
ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะริตตาภานัง เทวานัง สัท
ทัง สุตวา
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อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสา เวสุง ฯ อัปปะมาณาภานัง เท

วานัง สัททัง สุตวา
อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง
สุตวา
ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะริตตะสุภานัง เทวานัง สัท
ทัง สุตวา
อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อัปปะมาณะสุภานัง เท
วานัง สัททัง สุตวา
สุภะกิณหะกา เทวา สัททะ มะนุสสาเวสุงฯ สุภะกิณหะกานัง เทวานัง
สัททัง สุตวา
เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง
สุตวา
อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสา เวสุง ฯ อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง
ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง, อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พ๎รัห๎มะเณนะ วา
เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัสสะมินติ.
อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ, ยาวะ พ๎รัห๎มะโลกา สัทโท
อัพภุคคัจฉิ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ, สังกัมปิ สัมปะกัมปิ
สัมปะเวธิ. อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ, อะติก
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กัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง.
อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ, อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ,
อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ.
อิติหิทัง อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ, อัญญาโกณฑัญโญเต๎ววะ
นามัง อะโหสีติ.

บทขัดอะนัตตะลักขะณะสุตตัง
ยันตัง สัตเตหิ ทุกเขนะ
อัตตะวาทาตตะสัญญาณัง
สัมพุทโธ ตัง ปะกาเสสิ
อุตตะริง ปะฏิเวธายะ
ยันเตสัง ทิฏฐะธัมมานัง
สัพพาสะเวหิ จิตตานิ
ตะถา ญาณานุสาเรนะ
สาธูนัง อัตถะสิทธัตถัง

เญยยัง อะนัตตะลักขะณัง
สัมมะเทวะ วิโมจะนัง,
ทิฏฐะสัจจานะ โยคินัง,
ภาเวตุง ญาณะมุตตะมัง
ญาเณนุปปะริกขะตัง
วิมุจจิงสุ อะเสสะโต,
สาสะนัง กาตุมิจฉะตัง,
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.

อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยัง วิหะระติ
อิสิปะตะเน มิคะทาเย. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ.
รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา. รูปัญจะหิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,
นะยิทัง รูปัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ รูเป, เอวัง เม รูปัง
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โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว รูปัง
อะนัตตา, ตัส๎มา รูปัง อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ รูเป,
เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ.
เวทะนา อะนัตตา. เวทะนา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา
อะภะวิสสะ, นะยิทัง เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ
เวทนายะ, เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ.
ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา, ตัส๎มา เวทะนา อาพาธายะ
สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ, เอวัง เม เวทะนา โหตุ
เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ.
สัญญา อะนัตตา. สัญญา จะ หิทงั ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,
นะยิทัง สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ สัญญายะ,
เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว
สัญญา อะนัตตา, ตัส๎มา สัญญา อาพาธายะ สังวัตตะติ. นะ จะ ลัพภะติ
สัญญายะ, เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ.
สังขารา อะนัตตา. สังขารา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสังสุ,
นะยิทัง สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยุง, ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ, เอวัง
เม สังขารา โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ. ยัส๎มา จะ โข
ภิกขะเว สังขารา อะนัตตา, ตัส๎มา สังขารา อาพาธายะ สังวัตตันติ,
นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ, เอวัง เม สังขารา โหนตุ, เอวัง เม สังขารา
มา อะเหสุนติ.
วิญญาณัง อะนัตตา. วิญญาณัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา
อะภะวิสสะ, นะยิทัง วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ
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จะ วิญญาเณ, เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา
อะโหสีติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา, ตัส๎มา
วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตตะติ. นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ,
เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ.
อะนิจจัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต.
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,
เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ.
อะนิจจา ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต.
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,
เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ.
อะนิจจา ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต.
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,
เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ.
อะนิจจา ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต.
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,
เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ.
อะนิจจัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง
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ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุ
ปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว, ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปันนัง,
อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา, โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา, หีนัง วา ปะณีตัง
วา, ยันทูเร สันติเก วา, สัพพัง รูปัง, เนตัง มะมะ เนโสหมัส๎มิ
นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง.
ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตา วา
พะหิทธา วา, โอฬาริกา วา สุขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา,
ยา ทูเร สันติเก วา, สัพพา เวทะนา, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ
เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง.
ยา กาจิ สัญญา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตา วา
พะหิทธา วา, โอฬาริกา วา สุขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา,
ยา ทูเร สันติเก วา, สัพพา สัญญา, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ
เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง.
เย เกจิ สังขารา อะตีตานาคะตะปัจจุปนั นา อัชฌัตตา วา พะหิทธา
วา, โอฬาริกา สุขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา, เย ทูเร สันติเก วา,
สัพเพ สังขารา, เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะ
เมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง.
ยังกิญจิ วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง, อัชฌัตตัง วา
พะหิทธา วา, โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา, หีนัง วา ปะณีตัง วา,
ยันทูเร สันติเก วา, สัพพัง วิญญาณัง, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ
นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง.
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เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุตะวา อะริยะสาวะโก, รูปัส๎มิงปิ
นิพพินทะติ, เวทนายะปิ นิพพินทะติ, สัญญายะปิ นิพพินทะติ,
สั ง ขาเรสุ ป ิ นิ พ พิ น ทะติ , วิ ญ ญาณั ส๎ มิ ง ปิ นิ พ พิ น ทะติ . นิ พ พิ น ทั ง
วิรัชชะติ. วิราคา วิมุจจะติ. วิมุตตัสมิง วิมุตตะมิติ ญาณัง โหติ, ขีณา
ชาติ, วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง, กะตัง กะระณียัง, นาปะรัง อิตถัตตายาติ
ปะชานาตีติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต
ภาสิตัง อะภินันทุง.
อิ มั ส๎ มิ ญ จะ ปะนะ เวยยากะระณั ส๎ มิ ง ภั ญ ญะมาเน, ปั ญ จะ
วัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุปาทายะ, อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ.

บทขัดอาทิตตะปะริยายะสุตตัง
เวเนยยะทะมะโนปาเย		
อะโมฆะวะจะโน พุทโธ		
จิณณานุรูปะโต จาปิ		
จิณณาคคิปาริจะริยานัง		
ยะมาทิตตะปะริยายัง 		
เต โสตาโร วิโมเจสิ		
ตะเถโวปะปะริกขายะ		
ทุกขะตาลักขะโณปายัง		
124

สัพพะโส ปาระมิง คะโต,
อะภิญญายานุสาสะโก.
ธัมเมนะ วินะยัง ปะชัง,
สัมโพชฌาระหะโยคินัง.
เทสะยันโต มะโนหะรัง,
อะเสกขายะ วิมุตติยา.
วิญญูนัง โสตุมิจฉะตัง,
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.

อาทิตตะปะริยายะสุตตัง
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, คะยายัง วิหะระติ
คะยาสีเส, สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะ. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ.
สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง. กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง.
จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง, รูปา อาทิตตา, จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง,
จักขุสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง.
เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง
ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ
อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
โสตัง อาทิต ตัง , สัท ทา อาทิต ตา, โสตะวิญ ญาณัง อาทิต ตัง ,
โสตะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง.
เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง
ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ
อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
ฆานัง อาทิตตัง, คันธา อาทิตตา, ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง,
ฆานะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง.
เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง
ชาติ ย า ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปริ เ ทเวหิ ทุ ก เขหิ โทมะนั ส เสหิ
อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
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ชิวหา อาทิตตา, ระสา อาทิตตา, ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง,
ชิวหาสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง.
เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง
ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ
อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
กาโย อาทิตโต, โผฏฐัพพา อาทิตตา, กายะวิญญาณัง อาทิตตัง,
กายะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง.
เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง
ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ
อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
มะโน อาทิตโต, ธัมมา อาทิตตา, มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง,
มะโนสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง.
เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง
ชาติ ย า ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริ เ ทเวหิ ทุ ก เขหิ โทมะนั ส เสหิ
อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุต๎วา อะริยะสาวะโก,
จักขุส๎มิงปิ นิพพินทะติ, รูเปสุปิ นิพพินทะติ, จักขุวิญญาเณปิ
นิพพินทะติ, จักขุสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา,
ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
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โสตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, สัทเทสุปิ นิพพินทะติ, โสตะวิญญาเณปิ
นิพพินทะติ. โสตะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะ
ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา,
ตัสสะมิงปิ นิพพินทะติ.
ฆานั ส สะมิ ง ปิ นิ พ พิ น ทะติ , คั น เธสุ ป ิ นิ พ พิ น ทะติ ฆานะ
วิ ญ ญาเณปิ นิ พ พิ น ทะติ , ฆานะสั ม ผั ส เสปิ นิ พ พิ น ทะติ , ยั ม ปิ ทั ง
ฆานะสั ม ผั ส สะปั จ จะยา อุ ป ปั ช ชะติ เวทะยิ ตั ง , สุ ขั ง วา ทุ ก ขั ง วา
อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
ชิวหายะปิ นิพพินทะติ, ระเสสุปิ นิพพินทะติ, ชิวหาวิญญาเณปิ
นิพพินทะติ, ชิวหาสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะ
ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา,
ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
กายัส๎มิงปิ นิพพินทะติ โผฏฐัพเพสุปิ นิพพินทะติ กายะวิญญาเณปิ
นิพพินทะติ, กายะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะ
ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง. สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา,
ตัสสะมิงปิ นิพพินทะติ
มะนัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, ธัมเมสุปิ นิพพินทะติ, มะโนวิญญาเณปิ
นิพพินทะติ, มะโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะ
ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา,
ตัสสะมิงปิ นิพพินทะติ.
นิพพินทัง วิรัชชะติ. วิราคา วิมุจจะติ. วิมุตตัส๎มิง วิมุตตะมีติ
ญาณัง โหติ, ขีณา ชาติ, วุสิตัง พรัหมะจะริยัง, กะตัง กะระณียัง, นาปะรัง
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อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา, อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง
อะภินันทุง.
อิ มั ส๎ ะ มิ ญ จะ ปะนะ เวยยากะระณั ส๎ มิ ง ภั ญ ญะมาเน, ตั ส สะ
ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปาทายะ, อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ.

บทขัดธัมมะนิยามะสุตตัง
ยัง เว นิพพานะญาณัสสะ
ตัสเสวะ วิสะยีภูตา			
อะนิจจะตา ทุกขะตา จะ
ตัสสา ปะกาสะกัง สุตตัง
สาธูนัง ญาณะจาเรนะ		
โยนิโส ปะฏิปัตยัตถัง		

ญาณัง ปุพเพ ปะวัตตะเต,
ยายัง ธัมมะนิยามะตา.
สัพเพสัง จะ อะนัตตะตา,
ยัง สัมพุทเธนะ ภาสิตัง.
ยะถา พุทเธนะ เทสิตัง,
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.

ธัมมะนิยามะสุตตัง
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ,
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ, อาราเม. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู
อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง.
ภะคะวา เอตะทะโวจะ
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อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปาทา วา ตะถาคะตานัง,
ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ สังขารา
อะนิ จ จาติ . ตั ง ตะถาคะโต อะภิ สั ม พุ ช ฌะติ อะภิ ส ะเมติ , อะภิ สัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ,
วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ, สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ.
อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถา
คะตานัง, ฐิตา วา สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ
สังขารา ทุกขาติ.
ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิต๎วา
อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ, วิวะระติ
วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ, สัพเพ สังขารา ทุกขาติ.
อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ
ธัมมา อะนัตตาติ. ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ,
อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ
ปัฏฐะเปติ, วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง,
อะภินันทุนติ.
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บทขัดสะติปัฏฐานะปาโฐ
สัมพุทโธ ทิปะทังเสฏโฐ		
เอกายะนัง มัคคัง นามะ		
กิลิฏฐะจิตตะสัตตานัง		
โสกานัง ปะริเทวานัง		
ทุกขานัง โทมะนัสสานัง		
ญายัสเสวาธิคะมายะ		
สะติปัฏฐานะนาเมนะ		
จิตตักเลสะวิสุทธัตถัง

มะหาการุณิโก มุนิ
เวเนยยานัง อะเทสะยิ.
จิตตักเลสะวิสุทธิยา,
อะติกกะมายะ สัพพะโส.
อัตถังคะมายะ อัฏฐิตัง,
นิพพานัสสาภิปัตติยา
วิสสุตัง วิธะ สาสะเน,
ตัง มัคคันตัม ภะณามะ เส.

สะติปัฏฐานะปาโฐ
อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ. เอกายะโน อะยัง มัคโค สัมมะทักขาโต, สัตตานัง
วิสุทธิยา, โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ, ทุกขะโทมะนัสสานัง
อั ต ถั ง คะมาย, ญายั ส สะ อะธิ ค ะมายะ, นิ พ พานั ส สะ สั จ ฉิ กิ ริ ย ายะ.
ยะทิทัง จัตตาโร สะติปัฏฐานา, กะตะเม จัตตาโร.
อิธะ ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สัมปะชาโน
สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. เวทะนาสุ เวทะนา
นุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌา
โทมะนัสสัง. จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา
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วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง.
๑. กะถัญจะ ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ
อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, พะหิทธา วา กาเย กายา
นุปัสสี วิหะระติ, อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ, วะยะธัมมานุปัสสี วา
กายัส๎มิง วิหะระติ. สุมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ,
อัตถิ กาโยติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ, ยาวะเทวะ ญาณะ
มัตตายะ ปะติสสะติมัตตายะ. อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ
โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ กาเย กายนุปัสสี วิหะระติ.
๒. กะถัญจะ ภิกขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ.
อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, พะหิทธา
วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, อัชฌัตตะพะหิทธา วา เวทะนาสุ
เวทะนานุ ป ั ส สี วิ ห ะระติ , สะมุ ท ะยะธั ม มานุ ป ั ส สี วา เวทะนาสุ
วิหะระติ, วะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ, สะมุทะยะวะยะ
ธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ. อัตถิ เวทะนาติ วา ปะนัสสะ
สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ, ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะติสสะติมัตตายะ.
อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข
ภิกขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ.
๓. กะถัญจะ ภิกขุ จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ
อัชฌัตตัง วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ, พะหิทธา วา จิตเต
จิตตานุปัสสี วิหะระติ, อัชฌัตตะพะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี
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วิหะระติ, สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มิง วิหะระติ, วะยะธัมมา
นุปัสสี วา จิตตัส๎มิง วิหะระติ, สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มิง
วิหะระติ, อัตถิ จิตตันติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะติสสะติมัตตายะ. อะนิสสิโต จะ วิหะระติ
นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ จิตเต จิตตานุปัสสี
วิหะระติ.
๔. กะถัญจะ ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ
อัชฌัตตัง วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, พะหิทธา วา ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี
วิหะระติ, สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, วะยะธัมมา
นุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ
วิหะระติ, อัตถิ ธัมมาติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ, ยาวะเทวะ
ญาณะมัตตายะ ปะติสสะติมัตตายะ. อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ
กิญจะ โลเก อุปาทิยะติ เอวังโข ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ.
อะยัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมา
สัมพุทเธนะ, เอกายะโน มัคโค สัมมะทักขาโต, สัตตานัง วิสุทธิยา,
โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ, ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ,
ญายัสสะ อะธิคะมายะ, นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ. ยะทิทัง จัตตาโร
สะติปัฏฐานาติ.
เอกายะนัง ชาติขะยันตะทัสสี
มัคคัง ปะชานาติ หิตานุกัมปี
เอเตนะ มัคเคนะ ตะริงสุ ปุพเพ,
ตะริสสะเร เจวะ ตะรันติ โจฆันติ.
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บทขัดอะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
		 ยานิ เว ปัญจะ ฐานานิ
เวเนยยานัง ปะกาเสสิ
สัมมานุกะริยะมานานิ
ตัง ตัง อัตถะวะสัง สัมมา
เตสัมปะกาสะกัง ธัมมะ-

ปัญจะนิมมะละโลจะโน,
อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตุง.
สัตถุสาสะนะการิภิ,
สาธะยันติ ยะถาระหัง,
ปะริยายัง ภะณามะ เส.

อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมา
สัมพุทเธนะ, ปัญจะ ฐานานิ สัมมะทักขาตานิ. ยานิ อะภิณ๎หัง ปัจจะ
เวกขิตัพพานิ, อิตถิยา วา ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา.
กะตะมานิ ปัญจะ.
๑. ชะราธัมโมม๎หิ ชะรัง อะนะตีโตติ, อะภิณ๎หัง ปัจจะเวกขิตตัพพัง
อัตถิยา วา ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา.
๒. พ๎ยาธิธมั โมม๎หิ พยาธิง อะนะตีโตติ, อะภิณห๎ งั ปัจจะเวกขิตพั พัง
อิตถิยา วา ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา
๓. มะระณะธัมโมม๎หิ มะระณัง อะนะตีโตติ, อะภิณ๎หัง ปัจจะเวก
ขิตัพพัง อิตถิยา วา ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา.
๔. สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ, อะภิณ๎หัง
ปัจจะเวกขิตพั พัง อิตถิยา วา ปุรเิ สนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา.
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๕. กัมมัสสะโกม๎หิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ
กัมมะปะฏิสะระโณ, ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา
ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามีติ, อะภิณ๎หัง ปัจจะเวกขิตัพพัง อิตถิยา วา
ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา.
อิมานิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ, ปัญจะ ฐานานิ สัมมะทักขาตานิ, ยานิ อะภิณ๎หัง
ปัจจะเวกขิตัพพานิ, อิตถิยา วา ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะ
ชิเตนะ วา.
ตัส๎มาติหัมเหหิ เอวัง อะภิณ๎หัง ปัจจะเวกขิตัพพัง, ชะราธัมโมม๎หิ
ชะรัง อะนะตีโต. พ๎ยาธิธัมโมม๎หิ พ๎ยาธิง อะนะตีโต. มะระณะธัมโมม๎หิ
มะระณัง อะนะตีโต. สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว
วินาภาโว. กัมมัสสะโกม๎หิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ
กัมมะปะฏิสะระโณ, ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา
ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามีติ. ตะโต อุตตะริงปิ ปัจจะเวกขิตัพพัง.
๑. นะ โข ปะนาหะเมวะ, ชะราธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต.
อะถะโข ยาวะตา สัตตานัง อาคะติ คะติ จุติ อุปะปัตติ, สัพเพ สัตตา
ชะราธัมมา ชะรัง อะนะตีตา. ตัง กุเตตถะ ลัพภา.
๒. นะ โข ปะนาหะเมวะ, พยาธิธัมโมมฺหิ พ๎ยาธิง อะนะตีโต.
อะถะโข ยาวะตา สัตตานัง อาคะติ คะติ จุติ อุปะปัตติ, สัพเพ สัตตา
พะยาธิธัมมา พะยาธิง อะนะตีตา. ตัง กุเตตถะ ลัพภา.
๓. นะ โข ปะนาหะเมวะ, มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต.
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อะถะโข ยาวะตา สัตตานัง อาคะติ คะติ จุติ อุปะปัตติ, สัพเพ สัตตา
มะระณะธัมมา มะระณัง อะนะตีตา. ตัง กุเตตถะ ลัพภา.
๔. นะ โข ปะนะ มัยหะเมวะ, สัพเพหิ ปิเยหิ มะนาเปหิ
นานาภาโว วินาภาโว. อะถะโข ยาวะตา สัตตานัง อาคะติ คะติ จุติ
อุปปัตติ, สัพเพสัง สัตตานัง ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว.
ตัง กุเตตถะ ลัพภา.
๕. นะ โข ปะนาหะเมวะ. กั ม มั ส สะโกมหิ กั ม มะทายาโท
กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ, ยัง กัมมัง กะริสสามิ
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ.
อะถะโข ยาวะตา สัตตานัง อาคะติ คะติ จุติ อุปปัตติ,

คนละเรื่อง
มี ช ายหนุ ่ ม จากต่ า งจั ง หวั ด ไกลสามสี่ ค นเข้ า ไปหาหลวงปู ่ ขณะที่ ท ่ า น
นั่ ง พั ก ผ่ อ นอยู ่ ที่ มุ ข ศาลาการเปรี ย ญ ดู อ ากั ป กิ ริ ย าของเขาแล้ ว คงคุ ้ น เคยกั บ
พระนักเลงองค์ใดองค์หนึง่ มาก่อนแล้ว สังเกตจากการนัง่ การพูด เขานัง่ ตามสบาย
พูดตามถนัด ยิ่งกว่านั้นเขาคงเข้าใจว่าหลวงปู่องค์นี้ คงสนใจกับเรื่องเครื่องราง
ของขลังอย่างดี เขาพูดถึงชื่อเกจิอาจารย์อ่นื ๆ ว่าให้ของดีของวิเศษแก่ตนหลายอย่าง
ในที่สุดก็งัดเอาของมาอวดกันเองต่อหน้าหลวงปู่ คนหนึ่งมีเขี้ยวหมูตัน คนหนึ่งมี
เขี้ยวเสือ อีกคนมีนอแรด ต่างคนต่างอวดอ้างว่าของตนดีวิเศษอย่างนี้ มีคนหนึ่ง
เอ่ยว่า “หลวงปู่ฮะ อย่างไหนแน่ดวี ิเศษกว่ากันฮะฯ”
หลวงปู่ก็อารมณ์ร่นื เป็นพิเศษ ยิ้มๆ แล้วว่า
“ไม่มีดี ไม่มีวิเศษอะไรหรอก เป็นของสัตว์เดียรัจฉานเหมือนกัน”
(จากหนังสือ “หลวงปู่ฝากไว้” โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
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สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู
กัมมะปะฏิสะระณา, ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ. ตัง กุเตตถะ ลัพภาติ.

บทขัดสาราณียะธัมมะสุตตัง
		 สะมัคคะกะระโณ พุทโธ		
สะมัคคะกะระเณ ธัมเม		
อัญญะมัญญัง ปิยะตายะ		
สังคะหายาวิวาทายะ				
สังวัตตันเตวะ ภิกขูนัง 		
เตสัมปะกาสะกัง สุตตัง 		
สุตตะวานานุกะระเณนะ		
สาธูนัง อัตถะสิทธัตถัง		

สามัคคิยัง นิโยชะโก,
สาราณีเย อะเทสะยิ.
สาธิโน คาระวัสสะ จะ,
สามัคคิเยกะตายะ จะ.
ธัมเมนะ ปะฏิปัชชะตัง,
ยัง สัมพุทเธนะ ภาสิตัง.
ยะถา พุทเธนะ เทสิตัง,
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.

สาราณียะธัมมะสุตตัง
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ,
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ, อาราเม. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู
อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง.
ภะคะวา เอตะทะโวจะ, ฉะยิเม ภิกขะเว ธัมมา สาราณียา ปิยะกะระณา
คะรุกะระณา, สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ
สังวัตตันติ. กะตะเม ฉะ.
๑. อิ ธ ะ ภิ ก ขะเว ภิ ก ขุ โ น, เมตตั ง กายะกั ม มั ง ปั จ จุ ป ั ฏ ฐิ ตั ง
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โหติ, สะพ๎รัห๎มะจารีสุ อาวิ เจวะ ระโห จะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย
ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา
เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
๒. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุโน, เมตตัง วะจีกัมมัง
ปัจจุปัฏฐิตัง โหติ, สะพ๎รัห๎มะจารีสุ อาวิ เจวะ ระโห จะ. อะยัมปิ
ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สังคะหายะ อะวิวา
ทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ
๓. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุโน, เมตตัง มะโนกัมมัง
ปัจจุปัฏฐิตัง โหติ, สะพ๎รัห๎มะจารีสุ อาวิ เจวะ ระโห จะ. อะยัมปิ
ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สังคะหายะ อะวิวาทายะ
สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
๔. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ, เย เต ลาภา ธัมมิกา
ธัมมะลัทธา, อันตะมะโส ปัตตะปะริยาปันนะมัตตัมปิ, ตะถารูเปหิ ลาเภหิ
อัปปะฏิวิภัตตะโภคี โหติ, สีละวันเตหิ สะพ๎รัห๎มะจารีหิ สาธาระณะโภคี.
อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สังคะหายะ
อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
๕. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ, ยานิ ตานิ สีลานิ
อะขั ณ ฑานิ อะฉิ ท ทานิ อะสะพะลานิ อะกั ม มาสานิ , ภุ ชิ ส สานิ
วิญญูปะสัตถานิ อะปะรามัฏฐานิ สะมาธิสังวัตตะนิกานิ, ตะถา รูเปสุ
สีเลสุ สีละสามัญญะคะโต วิหะระติ, สะพ๎รัห๎มะจารีหิ อาวิ เจวะ
ระโห จะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ,
สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
๖. ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ, ยายัง ทิฏฐิ อะริยา
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นิยยานิกา, นิยยาติ ตักกะรัสสะ สัมมาทุกขักขะยายะ, ตะถารูปายะ
ทิฏฐิยา ทิฏฐิสามัญญะคะโต วิหะระติ, สะพ๎รัห๎มะจารีหิ อาวิ เจวะ
ระโหจะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ,
สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
อิ เ ม โข ภิ ก ขะเว ฉะ ธั ม มา สาราณี ย า ปิ ย ะกะระณา
คะรุกะระณา, สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ
สังวัตตันตีติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา, อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต
ภาสิตัง อะภินันทุนติ.

บทขัดภิกขุอะปะริหานิยะธัมมะสุตตัง
มะหาการุณิโก พุทโธ
วุฑฒิง อากังขะมาโน วะ
ภิกขูนัง สัมมะทักขาสิ
สุต๎วานุปะฏิปัตยัตถัง

สาวะกานัง หิเตสะโก,
ธัมเม สัมพุทธะเทสิเต.
ธัมเม อะปะริหานิเย,
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.

ภิกขุอะปะริหานิยะธัมมะสุตตัง
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา. ราชะคะเห วิหะระติ, คิชฌะ
กูเฏ ปัพพะเต. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ. สัตตะ โว ภิกขะเว
อะปะริหานิเย ธัมเม เทเสสสามิ, ตัง สุณาถะ สาธุกัง มะนะสิกะโรถะ
ภาสิสสามีติ. เอวัมภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง.
ภะคะวา เอตะทะโวจะ. กะตะเม จะ ภิกขะเว สัตตะ อะปะริหานิยา ธัมมา.
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๑. ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, อะภิณ๎หะสันนิปาตา ภะวิสสันติ
สันนิปาตะพะหุลา. วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน
ปะริหานิ.
๒. ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, สะมัคคา สันนิปะติสสันติ,
สะมัคคา วุฏฐะหิสสันติ, สะมัคคา สังฆะกะระณียานิ กะริสสันติ.
วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน ปะริหานิ.
๓. ยาวะกี วั ญ จะ ภิ ก ขะเว ภิ ก ขู , อะปั ญ ญั ต ตั ง นะ ปั ญ ญะ
เปสสันติ, ปัญญัตตัง นะ สะมุจฉินทิสสันติ, ยะถาปัญญัตเตสุ
สิกขาปะเทสุ สะมาทายะ วัตติสสันติ. วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง
ปาฏิกังขา โน ปะริหานิ.
๔. ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, เย เต ภิกขู เถรา รัตตัญญู
จิระปัพพะชิตา, สังฆะปิตะโร สังฆะปะริณายะกา, เต สักกะริสสันติ
คะรุกะริสสันติ มาเนสสันติ ปูเชสสันติ, เตสัญจะ โสตัพพัง มัญญิสสันติ.
วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน ปะริหานิ.
๕. ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, อุปปันนายะ ตัณหายะ
โปโนพภะวิกาย โน วะสัง คัจฉิสสันติ. วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว
ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน ปะริหานิ.
๖. ยาวะกี วั ญ จะ ภิ ก ขะเว ภิ ก ขู , อารั ญ ญะเกสุ เสนาสะเนสุ
สาเปกขา ภะวิสสันติ. วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน
ปะริหานิ.
๗. ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, ปัจจัตตัญเญวะ สะติง
อุปัฏฐะเปสสันติ, กินติ อะนาคะตา จะ เปสะลา สะพ๎รัห๎มะจารี อาคัจ
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เฉยยุง, อาคะตา จะ เปสะลา สะพ๎รัห๎มะจารี ผาสุง วิหะเรยยุนติ.
วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน ปะริหานิ.
ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว อิเม สัตตะ อะปะริหานิยาธัมมา ภิกขู
สุ ฐัสสันติ. อิเมสุ จะ สัตตะสุ อะปะริหานิเยสุ ธัมเมสุ ภิกขู
สันทิสสิสสันติ. วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน ปะริหานีติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา, อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต
ภาสิตัง, อะภินันทุนติ.

บทขัดมัคคะวิภังคะสุตตัง
สะเทวะโก อะยัง โลโล
ยัมมัคคัง อัปปะชานันโต
มัคคักขายีนะมัคโค โส
ตัง เว มัคคัง อะภิญญายะ
สะยัง เตเนวะ คันต๎วานะ
สัมมานุปะฏิปัตยัตถัง
นานาวิเธหุปาเยภิ
ตัมมัคคะทีปะกัง สุตตัง
วัตถุตตะเย ปะสันนานัง
ภิยโย ปะสาทุปปาเทนะ
สุวัตถิสาธะนัตถังปิ
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สะมาระโก สะพ๎รัห๎มะโก,
สัพพะทุกขา นะ มุจจะติ.
ภะคะวา มัคคะโกวิโท,
ทุกขะสังขะยะคามินัง.
ปัตโต โพธิมะนุตตะรัง,
สัตตานัง โพธิกามินัง.
ปะเวเทสิ หิเตสะโก,
ยัง สัมพุทเธนะ ภาสิตัง.
สาธูนัง ธัมมะกามินัง,
ทิฏโฐชุกะระเณนะ จะ,
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.

มัคคะวิภังคะสุตตัง
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
ภาสิสสามีติ. เอวัมภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง.
ภะคะวา เอตะทะโวจะ.
กะตะโม จะ ภิกขะเว อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค. เสยยะถีทัง.
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว,
สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.
๑. กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ. ยัง โข ภิกขะเว ทุกเข
ญาณัง ทุกขะสะมุทะเย ญาณัง ทุกขะนิโรเธ ญาณัง ทุกขะนิโรธะคามิ
นิยา ปะฏิปะทายะ ญาณัง. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ.
๒. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป. โย โข ภิกขะเว
เนกขั ม มะสั ง กั ป โป อั พ๎ ย าปาทะสั ง กั ป โป อะวิ หิ ง สาสั ง กั ป โป. อะยั ง
วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป.
๓. กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาวาจา. ยา โข ภิกขะเว มุสาวาทา
เวระมะณี, ปิสุณายะ วาจายะ เวระมะณี, ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี,
สัมผัปปะลาปา เวระมะณี, อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวาจา.
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๔. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต. ยา โข ภิกขะเว
ปาณาติปาตา เวระมะณี, อะทินนาทานา เวระมะณี, อะพ๎รัห๎มะจะริยา
เวระมะณี. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต.
๕. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว. อิธะ ภิกขะเว
อะริยะสาวะโก มิจฉาอาชีวัง ปะหายะ, สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกัง กัปเปติ.
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว.
๖. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาวายาโม. อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ
อะนุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง อะนุปปาทายะ,
ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะ
หะติ. อุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง ปะหานายะ,
ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ
ปะทะหะติ. อะนุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง อุปปาทายะ, ฉันทัง
ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ.
อุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง, ฐิติยา อะสัมโมสายะ ภิยโยภาวายะ
เวปุลลายะ ภาวะนายะ ปาริปูริยา, ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง
อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ. อะยัง วุจจะติ. ภิกขะเว
สัมมาวายาโม.
๗. กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ. อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย
กายานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก
อะภิชฌาโทมะนัสสัง. เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี
สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. จิตเต
จิตตานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก
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อะภิชฌาโทมะนัสสัง. ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สัมปะชาโน
สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว
สัมมาสะติ.
๘. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ. อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ
วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ, สะวิตักกัง สะวิจารัง
วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ. วิตักกะ
วิจารานัง วูปะสะมา, อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง
อะวิตักกัง อะวิจารัง, สะมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ
วิหะระติ. ปีติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ
สัมปะชาโน, สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ, ยันตัง อะริยา อาจิก
ขันติ อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ, ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ
วิหะระติ. สุขัสสะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา, ปุพเพ วะ
โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา, อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขา
สะติปาริสุทธิง, จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ. อะยัง วุจจะติ
ภิกขะเว สัมมาสะมาธีติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตุง.
อะภินันทุนติ.
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อัฏฐังคิกะมัคคะคาถา
มัคคานัฏฐังคิโก เสฏโฐ		
วิราโค เสฏโฐ ธัมมานัง		
เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ		
เอตัญหิ ตุมเห ปะฏิปัชชะถะ
เอตัญหิ ตุมเห ปะฏิปันนา		
อักขาโต โว มะยา มัคโค		
ตุมเหหิ กิจจัง อาตัปปัง 		
ปะฏิปันนา ปะโมกขักติ		

สัจจานัง จะตุโร ปะทา,
ทิปะทานัญจะ จักขุมา.
ทัสสะนัสสะ วิสุทธิยา,
มาระเสนัปปะโมหะนัง
ทุกขัสสันตัง กะริสสะถะ,
อัญญายะ สัลละสัตถะนัง,
อักขาตาโร ตะถาคะตา,
ฌายิโน มาระพันธะนาติ.

โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ
อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ, โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ,
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีตกิ ขา,
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา,
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี,
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต.
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา,
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง.
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต
ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร,
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มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง,
อะธิจิตเต จะ อาโยโค
เอตัง พุทเธนะ สาสะนันติ.
อะเนกะปะริยาเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา
อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง สะมาธิ สัมมะ
ทักขาโต ปัญญา สัมมะทักขาตา.
กะถัญจะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะปิ ปะริยา
เยนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ,
สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ
สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา อิธะ อะริยะสาวะโก ปาณาติปาตา
ปะฏิวิระโต โหติ, อะทินนาทานา ปะฏิวิระโต โหติ, กาเมสุ มิจฉาจารา
ปะฏิวิระโต โหติ, มุสาวาทา ปะฏิวิระโต โหติ, สุราเมระยะมัชชะ
ปะมาทัฏฐานา ปะฏิวิระโต โหตีติ. เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ,
สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ,
สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ สีละวา โหติ, ปาฏิโมกขะ
สังวะระสังวุโต วิหะระติ อาจาระโคจะระสัมปันโน, อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ
ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขะติ สิกขาปะเทสูติ. เอวัง โข อุปะริเมนะ
ปะริยาเยนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา.
กะถัญจะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะปิ ปะริยา
เยนะ, สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ,
สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ,
สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อิธะ อะริยะสาวะโก โวสสัคคารัม
มะณัง กะริต๎วา, ละภะติ สะมาธิง ละภะติ จิตตัสเสกัคคะตันติ. เอวัง โข
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เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ, สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. กะถัญจะ
อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ, สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อิธะ
ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ, สะวิตักกัง
สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ.
วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา, อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง
อะวิตักกัง อะวิจารัง, สะมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ
วิ ห ะระติ . ปี ติ ย า จะ วิ ร าคา อุ เ ปกขะโก จะ วิ ห ะระติ สะโต จะ
สัมปะชาโน, สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ, ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ
อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ, ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ.
สุขัสสะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา, ปุพเพวะ โสมะนัสสะโทมะนัส
สานัง อัตถังคะมา, อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง, จะตุตถัง
ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระตีติ. เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ,
สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา.
กะถั ญ จะ ปั ญ ญา สั ม มะทั ก ขาตา ภะคะวะตา. เหฏฐิ เ มนะปิ
ปะริยาเยนะ, ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ
ปะริยาเยนะ, ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ
ปะริยาเยนะ, ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อิธะ อะริยะสาวะโก
ปัญญะวา โหติ, อุทะยัตถะคามินิยา ปัญญายะ สะมันนาคะโต,
อะริยายะ นิพเพธิกายะ สัมมา ทุกขักขะยะคามินิยาติ. เอวัง โข เหฏฐิ
เมนะ ปะริยาเยนะ, ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. กะถัญจะ
อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ, ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อิธะ
ภิกขุ อิทัง ทุกขันติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ, อะยัง ทุกขะสะมุทะโยติ
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ยะถาภู ตั ง ปะชานาติ , อะยั ง ทุ ก ขะนิ โ รโธติ ยะถาภู ตั ง ปะชานาติ ,
อะยัง ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทาติ ยะถาภูตัง ปะชานาตีติ. เอวัง โข
อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ, ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา.
สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส. สะมาธิ
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,
หัตถิปะทัง เตสัง อัคคะมักขายะติ, ยะทิทัง มะหันตัตเตนะ. เอวะเมวะ
โข ภิกขะเว เย เกจิ กุสะลา ธัมมา, สัพเพ เต อัปปะมาทะมูละกา
อัปปะมาทะสะโมสะระณา, อัปปะมาโท เตสัง อัคคะมักขายะตีติ.
ตัสมาติหัมเหหิ สิกขิตัพพัง, ติพพาเปกขา ภะวิสสามะ, อะธิสีละสิกขา
สะมาทาเน, อะธิจิตตะสิกขาสะมาทาเน, อะธิปัญญาสิกขาสะมาทาเน,
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทสสามาติ. เอวัญหิ โน สิกขิตัพพัง.
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สีลทุ เทสะปาโฐ  อุโปสะถาวะสาเน สัชฌายิตพ
ั โพ
ภาสิตะมิทัง เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ,
สัมปันนะสีลา ภิกขะเว วิหะระถะ สัมปันนะปาฏิโมกขา,
ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะระถะ อาจาระโคจะระสัมปันนา,
อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขะถะ สิกขาปะเทสูติ.
ตั ส๎ ม าติ หั ม เหหิ สิ ก ขิ ตั พ พั ง , สั ม ปั น นะสี ล า วิ ห ะริ ส สามะ
สัมปันนะปาฏิโมกขา,
ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะริสสามะ อาจาระโคจะระสัมปันนา,
อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขิสสามะ สิกขาปะเทสูติ.
เอวัญหิ โน สิกขิตัพพัง.

ตายะนะคาถา
ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ
นัปปะหายะ มุนิ กาเม
กะยิรา เจ กะยิราเถนัง
สิถิโล หิ ปะริพพาโช
อะกะตัง ทุกกะฏัง เสยโย
กะตัญจะ สุกะตัง เสยโย
กุโส ยะถา ทุคคะหิโต
สามัญญัง ทุปปะรามัตถัง
148

กาเม ปะนูทะ พ๎ราห๎มะณะ,
เนกัตตะมุปปัชชะติ.
ทัฬหะเมนัง ปะรักกะเม,
ภิยโย อากิระเต ระชัง.
ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง,
ยัง กัต๎วา นานุตัปปะติ.
หัตถะเมวานุกันตะติ,
นิระยายูปะกัฑฒะติ.

ยังกิญจิ สิถิลัง กัมมัง
สังกัสสะรัง พ๎รัห๎มะจะริยัง

สังกิลิฏฐัญจะ ยัง วะตัง,
นะ ตัง โหติ มะหัปผะลันติ.

โมกขุปายะคาถา
สัพพะวัตถุตตะมัง นัต๎วา
เชคุจฉะกายะมัจจานัง
ปาฏิโมกขัง ปูเรตัพพัง
อาชีวัสสะ อะโถ สุทธิ
อาชีวัสสะ อะโถ สุทธิ
จาตุปาริสุทธิสีลัง
กะระณากะระเณเหวะ
พุทธานุสสะติ เมตตา จะ
อิจจิมา จะตุรารักขา
วิสุทธะธัมมะสันตาโน
โยคะโต จะ ปะโพธา จะ
นะรานะระติรัจฉานะสัพเพปิ สุขิโน โหนตุ
เกสะโลมาทิฉะวานัง
กาโย สัพโพปิ เชคุจโฉ
ชีวิตินท๎ริยุปัจเฉทะสัพเพสังปีธะ ปาณีนัง

พุทธะธัมมะคะณัตตะยัง,
โมกขุปายัง วะทามิหัง.
อะโถ อินท๎ริยะสังวะโร,
อะโถ ปัจจะยะนิสสิตัง.
อะโถ ปัจจะยะนิสสิตัง.
กาตัพพัง วะ สุนิมมะลัง,
ภิกขุนา โมกขะเมสินา.
อะสุภัง มะระณัสสะติ,
กาตัพพา จะ วิปัสสะนา.
อะนุตตะรายะ โพธิยา,
พุทโธ พุทโธติ ญายะเต.
เภทา สัตตา สุเขสิโน,
สุขิตัตตา จะ เขมิโน.
อะยะเมวะ สะมุสสะโย,
วัณณาทิโต ปะฏิกกุโล.
สังขาตะมะระณัง สิยา,
ตัญหิ ธุวัง นะ ชีวิตัง.
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อะวิชชาทีหิ สัมภูตา
อะโถ สัญญา จะ สังขารา
อุปปัชชันติ นิรุชฌันติ
เอเต ธัมมา อะนิจจาถะ
ปุนัปปุนัง ปีฬิตัตตา
เต ทุกขา วะ อะนิจจา เย
วะเส อะวัตตะนาเยวะ
สุญญัตตัสสามิกัตตา จะ
เอวัง สันเต จะ เต ธัมมา
ทัฑฒะเคหะสะมาเยวะ
ปัญจักขันธะมิมัง ทุกขัง
ตัสสา นิโรโธ นิพพานัง
เอตตะกะนังปิ ปาฐานัง
ปะฏิปัชเชถะ เมธาวี
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รูปัญจะ เวทะนา ตะถา,
วิญญาณัญจาติ ปัญจิเม.
เอวัง หุต๎วา อะภาวะโต,
ตาวะกาลิกะตาทิโต.
อุปปาเทนะ วะเยนะ จะ,
อะถะ สันตัตตะตาทิโต.
อัตตะวิปักขะภาวะโต,
เต อะนัตตาติ ญายะเร.
นิพพินทิตัพพะภาวะโต,
อะลัง โมกขัง คะเวสิตุง.
ตัณหา สะมุทะโย ภะเว,
มัคโค อัฏฐังคิการิโย.
อัตถัง ญัต๎วา ยะถาระหัง,
ปัตตุง สังขาระนิพพุตนิ ติ.

พระสะหัสสะนัย
สุทธิกะปะฏิปะทา
( กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา)
กะ ตะเม ธั ม เม กุ ส ะมา ยั ส๎ มิ ง สะมะเย โลกุ ต ตะรั ง ฌานั ง
ภาเวติ นิ ย ยานิ กั ง อะปะจะยะคามิ ง ทิ ฏ ฐิ ค ะตานั ง ปะหานายะ
ปะฐะมายะ ภู มิ ย า ปั ต ติ ย า วิ วิ จ เจวะ กาเมหิ ปะฐะมั ง ฌานั ง
อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ทุกขาปะฏิปะทัง
ขิปปาภิญญัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง
ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา
กะตะเม ธั ม มา กุ ส ะลา ยั ส๎ มิ ง สะมะเย โลกุ ต ตะรั ง ฌานั ง
ภาเวติ นิ ย ยานิ กั ง อะปะจะยะคามิ ง ทิ ฏ ฐิ ค ะตานั ง ปะหานายะ
ปะฐะมายะ ภู มิ ย า ปั ต ติ ย า วิ ตั ก กะวิ จ ารานั ง วู ป ะสะมา ทุ ติ ยั ง
ฌานั ง ตะติ ยั ง ฌานั ง จะตุ ต ถั ง ฌานั ง ปะฐะมั ง ฌานั ง ปั ญ จะมั ง
ฌานั ง อุ ป ะสั ม ปั ช ชะ วิ ห ะระติ ทุ ก ขาปะฏิ ป ะทั ง ทั น ธาภิ ญ ญั ง
ทุ ก ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง ขิ ป ป า ภิ ญ ญั ง สุ ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง ทั น ธ า ภิ ญ ญั ง
สุ ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง ขิ ป ป า ภิ ญ ญั ง ตั ส๎ มิ ง ส ะ ม ะ เ ย ผั ส โ ส โ ห ติ
อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา
		

สุญญะตะมูละกะปะฏิปะทา

กะตะเม ธั ม มา กุ ส ะลา ยั ส๎ มิ ง สะมะเย โลกุ ต ตะรั ง ฌานั ง
ภาเวติ นิ ย ยานิ กั ง อะปะจะยะคามิ ง ทิ ฏ ฐิ ค ะตานั ง ปะหานายะ
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ปะฐะมายะ ภู มิ ย า ปั ต ติ ย า วิ วิ จ เจวะ กาเมหิ ปะฐะมั ง ฌานั ง
อุ ป ะสั ม ปั ช ชะ วิ ห ะระติ ทุ ก ขาปะฏิ ป ะทั ง ทั น ธาภิ ญ ญั ง สุ ญ ญะตั ง
ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุญญะตัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง 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 ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา
กะตะเม ธั ม มา กุ ส ะลา ยั ส๎ มิ ง สะมะเย โลกุ ต ตะรั ง ฌานั ง
ภาเวติ นิ ย ยานิ กั ง อะปะจะยะคามิ ง ทิ ฏ ฐิ ค ะตานั ง ปะหานายะ
ปะฐะมายะ ภู มิ ย า ปั ต ติ ย า วิ ตั ก กะวิ จ ารานั ง วู ป ะสะมา ทุ ติ ยั ง
ฌานั ง ตะติ ยั ง ฌานั ง จะตุ ต ถั ง ฌานั ง ปะฐะมั ง ฌานั ง ปั ญ จะมั ง
ฌานั ง อุ ป ะสั ม ปั ช ชะ วิ ห ะระติ ทุ ก ขาปะฏิ ป ะทั ง ทั น ธาภิ ญ ญั ง
สุ ญ ญะตั ง ทุ ก ขาปะฏิ ป ะทั ง ขิ ป ปาภิ ญ ญั ง สุ ญ ญะตั ง สุ ข าปะฏิ ป ะทั ง
ทั น ธาภิ ญ ญั ง สุ ญ ญะตั ง สุ ข าปะฏิ ป ะทั ง ขิ ป ปาภิ ญ ญั ง สุ ญ ญะตั ง
ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา
		

อัปปะณิหิตะปะฏิปะทา

ก ะ ต ะ เ ม ธั ม ม า กุ ส ะ ล า ยั ส๎ มิ ง ส ะ ม ะ เ ย โ ล กุ ต ต ะ รั ง
ฌ า นั ง ภ า เ ว ติ นิ ย ย า นิ กั ง อ ะ ป ะ จ ะ ย ะ ค า มิ ง ทิ ฏ ฐิ ค ะ ต า นั ง
ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะมัง ฌานัง อุ
ปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง อัปปะณิหิตัง
ทุก
ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง ขิ ป ป า ภิ ญ ญั ง อั ป ป ะ ณิ หิ ตั ง สุ ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง
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ทัน ธาภิญ ญัง อัป ปะณิหิตัง สุ ข าปะฏิป ะทัง ขิป ปาภิญ ญัง อัป ปะณิหิตัง
ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา
กะตะเม ธั ม มา กุ ส ะลา ยั ส๎ มิ ง สะมะเย โลกุ ต ตะรั ง ฌานั ง
ภาเวติ นิ ย ยานิ กั ง อะปะจะยะคามิ ง ทิ ฏ ฐิ ค ะตานั ง ปะหายนายะ
ปะฐะมายะ ภู มิ ย า ปั ต ติ ย า วิ ตั ก กะวิ จ ารานั ง วู ป ะสะมา ทุ ติ ยั ง
ฌานั ง ตะติ ยั ง ฌานั ง จะตุ ต ถั ง ฌานั ง ปะฐะมั ง ฌานั ง ปั ญ จะมั ง
ฌานั ง อุ ป ะสั ม ปั ช ชะ วิ ห ะระติ ทุ ก ขาปะฏิ ป ะทั ง ทั น ธาภิ ญ ญั ง
อั ป ป ะ ณิ หิ ตั ง ทุ ก ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง ขิ ป ป า ภิ ญ ญั ง อั ป ป ะ ณิ หิ ตั ง
สุ ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง ทั น ธ า ภิ ญ ญั ง อั ป ป ะ ณิ หิ ตั ง สุ ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง
ขิ ป ปาภิ ญ ญั ง อั ป ปะณิ หิ ตั ง ตั ส๎ มิ ง สะมะเย ผั ส โส โหติ อะวิ ก เขโป
โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา
				

อะธิปะติ

ก ะ ต ะ เ ม ธั ม ม า กุ ส ะ ล า ยั ส๎ มิ ง ส ะ ม ะ เ ย โ ล กุ ต ต ะ รั ง
ฌ า นั ง ภ า เ ว ติ นิ ย ย า นิ กั ง อ ะ ป ะ จ ะ ย ะ ค า มิ ง ทิ ฏ ฐิ ค ะ ต า นั ง
ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภู มิ ย า ปั ต ติ ย า วิ วิ จ เจวะ กาเมหิ ปะฐะมั ง
ฌานั ง อุ ป ะสั ม ปั ช ชะ วิ ห ะระติ ทุ ก ขาปะฏิ ป ะทั ง ทั น ธาภิ ญ ญั ง
ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง
ทุ ก ขาปะฏิ ป ะทั ง ขิ ป ปาภิ ญ ญั ง ฉั น ทาธิ ป ั ต เตยยั ง วิ ริ ย าธิ ป ั ต เตยยั ง
จิ ต ตาธิ ป ั ต เตยยั ง วิ มั ง สาธิ ป ั ต เตยยั ง สุ ข าปะฏิ ป ะทั ง ทั น ธาภิ ญ ญั ง
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ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง
สุ ข าปะฏิ ป ะทั ง ขิ ป ปาภิ ญ ญั ง ฉั น ทาธิ ป ั ต เตยยั ง วิ ริ ย าธิ ป ั ต เตยยั ง
จิ ต ตาธิ ป ั ต เตยยั ง วิ มั ง สาธิ ป ั ต เตยยั ง ตั ส๎ มิ ง สะมะเย ผั ส โส โหติ
อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา
กะตะเม ธั ม มา กุ ส ะลา ยั ส๎ มิ ง สะมะเย โลกุ ต ตะรั ง ฌานั ง
ภาเวติ นิ ย ยานิ กั ง อะปะจะยะคามิ ง ทิ ฏ ฐิ ค ะตานั ง ปะหานายะ
ปะฐะมายะ ภู มิ ย า ปั ต ติ ย า วิ ตั ก กะวิ จ ารนั ง วู ป ะสะมา ทุ ติ ยั ง
ฌานั ง ตะติ ยั ง ฌานั ง จะตุ ต ถั ง ฌานั ง ปะฐะมั ง ฌานั ง ปั ญ จะมั ง
ฌานั ง อุ ป ะสั ม ปั ช ชะ วิ ห ะระติ ทุ ก ขาปะฏิ ป ะทั ง ทั น ธาภิ ญ ญั ง
ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง
ทุ ก ขาปะฏิ ป ะทั ง ขิ ป ปาภิ ญ ญั ง ฉั น ทาธิ ป ั ต เตยยั ง วิ ริ ย าธิ ป ั ต เตยยั ง
จิ ต ตาธิ ป ั ต เตยยั ง วิ มั ง สาธิ ป ั ต เตยยั ง สุ ข าปะฏิ ป ะทั ง ทั น ธาภิ ญ ญั ง
ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง
สุ ข าปะฏิ ป ะทั ง ขิ ป ปาภิ ญ ญั ง ฉั น ทาธิ ป ั ต เตยยั ง วิ ริ ย าธิ ป ั ต เตยยั ง
จิตตาธิปตั เตยยัง วิมงั สาธิปตั เตยยัง ( อะทุกขะมะสุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง
ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง อะ
ทุกขะมะสุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิต
ตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง) ตัส๎มิงสะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ
อิเม ธัมมา กุสะลา
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ธัมมะสังคะณีมาติกาปาฐะ
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ
สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ เวทะนายะ
สั ม ปะยุ ต ตา ธั ม มา อะทุ ก ขะมะสุ ข ายะ เวทะนายะ สั ม ปะยุ ต ตา
ธัมมา ฯ
วิ ป ากา ธั ม มา วิ ป ากะ ธั ม มะธั ม มา เนวะวิ ป ากะนะวิ ป ากะธั ม มะ
ธัมมา ฯ
อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนา
นุปาทานิยา ธัมมา ฯ
สั ง กิ ลิ ฏ ฐะสั ง กิ เ ลสิ ก า ธั ม มา อะสั ง กิ ลิ ฏ ฐะสั ง กิ เ ลสิ ก า ธั ม มา
อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ฯ
สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกา
วิจารา ธัมมา ฯ
ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขาสะหะคะตา
ธัมมา ฯ
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา
เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ
ทัส สะเนนะ ปะหาตัพ พะเหตุ ก า ธัม มา ภาวะนายะ ปะหาตัพ พะ
เหตุกา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฯ
อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะคามิโน
นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ
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เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขา นาเสกขา ธัมมา ฯ
ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา ฯ
ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัปปะมาณา
รัมมะณา ธัมมา ฯ
หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ
มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมาฯ
มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน ธัมมา ฯ
อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา ฯ
อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา ฯ
อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปัจจุปปันนา
รัมมะณา ธัมมา ฯ
อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา ฯ
อั ช ฌั ต ตารั ม มะณา ธั ม มา พะหิ ท ธารั ม มะณา ธั ม มา อั ช ฌั ต ตะ
พะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฯ
สะนิ ทั ส สะนะสั ป ปะฏิ ฆ า ธั ม มา อะนิ ทั ส สะนะสั ป ปะฏิ ฆ า ธั ม มา
อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา ฯ.

วิปัสสะนาภูมิปาฐะ
ปัญจักขันธา. รูปักขันโธ, เวทะนากขันโธ, สัญญากขันโธ, สังขารักขันโธ, วิญญาณักขันโธ.
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ท๎วาทะสายะตะนานิ. จักขะวายายะตะนัง รูปายะตะนัง, โสตา
ยะตะนัง สัททายะตะนัง, ฆานายะตะนัง คันธายะตะนัง, ชิวหายะตะนัง
ระสายะตะนั ง , กายายะตะนั ง โผฏฐั พ พายะตะนั ง , มะนายะตะนั ง
ธัมมายะตะนัง.
อั ฏ ฐาระสะ ธาตุ โ ย. จั ก ขุ ธ าตุ รู ป ะธาตุ จั ก ขุ วิ ญ ญาณะธาตุ ,
โสตะธาตุ สัททะธาตุ โสตะวิญญาณะธาตุ, ฆานะธาตุ คันธะธาตุ
ฆานะวิญญาณะธาตุ, ชิวหาธาตุ ระสะธาตุ ชิวหาวิญญาณะธาตุ,
กายะธาตุ โผฏฐัพพะธาตุ กายะวิญญาณะธาตุ, มะโนธาตุ ธัมมะธาตุ
มะโนวิญญาณะธาตุ.
พาวีสะตินท๎ริยานิ. จักขุนท๎ริยัง โสตินท๎ริยัง ฆานินท๎ริยัง ชิวหิน
ท๎ริยัง กายินท๎ริยัง มะนินท๎ริยัง, อิตถินท๎ริยัง ปุริสินท๎ริยัง ชีวิตินท๎ริยัง,
สุขินท๎ริยัง ทุกขินท๎ริยัง โสมะนัสสินท๎ริยัง โทมะนัสสินท๎ริยัง อุเปกขิน
ท๎ริยัง, สัทธินท๎ริยัง วิริยินท๎ริยัง สะตินท๎ริยัง สะมาธินท๎ริยัง ปัญญิน
ท๎ริยัง, อะนัญญะตัญญัสสามีตินท๎ริยัง อัญญินท๎ริยัง อัญญาตาวินท๎ริยัง.
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ. ทุกขัง อะริยะสัจจัง, ทุกขะสะมุทะโย
อะริยะสัจจัง, ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง, ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา
อะริยะสัจจัง.

ปะฏิจจะสะมุปปาทะ
***อะวิชชาปัจจะยา สังขารา,
วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง,

สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง,
นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง,
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สะฬายะตะนะปัจจะยาผัสโส, ผัสสะปัจจะยาเวทะนา,เวทะนาปัจจะยา
ตัณหา, ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง, อุปาทานะปัจจะยา ภะโว, ภะวะปัจจะ
ยา ชาติ, ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปา
ยาสา สัมภะวันติ. เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ, สะมุทะโย
โหติ.
อะวิชชายะเต๎ววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ,
สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ, วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ,
นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ, สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ,
ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ, เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ, ตัณหานิโรธา
อุปาทานะนิโรโธ, อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ, ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ,
ชาตินโิ รธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรชุ ฌัน
ติ. เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ, นิโรโธ โหติ.

ปัฏฐานะมาติกาปาฐะ
เหตุปัจจะโย, อารัมมะณะปัจจะโย, อะธิปะติปัจจะโย, อะนันตะระ
ปัจจะโย, สะมะนันตะระปัจจะโย, สะหะชาตะปัจจะโย, อัญญะมัญญะ
ปัจจะโย, นิสสะยะปัจจะโย, อุปะนิสสะยะปัจจะโย,
ปุเรชาตะปัจจะโย, ปัจฉาชาตะปัจจะโย, อาเสวะนะปัจจะโย,
กัมมะปัจจะโย, วิปากะปัจจะโย, อาหาระปัจจะโย,
อินท๎ริยะปัจจะโย, ฌานะปัจจะโย, มัคคะปัจจะโย, สัมปะยุตตะ
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ปัจจะโย, วิปปะยุตตะปัจจะโย, อัตถิปัจจะโย, นัตถิปัจจะโย, วิคะตะ
ปัจจะโย, อะวิคะตะปัจจะโย.

ภัทเทกะรัตตะคาถา
อะตีตัง นานวาคะเมยยะ		
ยะทะตีตัมปะหีนันตัง		
ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง
อะสังหิรัง อะสังกุปปัง		
อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง		
นะ หิ โน สังคะรันเตนะ
เอวัง วิหาริมาตาปิง			
ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ 		

นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง,
อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง.
ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ,
ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย.
โก ชัญญา มะระณัง สุเว,
มะหาเสเนนะ มัจจุนา.
อะโหรัตตะมะตันทิตัง,
สันโต อาจิกขะเต มุนีติ.
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ติอุทานะคาถา
(พุทธะอุทานะคาถา)

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา,
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา,		

อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ,
ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมัง.

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา, อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ,
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา, ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อะเวทิ.
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา,
วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง,		

อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ,
สูโรวะ โอภาสะยะมันตะลิกขันติ.

สวดแจง   
พระวินัย
ยันเตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมา
สัมพุทเธนะ, ปะฐะมัง ปาราชิกงั กัตถะ ปัญญัตตันติ. เวสาลิยงั ปัญญัต
ตั น ติ . กั ง อารั พ ภาติ . สุ ทิ น นั ง กะลั น ทะปุ ต ตั ง อารั พ ภาติ . กิ ส๎ มิ ง
วัตถุส๎มินติ. สุทินโน กะลันทะปุตโต ปุราณะทุติยิกายะ เมถุนัง ธัมมัง
ปะฏิเสวิ, ตัส๎มิง วัตถุสมินติ.
เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ ภะคะวา เวรัญชายัง วิหะระติ นะเฬรุ
ปุจิมันทะมูเล มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ, สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ.
อัสโสสิ โข เวรัญโช พ๎ราห๎มะโณ สะมะโณ ขะลุ โภ โคตะโม
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สัก๎ยะปุตโต สัก๎ยกุลา ปัพพะชิโต, เวรัญชายัง วิหะระติ นะเฬรุปุจิมัน
ทะมูเล มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ, สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ.
ตัง โข ปะนะ ภะวันตัง โคตะมัง เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท
อัพภุคคะโต, อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชา
จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
โส อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎ รัห๎ ม ะกัง
สัสสะมะณะพ๎รัห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา
สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทติ, โส ธัมมัง เทเสติ อาทิกัล๎ยาณัง มัชเฌกัล๎ยาณัง
ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง, สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง
ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสติ,
สาธุ โข ปะนะ ตะถารูปานัง อะระหะตัง ทัสสะนัง โหตีติ.

พระสูตร
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, อันตะรา จะ ราชะคะหัง
อันตะรา จะ นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ มะหะตา ภิกขุ
สังเฆนะ, สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ.
สุปปิโยปิ โข ปะริพพาชะโก อันตะรา จะ ราชะคะหัง อันตะรา
จะ นาลั น ทั ง อั ท ธานะมั ค คะปะฏิ ป ั น โน โหติ , สั ท ธิ ง อั น เตวาสิ น า
พรัหมะทัตเตนะ มาณะเวนะ. ตัต๎ระ สุทัง สุปปิโย ปะริพพาชะโก
อะเนกะปะริยาเยนะ, พุทธัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ, ธัมมัสสะ อะวัณณัง
ภาสะติ, สังฆัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ.
161

สุปปิยัสสะ ปะนะ ปะริพพาชะกัสสะ อันเตวาสี พ๎รัห๎มะทัตโต
มาณะโว อะเนกะปะริยาเยนะ, พุทธัสสะ วัณณัง ภาสะติ, ธัมมัสสะ
วัณณัง ภาสะติ, สังฆัสสะ วัณณัง ภาสะติ. อิติหะ เต อุโภ อาจะริยัน
เตวาสี อัญญะมัญญัสสะ อุชุวิปัจจะนิกะวาทา, ภะคะวันตัง ปิฏฐิโต
ปิฏฐิโต อะนุพันธา โหนติ ภิกขุสังฆัญจะ.

พระอภิธรรม  พระสังคณี
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา. กะตะเม
ธัมมา กุสะลา. ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง
โหติ, โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง, รูปารัมมะณัง วา
สัททารัมมะณัง วา, คันธารัมมะณัง วา, ระสารัมมะณัง วา, โผฏฐัพพา
รัมมะณัง วา ธัมมารัมมะณัง วา, ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ, ตัส๎มิง
สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ, เย วา ปะนะ ตัส๎มิง สะมะเย
อัญเญปิ อัตถิ ปะฏิจจะสะมุปปันนา อะรูปิโน ธัมมา, อิเม ธัมมา
กุสะลา.

พระวิภังค์
ปัญจักขันธา. รูปักขันโธ, เวทะนากขันโธ, สัญญากขันโธ, สังขารัก
ขันโธ, วิญญาณักขันโธ. ตัตถะ กะตะโม รูปักขันโธ. ยังกิญจิ รูปัง
อะตีตานาคะตะปัจจุปันนัง, อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา, โอฬาริกัง วา
สุขุมัง วา, หีนัง วา ปะณีตัง วา, ยัง ทูเร วา สันติเก วา, ตะเทกัชฌัง
อะภิสัญญูหิต๎วา อะภิสังขิปิต๎วา, อะยัง วุจจะติ รูปักขันโธ.
162

พระธาตุกถา
สังคะโห อะสังคะโห. สังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง, อะสังคะหิเตนะ
สังคะหิตัง, สังคะหิเตนะ สังคะหิตัง, อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง.
สัมปะโยโค วิปปะโยโค. สัมปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง, วิปปะยุตเตนะ
สัมปะยุตตัง, อะสังคะหิตัง.

พระปุคคลปัญญัตติ
ฉะ ปัญญัติติโย. ขันธะปัญญัตติ, อายะตะนะปัญญัติติ, ธาตุปัญ
ญัตติ, สัจจะปัญญัตติ, อินทริยะปัญญัตติ, ปุคคะละปัญญัตติ. กิตตาวะตา
ปุคคะลานัง ปุคคะละปัญญัตติ. สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต,
กุปปะธัมโม อะกุปปะธัมโม, ปะริหานะธัมโม อะปะริหานะธัมโม, เจตะนา
ภัพโพ อะนุรักขะนาภัพโพ, ปุถุชชะโน โคตระภู, ภะยูปะระโต อะภะยู
ปะระโต, ภัพพาคะมะโน อะภัพพาคะมะโน, นิยะโต อะนิยะโต,
ปะฏิปันนะโก ผะเลฏฐิโต อะระหา อะระหัตตายะ ปะฏิปันโน.

พระกถาวัตถุ
ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ. อามันตา.
โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะ
ปะระมัตเถนาติ. นะ เหวัง วัตตัพเพ. อาชานาหิ นิคคะหัง หัญจิ, ปุคคะโล
อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ, เตนะ วะตะ เร วัตตัพเพ,
โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ, ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะ
ปะระมัตเถนาติ มิจฉา.
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พระยมก
เย เกจิ กุสะลา ธัมมา, สัพเพ เต กุสะละมูลา. เย วา ปะนะ
กุสะละมูลา, สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา. เย เกจิ กุสะลา ธัมมา, สัพเพ
เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา. เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา,
สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา.

พระมหาปัฏฐาน
เหตุปัจจะโย, อารัมมะณะปัจจะโย, อะธิปะติปัจจะโย, อะนันตะระ
ปัจจะโย, สะมะนันตะระปัจจะโย, สะหะชาตะปัจจะโย,
อั ญ ญะมั ญ ญะปั จ จะโย, นิ ส สะยะปั จ จะโย, อุ ป ะนิ ส สะยะ
ปัจจะโย, ปุเรชาตะปัจจะโย, ปัจฉาชาตะปัจจะโย, อาเสวะนะปัจจะโย,
กัมมะปัจจะโย, วิปากะปัจจะโย, อาหาระปัจจะโย,
อินท๎ริยะปัจจะโย, ฌานะปัจจะโย, มัคคะปัจจะโย, สัมปะยุตตะ
ปัจจะโย, วิปปะยุตตะปัจจะโย, อัตถิปัจจะโย, นัตถิปัจจะโย, วิคะตะ
ปัจจะโย, อะวิคะตะปัจจะโย.

บังสุกุลตาย
อะนิจจา วะตะ สังขารา		
อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ		
สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ
ตะเถวาหัง มะริสสามิ		
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อุปปาทะวะยะธัมมิโน
เตสัง วูปะสะโม สุโข
มะริงสุ จะ มะริสสะเร
นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย.

บังสุกุลเป็น
อะจิรัง วะตะยัง กาโย		
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ		

ปะฐวิง อะธิเสสสะติ
นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง.

สรรพสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป อาจบรรลุความตั้งใจอย่างคุ้มค่า
อาจผิดหวังที่วาดไว้ในชีวา นับเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตคนติลักขะณาทิคาถา
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ติลักขะณาทิคาถา
สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
สัพเพ สังขารา ทุกขาติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
อัปปะกา เต มะนุสเสสุ
อะถายัง อิตะรา ปะชา
เย จะ โข สัมมะทักขาเต
เต ชะนา ปาระเมสสันติ
กัณหัง ธัมมัง วิปปะหายะ
โอกา อะโนกะมาคัมมะ
ตัต๎ราภิระติมิจเฉยยะ
ปะริโยทะเปยยะ อัตตานัง
เยสัง สัมโพธิยังเคสุ
อาทานะปะฏินิสสัคเค
ขีณาสะวา ชุติมันโต
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ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ,
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา.
ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ,
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา.
ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ,
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา.
เย ชะนา ปาระคามิโน,
ตีระเมวานุธาวะติ.
ธัมเม ธัมมานุวัตติโน,
มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง.
สุกกัง ภาเวถะ ปัณฑิโต,
วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง.
หิตฺวา กาเม อะกิญจะโน,
จิตตะเก๎ลเสหิ ปัณฑิโต.
สัมมา จิตตัง สุภาวิตัง,
อะนุปาทายะ เย ระตา,
เต โลเก ปะรินิพพุตาติ.

มหาสมัยสูตร

(ภาษาบาลี)

พระสูตรที่เทพในหมื่นจักรวาลชื่นชอบฟังมากที่สุด

เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ, กะปิละ
วัตถุส๎มิง มะหาวะเน มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ, สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ
ภิกขุสะเตหิ, สัพเพเหวะ อะระหันเตหิ ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ, เทวะตา
เยภุยเยนะ สันนิปะติตา โหนติ, ภะคะวันตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะฯ
อะถะโข จะตุนนัง สุทธาวาสะกายิกานัง เทวานัง เอตะระโหสิ.
อะยังโข ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ กะปิละวัตถุส๎มิง มะหาวะเน,
มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ, สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ, สัพเพเหวะ
อะระหันเตหิ, ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิปะติตา
โหนติ, ภะคะวันตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ. ยันนูนะ มะยัมปิ เยนะ
ภะคะวา เตนุปะสังกะเมยยามะ, อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวะโต สันติเก
ปัจเจกะคาถา ภาเสยยามาติฯ
อะถะโข ตา เทวะตา เสยยะถาปิ นามะ พะละวา ปุริโส
สัมมิญชิตงั วา พาหัง ปะสาเรยยะ, ปะสาริตัง วา พาหัง สัมมิญเชยยะ.
เอวะเมวะ สุทธาวาเสสุ เทเวสุ อันตะระหิตา ภะคะวะโต ปุระโต
ปาตุระหังสุฯ
อะถะโข ตา เทวะตา ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง
อัฏฐังสุ, เอกะมันตัง ฐิตา โข เอกา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก
อิมัง คาถัง อะภาสิฯ
มะหาสะมะโย ปะวะนัส๎มิง เทวะกายา สะมาคะตา, อาคะตัมหะ
อิมัง ธัมมะสะมะยัง ทักขิตาเยวะ อะปะราชิตะสังฆันติฯ
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อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิฯ
ตัต๎ระ ภิกขะโว สะมาทะหังสุ จิตตัง อัตตะโน อะชุกะมะกังสุ,
สาระถีวะ เนตตานิ คะเหต๎วา อินท๎ริยานิ รักขันติ ปัณฑิตาติฯ
อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.
เฉต๎วา ขีลัง เฉต๎วา ปะลีฆัง อินทะขีลัง โอหัจจะมะเนชา, เต จะรันติ
สุทธา วิมะลา จักขุมะตา สุทันตา สุสู นาคาติฯ
อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ,
เย เกจิ พุทธัง สะระณัง คะตา เส นะ เต คะมิสชันติ อะปายะภูมิง,
ปะหายะ มานุสัง เทหัง เทวะกายัง ปะริปูเรสสันตีติฯ
อะถะโข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ, เยภุยเยนะ ภิกขะเว ทะสะสุ
โลกะธาตูสุ, เทวะตา สันนิปะติตา โหนติ ตะถาคะตัง ทัสสะนายะ ภิกขุ
สังฆัญจะ, เยปิ เต ภิกขะเว อะเหสุง อะตีตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมา
สัมพุทธา, เตสัมปิ ภะคะวันตานัง เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา สันนิปะติตา
อะเหสุง, เสยยะถาปิ มัยหัง เอตะระหิ, เยปิ เต ภิกขะเว ภะวิสสันติ
อะนาคะตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมาสัมพุทธา. เตสัมปิ ภะคะวันตานัง
เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา สันนิปะติตา ภะวิสสันติฯ เสยยะถาปิ มัยหัง
เอตะระหิ, อาจิกขิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ, กิตตะยิสสามิ
ภิกขะเว เทวะกายานัง นามามิ, เทสิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ,
ตัง สุณาถะ สาธุกัง มะนะสิ กะโรถะ ภาสิสสามีติ. เอวัมภันเตติ โข เต
ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุงฯ ภะคะวา เอตะทะโวจะฯ

168

สิโลกะมะนุกัสสามิ ยัตถะ
เย สิตา คิริคัพภะรัง

ภุมมา ตะทัสสิตา,
ปะหิตัตตา สะมาหิตา,

ปุถู สีหาวะ สัลลีนา
โอทาตะมะนะสา สุทธา
ภิยโย ปัญจะสะเต ญัต๎วา
ตะโต อามันตะยิ สัตถา
เทวะกายา อะภิกกันตา
เต จะ อาตัปปะมะกะรุง
เต สัมปาตุระหุ ญานัง
อัปเปเก สะตะมัททักขุง
สะตัง เอเก สะหัสสานัง
อัปเปเกนันตะมัททักขุง
ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ
ตะโต อามันตะยิ สัตถา
เทวะกายา อะภิกกันตา
เย โวหัง กิตตะยิสสามิ
สัตตะสะหัสสาวะ ยักขา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
ฉะสะหัสสา เหมะวะตา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
สาตาคิรา ติสะหัสสา
อิทธิมันโต ชุติมันโต

โลมะหังสาภิสัมภุโน,
วิปปะสันนะมะนาวิลา,
วะเน กาปิละวัตถะเว,
สาวะเก สาสะเน ระเต,
เต วิชานาถะ ภิกขะโว,
สุต๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง,
อะมะนุสสานะ ทัสสะนัง,
สะหัสสัง อะถะ สัตตะริง,
อะมะนุสสานะมัททะสุง,
สาสัมมา สัพพา ผุฏา อะหุง,
วะวักขิต๎วานะ จักขุมา,
สาวะเก สาสะเน ระเต,
เต วิชานาถะ ภิกขะโว,
คิราหิ อะนุปุพพะโสฯ
ภุมมา กาปิละวัตถะวา,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
ยักขา นานัตตะวัณณิโน,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
ยักขา นานัตตะวัณณิโน,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
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โมทะมานา อะภิกกามุง
อิจเจเต โสฬะสะสะหัสสา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
เวสสามิตตา ปัญจะสะตา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อภิกกามุง
		 กุมภิโร ราชะคะหิโก
ภิยโย นัง สะตะสะหัสสัง
กุมภีโร ราชะคะหิโก
ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา
คันธัพพานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
		 ทักขินัญจะ ทิสัง ราชา
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา
นาคานัง อาธิปะติ
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ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ
ยักขา นานัตตะวัณณิโน,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
ยักขา นานัตตะวัณณิโน,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง
เวปุลลัสสะ นิเวสะนัง,
ยักขานัง ปะยิรุปาสะติ,
โสปาคะ สะมิติง วะนังฯ
ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ,
มะหาราชา ยะสัสสิ โสฯ
อินทะนามา มะหัพพะลา,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ,
มะหาราชา ยะสัสสิ โสฯ
อินทะนามา มะหัพพะลา,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
วิรูปักโข ปะสาสะติ,
มะหาราชา ยะสัสสิ โส,

ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
		 อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา
ยักขานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
		 ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข
จัตตาโร เต มะหาราชา
ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ
เตสัง มายาวิโน ทาสา
มายา กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ
จันทะโน กามะเสฏโฐจะ
ปะนาโท โอปะมัญโญจะ
จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ
อาคู ปัญจะสิโข เจวะ
เอเต จัญเญ จะ ราชาโน
โมทะมานา อะภิกกามุง
อะถาคู นาภะสา นาคา
กัมพะลัสสะตะรา อาคู

อินทะนามา มะหัพพะลา,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
กุเวโร ตัปปะสาสะติ,
มะหาราชา ยะสัสสิ โส,
อินทะนามา มะหัพพะลา,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
ทักขิเณนะ วิรุฬ๎หะโก,
กุเวโร อุตตะรัง ทิสังฯ
สะมันตา จะตุโร ทิสา,
วะเน กาปิละวัตถะเวฯ
อาคู วัญจะนิกา สะฐา,
วิฏูจะ วิฏุโต สะหะ,
กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุจะ,
เทวะสุโต จะ มาตะลิ,
นะโฬราชา ชะโนสะโภ,
ติมพะรู สุริยะวัจฉะสาฯ
คันธัพพา สะหะ ราชุภิ,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
เวสาลา สะหะตัจฉะกา,
ปายาคา สะหะ ญาติภ,ิ
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ยามุนา ธะตะรัฏฐา จะ
เอราวัณโณ มะหานาโค

อาคู นาคา ยะสัสสิโน,
โสปาคะ สะมิติง วะนังฯ

เย นาคะราเช สะหะสา หะรันติ
ทิพพา ทิชา ปักขิ วิสุทธะจักขู,
เวหายะสา เต วะนะมัชฌะปัตตา
จิต๎รา สุปัณณา อิติ เตสะ นามัง,
อะภะยันตะทา นาคะราชานะมาสิ
สุปัณณะโต เขมะมะกาสิ พุทโธ,
สัณ๎หาหิ วาจาหิ อุปะว๎หะยันตา นาคา สุปัณณา สะระณะมะกังสุ พุทธังฯ
ชิตา วะชิระหัตเถนะ
ภาตะโร วาสะวัสเสเต
กาละกัญชา มะหาภิส๎มา
เวปะจิตติ สุจิตติ จะ
สะตัญจะ พะลิปุตตานัง
สันนัยหิต๎วา พะลิง เสนัง
สะมะโยทานิ ภัททันเต
		 อาโป จะ เทวา ปะฐะวี จะ
วะรุณา วารุณา เทวา
เมตตากะรุณากายิกา
ทะเสเต ทะสะธา กายา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
		 เวณฑู จะ เทวา สะหะลี จะ
จันทัสสูปะนิสา เทวา
สุริยัสสูปะนิสา เทวา
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สะมุททัง อะสุรา สิตา,
อิทธิมันโต ยะสัสสิโน,
อะสุรา ทานะเวฆะสา,
ปะหาราโท นะมุจี สะหะ,
สัพเพ เวโรจะนามะกา,
ราหุภัททะมุปาคะมุง,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
เตโช วาโย ตะทาคะมุง,
โสโม จะ ยะสะสา สะหะ,
อาคู เทวา ยะสัสสิโน,
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
อะสะมา จะ ทุเว ยะมา,
จันทะมาคู ปุรักขิตา,
สุริยะมาคู ปุรักขิตา,

นักขัตตานิ ปุรักขิต๎วา
วะสูนัง วาสะโว เสฏโฐ
ทะเสเต ทะสะธา กายา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
อะถาคู สะหะภู เทวา
อะริฏฐะกา จะ โรชา จะ
วะรุณา สะหะธัมมา จะ
สุเลยยะรุจิรา อาคู
ทะเสเต ทะสะธา กายา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
		 สะมานา มะหาสะมานา
ขิฑฑาปะทูสิกา อาคู
อะถาคู หะระโย เทวา
ปาระคา มะหาปาระคา
ทะเสเต ทะสะธา กายา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
สุกกา กะรุมหา อะรุณา
โอทาตะคัยหา ปาโมกขา
สะทามัตตา หาระคะชา

อาคู มันทะวะลาหะกา,
สักโก ปาคะ ปุรินทะโทฯ
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
ชะละมัคคิสิขาริวะ,
อุมมา ปุปผะนิภาสิโน,
อัจจุตา จะ อะเนชะกา,
อาคู วาสะวะเนสิโนฯ
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
มานุสา มานุสุตตะมา,
อาคู มะโนปะทูสิกา,
เย จะ โลหิตะวาสิโน,
อาคู เทวา ยะสัสสิโน,
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
อาคู เวฆะนะสา สะหะ,
อาคู เทวา วิจักขะณา,
มิสสะกา จะ ยะสัสสิโน,
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ถะนะยัง อาคา ปะชุนโน
ทะเสเต ทะสะธา กายา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
เขมิยา ตุสิตา ยามา
ลัมพิตะกา ลามะเสฏฐา
นิมมานะระติโน อาคู
		 ทะเสเต ทะสะธา กายา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
		 สัฏเฐเต เทวะนิกายา
นามันวะเยนะ อาคัญฉุง
ปะวุตถะชาติมักขีลัง
ทักเขโมฆะตะรัง นาคัง
สุพ๎รัห๎มา ปะระมัตโต จะ
สันนังกุมาโร ติสโส จะ
		 สะหัสสะพ๎รัห๎มะโลกานัง
อุปะปันโน ชุติมันโต
ทะเสตถะ อิสสะรา อาคู
เตสัญจะ มัชฌะโต อาคา
เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต
มาระเสนา อะภิกกามิ
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โย ทิสา อะภิวัสสะติ,
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
กัฏฐะกา จะ ยะสัสสิโน,
โชติมานา จะ อาสะวา,
อะถาคู ปะระนิมมิตา,
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน,
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน,
ภิกขูนัง สะมิติง วะนังฯ
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน,
เย จัญเญ สะทิสา สะหะ,
โอฆะติณณะมะนาสะวัง,
จันทังวะ อะสิตาติตัง ฯ
ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ,
โสปาคะ สะมิติง วะนังฯ
มะหาพ๎รัห๎มาภิติฏฐะติ,
ภิสะมากาโย ยะสัสสิโส,
ปัจเจกะวะสะวัตติโน,
หาริโต ปะริวาริโต,
สินเท เทเว สะพ๎รัห๎มะเก,
ปัสสะ กัณหัสสะ มันทิยัง,

เอถะ คัณหะถะ พันธะถะ
สะมันตา ปะริวาเรถะ
อิติ ตัตถะ มะหาเสโน
ปาณินา ตะละมาหัจจะ
ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ
ตะทา โส ปัจจุทาวัตติ
		 ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ
ตะโต อามันตะยิ สัตถา
มาระเสนา อะภิกกันตา
เต จะ อาตัปปะมะกะรุง
วีตะราเคหิ ปักกามุง
สัพเพ วิชิตะสังคามา
โมทันติ สะหะ ภูเตหิ

ราเคนะ พันธะมัตถุ โว,
มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง,
กัณหะเสนัง อะเปสะยิ,
สะรัง กัต๎วานะ เภระวัง,
ถะนะยันโต สะวิชชุโก,
สังกุทโธ อะสะยังวะเสฯ
วะวักขิต๎วานะ จักขุมา,
สาวะเก สาสะเน ระเต,
เต วิชานาถะ ภิกขะโว,
สุต๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง,
เนสัง โลมัมปิ อิญชะยุง,
ภะยาตีตา ยะสัสสิโน,
สาวะกา เต ชะเนสุตาติฯ

เมื่อมีการสวดมหาสมัยสูตรที่ไหน เทพเทวาจะมาชุมนุมกันฟังด้วยความ
ชื่นชอบที่นั่น พร้อมอภิบาลรักษาผู้สวดมนต์ภาวนาให้สุขศานติ์ตลอดไป.
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เมตตาหลวงใหญ่
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ,
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ
ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ, ภะทันเตติ เต
ภิกขู ภะวะโต ปัจจัสโสสุงฯ
ภะคะวา เอตะทะโวจะ, เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา,อาเส
วิตายะ ภาวิตายะ, พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ
อะนุฏฐิตายะ, ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ, เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ
กะตะเม เอกาทะสะ ?
๑) สุขัง สุปะติ,
๒) สุขัง ปะฏิพุชฌะติ,
๓) นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ
๔) มะนุสสานัง ปิโย โหติ
๕) อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ
๖) เทวะตา รักขันติ
๗) นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ
๘) ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ
๙) มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ
๑๐) อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ
๑๑) อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรหมมะโลกูปะโค โหติฯ
เมตตายะภิ ก ขะเว เจโตวิ มุ ต ติ ย า, อาเสวิ ต ายะ ภาวิ ต ายะ,
พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ, วัตถุกะตายะ อะนุฏิฐิตายะ, ปะริจิตายะ
สุสะมารัทธายะ, อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ
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อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
กะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ?
กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ?
กะตีหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ?
ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุติฯ
สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
กะตะเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ?
๑) สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สัพเพ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๓) สัพเพ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๔) สัพเพ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๕) สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตูติ
		 อิเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
		 กะตะเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
๑) สัพพา อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สัพเพ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๓) สัพเพ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๔) สัพเพ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๕) สัพเพ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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๖) สั พ เพ มะนุ ส สา อะเวรา อั พ๎ ย าปั ช ฌา อะนี ฆ า สุ ขี อั ต ตานั ง
ปะริหะรันตุฯ
๗) สัพเพ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตูติ
อิเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
กะตะเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ?
๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๘) สัพเพ ทักขะณายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพย๎ าปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑) สั พ เพ ปุ รั ต ถิ ม ายะ ทิ ส ายะ อั ต ตะภาวะปะริ ย าปั น นา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สั พ เพ ปั จ ฉิ ม ายะ ทิ ส ายะ อั ต ตะภาวะปะริ ย าปั น นา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๓) สั พ เพ อุ ต ตะรายะ ทิ ส ายะ อั ต ตะภาวะปะริ ย าปั น นา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๔) สั พ เพ ทั ก ขิ ณ ายะ ทิ ส ายะ อั ต ตะภาวะปะริ ย าปั น นา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

อะเวรา
อะเวรา
อะเวรา
อะเวรา
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๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๙) สั พ เพ เหฏฐิ ม ายะ ทิ ส ายะ อั ต ตะภาวะปะริ ย าปั น นา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑๐) สั พ เพ อุ ป ะริ ม ายะ ทิ ส ายะ อั ต ตะภาวะปะริ ย าปั น นา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

อะเวรา
อะเวรา
อะเวรา
อะเวรา
อะเวรา
อะเวรา

๑) สัพพา ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สัพพา ปัจฉิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๓) สัพพา อุตตะรายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๔) สัพพา ทักขิณายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๕) สัพพา ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๖) สัพพา ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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๗) สัพพา อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๘) สัพพา ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๙) สัพพา เหฏฐิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑๐) สัพพา อุปะริมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๗) สัพเพ อุตตารายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพย๎ าปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพย๎ าปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

อะนีฆา
อะนีฆา
อะนีฆา
อะนีฆา
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๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตูติฯ
อิเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ, สัพเพสัง
สัตตานัง ปีฬะนัง วัชเชต๎วา, อะปีฬานะยะ อุปะฆาตัง วัชเชต๎วา, อะนุปิฆา
เตนะ สั น ตาปั ง วั ช เชต๎ ว า, อะสั น ตาเปนะ ปะริ ย าทานั ง วั ช เชต๎ ว า,
อะปะริยาทาเนนะ วิเหสัง วัชเชต๎วา, อะวิเหสายะ สัพเพ สัตตา อะเวริโน
โหนตุ, มา เวริโน, สุขิโน โหนตุ, มา ทุกขิโน สุขิตัตตา โหนตุ, มา
ทุกขิตตาติ อิเมหิ อัฏฐะหากาเรหิ สัพเพ สัตตา เมตตายะตีติ, เมตตา ตัง
ธัมมัง เจตะยะตีติ, เจโต สัพพะพะยาปะทะปะริยุฏฐาเนหิ, มุจจะตีติ
เมตตา จะ เจโตวิมุตติ, จาติ เมตตาเจโตวิมุตติ นิฏฐิตา.
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พระคาถามหาทิพยมนต์บทใหญ่

พระคาถามหาทิพยมนต์บทใหญ่ นี้เป็นพระคาถาโบราณใช้ในคราวดวงชะตาตก
สาธยายเพื่อพ้นเคราะห์กรรม สาธยายเพื่อขจัดอุปสรรคภยันอันตราย ป้องกันภัยพิบัติ
อันเกิดแต่ดาวนพพระเคราะห์ ป้องกันภัยพิบัติอันเกิดแต่ฤกษ์ทั้ง ๒๗ นักขัตฤกษ์
พร�่ำสวดเพื่อความเป็นมงคลชัย ขจัดสิ้นเสนียดจัญไร อัปมงคล อวมงคลทั้งปวงใน
พระคาถานี้จะกล่าวถึง ชัยมงคลต่างๆ กล่าวถึงพระอรหันต์ ๘ ทิศ มีการสอดแทรก
บทสวดต่างๆลงไปทั้งสุริยาสูตร จันทิมาสูตร อันสาธยายถึงพระพุทธเจ้าโปรดอสุริทราหู
เพื่อช่วยขจัดภยันตรายแก่พระอาทิตย์และพระจันทร์ มีการกล่าวถึงต� ำนานดวงดาว
ประจ�ำนักขัตฤกษ์ทั้งหลาย และบทที่เป็นบ่อเกิดแห่งความส�ำเร็จในสิทธิ์ท้ังหลาย และ
บทที่เป็นบ่อเกิดแห่งความส�ำเร็จในสิทธิทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้น�ำมาสาธยายให้ได้อ่านกัน
ขอจงสดับและสาธยาย เพื่อประโยชน์สุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทั่วกันเทอญ
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บทนมัสการพระรัตนตรัย
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร
ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติฯ
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก
อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ
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พระคาถามหาทิพยมนต์
จากยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

อินทะสาวัง มหาอินทะสาวัง
พรหมมะสาวัง มหาพรหมมะสาวัง
จักกะวัตติสาวัง มหาจักกะวัตติสาวัง
เทวาสาวัง มหาเทวาสาวัง
อิสีสาวัง มหาอิสีสาวัง
มุนีสาวัง มหามุนีสาวัง
สัปปุริสะสาวัง มหาสัปปุริสะสาวัง
พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง
อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิวิชชาธะรานังสาวัง
สัพพะโลกาอิริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ
สาวังคุณัง วะชะพะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง
ธัมมังสัจจัง นิพพานัง โมกขัง คุยหะกัง ทานัง สีลัง
ปัญญานิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ยะสัง ตัปปัง สุขัง
สิริรูปัง จะตุวีสะติเทสะนัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ
หุลู หุลู หุลู สวาหายะ ฯ
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บทสวดทิพย์มนต์ [ต้นฉบับ] โดย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
ในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพระสมณโคดม เสวยพระชาติเป็นพระฤาษี
อยู่ในป่า ท่านได้สวดบททิพย์มนต์ เป็นประจ�ำทุกวัน มีสิ่งน่าอัศจรรย์เกิดขึ้น
คือ บรรดาสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในป่านั้น เมื่อได้เข้ามาสู่บริเวณที่พ�ำนักของ
พระฤาษี สัตว์ทั้งหลาย อาทิเช่น ช้างป่า เสือ หมี เก้ง กวาง เหล่านี้ จะกลาย
เป็นมิตรกันทันที ไม่มีการไล่ล่าท�ำลายกัน สัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ต่างก็พากัน
เป็นมิตรต่อกันด้วยอานุภาพแห่งทิพย์มนต์ทแี่ ผ่ออกไปทุกวันในเขตทีพ่ ระฤาษี
บ�ำเพ็ญพรตอยู่
ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2500 หลวงปู่หลอดได้เดินทางจากป่ามาสู่กรุงเทพเป็น
ครั้งแรก ท่านได้มาจ�ำพรรษาอยู่ที่วัดอโศการาม ของท่านพ่อลี ศิษย์หลวงปู่มั่น
ซึ่งบททิพย์มนต์นั่นเอง ซึ่งท่านพ่อลีเป็นผู้ค้นพบจากพระไตรปิฎกท่านน�ำมา
ศึกษา และน�ำมาให้พระ เณร แม่ชี ที่วัดอโศกรามสวดกัน หลังจากท�ำวัตรเช้า
วัตรเย็นทุกวัน
การสวดทิพย์มนต์เพื่อสิรมิ งคลแก่ผู้สวด เพื่อให้มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ
เพือ่ ส่งกุศลให้ผ้ปู ่วยให้ทเุ ลาจากอาการเจ็บป่วย หรือสวดส่งกุศลให้หลวงปู่ ครู
อาจารย์ที่มีอายุมากให้มีพละก�ำลัง หรือสวดเพื่อบรรเทาเวทนา หรือสืบชะตา
ต่ออายุ
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ทิพย์มนต์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สามจบ)
พุทธัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
1. วาโย จะ พุทธะคุณัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
วาโย จะ ธัมเมตัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง สวาก
ขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัต
ตังเวทิตัพโพ วิญญูหีติ
วาโย จะ สังฆานัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง สุปะฏิ
ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
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ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะ
โต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
2. เตโช จะ พุทธะคุณัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
เตโช จะ ธัมเมตัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง สวาก
ขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัต
ตังเวทิตัพโพ วิญญูหีติ
เตโช จะ สังฆานัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง สุปะฏิ
ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะ
โต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
3. อาโป จะ พุทธะคุณัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
อาโป จะ ธัมเมตัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง สวาก
ขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหีติ
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อาโป จะ สังฆานัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง สุปะฏิ
ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะ
โต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
4. ปะฐะวี จะ พุทธะคุณงั อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
ปะฐะวี จะ ธัมเมตัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง สวา
กขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัต
ตังเวทิตัพโพ วิญญูหีติ
ปะฐะวี จะ สังฆานัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง สุปะฏิ
ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะ
โต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
5. อากาสา จะ พุทธะคุณัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิ
หัง อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุต
ตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
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อากาสา จะ ธัมเมตัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง
สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหีติ
อากาสา จะ สังฆานัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง สุ
ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะ
โต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
6. วิญญาณัง จะ พุทธะคุณัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมา
มิหัง อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
วิญญาณัง จะ ธัมเมตัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง
สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหีติ
วิญญาณัง จะ สังฆานัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง สุ
ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะ
โต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
196

ธาตุประริสุทธานุภาเวนะ สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิมุจจัน
ติ อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตังโลกัง เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตะสา จะตุททิสัง ผะริตตะวา วิหะระ
ติ สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฎิพุชฌะติ นะปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ มะนุสสานัง ปิ
โย โหติ อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ เทวะตา รักขันติ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา
สัตถัง วา กะมะติ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ มุขวัณโณ วิปปะสีทะติ อะสัม
มุฬะโห กาลังกะโรติ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรหมมะโล กูปะโค โหติ อิติ
อุทธะมะโธ ติริยัง อะเวรัง อะเวรา สุขะชีวิโน กะตัง ปุญญัง ผะลัง มัยหัง สัพ
เพภาคี ภะวันตุเต ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา สัพพะพุท
ธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ โสตถี โหนตุ นิรัน
ตะรุง อะระหัง พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม
๑. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วะตะ โส ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะ โส ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปันโน วะตะ โส ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วะตะ โส ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วะตะ โส ภะคะวา .
อะระหันตัง สะระณัง คัจฉามิ. อะระหันตัง สิระสา นะมามิ.
สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ.
วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณัง คัจฉามิ. วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา
นะมามิ.
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สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ. สุคะตัง สิระสา นะมามิ.
โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉามิ. โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ.
๒. อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วะตะ โส ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถิ วะตะ โส ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วะตะ โส ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วะตะ โส ภะคะวา.
อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ. อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ.
ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ. ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ.
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ.
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมามิ.
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. พุทธัง สิระสา นะมามิ. อิติปิ โส ภะคะวา ฯ
๓. อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะ สัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะ สัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะปารมิ จะ สัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะสัมปันโน.
๔. อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อาโปธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา เตโชธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา วาโยธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
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อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิโส ภะคะวา วิญญาณะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา จักกะวาฬะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
๕. อิติปิ โส ภะคะวา จาตุมมะหาราชิกา ธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ตาวะติงสาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ยามาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อะรูปาวะจะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา โลกุตตะระธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
๖. อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุสะมาธิ-ญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะมะฌานะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
๗. อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญานัญจายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
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อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
๘. อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะมัคคะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผะละธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
๙. กุสะลา ธัมมา อิติปิ โส ภะคะวา อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ชัมพู ทีปัญจะ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นะโม พุทธายะนะโม ธัมมายะ นะโม
สังฆายะ ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง อา ปา มะ จุ ปะ, ที มะ สัง อัง ขุ, สัง วิ
ธา ปุ กะ ยะ ปะ, อุปะสะชะสะเหปาสายะโส ฯ
โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว อะ สัง วิ สุ
โล ปุ สะ พุ ภะ อิสวาสุ สุสวาอิ กุสะลา ธัมมา จิตติวิอัตถิ.
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง อะอา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สาโพธิ
ปัญจะ อิสสะโร ธัมมา. กุสะลา ธัมมา นันทะวิวังโก อิติ สัมมาสัมพุทโธ สุคะ
ลาโน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
๑๐. จาตุมมะหาราชิกา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา อิติ วิชชาจะระณะสัมปันโน อุ
อุ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ตาวะติงสา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นัน
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ทะ ปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ยามา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา พรหมาสัททะ ปัญจะสัตตะ สัตตาปาระมี อะนุต
ตะโร ยะมะกะขะ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตุสิตา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา ปุยะปะกะ ปุริสะทัมมะสาระถิ ยาวะชีวัง พุท
ธัง สะระณัง คัจฉามิ. นิมมานะระตี อิสสะโร กุสะลา ธัมมา เหตุโปวะ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ปะระนิมมิตะวะ
สะวัตตี อิสสะโร กุสะลา ธัมมา สังขาระขันโธ ทุกขัง ภะคะวะตา ยาวะ นิพพา
นัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ พรหมา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นัตถิปัจจะยา วินะ
ปัญจะภะคะวะตา ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
๑๑. นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ พุทธิลาโภกะลา กะระกะ
นา เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ. นะโม พุทธัสสะ
นะโม ัมมัส สะ นะโม สังฆัสสะ วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิต
ติ วัตติ วัตติ มะยะ สุ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ. อินทะสาวัง มะ
หาอินทะสาวัง พรหมะสา วังมะหาพรหมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะ
วัตติ-สาวัง เทวาสาวัง มะหาเทวา สาวัง อิสีสาวัง มะหาอิสีสาวัง มุนีสาวัง มหา
มุนีสาวัง สัปปุริสะสาวัง มหาสัปปุริสะสาวัง พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง
อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิวิชชาธะรานังสาวัง สัพพะโลกา อิริยานังสาวัง เอ
เตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ. สาวัง คุณัง วะชะ พะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง
ธัมมัง สัจจัง นิพพานัง โมกขัง คุยหะกัง ทานัง สีลัง ปัญญา นิกขัง ปุญญัง
ภาคะยัง ยะสัง ตัปปัง สุขัง สิริ รูปัง จะตุวีสะติเทสะนัง เอเตนะ สัจเจนะ สุ
วัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ
๑๒. นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ
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สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม อิติปิโส ภะคะวา.
นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญา
ขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม.
นะโม สังฆัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขัน
โธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ วาหะปะริตตัง. นะโม พุทธายะ มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ยา
วะ ตัสสะ หาโย นะโม อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา อุ อะมะ อาวันทา
นะโม พุทธายะ นะ อะ กะ ติ นิ สะ ระ นะ อา ระ ปะ ขุ ธัง มะ อะ อุ ทุก
ขัง อะนิจจัง อะนัตตา ฯ
(กราบ ๓ ครั้ง)

พระคาถาธารณปริตร
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
๑. พุทธานัง ชิวิตตัสสะ นะ สักกา เกนะจิ อันตะราโย กาตุง ตถา เม
โหตุ, อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง อนาคตัง
เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง, ปัจจุปันนัง เส พุทธัสสะ
ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง
๒. อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต,
สัพพัง กายะกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง, สัพพัง วจีกัมมัง
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ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง, สัพพัง มะโนกัมมัง ญาณะปุพพัง
คะมัง ญาณานุปริวัตตัง
๓. อิเมหิ ฉะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต,
นัตถิ ฉันทัสสะ หานิ นัตถิ ธัมมะเทสนายะ หานิ, นัตถิ วิริยัสสะ หานิ
นัตถิ วิปัสสะนายะ หานิ, นัตถิ สมาธิธัสสะ หานิ นัตถิ วิมุตติยา หานิ
๔. อิ เ มหิ ทะวาทะสะหิ ธั ม เมหิ สะมั น นาคะตั ส สะ พุ ท ธั ส สะ
ภะคะวะโต, นัตถิ ทะวา นัตถิ ระวา นัตถิ อัปผุฏฏัง นัตถิ เวคายิตัตตัง,
นัตถิ อัพพะยาวะฏะมะโน นัตถิ อัปปฏิสังขารุเปกขา
๕. อิ เ มหิ อั ฏ ฐาระสะหิ ธั ม เมหิ สะมั น นาคะตั ส สะ พุ ท ธั ส สะ
ภะคะวะโต, นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง, นัตถิ ตะถาคะตัสสะ
กายะทุจริตตัง นัตถิ ตะถาคะตัสสะ วจีทุจริตตัง นัตถิ ตะถาคะตัสสะ
มโนทุจริตตัง, นัตถิ อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญาณัง,
นั ต ถิ อนาคตั ง เส พุ ท ธั ส สะ ภะคะวะโต ปะฏิ ห ะตะญาณั ง , นั ต ถิ
ปัจจุปันนัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญาณัง
นัตถิ สัพพัง กายะกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง
นัตถิ สัพพัง วจีกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง
นัตถิ สัพพัง มะโนกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง
อิ มั ง ธาระณั ง อะมิ ตั ง อะสะมั ง สั พ พะสั ต ตานั ง ตาณั ง เลณั ง
สังสาระ ภะยะภิตานัง, อัคคัง มหาเตชัง
๖. อิมัง อานันทะ ธาระณะปริตตัง ธาเรหิ วาเรหิ ปริปุจฉาหิ, ตัสสะ
กาเย วิสัง นะ กะเมยยะ อุทะเกนะ ลัคเคยยะ อัคคีนะ ทะเหยยะ
นานาภะยะวิโก, นะ เอกาหาระโก นะ ทะวิหาระโก, นะ ติหาระโก นะ
จะตุหาระโก, นะ อุมมัตตะกัง นะ มุฬะหะกัง มนุสเสหิ อะมนุสเสหิ นะ
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หิงสะกา
๗. ตัง ธาระณัง ปริตตัง ยถา กะตะเม ชาโล มหาชาโล ชาลิตเต
มหาชาลิตเต, ปุคเค มหาปุคเค สัมปัตเต มหาสัมปัตเต ภูตัง คะมะหิ
ตะมังคะลัง
๘. อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง สัตตังสะเตหิ สัมมาสัมพุทธ
โกฏีหิ, ภาสิตัง วัตเต อะวัตเต คันธะเว อะคันธะเว โนเม อะโนเม เสเว
อะเสเว, กาเย อะกาเย ธาระเณ อะธาระเณ อิลลิ มิลลิ ติลลิ มิลลิ,
โยรุกเข มหาโยรุกเข ภูตัง คะมะหิ ตะมังคะลัง
๙. อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง นะวะ นะ วุติยา สัมมา
สัมพุทธโกฏีหิ, ภาสิตัง ทิฏฐิลา ทัณทิลา มันติลา โรคิลา ขะระลา ทุพพิลา,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
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จุลชัยยะมงคลคาถา (ไชยน้อย)
นะโม เม พุทธะ เตชัสสา ระตะนะตะยะ ธัมมิกา
เตชะ ประสิทธิ ปะสีเทวา นารา ยะปะระเมสุรา
สิทธิ พรัหมา จะ อินทา จะ จะตุโลกา คัมภี รักขะกา
สะมุทา ภูตุง คังกา จะ สะพรัหมา ชัยยะ ประสิทธิ ภะวันตุเต
ชัยยะ ชัยยะ ธ รณี ธ รณี อุทะธิ อุทะธิ นะ ทิ นะ ที
ชัยยะ ชัยยะ คะคน ละตน ละนิสัย นิรัย สัยเสน นะ เมรุราช ชะพล น ระชี
ชัยยะ ชัยยะ คัมภี ระ โสมภี นาเคน ทะนาคี ปิ ศาจ จะ ภู ตะกาลี
ชัยยะ ชัยยะ ทุน นิมิต ตะ โรคี ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุทา ทา นะมุขะชา
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะมุขะ ศาตรา ชัยยะ ชัยยะ จัม ปาทินา คะ กุละคัณโถ
ชัยยะ ชัยยะ คัชชะคน นะตุรง สุกะระภุ ชง สีหะ เพียคฑะ ทีปา
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะมุขะ ยาตรา ชิตะ ชิตะ เสน นารี ปุนะสุทธิ น ระดี
ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณี ตะเล สะทา สุชัยยา
ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณี สาน ติน สะทา
ชัยยะ ชัยยะ มังกะ ราชรัญญา ภะวัคเค ชัยยะ ชัยยะ วะรุณ ณะยักเข
ชัยยะ ชัยยะ รักขะเส สุระภุ ชะเตชา ชัยยะ ชัยยะ พรัหมเมณ ทะคะณา
ชัยยะ ชัยยะ ราชา ธิราช สาชชัย ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพ พัง
ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา ปัจเจ กะพุทธะสา วัง ชัยยะ ชัยยะ มะเห
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สุโร หะโร หะริน เทวา
ชัยยะ ชัยยะ พรัหมา สุรักโข ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬ หะโก วิรู ปักโข
จัน ทิมา ระวิอินโท จะ เวนะ เตยโย จะกุเว โร วะรุโณ ปิ จะ
อัคคิ วาโย จะ ปา ชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฏะโก
อัฏฐา ระสะ มะหา เทวา สิทธิตา ปะสะอา ทะโย
อิสิ โน สา วะกา สัพ พา ชัย ยะ ราโม ภะวัน ตุเต
ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะ กัง
เอเต นะ ชัยยะ เต เชนะ ชัยยะ โสตถี ภะวันตุ เต
เอเตนะ พุทธะ เต เชนะ โหตุ เต ชัยยะมัง คะลัง
ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยะตะทา พรัหมะคะนา มะเหสิโน
ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัย ยะตะทา อินทะ คะณา มะเห สิโน
ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา เทวะ คะณา มะเห สิโน
ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มันเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา สุปัณณะ คะนา มะเหสิโน
ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มา รัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
อุคโฆ สะยัม โพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตา ชัยยะตะทา นาคะ คะณา มะเหสิโน
ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
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อุคโฆ สะยัมโพธิ มัณเฑ ปะโม ทิตาชัยยะตะทา สะพรัหมะคะณา มะเหสิโน
ชะยันโต โพธิยา มูเล สัก กะยานัง นันทิ วัฑฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมัง คะเล
อะปะรา ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปก ขะเร
อะภิเสเก สัพ พะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโม ทะติ
สุนักขัตตัง สุมัง คะลัง สุปะภาตัง สุหุฏ ฐิตัง
สุกขะโน สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณีธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภัณตัตเถ ปะทักขิเณ
เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสา สะเน
อะโรคา สุขิตา โหถะ สะหะ สัพเพหิญาติภิ
สุณันตุ โภนโต เยเทวา อัสมิง ฐาเน อะธิคะตา
ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
รักขันตุ สัพพะสัต ตานัง รักขันตุ ชินะสาสะนัง
ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ วัสสัง วัสสา วะราหะกา
โรคา จุปัททะวา เตสัง นิวาเรนตุ จะ สัพ พะทา
กายาสุขัง จิตติสุขัง อะระหันตุ ยะถาระหัง
( อิติ จุลละชัยยะสิทธิมังคะลัง สะมันตัง )
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ค�ำไหว้บารมี 30 ทัศ
ทานะ ปาระมี สัมปันโน, ทานะ อุปะปารมี สัมปันโน ทานะ ปะระมัตถะ
ปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ
โส ภะคะวา
สีละ ปาระมี สัมปันโน, สีละ อุปะปารมี สัมปันโน สีละ ปะระมัตถะปารมี
สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะ
คะวา
เนกขัมมะ ปาระมี สัมปันโน, เนกขัมมะ อุปะปารมี สัมปันโน เนกขัมมะ
ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัม
ปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา
ปัญญา ปาระมี สัมปันโน, ปัญญา อุปะปารมี สัมปันโน ปัญญา ปะระมัต
ถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมีสัมปันโน, อิ
ติปิ โส ภะคะวา
วิริยะ ปาระมี สัมปันโน, วิริยะ อุปะปารมี สัมปันโน วิริยะ ปะระมั ต ถะ
ปารมี สัมปันโน เมตตาไมตรี กะรุณามุทิตาอุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส
ภะคะวา
ขันตี ปาระมี สัมปันโน, ขันตี อุปะปารมี สัมปันโน ขันตี ปะระมัตถะ
ปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตาอุเปกขา ปาระมีสัมปันโน อิติปิ
โส ภะคะวา
สัจจะ ปาระมี สัมปันโน, สัจจะ อุปะปารมี สัมปันโน สัจจะ ปะระมั ต ถะ
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ปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณามุทิตาอุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ
โส ภะคะวา
อะธิฏฐานะ ปาระมี สัมปันโน, อะธิฏฐานะ อุปะปารมี สัมปันโน, อะธิฏฐานะ
ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณามุทิตาอุเปกขาปาระมีสัมปัน
โน, อิติปิ โส ภะคะวา
เมตตา ปาระมี สัมปันโน, เมตตา อุปะปารมี สัมปันโน เมตตา ปะระมัต
ถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน,
อิติปิ โส ภะคะวา
อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อุเปกขา อุปะปารมี สัมปันโน อุเปกขา ปะระมัต
ถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมีสัมปันโน, อิ
ติปิ โส ภะคะวา
ทะสะ ปาระมี สัมปันโน, ทะสะ อุปะปารมี สัมปันโนทะสะ ปะระมัตถะ
ปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน,
อิติปิ โส ภะคะวา พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง
สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง
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คาถาโพธิบาท คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ
บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง บูรพารัสมิง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ
อาคะเนย์รสั มิง พระพุทธะคุณงั อาคะเนย์รสั มิง พระธัมเมตัง อาคะเนย์
รัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะ
โรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะทะนัง สัพพะ
ลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ
ทักษิณรัสมิง พระพุทธะคุณัง ทักษิณรัสมิง พระธัมเมตัง ทักษิณรัส
มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะ
โรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะทะนัง สัพพะ
ลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ
หรดีรัสมิง พระพุทธะคุณัง หรดีรัสมิง พระธัมเมตัง หรดีรัสมิง พระสังฆ
านัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม
รักขันตุ สุรักขันตุ
ปัจจิมรัสมิง พระพุทธะคุณัง ปัจจิมรัสมิง พระธัมเมตัง ปัจจิมรัสมิง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง
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ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ
พายัพรัสมิง พระพุทธะคุณัง พายัพรัสมิง พระธัมเมตัง พายัพรัส
มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะ
โรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะทะนัง สัพพะ
ลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ
อุดรรัสมิง พระพุทธะคุณัง อุดรรัสมิง พระธัมเมตัง อุดรรัสมิง พระ
สังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะ
ภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง ภะวัน
ตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ
อิสาณรัสมิง พระพุทธะคุณัง อิสาณรัสมิง พระธัมเมตัง อิสาณรัสมิง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ
ปฐวีรัสมิง พระพุทธะคุณัง ปฐวีรัสมิง พระธัมเมตัง ปฐวีรัสมิง พระ
สังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะ
ภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง ภะวัน
ตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ
อากาศรัสมิง พระพุทธะคุณัง อากาศรัสมิง พระธัมเมตัง อากาศรัส
มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะ
โรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะทะนัง สัพพะ
ลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ
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คาถาหว่านทราย
อิมสั มิงมงคล จักรวาลทัง้ แปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นก�ำแพงแก้วทัง้ เจ็ด
ชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอะนัตตา ราชะเสมานาเขตเต สะมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
อิมสั มิงมงคล จักรวาลทัง้ แปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นก�ำแพงแก้วทัง้ เจ็ด
ชัน้ มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทัว่ อะนัตตา ราชะเสมานาเขตเต สะมันตา สะ
ตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
อิมสั มิงมงคล จักรวาลทัง้ แปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นก�ำแพงแก้วทัง้ เจ็ด
ชัน้ มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทัว่ อะนัตตา ราชะเสมานาเขตเต สะมันตา สะ
ตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
อิมสั มิงมงคล จักรวาลทัง้ แปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นก�ำแพงแก้วทัง้ เจ็ด
ชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอะนัตตา ราชะเสมานาเขตเต สะมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรกั ขันตุ
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อนุโมทนาวิธี
ยะถา วาริวะหา ปูรา		
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง		
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง		
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา		
มะณิ โชติระโส ยะถา.

ปะริปูเรนติ สาคะรัง,
เปตานัง อุปะกัปปะติ.
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ,
จันโท ปัณณะระโส ยะถา,

รับพร้อมกัน

สัพพีติโย วิวัชชันตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย
สัพพีติโย วิวัชชันตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย
สัพพีติโย วิวัชชันตุ
มา เต ภะวัต๎วันตะราโย
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ

สัพพะโรโค วินัสสะตุ,
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ.
สัพพะโรโค วินัสสะตุ,
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ.
สัพพะโรโค วินัสสะตุ,
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ.
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน,
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.

ห้วงน�้ำที่เต็ม ย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด, ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วใน
โลกนี้, ย่อมส�ำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น, ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนา
แล้ว ตั้งใจแล้ว, จงส�ำเร็จโดยฉับพลัน, ขอความด�ำริทั้งปวงจงเต็มที่, เหมือนพระจันทร์ใน
วันเพ็ญ, เหมือนแก้วมณี อันสว่างไสวควรยินดี,
ความจัญไรทั้งปวงจงบ�ำราศไป, โรคทั้งปวงของท่านจงหาย, อันตรายอย่ามีแก่ท่าน,
ท่านจงเป็นผู้มคี วามสุข มีอายุยืน, พรสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญ
แก่บุคคล, ผู้มปี กติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ เป็นนิตย์ ด้วยประการฉะนี้แล.
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มงคลจักกวาฬน้อย
สัพพะพุทธานุภาเวนะ, สัพพะธัมมานุภาเวนะ, สัพพะสังฆานุภาเวนะ,
พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภา
เวนะ, จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ, ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ,
ชินะสาวะกานุภาเวนะ, สัพเพ เต โรคา, สัพเพ เต ภะยา, สัพเพ เต
อันตะรายา, สัพเพ เต อุปัททะวา, สัพเพ เต ทุนนิมิตตา, สัพเพ เต
อะวะมังคะลา วินัสสันตุ,
*อายุวัฑฒะโก, ธะนะวัฑฒะโก, สิริวัฑฒะโก, ยะสะวัฑฒะโก,
พะละวัฑฒะโก, วัณณะวัฑฒะโก, สุขะวัฑฒะโก, โหตุ สัพพะทา.
ทุกขะโรคะภะยา เวรา		โสกา สัตตุ จุปัททะวา,
อะเนกา อันตะรายาปิ		วินัสสันตุ จะ เตชะสา.
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง		โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง,
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ		โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา,
สะตะวัสสา จะ อายู จะ 		ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง 		รักขันตุ สัพพะเทวะตา,
สัพพะพุทธานุภาเวนะ		สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง		รักขันตุ สัพพะเทวะตา,
สัพพะธัมมานุภาเวนะ		สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง		รักขันตุ สัพพะเทวะตา,
สัพพะสังฆานุภาเวนะ		สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
มงคลจักกะวาฬน้อย ตอนตั้งแต่ *อายุวัฑฒะโก ถึง โหตุ สัพพะทา นั้น
214

ถ้าผู้รับพรเป็นสตรี ท่านนิยมเปลี่ยนดังนี้

*อายุวัฑฒะกา ธะนะวัฑฒะกา สิริวัฑฒะกา ยะสะวัฑฒะกา
พะละวัฑฒะกา วัณณะวัฑฒะกา สุขะวัฑฒะกา โหตุ สัพพะทา.
นอกนั้นเหมือนกัน.

มงคลจักกวาฬใหญ่
สิ ริ ธิติ ม ะติ เ ตโชชะยะสิ ท ธิ ม ะหิ ท ธิ ม ะหาคุ ณ าปะริ มิ ต ะปุ ญ ญาธิ
การัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ, อะสีตยานุพ
ยัญชะนานุภาเวนะ, อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ, ฉัพพัณณะรังสิยานุ
ภาเวนะ, เกตุมาลานุภาเวนะ, ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ, ทะสะอุปะปาระ
มิตานุภาเวนะ, ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ, สีละสมาธิปัญญา
นุภาเวนะ, พุทธานุภาเวนะ, ธัมมานุภาเวนะ, สังฆานุภาเวนะ, เตชานุภาเวนะ,
อิทธานุภาเวนะ, พะลานุภาเวนะ, เญยยะธัมมานุภาเวนะ, จะตุราสีติสะ
หัสสะ ธัมมักขันธานุภาเวนะ, นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ, อัฏฐังคิกะ
มัคคานุภาเวนะ, อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ, ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ,
จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ, ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ, สัพพัญญุตะ
ญาณานุภาเวนะ, เมตตากะรุณามุทิตา อุเปกขานุภาเวนะ, สัพพะปะริตตา
นุภาเวนะ, ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ, ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุ
ปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินสั สันตุ, สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ
สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ, ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะ
ชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคา
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มะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะพุทธานุภาเวนะ		
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ		
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ		

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

นักขัตตะยักขะภูตานัง		
ปะริตตัสสานุภาเวนะ			
นักขัตตะยักขะภูตานัง		
ปะริตตัสสานุภาเวนะ			
นักขัตตะยักขะภูตานัง		
ปะริตตัสสานุภาเวนะ 		

ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันตวา เตสัง อุปัททะเว
ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันตวา เตสัง อุปัททะเว
ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันตวา เตสัง อุปัททะเว ฯ

       กาละทานะสุตตะคาถา
กาเล ทะทันติ สะปัญญา		
กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ		
วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ		
เย ตัตถะ อะนุโมทันติ		
นะ เตนะ ทักขิณา โอนา		
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วะทัญญู วีตะมัจฉะรา,
อุชุภูเตสุ ตาทิสุ.
วิปุลา โหตุ ทักขิณา,
เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา.
เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน,

ตัสมา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต 		 ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง,
ปุญญาณิ ปะระโลกัสมิง		 ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง		
สัพพะสังฆานุภาเวนะ		
นักขัตตะยักขะภูตานัง		
ปะริตตัสสานุภาเวนะ		
นักขัตตะยักขะภูตานัง		
ปะริตตัสสานุภาเวนะ		
นักขัตตะยักขะภูตานัง		
ปะริตตัสสานุภาเวนะ 		

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันตวา เตสัง อุปัททะเว
ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันตวา เตสัง อุปัททะเว
ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันตวา เตสัง อุปัททะเว ฯ

         เกณิยานุโมทนาคาถา
อัคคิหุตตัง มุขา ยัญญา
ราชา มุขัง มะนุสสานัง		
นักขัตตานัง มุขัง จันโท		
ปุญญะมากังขะมานานัง		
ภะณิสสามะ มะยัง คาถา
เอตา สุณันตุ สักกัจจัง		

สาวิตติ ฉันทะโส มุขัง,
นะทีนัง สาคะโร มุขัง.
อาทิจโจ ตะปะตัง มุขงั ,
สังโฆ เว ยะชะตัง มุขงั .
กาละทานัปปะทีปิกา*
ทายะกา ปุญญะกามิโน.

*หมายเหตุ บทนี้ใช้น�ำ กาละทานะสุตตะคาถา ถ้าใช้เป็นบทน�ำ วิหาระทานะคาถา
เปลี่ยนเป็น วิหาระทานะทีปิกา 
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วิหาระทานะคาถา
สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ
สิริงสะเป จะ มะกะเส
ตะโต วาตาตะโป โฆโร
เลนัตถัญจะ สุขัตถัญจะ
วิหาระทานัง สังฆัสสะ
ตัสมา หิ ปัณฑิโต โปโส
วิหาเร การะเย รัมเม
เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ
ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ
เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ
ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ

ตะโต วาฬะมิคานิ จะ,
สิสิเร จาปิ วุฏฐิโย.
สัญชาโต ปะฏิหัญญะติ,
ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง.
อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง,
สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน.
วาสะเยตถะ พะหุสสุเต,
วัตถะเสนาสะนานิ จะ.
วิปปะสันเนนะ เจตะสา,
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง,
ปะรินิพพาตยะนาสะโวติ.

      เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
ยัส๎มิง ปะเทเส กัปเปติ
วาสัง ปัณฑิตะชาติโย,
สีละวันเตตถะ โภเชตวา		สัญญะเต พ๎รัห๎มะจาริโน.
ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง		ตาสัง ทักขิณะมาทิเส,
ตา ปูชิตา ปูชะยันติ		มานิตา มานะยันติ นัง.
ตะโต นัง อะนุกัมปันติ		มาตา ปุตตังวะ โอระสัง,
เทวะตานุกัมปิโต โปโส
สาทะ ภัท๎รานิ ปัสสะติ ฯ
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เทวะเทวตาภิสัมมันตะนะคาถา
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ,
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ,
สุภาสิตัง กิญจิปิ โว ภะเณมุ,
ธัมมูปะเทสัง อะนุการะกานัง
เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ,
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง,
เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา,
อะทิสสะมานา มะนุเชหิ ญาตา,

ภูมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข,
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง.
ปุญเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปัง,
ตัสสะมา หิ ภูตานิ สะเมนตุ สัพเพ
ภูเตสุ พาฬ๎หัง กะตะภัตติกายะ,
ปัจโจปะการัง อะภิกังขะมานา.
ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ,
ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา.

อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
อัคคะโต เว ปะสันนานัง		
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง		
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง		
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง		
อัคคัส๎มิง ทานัง ทะทะตัง		
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ 		
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี		
เทวะภูโต มะนุสโส วา		

อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง,
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร.
วิราคูปะสะเม สุเข,
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร.
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ,
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง
อัคคะธัมมะสะมาหิโต,
อัปคัปปัตโต ปะโมทะตีติ.
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โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
อายุโท พะละโท ธีโร			
สุขัสสะ ทาตา เมธาวี			
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง		
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ			

วัณณะโท ปะฏิภาณะโท,
สุขัง โส อะธิคัจฉะติ.
สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท,
ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ.

อาทิยะสุตตะคาถา
ภุตตา โภคา ภะฏา ภัจจา
อุทธัคคา ทักขิณา ทินนา
อุปัฏฐิตา สีละวันโต
ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ
โส เม อัตโถ อะนุปปัตโต
เอตัง อนุสสะรัง มัจโจ
อิเธวะ นัง ปะสังสันติ

วิติณณา อาปะทาสุ เม,
อะโถ ปัญจะ พะลี กะตา.
สัญญะตา พรัหมะจาริโน,
ปัณฑิโต ฆะระมาวะสัง.
กะตัง อะนะนุตาปิยัง,
อริยะธัมเม ฐิโต นะโร.
เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ.

(๓ คาถากึ่ง อนุโมทนา ในการท�ำบุญทุกปี ตามที่เคยท�ำมา)

ระตะนัตตะยานุภาวาทิคาถา
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ		
ทุกขะโรคะภะยา เวรา			
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ระตะนัตตะยะเตชะสา,
โสกา สัตตุ จุปัททะวา.

อะเนกา อันตะรายาปิ			
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง		
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ		
สะตะวัสสา จะ อายู จะ

วินัสสันตุ อะเสสะโต,
โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง.
โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา,
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต.

ถวายอติเรก
จิรันธะระตุ ทีฆายุ			
ยะถา สุขี มะนุสสินโท		
ตัง ตัง ราชะกะระเณยสุ		
สะมิทธิง กุสะลาสายะ		
ธัมเมนะ สุกะตารักโข		
ส๎ยามินโท โส มะหาราชา

นิรามะโย นะริสสะโร
โรตุปัททะวะวัชชิโต
สะทา ภัท๎รานิ ทักขะติ
สัมปาเปนตุ ยะถิจฉิตัง
เทเวหิ จานุกัมปิโต
ภัท๎รานิ ปัสสะตัง สะทา.

ติโรกุฑฑะกัณฑะสุตตะคาถา
ติโรกุฑเฑสุติฏฐันติ
ท๎วาระพาหาสุติฏฐันติ
ปะหุเต อันนะปานัมหิ
นะ เตสัง โกจิ สะระติ
เอวัง ทะทันติ ญาตีนัง
สุจิง ปะณีตัง กาเลนะ
อิทัง โว ญาตีนัง โหตุ

สันธิสิงฆาฏะเกสุ จะ,
อาคันต๎วานะ สะกัง ฆะรัง.
ขัชชะโภชเช อุปัฏฐิเต,
สัตตานัง กัมมะปัจจะยา.
เย โหนติ อะนุกัมปะกา,		
กัปปิยัง ปานะโภชะนัง.
สุขิตา โหนตุ ญาตะโย,
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เต จะ ตัตถะ สะมาคันตะวา
ปะหุเต อันนะปานัมหิ
จิรัง ชีวันตุ โน ญาตี
อัมหากัญจะ กะตา ปูชา
นะ หิ ตัตถะ กะสิ อัตถิ
วะณิชชา ตาทิสี นัตถิ
อิโต ทินเนนะ ยาเปนติ
อุณณะเต อุทะกัง วุฏฐัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง
ยะถา วาริวะหา ปูรา
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง
** อะทาสิ เม อะกาสิ เม
เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา
นะหิ รุณณัง วา โสโก วา
นะตัง เปตานะมัตถายะ
** อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา
ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ

ญาติเปตา สะมาคะตา.
สักกัจจัง อะนุโมทะเร,
เยสัง เหตุ ละภามะ เส.
ทายะกา จะ อะนิปผะลา,
โฆรักเขตถะ นะ วิชชะติ.
หิรัญเญนะ กะยากะยัง,
เปตา กาละกะตา ตะหิง.
ยะถาทินนัง ปะวัตตะติ,
เปตานัง อุปะกัปปะติ.
ปะริปูเรนติ สาคะรัง,
เปตานัง อุปะกัปปะติ.
ญาติ มิตตา สะขา จะ เม,
ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง.
ยา วัญญา ปะริเทวะนา,
เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย.
สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา,
ฐานะโส อุปะกัปปะติ.

โส ญาติธมั โม จะ อะยัง นิทัสสิโต,
เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา,
พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง,
ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ.
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บทนมัสการ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
		 อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
ค�ำแปล เป็นท�ำนองสรภัญญะ
องค์ใดพระสัมพุทธ			 สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลกิเลสมาร				 บ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน			 ก็เบิกบาน คือดอกบัว
ราคี บ พันพัว				 สุวคนธก�ำจร
องค์ใดประกอบด้วย			 พระกรุณาดังสาคร
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โปรดหมู่ประชากร				
ชี้ทางบรรเทาทุกข์				
ชี้ทางพระนฤพาน				
พร้อมเบญจพิธจัก-			
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล				
ก�ำจัดน�้ำใจหยาบ				
สัตว์โลกได้พึ่งพิง				
ข้าฯ ขอประณตน้อม		
สัมพุทธการุญ-				

มละโอฆะกันดาร
และชี้สุขเกษมศานต์
อันพ้นโศกวิโยคภัย
ษุจรัสวิมลใส
ก็เจนจบประจักษ์จริง
สันดานบาปแห่งชายหญิง
มละบาปบ�ำเพ็ญบุญ
ศิรเกล้าบังคมคุณ
ญภาพนั้นนิรันดร ฯ

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
		 ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.
ค�ำแปล เป็นท�ำนองสรภัญญะ
ธรรมะคือคุณากร
แห่งองค์พระศาสดาจารย์
ธรรมใดนับโดยมรรคผล
สมญาโลกอุดรพิสดาร
อีกธรรมต้นทางครรไล
คือทางด�ำเนินดุจคลอง
ข้าฯขอโอนอ่อนอุตมงค์
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ส่วนชอบสาธร
ส่องสัตว์สันดาน
เป็นแปดพึงยล
อันลึกโอฬาร
นามขนานขานไข
ให้ล่วงลุปอง
นบธรรมจ�ำนง

ดุจดวงประทีปชัชวาล
สว่างกระจ่างใจมล
และเก้ากับทั้งนฤพาน
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
ด้วยจิตและกายวาจา ฯ

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
		 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
ค�ำแปล เป็นท�ำนองสรภัญญะ
สงฆ์ใดสาวกศาสดา
เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรรโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร
เหินห่างทางข้าศึกปอง
เป็นเนื้อนาบุญอันไพสมญาเอารสทศพล
ข้าฯขอนบหมู่พระศราด้วยเดชบุญข้าอภิวนั ท์
จงช่วยขจัดโพยภัย

รับปฏิบัตมิ า
ลุทางที่อัน
ปัญญาผ่องใส
บ มิล�ำพอง
ศาลแด่โลกัย
มีคุณอนนต์
พกทรงคุณาพระไตรรัตน์อัน
อันตรายใดใด

แต่องค์สมเด็จภควันต์
ระงับและดับทุกข์ภัย
สะอาดและปราศมัวหมอง
ด้วยกายและวาจาใจ
และเกิดพิบูลย์พูนผล
อเนกจะนับเหลือตรา
นุคุณประดุจร�ำพัน
อุดมดิเรกนิรัติศัย
จงดับและกลับเสื่อมสูญ ฯ
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ชะยะสิทธิคาถา
พาหุง สะหัสสะมะภินิม มิตะสาวุธันตัง
คริเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง.
ค�ำแปล เป็นท�ำนองสรภัญญะ
ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท-		
ตรัสรู้อนุตตระสมา-				
ขุนมารสะหัสสะพหุพา-			
ขี่คีริเมขละประทัง				
แสร้งเสกสราวุธะประดิษฐ์		
รุมพลพหลพยุหปาน				
หวังเพื่อผจญวรมุนิน-				
พระปราบพหลพยุหะมา-		
ด้วยเดชะองค์พระทศพล		
ทานาทิธรรมะวิธิกูล				
ด้วยเดชะสัจจะวจนา				
ขอจงนิกรพละสยาม				
ถึงแม้จะมีอริวิเศษ				
ขอไทยผจญพิชิตผลาญ		
226

ธะวิสุทธะศาสดา
ธิ ณ โพธิบัลลังก์
หุวิชาวิชิตขลัง
คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
กละคิดจะรอนราญ
พระสมุททะนองมา
ทะสุชินะราชา
ระมะเลืองมะลายสูญ
สุวิมลไพบูลย์
ชนะน้อมมะโนตาม
และนมามิองค์สาม
ชยะสิทธิทุกวาร
พละเดชะเทียมมาร
อริแม้นมุนินทร ฯ

ค�ำบูชาในวันมาฆปุณณมี

(เวียนเทียน)

ตั้งนโม ๓ จบ พร้อมกัน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ประธานว่าน�ำ ทุกคนว่าตาม
อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะจันโท
ยุตโต ยัตถะ ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ จาตุรังคิเก สาวะกะ
สันนิปาเต โอวาทะปาฏิโมกขัง อุททิสิ.
ตะทาหิ อัฑฒะเตระสานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง สัพเพเต
เอหิภิกขุกา, สัพเพปิ เต อะนามันติตาวะ ภะคะวะโต สันติกัง อาคะตา
เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป มาหะปุณณะมิยัง วัฑฒะมานะกัจฉายายะ
ตัสมิญจะ สันนิปาเต ภะคะวา วิสุทธุโปสะถัง อะกาสิ โอวาทปาฏิโมกขัง
อุททิสิ.
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อะยัง อัมหากัง ภะคะวะโต เอโกเยวะ สาวะกะสันนิปาโต อะโหสิ
จาตุรังคิโก อัพฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง
มะยันทานิ อิมัง มาฆะปุณณะมี นักขัตตะสะมะยัง ตักกาละสะทิสัง
สัมปัตตา จิระปะรินิพพุตมั ปิ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะระมานา อิมัส๎มิง
ตัสสะ ภะคะวะโต สักขิภูเต เจติเย อิเมหิ ทีปะธูปะปุปผานิสักกาเรหิ
ตัง ภะคะวันตัง ตานิ จะ อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ สุจิระปะรินิพพุโตปิ
คุเณหิ ธะระมาโน อิเม สักกาเร ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะฯ
ค�ำแปล
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ, พระบริสุทธิคุณ,
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ , ได้ แ สดงโอวาทปาฏิ โ มกข์ , ในที่ ป ระชุ ม สงฆ์ ,
จาตุรงคสันนิบาต, ในวันมาฆปุรณมี,
พระพุทธจริยานี้, บังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
แม้เกิดมาในภายหลัง, ให้ได้รับพระศาสนา, มีปัญญารักษาตน. วันนี้
เป็นวันมาฆปุณณมี, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, เป็นพุทธมามกะ ร�ำลึกถึงพระคุณ
อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น, ขอถวายค�ำปฏิญาณว่า
ข้าพเจ้า จักตั้งอยู่ในศีลธรรมของพระศาสนา เป็นศาสนทายาทตลอดชีวิต,
และขอนอบน้อมบูชา, แด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ, ณ บัดนี้
ด้วยอานุภาพแห่งการบูชานี้, ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงปราศจากทุกข์,
มีความสุข, ความเจริญ, รู้แจ้งในศาสนาของพระองค์, ตลอดกาลนาน
เทอญ ฯ
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ค�ำบูชาในวันวิสาขปุณณมีบูชา

(วันเวียนเทียน)

ตั้งนโม ๓ จบ พร้อมกัน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ประธานน�ำ ทุกคนว่าตาม
ยะมัม๎หะ โข มะยัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน
ภะควา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง, ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ
โข โส ภะคะวา, มัชฌิเมสุ, ชะนะปะเทสุ, อะริยะเกสุ, มะนุสเสสุ
อุปปันโน, ขัตติโย ชาติยา, โคตะโม โคตเตนะ, สักยะปุตโต สักยะกุลา
ปัพพะชิโต, สะเทวะเก โลเก, สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก, สัสสะมะณะ
พ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ, สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง,
อะภิสัมพุทโธ, มะยัง โข เอตะระหิ, อิมัง วิสาขะปุณณะมีกาลัง,
ตัสสะ ภะคะวะโต, ชาติสัมโพธินิพพานะกาละสัมมะตัง ปัต๎วา, อิมัง
ฐานัง สัมปัตตา, อิเม, ทัณฑะทีปะธูปะปุปผาทิสกั กาเร คะเหต๎วา, อัตตะ
โน กายัง, สักการูปะธานัง กะริต๎วา ตัสสะ ภะคะวะโต, ยะถา
ภุจะเจ คุเณ อะนุสสะรันตา, อิมงั ปะฏิมาฆะรัง, ติกขัตตุง ปะทักขิณัง
กะริสสามะ, ยะถาคะหิเตหิ, สักกาเรหิ, ปูชัง กุรุมานา, สาธุ โน
ภันเต, ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ, ญาตัพเพหิ คุเณหิ, อะตีตา
รัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน, อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกาเร,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง หิตายะ, สุขายะ.
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ค�ำแปล
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ, พระบริสุทธิคุณ,
พระมหากรุณาธิคุณ, ได้ประสูติ, ตรัสรู้, และปรินิพพาน, ในวันวิสาข
ปุณณมี, พระพุทธจริยานี้, บังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
แม้เกิดมาในภายหลัง, ให้ได้รับพระศาสนา, มีปัญญารักษาตน.
วันนี้, เป็นวันวิสาขปุณณมี, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, เป็นพุทธมามกะ,
ร�ำลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอถวาย
ค�ำปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายจักตั้งอยู่ในศีลธรรมของศาสนา, เป็น
ศาสนทายาทตลอดชีวิต, และขอนอบน้อมบูชา, แด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณ
อันประเสริฐ ณ บัดนี,้ ด้วยอานุภาพแห่งการบูชานี,้ ขอให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย,
จงปราศจากทุกข์ มีความสุข ความเจริญ, รู้แจ้งในศาสนาของพระองค์,
ตลอดกาลนานเทอญ ฯ
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ค�ำบูชาในวันอาสาฬหปุณณมีบูชา (วันเวียนเทียน)
ตั้ง นโม ๓ จบ พร้อมกัน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ประธานน�ำ ทุกคนว่าตาม
มะยัง โข เอตะระหิ อิมัง อาสาฬหะปุณณะมีกาลัง ตัสสะ
ภะคะวะโต ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะกาละสัมมะตัง อะริยะสาวะกะ
สั ง ฆะอุ ป ปั ต ติ ก าละสั ม มะตั ญ จะระตะนั ต ตะยะสั ม ปุ ร ะณะกาละสัมมะตัญจะ ปัต๎วา อิมัง ฐานัง สัมปัตตา อิเม สักกาเร
คะเหต๎วา อัตตะโน กายัง สักการูปะธานัง กะริต๎วา ตัสสะ
ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา อิมัง ถูปัง (อิมัง
พุทธะปะฏิมัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสสามะ ยะถาคะหิเตหิ
สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา ฯ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ
คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน อิเม อัมเหหิ
คะหิเต สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ ฯ
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ค�ำแปล
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ, พระบริสุทธิคุณ,
พระมหากรุณาธิคุณ, ได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตน
สูตร ประทานอุปสมบท, ยังพระรัตนตรัยให้บังเกิดขึ้นในวันอาสาฬห
ปุณณมี พระพุทธจริยานี้, บังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
แม้เกิดมาในภายหลัง, ให้ได้รับพระศาสนา, มีปัญญารักษาตน, วันนี้เป็น
วันอาสาฬหปุณณมี, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ที่เป็นพุทธมามกะ, ร�ำลึกถึงพระคุณ
อันประเสริฐ, ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น, ขอถวายค�ำปฏิญาณ
ว่า, ข้าพเจ้าจักตั้งอยู่ในศีลธรรมของศาสนา, เป็นศาสนทายาทตลอดชีวิต,
และขอนอบน้อมบูชา, แด่พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ บัดนี้
ด้วยอานุภาพแห่งการบูชานี้, ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงปราศจากทุกข์
มีความสุข ความเจริญ รู้แจ้งในศาสนาของพระองค์, ตลอดกาลนาน
เทอญ ฯ
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ศาสนพิธตี ่างๆ
ค�ำขอขมาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ,
(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ,
(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ,
(กราบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(๓ จบ)

ระตะนัตตะเยนะ ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเย นะกะตัง สัพพัง
อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต (หลายคน) (๓ จบ)
			คนเดียว ว่า ขะมะถะ เม ภันเต (๓ จบ)
ผู้ขอ

ขอขมาครูบาอาจารย์
ผู้ขอ อาจาริเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเย นะกะตัง สัพพัง
อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต (หลายคน) ๓ (จบ)
คนเดียว ว่า ขะมะถะ เม ภันเต
อาจารย์ รับว่า อะหัง ขะมามิ ตุมเหหิปิ เม ขะมิตัพพัง (หลายคน)
ผู้ขอ รับว่า ขะมามะ ภันเต
233

อาจารย์ รับว่า		 อะหัง ขะมามะ ติยาปิ เม ขะมิตัพพัง (คนเดียว)
ผู้ขอ รับว่า ขะมามิ ภันเต
ผู้เสมอกัน กล่าว ค�ำขอว่า
อายัสสะมันเต ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเย นะกะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเตฯ
ถ้าเป็น พระเถระ หรือ มหาเถระ กล่าวค�ำขอว่า
เถเร ปะมาเทนะ, มหาเถเร ปะมาเทนะ

ขอขมาบิดา มารดา
มาตา ปิตุเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเย นะกะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเตฯ
หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระ
รัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ
พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี
ด้วยทางกาย วาจา หรือใจก็ดี และด้วยเจตนา หรือไม่มีเจตนาก็ดี
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์
พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วย
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วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง
กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งอุปสมบท พึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือ เข้าไปในสังฆสันนิบาต
วางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายพระอุปัชฌายะ แล้วกราบลงด้วย
เบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วนั่งคุกเข่าอุ้มผ้าไตรประนมมือเปล่งวาจา ถึงสรณะและ
ขอบรรพชาด้วยค�ำมคธ หยุดตามจุดจุลภาค ว่า,
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะระนิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย
ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง.
ทุติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย
ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง.
ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย
ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง.
อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา,
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะ
เหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะ
เหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
ถ้าบวชเป็นสามเณร ยกค�ำว่า ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง ออกเสีย
ในล�ำดับนั้น พระอุปัชฌายะรับเอาผ้าไตรจากผู้มุ่งบรรพชา วางไว้ตรงหน้าตักแล้ว
กล่าวสอนถึงพระรัตนตรัยเป็นต้น และบอก ตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน ให้ว่าตามไป
ทีละบท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดังนี้
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เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม)
ครัน้ สอนแล้วพระอุปชั ฌายะชักอังสะออกจากไตร สวมให้แล้ว สัง่ ให้ออกไปครองไตร
จีวรตามระเบียบ ครั้นเสร็จแล้วเข้าไปหาพระอาจารย์ รับเครื่องสักการะถวายท่านแล้ว
กราบ ๓ หน นั่งคุกเข่า ประนมมือเปล่งวาจาขอสรณะและศีล ดังนี้
		
อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
		ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ล�ำดับนั้น พระอาจารย์กล่าวค�ำนมัสการน�ำให้ผู้มุ่งบรรพชา ว่าตามไป ดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ หน)
แต่นั้นท่านจะสั่งด้วยค�ำว่า เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ
พึงรับว่า อามะ ภันเต
ครั้นแล้วท่านน�ำให้เปล่งวาจาว่าสรณคมน์ตามไปทีละพากย์ ดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
		 ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
		 สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
เมื่อจบแล้ว ท่านบอกว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับว่า อามะ ภันเต ล�ำดับ
นั้นพระอาจารย์จะบอกให้รู้ว่า การบรรพชาเป็นสามเณรส�ำเร็จด้วยสรณคมน์เพียงเท่านี้
ทีนั้นถึงสมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการ ว่าตามท่านไป ดังนี้
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ปาณาติปาตา เวระมะณี
อะทินนาทานา เวระมะณี
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี
มุสาวาทา เวระมะณี
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
วิกาละโภชะนา เวระมะณี
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี
มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี
ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี

อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ฯ (ว่า ๓ หน)
ในล�ำดับนั้น สามเณรพึงรับบาตร อุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌายะ ในสังฆสันนิบาต
วางไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายท่าน แล้วกราบ ๓ หน นั่งคุกเข่าประนม
มือกล่าวค�ำขอนิสัย ว่าดังนี้
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ. (ว่า ๓ หน)
พระอุปัชฌายะกล่าวว่า โอปายิกัง, ปะฏิรปู ัง, ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ บทใดบท
หนึ่งพึงรับว่า สาธุ ภันเต ทุกบทไป แต่นั้น สามเณรพึงกล่าวรับเป็นธุระให้ท่าน
ว่าดังนี้
อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร
(ว่า ๓ หน) เสร็จแล้วกราบลง ๓ หน
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ล�ำดับนั้น พระอุปัชฌายะแนะน�ำสามเณรไปตามระเบียบแล้ว พระอาจารย์ผู้เป็น
กรรมวาจา เอาบาตรมีสายคล้องตัวผู้มุ่งอุปสมบท บอกบาตรและจีวร ผู้มุ่งอุปสมบท
พึงรับว่า อามะ ภันเต ๔ หน ดังนี้
ค�ำบอกบาตรจีวร
๑. อะยันเต ปัตโต
๒. อะยัง สังฆาฏิ
๓. อะยัง อุตตะราสังโค
๔. อะยัง อันตะระวาสะโก

		

ค�ำรับ
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต

ต่อจากนั้นพระอาจารย์ท่านบอกให้ออกไปข้างนอกว่า คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส
ติฏฐาหิ พึงถอยออกลุกขึ้นเดินไปยืนอยู่ในที่ที่ก�ำหนดไว้ พระอาจารย์ท่านสวดสมมติตน
เป็นผู้สอนซ้อม แล้วออกไปสวดถามอันตรายิกธรรม พึงรับว่า
นัตถิ ภันเต ๕ หน
อามะ ภันเต ๘ หน ดังนี้
ถาม					
ตอบ
๑. กุฏฐัง		
นัตถิ ภันเต
๒. คัณโฑ		
นัตถิ ภันเต
๓. กิลาโส		
นัตถิ ภันเต
๔. โสโส		
นัตถิ ภันเต
๕. อะปะมาโร		
นัตถิ ภันเต
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
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มะนุสโสสิ		
ปุริโสสิ		
ภุชิสโสสิ		
อะนะโณสิ		
นะสิ ราชะภะโฏ		
อะนุญญาโตสิ มาตาปิตหู ิ
ปะริปณ
ุ ณะวีสะติวัสโสสิ
ปะริปุณณัณเต ปัตตะจีวะรัง

อามะ
อามะ
อามะ
อามะ
อามะ
อามะ
อามะ
อามะ

ภันเต
ภันเต
ภันเต
ภันเต
ภันเต
ภันเต
ภันเต
ภันเต

พระคู่สวดจะถามต่อว่า
๑. กินนาโมสิ พึงตอบ อะหัง ภันเต ....(*ชื่อฉายาผู้บวช)....นามะ ท่านจะถามต่อว่า
๒. โก นามะ เต อุปัชฌาโย พึงกล่าวว่า อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา
..........(**ฉายาพระอุปัชฌาย์)......... นามะ
ถ้าตอบพร้อมกันให้เปลี่ยน เม เป็น โน
หมายเหตุ...............*นามะ ให้ใส่ชื่อของอุปสัมปทาเปกขะ(ผู้ขอบวช) ซึ่งพระอุปัชฌาย์
จะตั้งชื่อให้ก่อนบวช และช่องที่ .............**นามะ ให้ใส่ชื่อของพระอุปัชฌาย์ ซึ่งท่าน
จะบอกและกรอกให้ไว้ก่อนวันบวช
ครั้นสวดสอนซ้อมแล้ว ท่านกลับเข้ามาสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะ พึงเข้ามา
ในสังฆสันนิบาต กราบลงตรงหน้าพระอุปัชฌายะ ๓ หน แล้วนั่งคุกเข่าประนมมือ
เปล่งวาจาขออุปสมบท ว่าดังนี้
สังฆัม ภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ,
ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ,
ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
ถ้าว่าพร้อมกันให้เปลี่ยน ยาจามิ เป็น ยาจามะ เปลี่ยน มัง เป็น โน.
ในล� ำ ดั บ นั้ น พระอุ ป ั ช ฌายะกล่ า วเผดี ย งสงฆ์ แ ล้ ว และพระอาจารย์ ส วด
สมมติตน ถามอันตรายิกธรรม อุปสัมปทาเปกขะ พึงรับว่า นัตถิ ภันเต ๕ หน
อามะ ภันเต ๘ หน ตอบชื่อตนและชื่ออุปัชฌายะ รวม ๒ หน โดยนัยหนหลัง
แต่นั้นพึงนั่งฟังท่านสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ ครั้นจบแล้วท่านเอาบาตรออก
จากตัว แล้วพึงกราบ ๓ หน นั่งพับเพียบประนมมือฟังพระอุปัชฌายะบอกอนุศาสน์
ไปจนจบแล้วรับว่า อามะ ภันเต แล้วกราบ ๓ หน ถวายไทยทาน กรวดน�้ำ.
จบวิธีอุปสมบท แบบเอสาหัง
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อัฏฐบริขารและเครื่องใช้อ่น
ื ๆ
ที่จ�ำเป็นและควรจัดหา

๑. ไตรครอง (สบง ๑ ประคตเอว ๑ อังสะ ๑ จีวร ๑ สังฆาฏิ ๑
ผ้ารัดอก ๑ ผ้ากราบ ๑)
๒. บาตร (มีเชิงรองและฝาพร้อม) ถลกบาตร สายโยค ถุงตะเคียว
๓. มีดโกน พร้อมทั้งหินลับมีด
๔. เข็มเย็บผ้า พร้อมทั้งกล่องเข็มและด้าย
๕. เครื่องกรองน�้ำ (ธมกรก)

ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง
๑. เนื้อมนุษย์		
๓. เนื้อม้า		
๕. เนื้องู		
๗. เนื้อหมี		
๙. เนื้อเสือเหลือง		

๒.
๔.
๖.
๘.
๑๐.

เนื้อช้าง
เนื้อสุนัข
เนื้อราชสีห์
เนื้อเสือโคร่ง
เนื้อเสือดาว

มังสะ (เนื้อ) ๑๐ อย่างนี้ ห้ามฉันและห้ามรับประเคน

อย่าตั้งใจไว้ผิด
นอกจากหลวงปู่จะน�ำปรัชญาธรรมที่ออกจากจิตของท่านมาสอนแล้ว โดยที่ท่าน
เคยอ่านพระไตรปิฎกจบมาแล้ว ตรงไหนที่ท่านเห็นว่าส�ำคัญและเป็นการเตือนใจในทาง
ปฏิบัติให้ตรงและลัดที่สุดท่านก็จะยกมากล่าวเตือนอยู่เสมอ เช่น หลวงปู่ยกพุทธพจน์
ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“ภิกษุทงั้ หลายพรหมจรรย์นี้ เราประพฤติมใิ ช่เพือ่ หลอกลวงคน มิใช่เพือ่ ให้คนมา
นิยมนับถือ มิใช่เพื่ออานิสงส์ลาภสักการะและสรรเสริญ มิใช่อานิสงส์เป็นเจ้าลัทธิหรือ
แก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ฯ ที่แท้พรหมจรรย์นี้ เราประพฤติเพื่อสังวระ ความส�ำรวม เพื่อ
ปหานะ ความละ เพื่อวิราคะ ความหายก�ำหนัดยินดี และเพื่อนิโรธะ ความดับทุกข์
ผู้ปฏิบัติและนักบวชต้องมุ่งตามแนวทางนี้ นอกจากแนวทางนี้แล้วผิดทั้งหมด”
(จากหนังสือ “หลวงปู่ฝากไว้” โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
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ค�ำพินทุผ้า
ค�ำว่า พินทุกัปปะ หมายความว่า ท�ำจุดหรือแวววงกลมที่แห่งใดแห่งหนึ่งเล็ก ๆ
๓ วง โดยมากนิยมท�ำให้ตรงมุมของผ้าขนาดไม่เล็กกว่าตัวเลือด และไม่ใหญ่กว่าแววตา
นกยูง ด้วยสี ๓ ชนิด สีเขียวคราม สีโคลน สีดำ� คล�ำ้ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์
เป็นเครื่องหมายให้จ�ำได้ว่า การนุ่งห่มก็เพื่อปกปิดร่างกายและเพื่อกันความละอายไม่ใช่
เพื่อจะให้สวยงาม ถ้าไม่ท�ำพินทุก่อนนุ่งห่มใช้สอยท่านปรับเป็นอาบัติปาจิตตีย์ ผ้าที่ท�ำ
พินทุกัปปะคราวหนึ่งแล้วต่อไปไม่ต้องท�ำอีก ควรท่องจ�ำค�ำบางบาลีท�ำพินทุกัปปะไว้ให้
จ�ำได้ ดังนี้

“อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ” (ว่า ๓ หน)
ขณะที่ว่า ก็ให้วง ๐ เป็นจุดด�ำลงไปที่มุมผ้าด้วย
* ที่มา การพินทุผ้า สุราปานวรรคที่ ๖
ภิกษุได้จีวรใหม่มา ต้องพินทุด้วยสี ๓ อย่าง คือ เขียวราม โคลน ด�ำคล�้ำ อย่างใด
อย่างหนึ่งก่อน จึงนุ่งห่มได้ ถ้าไม่ทำ� พินทุก่อนแล้วนุ่งห่ม ต้องปาจิตตีย์.)

ค�ำอธิษฐานจ�ำพรรษา
ว่าทีละรูป “อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ” (ว่า ๓ หน)
ว่าพร้อมกัน “อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ” (ว่า ๓ หน)
อยู่เฉพาะบริเวณกุฏิว่า “อิมัสมิง วิหาเร อิมงั เตมาสัง, วัสสัง อุเปมิ” ( ว่า ๓ หน)

ค�ำสัตตาหะ
“สัตตาหะกะระณียัง กิจจัง เม อัตถิ, ตัส๎มา มะยาคันตัพพัง, อิมัส๎มิง สัตตา
หัพภันตะเร นิวัตติสสามิ”
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พิธีบวชชี
ความหมาย ชี ค�ำว่า “ชี” หมายถึง สตรีที่นุ่งขาวห่มขาว โกนผม โกนคิ้ว และ
สมาทานศี ล ๘ ข้ อ สตรี ผู ้ ที่ จ ะบวชได้ จ ะต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ มี ศ รั ท ธาแน่ ว แน่ เป็ น ผู ้ ถึ ง
พระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต และจะต้องรักษาศีล ๘ ตลอดไป ค�ำว่า “ชี” เป็น
ค�ำที่เพี้ยน หรือ กร่อนมาจากค�ำว่า “บรรพชิต” นั่นเอง ซึ่งมีความหมายว่า เว้นจาก
ความชั่ว เว้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ฉะนั้น สตรีท่บี วชชี จึงมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกัน
กับบุรุษ ที่บวชเป็นบรรพชิต คือ เป็นผู้ที่สละความชั่วช้าทุกอย่าง และหันไปประพฤติ
กาย วาจา และใจ ให้บริสุทธิ์ มุ่งสู่สันติสุขทุกประการ
ค�ำว่า “เนกขัมมจาริณี” และ ค�ำว่า “ศีลจาริณี” สองค�ำนี้ ก็มีความหมาย
คล้ายๆ กับค�ำว่า “ชี” หากแต่ว่าเนกขัมมจาริณี หรือศีลจาริณี มีความหมายแคบเข้า
มาอีก คือหมายถึง สตรีที่นุ่งขาวห่มขาว แต่ไม่โกนผมไม่โกนคิ้ว รับสมาทานศีล ๘
เช่ น กัน และมีร ะยะเวลาประพฤติป ฏิบัติสั้น เช่ น อาจจะบวชในเทศกาลที่ส�ำ คัญ ๆ
เป็นเวลา ๓ วัน ๗ วัน เป็นต้น เมื่อครบตามก�ำหนดแล้วก็จะลาสิกขาออกไปประกอบ
สัมมาอาชีพดังเดิม

จุดประสงค์ของการบวชชี หรือศีลจาริณี
- เพื่อบ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวชเพื่ออบรมธรรม และประพฤติ
ปฏิบัติธรรม
- เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจ หาความสุขสงบทางใจ
- เพื่อศึกษาธรรมทางพระพุทธศาสนา จักได้น�ำไปปฏิบัติและอบรมลูกหลาน
หรือเผยแพร่แก่ผู้อ่นื
- เมื่อสตรีได้บวชศึกษาอบรมธรรมแล้ว จักเป็นก�ำลังส�ำคัญ ในการส่งเสริม
ทะนุบ�ำรุง พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
- เพื่อให้เกิดสติปัญญา มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง ให้เกิดความรัก ความสามัคคี
ซึ่งเป็นการช่วยกันรักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ด�ำรงอยู่
สืบต่อไป
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ค�ำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะตา สาธุ ภันเต
ภิกขุสังโฆ พุทธะมามิกาติ มัง ธาเรตุฯ

ค� ำ แปล ข้ า พเจ้ า ขอถึ ง พระพุ ท ธเจ้ า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่ า เป็ น ที่ พึ่ ง
ทีร่ ะลึก ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริญ ขอพระสงฆ์จงจ�ำข้าพเจ้าไว้วา่ เป็นพุทธมามิกา คือผูน้ บั ถือ
พระรัตนตรัยว่าเป็นที่พ่งึ ที่ระลึกของตน

ค�ำขอบวชชี
ผู้จะบวชชีพึงเข้าไปพบพระอาจารย์ นั่งในท่า “เทพอัปสร” กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วกล่าวค�ำขอบวชตามล�ำดับ ดังนี้ (หยุดตามจุดจุลภาค)

เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค
ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง.

ค�ำแปล ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้เสด็จดับ
ขันธ์ปรินพิ พานนานแล้ว กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก ขอ
พระสงฆ์จงจ�ำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
ตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เมื่อกล่าวค�ำขอบวชเสร็จแล้ว ผู้บวชพึงกล่าว ค�ำอาราธนาศีล ๘ ดังนี้ :-

อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามิ
(ถ้าว่าหลายคน เปลี่ยน อะหัง เป็น มะยัง และ ยาจามิ เป็น ยาจามะ นอกนั้น
เหมือนกันหมด) แล้วตั้งใจกล่าวค�ำ นะมะการะคาถา (นมัสการ) ตามพระอาจารย์ไปดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ หน)
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เสร็จแล้วพึงกล่าวไตรสรณคมน์ ตามพระอาจารย์ไปทีละพากย์ ดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
		
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
		
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
เมื่อพระท่านว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง ผู้ขอบวชชีพึงรับท่านว่า
“อามะ ภันเต” แล้วตั้งใจสมาทานศีลตามท่านไปทีละข้อ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
		
๘.

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
นัจจะคีตะวาทิตะ วิสูกะทัสสะนะ มาลาคันธะ วิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะ
วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (ว่า ๓ หน)
เท่านี้เป็นเสร็จพิธีบวชชี ล�ำดับนั้น พึงน�ำเครื่องสักการะเข้าไปถวายพระอาจารย์
แล้วตั้งใจฟังโอวาทจากพระอาจารย์ต่อไป
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ค�ำแปล ศีล ๘
๑. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และไม่ใช้
ให้ผู้อื่นฆ่า
๒. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากลักฉ้อของผู้อื่นด้วยตนเอง และ
ไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักฉ้อ
๓. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากอสัทธรรม กรรมอันเป็นข้าศึกแก่
พรหมจรรย์
๔. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ ค�ำไม่เป็นจริง และ
ค�ำล่อลวงอ�ำพรางผู้อื่น
๕. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการดื่มกินสุราและเมรัย เครื่องดอง
ของท�ำใจให้คลั่งไคล้ต่างๆ
๖. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
๗. ข้าพเจ้าสมาทานซึง่ สิกขาบท คือ งดเว้นจากการดู ฟัง ฟ้อนร�ำขับร้อง ประโคม
เครือ่ งดนตรีตา่ งๆ และดูการเล่นทีเ่ ป็นข้าศึกแก่กศุ ล และทัดทรงตบแต่งร่างกาย
ด้วยเครื่องประดับและดอกไม้ ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมผัดผิวให้งามต่างๆ
๘. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการนั่ง นอน เหนือเตียง ตั่ง มี
เท้าสูงเกินประมาณและที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ ภายในใส่นุ่นและส�ำลี อาสนะอัน
วิจิตรไปด้วยลวดลายงามด้วยเงินทองต่างๆ

ค�ำลาสิกขา
อัฏฐะ สิกขาปะทานิ ปัจจักขามิ
ทุติยัมปิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ ปัจจักขามิ
ตะติยัมปิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ ปัจจักขามิ
ค�ำแปล :- ข้าพเจ้าขอบอกลา ซึ่งสิกขาบท ๘ ประการ
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ค�ำลาสิกขา

(อีกแบบหนึ่ง)
ข้าพเจ้า ขอลาสิกขา กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยประพฤติผิดพลั้ง ล่วงเกินต่อ
ท่าน ด้วยความประมาทหรือหลงลืมไป ด้วยกาย วาจา และใจ ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง ข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อท่าน เพื่อความส�ำรวมระวังในกาลต่อไป

ค�ำบูชาพระรัตนตรัย

(ผู้ขอ ถือดอกไม้ ธูปเทียน) ,

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามะ

ค�ำกราบพระ ,

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)

ค�ำสมาทานศีล ๕

		 มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ,
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ,
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ,

ต่อไปว่าตามพระสงฆ์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
		 ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
		 สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
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ทุติยัมปิ
ตะติยัมปิ
ตะติยัมปิ
ตะติยัมปิ

สังฆัง
พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง

สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง

คัจฉามิ,
คัจฉามิ,
คัจฉามิ,
คัจฉามิ,

สิกขาบท ๕ ข้อ
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

ค�ำอาราธนาพระปริตร
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลังฯ
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลังฯ
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติ สิทธิยา
สัพพะโรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลังฯ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความวิ บั ติ เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ด ้ ว ยสมบั ติ ทั้ ง ปวง
เพื่อให้พ้นความทุกข์ เพื่อให้พ้นภัย เพื่อให้โรคทั้งปวงจงพินาศไป ขอพระภิกษุสงฆ์
ผู้เจริญ จงสวดพระปริตรอันเป็นมงคลเถิดฯ
ค� ำ แปล
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ค�ำอาราธนาธรรม
(ค�ำกล่าวนิมนต์พระเทศน์)

พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาป ปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง ฯ
สหัมบดีพรหม,
เป็นบรมในโลกา,
มีฤทธิ์และเดชา
นุภาพในพนาพรหม
ท�ำอัญชะลีวาท
สถิตอาส ณ ที่สม
ควรแล้วก็บังคม
ธุลีบาทพระศาสดา ขอพรบวรเลิศ
สุดประเสริฐมโหฬาร ว่าปวงประชาอา
สวะน้อยก็ยังมี
เชิญองค์
พระสัมพุทธ
บริสุทธิ์อินทรีย์
โปรดปวงประชาชี
ให้รู้ทางเกษมศาสน์ จึงองค์มุนีปราชญ์
วรนาถพระทัยบาน		 พระพรหมก็โดยกาล
พระการุญญภาพมี		 ขอเชิญพระคุณท่าน
ผู้เปรียบปานพระชินสีห์		 โปรดเผยพระธรรมชี้
ให้กระจ่าง			 สว่างเทอญ.
ท้ า วสหั ม บดี พ รหมผู ้ เ ป็ น ใหญ่ ในโลกได้ ก ระท� ำ อั ญ ชะลี และ
ทูลอ้อนวอนต่อพระบรมศาสดา ว่าสัตว์ผู้มีธุลีกิเลสเบาบางยังมีอยู่ ฉะนั้นขอได้
โปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์แก่ชาวประชาด้วยเถิดฯ.
ค� ำ แปล

248

ค�ำถวายสังฆทาน
อิมานิ มะยังภันเต, สังฆะทานานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสีละวัน
ตัสสะ (ภิกขุสังฆัสสะ) โอโนชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสีละวันโต,
(ภิ ก ขุ สั ง โฆ) อิ ม านิ สั ง ฆะทานานิ , สะปะริ ว ารานิ , ปะฏิ ค คั ณ หาตุ ,
อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุ, อาทีนัญจะ, ญาติมิตานัญจะ, เทวะตานัญจะ,
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ค�ำแปล		 ข้าแต่ พระคุณเจ้าผู้เจริญ, (พระสงฆ์ผู้เจริญ) ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ขอน้อมถวาย
ซึ่งสังฆทาน, กับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวาร, ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์ และ ความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, และ แก่ญาติทั้งหลาย, มีบิดา
มารดา, ปู่ย่า ตายาย ญาติสนิท มิตรสหาย เจ้ากรรม นายเวร, กับทั้งเหล่าเทพยดา
ทั้งหลาย ทั้งปวงด้วย สิ้นกาลนานเทอญ.

ค�ำถวายสังฆทาน อุทิศให้แก่ผู้ตาย
อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสีละ
วันตัสสะ, (ภิกขุสังฆัสสะ) โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสีละ
วันโต, (ภิกขุสังโฆ) อิมานิ มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณ
หาตุ, อัมหากัณเจวะ, มาตาปิตุ, อาทีนัญจะ, ญาตะกานัญจะ, กาละกะ
ตานัง ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ,
ค�ำแปล ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ, (ข้าแต่พระสงฆ์ ผู้เจริญ) ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย ซึ่งมะตะกะภัตตาหาร, กับทั้งสิ่งของ อันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่ญาติท้ังหลาย, มีบิดามารดา,
ปู่ย่า ตายาย ญาติสนิท มิตรสหาย เจ้ากรรม นายเวร, และผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย,
กับทั้งเหล่าเทพยดาทั้งหลายทั้งปวง และเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, ความเจริญ
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แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญฯ

ค�ำถวายผ้าบังสุกุล
อิมานิ มะยังภันเต, บังสุกุลละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสีละ
วันตานัญจะ, โอโนชะยามะ, สาธุโน ภันเต, ภิกขุสีละวันโตจะ, อิมานิ
บังสุกุลละจีวรานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง หิตายะ, สุขายะ.
ค�ำแปล ข้าแต่พระภิกษุผู้ทรงศีลผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่งผ้า
บังสุกุล กับบริวาร ทัง้ หลายเหล่านี,้ แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล,ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลจงรับ,
ซึ่งผ้าบังสุกุล กับบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์ เพื่อ
ความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนาน เทอญฯ.

ค�ำถวายผ้ากฐิน
อิมัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, สังฆัสสะ โอโณ
ชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, อิมังสะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ,
ปะฏิคคะเหตตะวา จะ, อิมานิ ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ, อัมหากัง
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะฯ
ค�ำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริญ, ข้าพเจ้าทัง้ หลาย, ขอน้อมถวายผ้ากฐิน, กับทัง้ บริวาร
เหล่านี้, แด่พระสงฆ์, ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน, กับทั้งบริวารเหล่านี้, ของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย, ครั้นรับแล้ว จงกรานด้วยผ้านี้, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ.
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ค�ำถวายพระพุทธรูป
อิ มั ง ภั น เต, พุ ท ธะรู ป ั ง สั ง ฆั ส สะ, โอโณชะยามะ, อายะติ ง
สาสะนัสสะ อะติโรจะนายะ, จะ ถาวะรายะ จะ สาธุโน, ภันเต สังโฆ,
อิมัง พุทธะรูปัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ.
ค�ำแปล ข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธรูปนี้
แด่พระสงฆ์, เพื่อความรุ่งเรือง และเพื่อความถาวร, แห่งพระศาสนาต่อไป ข้าแต่
ท่านทั้งหลายผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อ
ประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ.

ค�ำถวายเครื่องอัฏฐบริขาร
อิมานิ มะยัง ภันเต, อัฏฐะ ปะริขาระวัตถูนิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุ
สีลวันตัสสะ, โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสีละวันโต จะ, อิมานิ
อัฏฐะ ปะริกขาระวัตถูนิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ,
มาตา ปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะฯ.
ค�ำแปล ข้าแต่พระภิกษุผทู้ รงศีล, ข้าพเจ้าทัง้ หลาย, ขอน้อมถวาย เครือ่ งอัฏฐะบริขาร,
พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล ขอพระภิกษุผู้ทรงศีล,
จงรับเครื่องบริขาร, พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อ
ประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยะชนทั้งหลายมีมารดาบิดา
เป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนานเทอญฯ
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ค�ำถวายกระทงส�ำหรับลอยประทีป
มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ, อะสุกายะ นัมมะทายะ, นะทิยา ปุลิเน
ฐิตัง, มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ, อะยัง ปะทีเปนะ, มุนิโน
ปาทะวะลัญชัสสะ, ปูชา อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ,
ค�ำแปล ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท, ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทราย
ในแม่น�้ำชื่อนัมมะทานที, ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาท, ด้วยประทีปนี้,
ขอจงเป็นประโยชน์ และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญฯ.

ค�ำถวายเทียนพรรษา
ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ปะทีปะยุคัง,
สะปะริวารัง เตมาสัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสสะหมิง, อุโปสะถาคาเร
นิยยาเทมะ, สาธุโน ภันเต, อะยัง เตมาสัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ,
ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ,
ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ, สังวัตตะตุฯ.
ค�ำแปล ข้าแต่พระภิกษุผู้ทรงศีล, ขอพระภิกษุผู้ทรงศีล จงรับทราบ, ข้าพเจ้า
ทั้งหลาย, ขอมอบถวายเทียนคู่นี้,พร้อมกับของบริวาร, ไว้ ณ ที่แห่งนี้ (พระอุโบสถนี้)
เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา, ขออานิสงส์แห่งการถวายเทียนคู่, เพื่อเป็นพุทธบูชา,
ตลอดพรรษานี,้ ของข้าพเจ้าทัง้ หลายจงเป็นไปเพือ่ ประโยชน์, และความสุข, แก่ขา้ พเจ้า
ทั้งหลายด้วย, และแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดา เป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญฯ
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ค�ำถวายสังฆทาน และยารักษาโรค
อิมานิ มะยัง ภันเต, สังฆะทานานิ, (คิลานะเภสัชชานิ) สะปะริ
วารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปีตุอาทีนัญจะ, ญาติมิตา
นัญจะ, เทวะตานัญจะ, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะฯ.
ค�ำแปล ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้ทรงศีล, ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย, ซึ่งสังฆทาน,
(คิลานะเภสัช) พร้อมทัง้ บริวารทัง้ หลายเหล่านี,้ แด่พระคุณเจ้าผูท้ รงศีล, ขอพระคุณเจ้า
จงรับ, ซึ่งสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์ และความ
สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญฯ.

ค�ำกรวดน�ำ้ แบบสั้น
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโยฯ
ค� ำ แปล ขอบุญนี้จงส�ำเร็จแก่ญาติท้ังหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายจง
เป็นสุข ๆ เถิด
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การปฏิบัตติ ่อพระสงฆ์
๑. กราบพระต้องกราบ ๓ ครั้ง แบบเบญจางคประดิษฐ์
กราบครั้งที่ ๑ กราบพระพุทธ ระลึกค�ำว่า พุทโธ,
กราบครั้งที่ ๒ กราบพระธรรม ระลึกค�ำว่า ธัมโม,
กราบครั้งที่ ๓ กราบพระสงฆ์ ระลึกค�ำว่า สังโฆ,
๒. สนทนาด้วยความเคารพ โดยการประนมมือตั้งใจฟังธรรมด้วยอาการสงบ
ไม่พูดคุยกันในขณะที่ท่านแสดงธรรมหรือให้โอวาทไม่สอดแทรกในระหว่างนั้น
๓. การถวายหรือประเคน สิ่งของควรห่างพอประมาณ ถวายด้วยความนอบน้อม
และถวายตามล�ำดับองค์สงฆ์ตั้งแต่พระเถระลงมา (เว้นแต่บางกรณีที่ไม่สะดวก) หรือ
ดูตามความเหมาะสมวิธีการถวายคือ ด้วยการกล่าวบอกเอา หรือฝากไว้, ให้สงฆ์
รับทราบบางสิ่งควร, บางสิ่งไม่ควร เช่น สิ่งที่เป็นอาหารพระรับมาแล้วไม่สามารถที่จะ
ประกอบกิจในยามนั้น, อีกส่วนหนึ่ง เรียกว่า การประเคน คือ ต้องเนื่องด้วยมือ หรือ
ด้วยวัตถุในการรับ เช่น สุภาพสตรี เป็นต้นฯ
๔. จงถวายใบปวารณาแทน (เงิน) ซึ่งไวยาวัจกรจะเป็นผู้เก็บรักษาปัจจัยนั้น หรือ
เขียนใส่ซอง ตามจ�ำนวนที่เจ้าภาพเขาศรัทธา และระบุชื่อนามนั้น ๆ เอาไว้ด้วยเพื่อจะ
ได้สะดวกในภายหลังที่ต้องการ,
๕. อาหารที่ถวายแล้วไม่ควรจับอีก ถ้าจับแล้วต้องถวายใหม่
๖. อาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ที่สามารถน�ำไปปลูกขึ้นได้โดยหัว ราก ล�ำต้น
เมล็ด เช่นผักบุ้ง มะเขือ ส้ม องุ่น ก่อนจะถวายพระต้องท�ำวินัยกรรมด้วยการใช้
ของแหลมคมตัด แทง หรือ จับผักผลไม้เด็ดให้ขาด
เมื่อพระท่านกล่าวค�ำว่า “กัปปิยังกะโรหิ” แล้ว
โยมรับค�ำว่า “กัปปิยัง ภันเต” ฯ
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ต�ำนานพระพุทธชัยมงคล (พาหุง)
๑. พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง
อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา
ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา
ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ ฯ
ค�ำแปล
พญามารผู ้ นิ ร มิ ต แขนมากตั้ ง พั น ถื อ อาวุ ธ
ครบมื อ ขี่ ค ชสารครี เ มขลาพร้ อ มด้ ว ยเสนามาร
ภาพที่ ๑ ทรงชนะพญามารวัสวดี ด้วยทานบารมี
โห่ร้องก้องกึกมาผจญพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์
จอมมุนีทรงชนะพญามารและเสนา ด้วยธรรมวิธี
มีทานบารมี เป็นต้น ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนัน้ ขอชัยมงคลทัง้ หลายจงมีแก่ขา้ พเจ้า.

มงคลที่ ๑
เมื่อพระสิทธัตถราชกุมาร พระบรมโพธิสัตว์เจ้าสละราชสมบัติ
ทรงออกผนวชแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โปรด
เวไนยสัตว์ให้พน้ จากสังสารวัฏทุกข์ ประสบวิมตุ ติสขุ อันเกษมสานติต์ ามพระพุทธปณิธาน
ทีต่ งั้ ไว้นนั้ ครัน้ พระองค์ได้ทรงพยายามบ�ำเพ็ญพระปรมัตถบารมีตลอด ๖ ปี เป็นก�ำหนด
ปรากฏความตามพระบาลีว่า ในคืนราตรีวันขึ้น ๑๔ ค�่ำ เดือน ๖ หน่อพระชินศรี
เสด็จผทม ในเวลาปัจจุสมัยใกล้สว่างทรงมหาสุบนิ นิมติ ฝันเป็นมงคลวิจติ ร ๕ ประการ
ข้อต้นทรงฝันว่า พระองค์มกี ายใหญ่ ผทมเหนือพื้นปฐพี พระเศียรหนุนภูเขาหิมพานต์
บรรพต พระพาหาทั้งสองข้างพาดหยั่งลงไปสู่มหาสมุทรทั้งสองฝั่ง พระยุคลบาทก็พาด
หยั่งมหาสมุทรด้านตะวันตก เป็นต้น
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ครั้นหน่อพระชินศรีทศพลทรงตื่นผทมแล้ว มีพระหฤทัยผ่องแผ้วทรงร� ำพึงถึง
ความฝัน ๕ ประการ แล้วทรงพยากรณ์ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์เองว่า “ความฝัน
ทั้ง ๕ นี้ เป็นบุพนิมิตว่าพระองค์ จะได้ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ เป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ในราตรีวนั ขึ้น ๑๕ ค�ำ่ เพ็ญวิสาขมาสกลางเดือน ๖ คือวันนี้เป็นแน่แล้ว”
และในเช้าวันเพ็ญนั้น ทรงรับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดากุลเศรษฐีธิดาถวาย ณ โคน
ต้นไม้ไทรพฤกษมณฑล ทรงเสวยข้าวมธุปายาสหมดถาดทอง ซึ่งเจ้าของศรัทธาถวาย
ทั้งถาดแล้ว พระองค์ก็เสด็จโดยพระบาทไปสู่ฝั่งแม่น�้ำเนรัญชรานที ทรงลอยถาดทอง
เสี่ยงพระบารมีพระสัมโพธิญาณ เกิดเป็นนิมิตปาฏิหาริย์ให้ถาดทองลอยทวนกระแสน�้ำ
เห็นเป็นส�ำคัญ เป็นนิมิตสนับสนุนความงันเมื่อราตรี เวลากลางวันทรงประทับพักในร่มไม้
สาลพฤกษ์เป็นที่รโหฐาน
ครั้นเวลาบ่ายก็เสด็จด�ำเนินมุ่งตรงไปยังร่มไม้อสัตถพฤกษ์โพธิมณฑล อันมีล�ำต้น
และกิ่งไม้งดงามทรงรับหญ้าคา ๘ ก�ำ จากโสตถิยพราหมณ์ถวายในระหว่างทาง ครั้น
เสด็จถึงก็ทรงวางไว้ท่โี คนไม้มหาโพธิ ด้านทิศตะวันออก และทรงลาดเป็นพุทธอาสน์เพื่อ
ประทับนั่งแล้วทรงตั้งพระทัยอธิษฐานว่า “ถ้าอาตมาจะได้ตรัสแก่พระสัพพัญญุตญาณ
ดังประสงค์ ขอจงบังเกิดเป็นรัตนบัลลังก์แก้วปรากฏ”
พอสิ้นกระแสพระวาจาออกพระโอษฐ์ อธิษฐานบัลลังก์แก้วรัตนะโอฬาร สูงประมาณ
๑๔ ศอก ก็บัง เกิด เป็ น มหัศ จรรย์ ต ่ อ นั้น พระบรมโพธิสัต ว์ เ จ้ า ก็เ สด็จ ขึ้น ประทับ หัน
พระปฤษฎางค์ข้างด้านมหาโพธิพฤกษ์ บ่ายพระพักตร์สู่ทิศตะวันออก ทรงคู้พระเพลา
ขัดสมาธิตั้งพระกายด�ำรงพระสติมั่นด้วยอานาปานสมาธิภาวนา แล้วออกพระโอษฐ์ดำ� รัส
พระสัตยาธิษฐานว่า
“ถ้าอาตมาไม่พ้นอาสวะกิเลสตราบใด ถึงแม้มาตรว่า หฤทัย เนื้อ หนัง จะแห้งเหือด
ตลอดถึงเลือดและมันข้นจนทั่วสรีระกาย อาตมาก็จะมิท�ำลายสมาธิบัลลังก์อันนี้เลย
จะพยายามให้บรรลุเสวยพุทธาภิเษกสมบัติให้จงได้”
ตั้งพระทัยมั่นหมาย พระสัพพัญญุตญาณ ครั้งนั้น เทพยดาพระพรหมทุกสถาน
มีท้าวสหัมบดีพรหม และท้าวมัฆวาน เป็นต้น ก็มาประชุมแวดล้อมกระท�ำสักการบูชา
ครั้งนั้น พญามารวัสวดีได้สดับสัททส�ำเนียงเทพเจ้าบันลือลั่นโกลาหล จึงด�ำริว่า
“หน่อพระพุทธางกูรจะล่วงพ้นวิสยั แห่งอาตมา เป็นการสูญเสียศักดิท์ นี่ า่ อัปยศอดสูอย่างยิง่
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ควรอาตมาจะไปท�ำอันตรายให้พระองค์ลกุ หนีไปให้พน้ จากบัลลังก์ อย่าให้พระองค์ลว่ งพ้น
วิสัยไปได้” พญามารมีความพิโรธด้วยก�ำลังอิสสาจิต ครอบง�ำสันดาน จึงร้องอุโฆษนาการ
ให้พลเสนามารทั้งสิ้นมาประชุมกัน พร้อมด้วยสรรพาวุธ และสรรพวาหนะ ที่แรงร้าย
เหลือที่จะประมาณ เต็มไปในคัคนานต์ท้องฟ้า
พญาวัสวดีขนึ้ ช้างพระทีน่ งั่ คีรเี มขล์ นิรมิตมือพันมือถืออาวุธพร้อมสรรพ น�ำกองทัพ
มารอันแสนร้าย เหาะมาโดยนภาลัยประเทศ เข้าล้อมเขตบัลลังก์รัตน์ ของพระบรม
โพธิสัตว์เจ้าไว้อย่างหนาแน่น
ทันใดนั้น ฝูงเทพเจ้าที่พากันมาแวดวงถวายสักการบูชาหน่อพระชินศรีอยู่ ต่างก็มี
ความกลัวพากันหนีไปยังขอบจักรวาล ทิ้งให้พระองค์ต่อสู้พญามารแต่พระองค์เดียว
เมื่อพระมหาพุทธางกูรทรงเปล่าเปลี่ยวเหลียวหาผู้จะช่วยมิได้จึงตรัสเรียกทวยทหารของ
พระองค์ ๓๐ เหล่า กล่าวคือ พระบารมี ๓๐ ทัศ ด้วยพระคาถาด�ำรัสว่า “อายนฺตุ
โภนฺโต อิธ ทานสีลา” เป็นอาทิ ความว่า มาเถิดพวกท่านทั้ง ๓๐ กอง จงพร้อมกัน
จับอาวุธรบกับหมู่มารในบัดนี้
ครัง้ นัน้ บารมีธรรม ๓๐ ประการต่างส�ำแดงกายให้ปรากฏดุจทหารกล้าถืออาวุธพร้อม
ที่จะเข้าประยุทธชิงชัยกับเสนามาร รอพระบรมโองการประทานโอกาสอยู่เท่านั้น
เมื่ อ พญามารวั ส วดี เห็ น หน่ อ พระชิ น ศรี โ พธิ สั ต ว์ ท รงประทั บ นั่ ง นิ่ ง ไม่ ห วั่ น ไหว
แต่ประการใดก็พิโรธ สั่งให้เสนามารรุกเข้าท�ำอันตรายหลายประการจนหมดฤทธิ์ บรรดา
สรรพาวุธศัสตรายาพิษที่พุ่งซัดไป ก็กลายเป็นบุปผามาลัยบูชาพระองค์จนสิ้น ครั้งนั้น
พญามารวัสวดีจงึ ตรัสกะพระโพธิสตั ว์ดว้ ยสันดานพาลว่า สิทธัตถกุมาร บัลลังก์แก้วนีเ้ ป็น
ของเรา เกิดเพื่อบุญเรา ท่านเป็นคนไม่มบี ุญ ไม่ควรจะนั่งจงลุกไปเสียโดยเร็ว พระบรม
โพธิสัตว์ตรัสตอบว่า “ดูกรพญามาร บัลลังก์แก้วนี้ เกิดขึ้นด้วยบุญของอาตมาที่ได้บำ� เพ็ญ
มาแต่อสงไขยกัปจะนับประมาณมิได้”
พญามารก็ค้านว่า “ไม่ใช่” ให้พระองค์หาพยานมายืนยันว่า พระองค์ได้ทำ� มาจริง
ให้ประจักษ์ในที่นี้”
หน่อพระชินศรีจึงตรัสเรียกนางวสุนทราเจ้าแม่ธรณีว่า “ดูกรวสุนทรา นางจงมาเป็น
พยานให้อาตมาด้วยเถิด”
ล�ำดับนัน้ นางวสุนทรา เจ้าแม่ธรณีกป็ รากฏกายท�ำอัญชลีถวายอภิวาท แล้วประกาศ
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ให้พญามารทราบว่า พระบรมโพธิสตั ว์บำ� เพ็ญบุญมามากมายเหลือทีจ่ ะนับ แม้แต่นำ�้ กรวด
ทีข่ ้าพเจ้าเอามวยผมรองรับไว้บนเศียรเกล้า ก็มมี ากพอจะถือเอาเป็นหลักฐานได้ นางกล่าว
แล้ว ก็ประจงหัตถ์อันงามปล่อยมวยผม บีบน�้ำกรวดที่สะสมไว้แต่อเนกชาติให้ไหลออกมา
เป็นทะเลหลวง ท่วมทับเสนามารทั้งปวงให้จมลงวอดวาย ก�ำลังน�้ำได้ซัดช้างคีรีเมขล์ให้
ถอยร่นไปติดขอบจักรวาล
ครั้งนั้นพญามารก็ประนมหัตถ์นมัสการยอมพ่ายแพ้บุญฤทธิ์แด่หน่อพระพิชิตมาร
สมดังมโนปณิธานที่ทรงตั้งไว้.

๒. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะ
รัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะ ยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา
ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา
ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
ค�ำแปล
๒. อาฬวกยั ก ษ์ ผู ้ มี จิ ต กระด้ า งปราศจาก
ความอดทนมีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพญามารได้เข้ามา
ผจญต่อสู้ พระพุทธเจ้าจนตลอดรุ่ง พระพุทธองค์
ภาพที่ ๒ ทรงชนะอาฬวกยักษ์ ด้วยพระขันติบารมี
จอมมุนี ทรงชนะอาฬวกยักษ์ นั้นด้วยทรงใช้พระ
ขันติธรรมเป็นอันดี คือพระขันติ ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย
จงมีแก่ข้าพเจ้า.

มงคลที่ ๒
ในสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับส�ำราญพระกายอยู่ในพระเชตวันวิหาร
ทรงอาศัยพระนครสาวัตถีเป็นที่โคจรภิกษาจาร บ�ำเพ็ญพุทธกิจตามพุทธวิสัยยังมรรคผล
ให้ส�ำเร็จแก่พุทธเวไนยนิกร ทรงสถาพรเพิ่มพิริยพรตแก่พุทธบุตร ผู้ปฏิบัติสันติวรบท
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ตามแนวมรรคปฏิปทา ทรงเผยแผ่เกียรติคณ
ุ พระศาสนาให้รงุ่ เรืองไพศาลพิสฐิ ดังโอภาส
แห่งดวงอาทิตย์อุทัยยังนภาลัยประเทศ ให้ประชาสัตว์ตื่นจากสรรพกิเลสนิทรา ไม่งมงาย
แสวงหามรรคผลในทางผิดเสมือนหนึ่งหลับตาคว้าอสรพิษให้ขบกัดเข้าเต็มมือ ประชาชน
จึงเคารพนับถือเป็นอเนก ด้วยเห็นพระศาสนาเป็นมรรคาเอกอันควรด�ำเนิน เพราะเป็น
คุณเครื่องจ�ำเริญประโยชน์สุขสวัสดี ทั้งภพนี้และภพหน้า
ครั้งนั้น พระเจ้าอาฬวี กษัตริย์แห่งอาฬวีนคร พระองค์ไม่ทรงสังวรในปีฬะกรีธา
แสวงหาความสนุกความรื่นเริงด้วยการล่าสัตว์ป่า เพื่อแสดงให้เหล่าโยธาเห็นว่า ยังทรง
สามารถในฝีพระหัตถ์แม่นธนู และหอกซัด ทั้งช�ำนาญในการขับขี่กัณฐกะอัสวราช ยากที่
จะหาผู้สามารถเสมอได้ ไม่ทรงเห็นเป็นภัยเป็นเวรกรรมที่จะมีผลเดือดร้อนในภายหลัง
ตั้งพระทัยแต่จะหาความส�ำราญฝ่ายเดียว
วันหนึ่ง ขณะที่พระเจ้าอาฬวีก�ำลังร่าเริงด้วยการปล่อยลูกธนูออกจากแล่งล้าง ชีวิต
สัตว์ที่กลัวตาย ตะเกียกตะกายวิ่งวนอยู่ในวงล้อมของเหล่าทหารทั้งหลาย ทันใดนั้น
พระองค์ก็ทรงแลเห็นกวางทองงามน่ารัก ท�ำท่าตื่นเบิ่งหน้า หาทางหนีอยู่ ก็ทรงลดธนู
คูพ่ ระหัตถ์ลง พร้อมกับรับสัง่ ด้วยพระสุรเสียงดังสนัน่ ว่า “ทหารทัง้ หลายเห็นกวางทองไหม
กวางทองตัวนี้งามมาก ดูเหมือนนับแต่พวกแกกับฉันเริ่มหาความส�ำราญในการล่าสัตว์มา
ยังไม่เคยพบกวางทองที่งามจับตาน่ารักถึงเพียงนี้ ดังนั้น ฉันต้องการจับเป็น จะเอาไป
เลีย้ งในอุทยานขอให้เตรียมตัวจับ ระวังอย่าให้กวางทองหนีไปได้ หากปรากฏว่า กวางทอง
หนีไปทางทหารคนใด เราจะเอาโทษหนักแก่ทหารคนนั้น”
เมื่ อ ทหารได้ ฟ ั ง พระกระแสรั บ สั่ ง ต่ า งก็ ก ลั ว ต้ อ งโทษ พากั น รั ก ษาหน้ า ที่ อ ย่ า ง
เข้มแข็ง เตรียมตัวจับกวางทองไว้อย่างมั่นเหมาะ หากว่ากวางทองจะหนีมาทางตนแล้ว
ก็จะไม่รอดมือไปได้ ทันใดนั้นเอง เมื่อกวางทองหาช่องทางที่เหมาะในอันที่จะหนีออกจาก
วงล้อมในหมู่ทหารไม่ได้ ก็เลี่ยงมาทางพระเจ้าอาฬวี ด้วยเห็นมีทางว่างพอจะเผ่นหนี
ออกได้ และพร้อมกันนั้นก็ได้วิ่งหนีไปเฉพาะพระพักตร์ ทวยทหารที่ก�ำลังล้อมก็โล่งใจ
สิน้ เคราะห์ และหัวเราะเยาะพระเจ้าอาฬวีทไี่ ม่สามารถจับกวางทองได้ พระเจ้าอาฬวีละอาย
พระทัย ก็ทรงขับม้าพระที่นั่งออกไล่ติดตามอย่างไม่ลดละด้วยทรงพระด�ำริว่า หากได้
จังหวะก็จะจับตาย โดยใช้ธนูคู่พระหัตถ์สังหารเสีย แต่เคราะห์กรรม บังเอิญกวางทองนั้น
เป็นเทพเจ้าปลอมแปลง แสร้งท�ำวิ่งล่อพระเจ้าอาฬวีให้ติดตามเข้าดงใหญ่ วิ่งล่อให้ตามไป
จนสิ้นก�ำลังม้า
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พระเจ้ า อาฬวี ท้ิ ง ม้ า พระที่ นั่ ง เสี ย ทรงวิ่ ง ขั บ ด้ ว ยพระบาท โดยแน่ พ ระทั ย ว่ า
กวางทองก็ดทู จี ะหมดก�ำลังเหมือนกับม้าแล้ว พระเจ้าอาฬวีวงิ่ ตามกวางไปอีกครูใ่ หญ่กห็ มด
ก�ำลัง หมดหวัง หมดอยากได้อยากดี และในทันทีนั้นกวางทองก็หลบลี้หายวับไปกับตา
พระเจ้าอาฬวีทรงล้า และคร้านทีจ่ ะก้าวไป
ดังนั้น พอเสด็จกลับไปหน่อยเดียว ทรงเหลียวเห็นต้นไทรใหญ่ตระการ มีกิ่งก้าน
ใบหนาแน่นร่มระรื่น พื้นดินที่โคนต้นก็ราบเรียบเตียนโล่ง โปร่งนัยน์ตา น่าพักเอาแรง
พระองค์จงึ เสด็จเข้าไปประทับระงับพระกาย ทรงหลับลงอย่างรวดเร็วด้วยความอ่อนเพลีย
มิทันที่พระเจ้าอาฬวีจะทรงได้ความสุขจากการบรรทมหลับอย่างเต็มตื่น ตามที่ตั้งพระทัย
ไว้แต่แรกระงับพระกายก็ตอ้ งพลันผวาตืน่ ด้วยตกพระทัยสะดุง้ จากสุรส�ำเนียงเสียงตวาด
ของอาฬวกยักษ์ดังลั่นสนั่นป่า ประหนึ่งเสียงสายฟ้าฟาดลงมาข้างพระกาย ทรงผุดลุกขึ้น
พร้อมกับลืมพระเนตรมาทางเสียงแผดนั้น และก็พลันประสบหน้าอาฬวกยักษ์ท่ีถมึงทึง
แสดงว่าเป็นมารต่อพระชนม์ชีพของพระองค์ ก็สะดุ้งกลัวจนสุดขีด เหลียวหาทหารที่จะ
เป็นเพื่อนตายก็ไม่มีแม้แต่คนเดียว จะหนีก็ไม่พ้น ถ้าพระองค์สามารถด�ำดินหนีได้ขณะนี้
ก็คงไม่รอหน้าประสานกับยักษ์ร้ายตนนี้เป็นแน่ ความกลัวได้กดพระกายพระเจ้าอาฬวี
ให้ติดอยู่กบั พื้นดิน ไม่มแี รงที่จะลุกยืนประจัญภัย เฉพาะหน้า
เมื่ออาฬวกยักษ์ขู่ถามถึงเหตุที่มาผทมในที่นี้ พระองค์ก็เล่าให้ฟังจนหมด ในที่สุด
อาฬวกยักษ์ก็แจ้งให้พระองค์ทราบว่า ภายในบริเวณนี้ เขาได้รับสิทธิเป็นพิเศษจาก
พระอิศวรเทพเจ้า ใครเข้ามาจะต้องตกเป็นอาหาร ดังนั้น เขาจึงเป็นผู้มโี ชค โดยจะได้กิน
เนื้อพระเจ้าอาฬวีในวันนี้ถ้อยค�ำของอาฬวกยักษ์ได้เพิ่มความกลัวตายให้พระเจ้าอาฬวี
เป็นทวีคูณ ในขณะที่อาฬวกยักษ์บอกว่าจะกินเป็นอาหาร แต่เป็นด้วยความวิบัติของ
พระองค์ยังไม่ถึงแก่ชีวิตท�ำให้พระองค์คิดผ่อนผันได้ จึงปราศรัยขอไถ่ชีวิตพระองค์
โดยจะส่งคนมาให้เป็นอาหาร อาฬวกยักษ์วันละ ๑ คน ในเมื่อปล่อยให้พระองค์กลับ
พระนครโดยสวัสดี อาฬวกยักษ์กพ็ อใจในรายได้อนั ดีประจ�ำวันเช่นนัน้ จึงตกลงปล่อยให้
พระเจ้าอาฬวีกลับพระนครตามพระประสงค์ เมือ่ พระเจ้าอาฬวีกลับพระนครแล้ว ก็ประชุม
เสนาอ�ำมาตย์ เล่าเรื่องที่ขอไถ่ชีวิตกับยักษ์มา ในที่สุดก็ให้จัดส่งนักโทษในเรือนจ�ำไปให้
อาฬวกยักษ์ตามสัญญา วันละ ๑ คน
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ครั้นต่อมา คนในเรือนจ�ำหมด แม้จะเอาทองค�ำไปตั้งไว้ให้คนขโมย เพื่อจะได้จบั เอา
เป็นนักโทษส่งไปให้อาฬวกยักษ์ ก็ปรากฏว่าไม่มีใครขโมย หาคนหยิบฉวยฉก ลักไม่ได้
แม้ในโทษเรื่องอื่นก็สุดหา เรือนจ�ำว่างนักโทษเป็นประวัติการณ์ เมื่อจ�ำเป็นเข้า อ�ำมาตย์
ก็ต้องแก้ไขช่วยชีวิตพระมหากษัตริย์ไว้ก่อน โดยส่งเด็กเล็กที่ยังท�ำประโยชน์อะไรไม่ได้
ท�ำนองส่งคนว่างงานไปให้ยกั ษ์กนิ วันละคน เหตุการณ์ได้ทำ� ให้เกิดความวุน่ วาย ในระหว่าง
บิดามารดาของบุตรทุกคนต่างก็คิดอุบายถ่ายเท โดยจัดส่งลูกๆ ของตนไปอยู่เมืองอื่นๆ
เพื่อความปลอดภัย ในเมื่อเจริญวัยท�ำงานได้แล้วจึงให้กลับ ในที่สุดเด็กหมดอีก ครั้น
วันสุดท้ายหาเด็กอื่นไม่ได้ อ�ำมาตย์ก็ต้องให้จับอาฬวีราชกุมารโอรสของพระเจ้าอาฬวีใน
เวลาเย็น เตรียมตัวส่งไปในวันรุ่งขึ้น แม้จะเป็นการบีบคั้นจิตใจของพระมหากษัตริย์และ
พระมเหสีอย่างหนัก ก็ต้องจ�ำท�ำเพราะท�ำเพื่อพระมหากษัตริย์น้นั โดยแท้
ในราตรี นั้ น พระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงแผ่ พ ระญาณดู สั ต ว์ ผู ้ ค วรจะ
ทรงพระกรุ ณ าโปรด ก็ ป ระจั ก ษ์ เ หตุ อั น สมควรที่ จ ะเสด็ จ ด้ ว ยพระมหากรุ ณ า เพื่ อ
ระงับทุกข์ภยั ทั้งหลาย ดังนั้น ในเวลาเย็นที่อาฬวีราชกุมารถูกจับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้
เสด็จไปที่วิมานอาฬวกยักษ์โดยล�ำพังพระองค์เดียว ขณะนั้นอาฬวกยักษ์ไม่อยู่ พระผู้มี
พระภาคเจ้าก็ทรงเข้าไปประทับ ณ แท่นที่นั่งของอาฬวกยักษ์ บรรดายักษ์และยักษิณี
ทั้งหลายได้มาเฝ้าถวายปฏิสันถารพระพุทธองค์อยู่พร้อมหน้า
ครั้นอาฬวกยักษ์กลับมาถึงวิมานในราตรีนั้น เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็โกรธ ด้วย
มานะทิฏฐิแรงกล้า เห็นไปว่าพระสมณโคดมมาลบหลู่หมิ่นเกียรติของตน แทนที่จะค่อย
พูดค่อยจาถามไถ่ถึงเหตุที่มาถึงที่อยู่ในฐานะที่ตนเป็นเจ้าของ กลับโอหังตึงตังเข้าใส่พระ
บรมศาสดาถึงกับใช้อาวุธร้ายแรงตามสันดานของพวกอสูรที่ไร้คุณธรรม หากแต่ด้วย
พุทธานุภาพ อาวุธทุกชนิดที่อาฬวกยักษ์ใช้ไปไม่เป็นผล กลายเป็นเครื่องสักการบูชา
พระผู้มพี ระภาคเจ้าเสียสิ้น ในที่สุดยักษ์ ก็หมดฤทธิ์หมดเดช หยุดราวี เพียงแต่ใช้วาจา
เรียกพระบรมศาสดา ให้ลุกออกมาจากวิมานของตนเสีย
ครั้งนั้น พระผู้มพี ระภาคเจ้าได้ทรงพระกรุณาท�ำตามประสงค์ของอาฬวกยักษ์ คือ
จะให้ลุกก็ทรงลุก จะให้ออกก็เสด็จออก จะให้เข้าก็เสด็จเข้า จะให้นั่งที่ใดก็ประทับนั่งให้
ตามประสงค์ ท�ำให้หัวใจอาฬวกยักษ์ผ่อนโหดร้ายลง
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ในทีส่ ดุ อาฬวกยักษ์ได้ทลู ถามปัญหาพระบรมศาสดาได้ทรงพยากรณ์แก้ปญ
ั หาให้อาฬ
วกยักษ์เกิดปัญญาเห็นแจ้งในธรรมสิ้นความโหดร้าย ตั้งอยู่ในภูมิโสดาปัตติผลถวายตน
ลงเป็นทาสพระรัตนตรัย ตั้งมั่นอยู่ในอริยธรรม
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานอาฬวกยักษ์ตั้งแต่ย�่ ำค�่ำจนรุ่งราตรี จึงสามารถ
ยังน�้ำใจอาฬวกยักษ์ให้ยนิ ดีในอริยธรรมตามพระพุทธประสงค์ ในเช้าวันนั้น
ก็ พ อดี ร าชบุ รุ ษ พระนครอาฬวี อุ ้ ม พระราชกุ ม ารโอรสของพระเจ้ า อาฬวี ม าให้
อาฬวกยักษ์กินเป็นอาหาร
อาฬวกยักษ์รับเอาพระราชกุมารแล้ว ก็น้อมเข้าถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมกับ
กราบทูลว่า “ข้าพระองค์ขอถวายพระราชกุมารน้อย ซึ่งพระเจ้าอาฬวีส่งมาเป็นอาหาร
ของข้าพระองค์ ด้วยข้าพระองค์เว้นขาดจากเบญจเวรสิ้นเชิงแล้ว”
พระบรมศาสดาทรงรับพระกุมาร แล้วตรัสอนุโมทนาแก่อาฬวกยักษ์ และทรงอวยพร
แก่พระราชกุมาร พร้อมกับประทานคืนให้อ�ำมาตย์น�ำพระราชกุมารกลับพระนครเพื่อ
ถวายพระเจ้าอาฬวี
ครั้นอ�ำมาตย์น�ำพระราชกุมารกลับนคร เกียรติศัพท์กิตติคุณพระผู้มีพระภาคเจ้า
ก็ ฟุ ้ ง ขจรไปทั่ ว ว่ า พระองค์ ท รงพระกรุ ณ าเสด็ จ มาระงั บ ภั ย พิ บั ติ แ ก่ พ ระนครอาฬวี
ชาวเมืองทั้งสิ้นต่างก็มีความปีติยินดี พากันจัดเครื่องสักการะต่างๆ น�ำไปบูชา
ขณะนั้นพระบรมศาสดาทรงพระกรุณา พาอาฬวกยักษ์มาพระนครอาฬวี พอถึง
สถานที่ครึ่งทางสัญจรก็พบชาวพระนคร มีพระเจ้าอาฬวี เป็นประมุขน้อมน�ำสักการะ
มาเฝ้าถวายอภิวาท สมเด็จพระบรมโลกนาถก็ทรงหยุดประทับรับสักการบูชา พร้อมกับ
ทรงพระกรุณาประทานพระธรรมเทศนาโปรดให้ชาวเมืองเห็นทุกข์เห็นโทษในเบญจกรรม
และทรงให้ชาวพระนครตั้งอยู่ในกัลยาณธรรมตามสมควรแก่วิสัย ประทานธรรมให้เป็น
สมบัติทั่วไปแก่ชาวนครอาฬวี ปลูกให้เกิดความเมตตาปรานีกันทั่วหน้า ทั้งให้ชาวเมือง
นับถือบูชาอาฬวกยักษ์ ประหนึ่งว่าเป็นเทพารักษ์หลักพระนคร
ครั้นประทานธรรมคุณากรสิ้นเสร็จ พระผู้พระภาคเจ้าเสด็จนิวัตนาการ กลับคืน
พระเชตะวันมหาวิหาร เสด็จประทับเสวยความส�ำราญในธรรมสืบมา.
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๓. นาฬาคิริง คะชะวะรัง
อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 		
เมตตัมพุเสกะวิธินา
ชิตะวามุนินโท ตันเตชะสา
ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ
ค�ำแปล
๓. พระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐ
ชื่อนาฬาคีรี เป็นช้างเมายิ่งนัก แสนที่จะทารุณ
ประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า ด้วยวิธี
รดลงด้วยน�้ำคือพระเมตตา ด้วยแห่งพระพุทธ
ชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า.

ภาพที่ ๓ ทรงชนะช้างนาฬาคิรี ด้วยพระเมตตาบารมี

มงคลที่ ๓
ในสมั ย เมื่ อ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เสด็ จ ประทั บ ส� ำ ราญพระอิ ริ ย าบถอยู ่ ใ น
พระเวฬุวันวิหาร ทรงอาศัยราชคฤห์พระมหานครเป็นที่โคจรภิกษาจารบ�ำเพ็ญพุทธกิจ
ประสาธน์ประสิทธิมรรคผลให้สำ� เร็จแก่พทุ ธเวไนย ทรงประทานพรหมจรรย์แก่ผทู้ เี่ ลือ่ มใส
ในสันติวรบทเป็นพิเศษ เพือ่ ให้บรรลุอจลเขตปฏิสมั ภิทา ทรงเผยเกียรติคณ
ุ ของพระศาสนา
ให้รงุ่ เรืองไพศาลพิสฐิ ดังโอภาสแห่งดวงพระอาทิตย์อทุ ยั ยังนภาลัยประเทศ ให้ประชาสัตว์
ตื่นจากสรรพกิเลสนิทรา ประชาชนพากันเคารพบูชาเป็นอเนก ด้วยเล็งเห็นพระศาสนา
เป็นมรรคาเอกอันควรด�ำเนิน เพราะเป็นคุณเครื่องจ�ำเริญ
ครั้งนั้น พระเจ้าอชาตศัตรูราช ยังอ่อนพระชันษาและปรีชาสามารถทั้งหมกมุ่นด้วย
ความก�ำหนัด ทรงเสือ่ มใสในพระเทวทัตผูเ้ ป็นอาจารย์ มาแสดงปาฏิหาริยล์ อ่ ลวงให้ลมุ่ หลง
ท�ำให้ท้าวเธอปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสาร พระชนกนาถเป็นปิตุฆาตอนันตริยกรรม
ซ�ำ้ ไม่เลือ่ มใสในพระบรมศาสดา ด้วยเชือ่ ค�ำพระเทวทัต ริษยาแกล้งใส่ไคล้ให้เข้าพระทัยผิด
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ถึงกับมืดมิดด้วยโมหะไม่เห็นเหตุ ยอมให้พระเทวทัตหาเลศท�ำลายล้างพระบรมศาสดา
เริ่มต้นแต่ขอนายขมังธนูมาเป็นครั้งแรก แล้วส่งไปให้ลอบปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า
ด้วยธนูอันก�ำซาบด้วยยาพิษ แต่นายขมังธนูกลับมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ยอมตน
เข้าขอเป็นพุทธบุตร ด้วยพระพุทธบารมีพากันยินดีรบั เบญจวิรตั ิ ปฏิบตั ติ ามพระพุทธโอวาท
พระเทวทัตก็ก่อกรรมวินาศอย่างอื่นต่อไป ด้วยวิสัยอันธพาล
ครั้งหนึ่ง ลอบขึ้นไปที่พระพุทธวิหาร ณ ยอดภูเขาคิชฌกูฏพุทธส�ำนักในเวลาเช้า
ขณะที่พระผู้มพี ระภาคเจ้าเสด็จลงมาโปรดสัตว์ ครั้นเสด็จบิณฑจาริกวัตรแล้วพระองค์ก็
ขึน้ คิชฌกูฏภูผา พระเทวทัตก็ได้ผลักก้อนศิลาอันใหญ่ให้กลิง้ ลงมา หมายจะปลงพระชนม์
พระบรมศาสดาให้ดบั สูญ
แต่ด้วยเดชแห่งพระกุศลบุญช่วยอภิบาล ก้อนศิลาก็ปวัตนาการกลิ้งไปห่างจาก
ช่องทางเสด็จ เพียงแต่พระบาทกระทบสะเก็ดหินท�ำให้ห้อพระโลหิตช�้ำ ซึ่งก่อเข็ญเป็น
อนันตริยกรรมให้แก่พระเทวทัตเป็นเนรยิกะสัตว์ในอเวจีนรกสืบไปภายหน้า
เมื่อไม่สมความปรารถนา ก็หาอุบายใหม่ด้วยวิสัยอ�ำมหิตจิตลามก หาโอกาสเข้าไป
ยอยกถวายพระพรแด่จอมนริสรอดิศรอชาตศัตรูราชาธิบดี ขอพระราชทานช้างนาฬาคีรี
ราชหัตถี ช้างพระที่นั่งซึ่งก�ำลังซับมันกล้า เพื่อจะปล่อยให้เข่นฆ่าพระพิชิตมาร ยามเมื่อ
เสด็จภิกษาจารโปรดสัตว์ในเวลาเช้า ด้วยอกุศลจิตคิดเป็นเจ้าปกครองสงฆ์ในเมื่อสิ้นสุด
พระพุทธองค์ไปแล้ว
เมื่อพระเทวทัตได้รับพระราชทานช้างจากพระเจ้ากรุงมคธแล้ว ก็รีบมาปลุกปั่นป้อยอ
ให้ลาภแก่นายควาญช้าง ให้นายควาญช้างรับธุระมอมเหล้าช้างนาฬาคีรีให้เมา เพิ่มก�ำลัง
บ้าคลั่งด้วยซับมันขึ้นอีกแรงหนึ่ง และก�ำชับให้ปล่อยช้างในเวลาเช้า ขณะที่พระพุทธเจ้า
เสด็จมาโปรดสัตว์ตามถนนภายในพระนครราชคฤห์นี้ วิสัยสัตว์ไม่รู้จักคนชั่วคนดีอย่าง
หนึ่งอย่างใด ก็จะไล่ทิ่มแทงพระจอมไตรโลกาจารย์ ยามเมื่อเสด็จภิกษาจารพร้อมด้วย
พระสาวกสงฆ์ให้ย่อยยับอับปางลงเป็นพัทธุลี สิ้นชื่อพระชินศรีครั้งนี้แล้วแล
ครั้นข่าวนี้รั่วไหลไปยังพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกาผู้เลื่อมใสอยู่ในพระพุทธศาสนา
ต่างพากันมาประชุมกันว่าถ้าจะมิเป็นการ หากเราจะนิ่งเฉยให้พระบรมศาสดาจารย์เข้า
เผชิญหน้ากับคชสารนาฬาคีรีซับมันกล้า จักเป็นอันตรายแก่พระบรมศาสดา ซ�้ำเสื่อม
เกียรติยศแห่งพระศาสนาที่นับถือ
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เมื่อได้หารือตกลงกันแล้ว ก็พากันไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังพระเวฬุวันวิหาร
แล้วกราบทูลถึงเหตุการณ์อนั ร้ายแรงจะพลันมีในวันพรุง่ นีเ้ วลาเช้า ขอให้พระผูม้ พี ระภาคเจ้า
งดภิกษาจาร กับขอให้โปรดรับบิณฑยาหารที่อารามนี้ พร้อมด้วยพระสาวกบรรดามี
ทุกพระองค์
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีเจตจ�ำนงน�ำอาหารมาอังคาส ขอได้โปรดประทานโอกาส
แก่มวลข้าพระยุคลบาทด้วยเถิดพระเจ้าข้า
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงด�ำริว่า ถ้าตถาคตจักออกไปทรมานช้างนาฬาคีรี
ยังท่ามกลางพระนครแล้วจึงค่อยพาพระสงฆ์กลับมารับไทยทานที่พระวิหารนี้ เวลากาล
ก็ยังมีปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิดธรรมาภิสมัยแก่ประชาสัตว์ที่ได้มาเห็นเหตุการณ์ของพระ
เทวทัต และพระมหากษัตริยร์ ว่ มกันประกอบทุรกรรม ซึง่ เป็นการผิดจากศีลธรรมไม่ควร
ด�ำเนิน แต่กลับก่อให้จ�ำเริญเกียรติศาสนา
ครั้ น พระบรมศาสดาด� ำ ริ แ ล้ ว ก็ ท รงรั บ นิ ม นต์ ด ้ ว ยดุ ษ ณี ภ าพ ให้ พุ ท ธบริ ษั ท
ผู้นมิ นต์รบั ทราบแล้วทูลลาครัน้ รัตติกาลผ่านมาถึงเวลาอรุณรุ่งเช้า พระมหากรุณาธิคณ
ุ เจ้า
พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกบริวาร ก็เสด็จพระพุทธด�ำเนินภิกษาจารยังพระนครราชคฤห์
ขัตติยนิเวศน์ตามมรรคาประเทศถนนหลวง ประชาชนชาวเมืองทั้งปวงได้เห็นพระพุทธเจ้า
และพระสงฆ์สาวก ต่างก็พากันปริวิตกไปต่างๆ นานา
พวกที่มีศรัทธาสัมมาปฏิบัติ ก็มีความโสมนัสชื่นบานว่า วันนี้จักได้ชมบุญญาภินิหาร
พระบรมโลกนาถ จะทรมานพญากุญชรชาติช้างพระที่นั่งให้ส้ินพยศ พวกที่มีนำ�้ ใจคิดคด
ลามกมิจฉาจิตก็คดิ ไปในทางร้าย ว่าวันนีจ้ ะได้เห็นความวินาศวอดวายของพระสมณโคดม
ช้างนาฬาคีรีจักทิ่มแทงให้ส้นิ ลมมลายชีพ แล้วต่างก็พากันเร่งรีบปีนป่ายต้นไม้ใหญ่ และ
ที่อื่นใดซึ่งพอจะพ้นภัยและมองเห็นได้สบาย คอยดูอยู่มากมายเหลือที่คณนา
ฝ่ายนายควาญช้างพระที่นั่ง แรกแต่ได้รับค�ำสั่งของพระเทวทัต ก็พากันจัดแจงหา
สุราบานทีแ่ รงกล้ามาเตรียมไว้ ครัง้ รุ่งอรุโณทัยทิวาวารก็พากันน�ำออกมากรอกหัตถีพระยา
เศวต คชนาฬาคีรีช้างพระที่นั่ง ซึ่งก�ำลังคลุ้มคลั่งซับมัน สิ้นน�้ำจัณฑ์ ๑๖ กระออมเป็น
ก�ำหนด ท�ำให้พญาช้างเกิดพยศร้ายแรงเพราะฤทธิ์สุรา ชูงวงยกงากระทืบเท้าสะเทือนแท่น
ส่งเสียงร้องแปร๋นแปร๋นอุโฆษก้องโกญจนาทน่าสะพรึงกลัว เบ่งตัว บิดตีนสะบัดปลอก
มุ่งจะวิ่งออกไปลงงาทุกสิ่งที่ผ่านหน้าให้พนิ าศ
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ครั้นรุ่งแสงสุริโยภาสเป็นเวลาทรงบาตรพระบรมสุคต นายควาญช้างก็เปลื้องปลด
ปลอกปล่อยพญานาฬาคีรี ออกสู่วิถีทางเสด็จภิกษาจาร พญานาฬาคีรีก็วิ่งไป ให้รีบหลบ
หาความปลอดภัยอันจะพึงมี ทะยานออกสู่ถนน ก็ส่งเสียงร้องกึกก้องโกญจนาท วิ่งตรง
มายังวิถที างพระโลกนาถ เสด็จพระพุทธด�ำเนิน
จึงมหาชนก็พากันร้องทูลเชิญให้หลบ ช้างจะท�ำร้ายแม้พระภิกษุปุถุชนที่กลัวตาย
ก็วุ่นวายกราบทูลพระบรมศาสดาให้เสด็จหนี ว่าพญานาฬาคีรีราชหัตถีเชือกนี้ดุร้ายใน
อ�ำมหิต ไม่รู้จกั พระรู้จักเจ้าเหล่าบัณฑิตตลอดความถูกผิดใด ๆ มุ่งแต่จะท�ำความบรรลัย
ต่อคนและสัตว์เฉพาะหน้า ส่วนพระสงฆ์องค์อรหันต์ไม่มีจิตประหวั่นว่าภัยอันใดจะ
บังเกิดมี พากันเดินตามพระชินศรีด้วยความสงบสง่า ตามวิสัยของพระสงฆ์ ผู้ทรงคุณ
ปฏิ สั ม ภิ ท าญาณวิ เ ศษ จึ ง ปรากฏว่ า เป็ น บุ ญ เขตควรแก่ ไ ทยทาน อั น ชาวโลกจะพึ ง
สักการบูชา
ขณะนั้น พระอานนทเถระพุทธอุปัฏฐาก ครั้นช้างนาฬาคีรีร้ายวิ่งเข้ามาใกล้พระผู้มี
พระภาคในครั้งนั้นโดยที่พระคุณท่านยังมิได้เป็นพระอรหันต์ จึงมีความหวาดหวั่นพลั่นใจ
เกรงอันตรายจะพึงมีแก่สมเด็จพระชินศรีสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเถรเจ้าจึงคิดว่า อาตมา
ได้รับความเมตตากรุณาจากสมเด็จพระมหากรุณาธิคุณนี้ใหญ่หลวง เหลือที่จะเอาอะไร
มาตักตวงประมาณได้ เมื่ออาตมายังติดตามรอยพระยุคลบาทอยู่เช่นนี้จักปล่อยให้
ช้างนาฬาคีรีท�ำร้ายพระองค์หาบังควรไม่ใช่วิสัยพุทธอุปัฏฐาก สมควรจะออกป้องกันภัย
มิให้บังเกิดมีแก่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ แม้ชีวิตของอาตมาจะดับลงเพราะฤทธิ์ช้าง
ก็ชอบแล้ว เสมือนหนึ่งว่าแลกเอาร่มฉัตรรัตนะแก้วที่กั้นโลกให้ด�ำรงอยู่ ไม่มผี ู้รู้ทั้งหลาย
จะพึงต�ำหนิ
ครัน้ พระเถรเจ้าด�ำริแล้วเช่นนัน้ ก็พลันวิง่ ออกไปกัน้ สกัดช้างนาฬาคีรี น้อมถวายชีวติ
แด่พระชินศรี โดยยอมให้ราชหัตถีทิ่มแทงกระทืบเอาตามประสงค์ แต่ขอให้เอกองค์
พระโลกนาถนิราศภัย เห็นประจักษ์แก่ตาคนทั้งหลายด้วยประการฉะนี้
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงพระมหากรุณาตรัสเรียก พระอานนทเถรเจ้าให้
ถอยมาถึง ๓ ครั้ง พระอานนท์กย็ ับยั้งยืนหยัดสกัดช้างนาฬาคีรีอยู่ สมเด็จพระบรมครู
ทรงเห็นพระอานนท์ยอมตายไม่คิดกลับ จึงทรงท�ำปาฏิหาริย์ขับช้างนาฬาคีรีคชสาร ซึ่ง
ก�ำลังตรงเข้ามาจะประหารพระเถรเจ้าให้ตกใจ กระโพงไปในที่อื่นไม่อาจเข้าใกล้
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ขณะนั้นมีสตรีผู้หนึ่งกลัวภัยไม่สามารถจะระงับใจครั้นเห็นช้างวิ่งเข้ามาใกล้ก็ทิ้งบุตร
ไว้กลางถนน วิ่งตามฝูงคนไม่เหลียวมา ปล่อยให้ลูกดิ้นร้องน่าเวทนาด้วยกลัวตาย เป็นที่
สังเวชใจแก่มหาชน ทันใดนั้นช้างนาฬาคีรีก็วิ่งวนเข้ามามุ่งจะพิฆาตฆ่าทารกนั้นตาม
วิสัยสัตว์ สมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิ์ รตนวิสุทธิญาณ จึงทรงแผ่พระเมตตาภินิหารทานดิลก
ดังหนึ่งทรงหลั่งสีโตทกให้ตกต้องดวงใจคชสาร ซึ่งก�ำลังเดือดดาลด้วยสุราบานและซับมัน
ให้ความเมาทั้งสองประการนั้นดับสนิท ทั้งให้มีจิตประกอบเมตตาไม่เข้าไปบีฑาทารกนั้น
ให้เป็นอันตรายได้วบิ ัติ
แล้วพระองค์ทรงพระเมตตาเอือ้ นอรรถตรัสเรียก พญาช้างนาฬาคีรใี ห้เข้ามาเฝ้า เมือ่
พญาช้างสร่างเมาก็สิ้นพยศยกงวงจบบนกระพองศีรษะ แสดงความคารวะในพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า หมอบเข้าถวายอภิวาทแทบพระยุคลบาทพระบรมศาสดา สมเด็จพระจอมสงฆ์
ได้ทรงยกพระหัตถ์ลูบกระพองศีรษะคชสารด้วยความเมตตา แล้วประทานโอวาทว่า
ดูกรนาฬาคีรีเอย แต่นี้ไปเจ้าจงสลัด ตัดเลยซึ่งปาณาติบาต อย่าให้ประมาทจิตคิด
อาฆาตโกรธแค้นใครๆ จงมีเมตตาจิตทั่วไปในคนและสัตว์ จงมีจิตโสมนัสหนักแน่นใน
เมตตาและขันติ เมื่อเจ้าวางวายจากภพนี้แล้วจะได้ไปสู่สุคติสถาน พ้นจากสัตว์เดรัจฉาน
อันต�่ำศักดิ์ช่างเป็นกุศลคุณบุญอันหนักที่เจ้ามาพบเราตถาคต จงอุตส่าห์ตั้งใจก�ำหนดวิรัติ
ปฏิบัติจนตราบเท่าอายุขยั นั้นเถิด
ครัง้ นัน้ พญาช้างนาฬาคีรตี วั ประเสริฐ เกิดตืน้ ตันใจหลัง่ น�ำ้ ตาไหลรินอาบหน้า แล้ว
ก้มเศียรเกล้าลงวันทารับพระโอวาทถวายบังคมพระบาท แล้วเดินกลับหลังยังโรงช้าง
ด้วยท่าทางโดยสงบเสงีย่ มเป็นอันดี ปรากฏแด่ประชาชนทิชาชีอยู่ทั่วหน้า มหาชนก็พากัน
สักการบูชาพระบรมศาสดา โห่ร้องกันลั่นสนั่นไปว่า สมเด็จพระจอมไตรทรงทรมาน
พญาคชสารนาฬาคีรีให้สิ้นพยศแล้ว และทรงได้ชัยช�ำนะอันเป็นมงคล ตั้งต้นแต่พระ
มหากษัตริย์และพระเทวทัตลงมา จนแม้ช้างนาฬาคีรีซับมันกล้าก็ส้ินฤทธิ์ แล้วสมเด็จ
พระธรรมสามิสรก็พาพระสงฆ์สาวก เสด็จกลับไปรับไทยทาน ซึ่งพุทธบริษัทจัดถวายยัง
พระเวฬุวนั วิหาร นั้นแล.
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๔. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ
สุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถัง
คุลิมาละวันตัง อิทธีภิสัง
ขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลานิ ฯ
ค�ำแปล
๔. พระพุทธองค์จอมมุนมี ีพระหฤทัยไปใน
ทีจ่ ะกระท�ำอิทธิปาฏิหาริยไ์ ด้ชนะโจรชือ่ องคุลมี าล
ภาพที่ ๔ ทรงชนะองคุลมี าล ด้วยอิทธิฤทธิ์
(ผู้มีพวงมาลัยคือ นิ้วมือมนุษย์) แสนร้ายกาจมี
มือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไป สิ้นทาง ๓ โยชน์ ก็พ่ายแพ้ ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคล
นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า.

มงคลที่ ๔
กิร ดังได้สดับรับรู้มาจากพระบาลีเถรคาถา และมัชฌิมนิกาย ซึ่งพระอรหันต์เจ้า
ทั้งหลายได้สังคายนาไว้ในพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก เพื่อเทิดเกียรติพระสาวก
วิสทุ ธิสงฆ์ อีกพระพุทธคุณของพระองค์ผทู้ รงพระภาคเป็นอันงาม เพือ่ จะเตือนพุทธบริษทั
ให้ด�ำเนินตามพระโอวาท หวังจะให้ส�ำรอกจิตคิดอาฆาตเบียดเบียนกัน ให้เกื้อกูลตาม
เชิงชั้น ฉันญาติมิตรชิดหรือห่าง อันเป็นทางสงบสุขนิรภัยนิรทุกข์ เกษมสานต์ ด�ำเนิน
ตามค�ำอันเป็นนิทานเบื้องต้นว่า
ในปฐมโพธิกาลนั้น มีพราหมณ์มันตะคูผู้หนึ่ง รอบรู้ถึงจบไตรเพท มีความรู้ดีเป็น
พิเศษในทางท�ำนายนักษัตรรู้ลางร้ายและเคราะห์ร้ายได้แจ้งชัด นับเนื่องอยู่ในสังกัด
พราหมณ์ชั้นนักปราชญ์ราชเมธี เป็นปุโรหิตาจารย์ของพระเจ้ากรุงสาวัตถีปเสนทิโกศล
มหาราช ผู้ถวายอรรถศาสน์แด่พระมหากษัตริย์ มีนามตามชีวประวัติว่า ภควพราหมณ์
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มีภรรยาทีท่ รงคุณสมบัตอิ นั งาม ชือ่ ว่ามันตานี เมือ่ นางคลอดบุตรชายหัวปีในเวลาราตรีนนั้
เกิดลางร้ายอัศจรรย์วิบัติเป็นเห็นประหลาด บรรดาศัสตราวุธเกิดโอภาสประกายรุ่งเรือง
ราวกะว่าเปลวไฟลุกสิน้ ทัง้ ปวงตลอดพระแสงขรรค์ หอกและสินาดในคลังหลวงราชศัสตรา
เมือ่ ภควพราหมณ์ประจักษ์แก่ตา ก็ประหลาดจิตแล้วก็ค�ำนึงถึงเหตุทอี่ าเพศให้ปรากฏ
เออ! จะเกิดความจ�ำเริญยศหรือเสื่อมศักดิ์อัครฐาน แก่ทรัพย์ศฤงคารบุตรภรรยา หรือ
แก่ตัวอาตมาก็มิรู้ ด�ำริแล้วจึงท่านราชครู โหราจารย์ก็รีบออกจากเรือนมาสู่ชานชะลา
หน้าประตูบ้าน แหงนหน้าดูดาวซึ่งสุกสกาวงามตระการในท้องฟ้าก็ปรากฏ เห็นกลุ่มดาว
โจรสัญจรบทอยู่เบื้องหน้าก็ตกใจ ด้วยแจ้งชัดตามนัยคัมภีร์พยากรณ์ทายว่า
เด็กเกิดใต้กลุ่มดาวโจรที่โคจรในยามนี้ ต่อไปภายหน้าจะเป็นคนไม่ดีใจอ� ำมหิต
จะเป็นนายโจรประทุษจิตร้ายกาจ แต่เป็นบุญที่ชีวิตไม่ถึงฆาตด้วยราชภัยและไม่ถูกใคร
ฆ่าตายให้เสือ่ มยศ เมือ่ ท่านปุโรหิตคิดก�ำหนดค�ำนวณแน่แก่ใจแล้วก็กลับคืนเข้ายังภายใน
นิวาสสถาน ด้วยอารมณ์รำ� คาญไม่สมคิดดังคาดไว้วา่ บุตรของตนจะต้องเป็นผูย้ งิ่ ใหญ่ดว้ ย
เกียรติยศปรากฏในภายหน้า แม้จะคิดหักใจว่าเป็นเวรกรรมของเขามาแต่กาลก่อน
ก็ไม่วายจะเสียใจ
ครั้นรุ่งแสงสุรโิ ยทัยในยามเช้า ได้เวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ ท่านปุโรหิตก็เข้าไป
ปฏิบัติราชการ ในพระราชสถานของพระเจ้ากรุงสาวัตถี ถวายพระพรสวัสดีแด่พระภูบาล
เมือ่ แรกเสด็จออกว่าราชการในท่ามกลางทวยหาญจาตุรงคเสนา ครัน้ มีพระราชปุจฉาถาม
ถึงความประหลาดเพราะโอภาสทีเ่ กิดจากสรรพศัสตราวุธในราตรี จะเป็นลางร้ายให้เสียศรี
เสื่ อ มศั ก ดิ์ อั ค รฐาน แก่ พ ระราชทรั พ ย์ ศ ฤงคารบ้ า นเมื อ งให้ ยุ ค เข็ ญ เป็ น ประการใด
ภควพราหมณ์กท็ ูลไขถึงความอาเพศว่า
“ข้าแต่พระปิ่นปกเกษของไพร่ฟ้า อันลางร้ายนั้นจะไม่เป็นภัยมาบีฑาแต่ประการใด
ด้วยพระบารมีของพระภูวนัยช่วยปกปัก แต่หากจะเกิดแก่บตุ รทีร่ กั ของข้าพระบาทซึง่ แรก
เกิดเมื่อคืนนี้ ต่อไปจะเป็นโจรกาลีให้เสื่อมศรีแก่ไพร่ฟ้าข้ายุคลบาท เห็นควรจะพิฆาต
ฆ่าเสียแต่เยาว์วยั ”
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงปราศรัยด้วยกรุณาว่า “ท่านอาจารย์อย่าเพิ่งรีบเคืองขุ่น
เคียดแค้นแก่ทารกผู้ไร้เดียงสา เด็กไม่มีความผิดไยจะไปคิดฆ่าให้เสียพระราชก� ำหนด
บทพระอัยกา ฉันคิดว่าถ้าท่านอาจารย์จะพยายามเลี้ยงดู ให้เด็กเติบโตในส�ำนักครู
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แต่เยาว์วยั อบรมบ่มนิสัยจากสมณพราหมณาจารย์ เด็กก็จะมีสันดานอ่อนโยนเป็นแน่แท้
คิดว่ายังพอจะเอาบารมีธรรมเข้าช่วยแก้กล่อมเกลาได้”
ครัน้ ปุโรหิตาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญในเชิงปราชญ์ ได้รบั พระราชทานพระบรมราโชวาท ซึง่
ทรงหลั่งออกด้วยพระเมตตา ก็หมอบกราบรับพระราชทานพระมหากรุณาของพระเจ้ากรุง
สาวัตถี แล้วกลับไปแจ้งแก่นางมันตานีผู้ภรรยาจึงขนานนามบุตรชายว่า “อหิงสกะกุมาร”
แปลว่า ไม่มจี ติ คิดรุกรานเบียดเบียนใครให้เดือดร้อน เพือ่ จะแก้ดวงชะตาร้ายให้ลดหย่อน
อ่อนลงมา ต่อนั้นก็ตั้งหน้าบ�ำรุงเลี้ยงบุตรสุดสวาทให้มีปรีชาสามารถในเชิงศึกษา อบรม
ให้มีจิตเมตตาการุณ รู้จกั คารวะต่อบุคคลผู้ทรงคุณและผู้ใหญ่
ครั้นอหิงสกะกุมารเจริญวัย ซึ่งควรจะให้อยู่ประจ�ำในส�ำนักศึกษา จึงได้ส่งให้ไปอยู่
ในเมืองตักกศิลา ส�ำนักทิสาปาโมกข์ อาจารย์ อันเป็นสถานทีส่ งู ด้วยการศึกษาในคุณวิทยา
และธรรมจริยาเป็นพิเศษ โดยหวังจะให้เป็นคุณบุญเขตบ่มนิสัยอหิงสกะกุมาร อาศัยที่
อหิงสกะ มีปรีชาญาณแหลมหลักเผ่านักปราชญ์ จึงมีปัญญาสามารถล้นเหลือเหนือศิษย์
ทัง้ หลายในสรรพวิชาการทัง้ เป็นทีร่ กั ใคร่ของครูอาจารย์ผใู้ ห้การศึกษา ด้วยมีจรรยาคารวะ
อ่อนน้อมพร้อมที่จะรับปฏิบัติในโอวาททุกประการ ข้อนี้เกิดเป็นสมุฏฐานให้บรรดาศิษย์
พากันคิดริษยา ยุยงอาจารย์ด้วยอุบายนานาเพื่อจะให้เกลียดชังอหิงสกะ
ในที่สุดด้วยอ�ำนาจโมหะความเขลาจิต ท�ำให้อาจารย์หลงเข้าใจผิดกลับเป็นไปตาม
ค�ำศิษย์ยุยง เกิดประทุษฐจิตคิดจ�ำนงก�ำจัดอหิงสกะกุมาร ครั้นจะล้างผลาญตรงๆ
ก็เกรงครหา ประชาชนก็จะตราหน้าว่าอาจารย์ฆ่าศิษย์ผิดระบอบ จะเสื่อมเสียความชอบที่
ได้สั่งสมมา ควรจะยืมมือคนอื่นฆ่าให้ส้นิ ภัย ทั้งไม่มีความครหาใดๆ จะเกิดมี ดังนั้น
ครั้นเพลาราตรีกาลท่านทิสาปาโมกข์อาจารย์จึงเรียกอหิงสกะกุมารเข้าไปหา พลางมี
สุนทรวาจาส�ำแดงเมตตาจิตว่า “ดูกรอหิงสกะผู้เป็นศิษย์ที่สามารถ เราใคร่จะประสาธน์
พระเวทชื่อวิษณุมนต์ อันจะท�ำให้เจ้าเรืองรณมหิทธิฤทธิ์ ซึ่งศัตรูใดๆ ในทศทิศไม่ต่อได้
แต่จะต้องใช้นิ้วมนุษย์มีจ�ำนวนถ้วนหนึ่งพันของคนหนึ่งพันคน มาจัดเป็นเครื่องก�ำหนด
ค�ำนับครู บูชา เทพเจ้าผู้ประสิทธิ์ให้”
อหิงสกะได้สดับก็ตกใจ จึงเคารพนบไหว้แล้วสารภาพว่า “ข้าแต่ท่านอาจารย์ขอรับ
เมตตาที่ประทานไว้ในระหว่างเกล้า ข้าพเจ้านี้สิ เป็นพราหมณ์มหาศาล ไม่ฆ่าสัตว์ ข้อนี้
เป็นเหตุข้องขัดยากที่ศิษย์จะปฏิบัติตามประสงค์ได้”
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อาจารย์ ก็ ป ราศรั ย นานาประการ ชั ก น�ำ อหิ ง สกะกุ ม ารให้ เ กิ ด ความกล้ า หาญใน
ปาณาติ บ าต สามารถจะท� ำ ตามอุ บ ายที่ แ นะน� ำ ได้ ทุ ก ประการ ต่ อ มาอหิ ง สกะกุ ม าร
ได้ศัสตราที่คมกล้า จึงหลบเข้าไปอยู่ป่าแสวงหานิ้วมนุษย์ เพื่อจะเอาไปเป็นเครื่องก�ำนัล
ตัง้ ต้นฆ่าคนทีเ่ ข้าป่า แล้วตัดเอานิว้ มารวมเข้าไว้เป็นก่ายกอง โดยมุง่ จะเอาไป เป็นของเครือ่ ง
บูชาเรียนวิษณุมนต์ เพื่อจะได้มีอานุภาพเหนือคน อันเป็นสิ่งที่ตนปรารถนา
ครั้นกาลล่วงมา นิ้วนั้นโทรมลงไปยากที่จะก�ำหนดจ�ำนวนให้ถ้วนถึงได้ อหิงสกะก็
เริ่มฆ่าคนใหม่ ตัดเอานิ้วมาแล้วใช้เชือกมัดประหนึ่งว่าพวงมาลัยคล้องคอไว้เพื่อจะให้ได้
ถึงจ�ำนวนพัน จึงได้นามขนานเป็นส�ำคัญว่า “องคุลมิ าล” ปรากฏเป็นโจรทีก่ ล้าหาญร้ายกาจ
มีส�ำเนียงน่ากลัวยิ่งกว่าสิงหนาทในไพรสณฑ์ มหาชนสะทกสะท้านท้อแท้ทั่วทุกชั้น เพียง
ได้ยินชื่อว่า องคุลิมาลเท่านั้น ก็ขนพองสยองเกล้า เกียรติศัพท์ก็ระบือไปยังพระนคร
แม้ราชบุรษุ ก็ระย่อไม่ต่อกร ให้หนั หลังหนี ทัง้ ก็สบื ไม่ร้วู ่าโจรผู้นมี้ าจากไหน เป็นคนมาจาก
ตระกูลใดๆ ก็ไม่แจ้ง ตลอดทั้งต�ำแหน่งแหล่งที่อยู่ก็ไม่รู้ ได้ยินแต่ค�ำกล่าวข่าวสาส์น
ทั่วๆ ไปว่า องคุลมิ าล! องคุลมิ าล!!
โจรที่ร้ายกาจดังพระกาฬสวมพวงมาลัยนิ้วมนุษย์เป็นผู้ดุร้ายที่สุด ไม่เคยมีใน
ประวัตศิ าสตร์แต่สมัยใดๆ ประชาชนหวาดจิตคิดเห็นเป็นภัย พากันอพยพเข้าพระนครและ
พร้อมกันร้องอุทธรณ์ กล่าวโทษต่อพระเจ้าโกศล ขอได้โปรดยกพลออกไปปราบปราม
ก�ำจัดโจรอันเป็นเสี้ยนหนามต่อความสงบของประชาราษฎร์ จับองคุลิมาลโจรผู้ร้ายกาจ
มาสังหาร เพื่อความเกษมสานต์ ณ กาลบัดนี้
เมื่อพระเจ้ากรุงสาวัตถี ได้สดับวิปปฏิสารคดีเดือดร้อนก็ตกพระทัยประหลาดจิตว่า
ไฉนองคุลิมาลโจรจึงร้ายกาจ มีอ�ำนาจเป็นที่ครั่นคร้ามขามขยาด แก่อาณาประชาราษฎร์
หากปล่อยไว้ก็จะอุกอาจเข้ามาเบียดเบียนชาวพระนครให้เดือดร้อน เสื่อมราชานุภาพของ
พระมหากษัตริย์ ควรจะยกโยธาไปก�ำจัดพิฆาตฆ่า ทรงด�ำริแล้วจึงมีพระราชบัญชาให้จัด
โยธาทหารหาญ พระองค์จกั เสด็จทรงบัญชาการในงานนี้ ก�ำหนดอีก ๓ ราตรีนั้นแล
ครั้นภควพราหมณ์ปุโรหิตาจารย์ ได้สดับพระราชโองการให้ตระเตรียมโยธาทหาร
ออกไปจับองคุลิมาลโจรก็ตกใจ จึงคิดว่าองคุลิมาลโจรจะเป็นใคร มาจากไหนไม่ได้
นอกจากอหิงสกะบุตรของอาตมา ด้วยได้ทราบข่าวจากส�ำนักศึกษาเมืองตักกศิลานั้น
กล่าวโทษว่าอหิงสกะเป็นคนโฉดถูกขับจากส�ำนักแล้ว ต่อนั้นก็มิได้ข่าววี่แววว่าจะอยู่ใน
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ถิน่ ใด ท�ำให้บดิ าและมารดาต้องร้อนใจเป็นห่วงลูก หวัน่ ใจว่าพ่อบุญปลูกจะเป็นทุกข์ล�ำเค็ญ
เข็ญใจ ความจริงลูกน่าจะคิดเห็นหัวใจของมารดาและบิดา และกลับมาบ้านเรือน ไม่น่าจะ
แชเชือนหลบหายไปในป่า
บัดนี้ก็มีข่าวโจษจันว่า มีองคุลิมาลโจรใจร้ายกาจ เข้าพิฆาตเข่นฆ่าผู้คนมากมาย
ท�ำให้ประชาชนเกิดระส�่ำระสาย เดือดร้อนถึงพระเจ้ากรุงโกศลอดิศรเตรียมน�ำทัพไป
ปราบปราม เมือ่ พินจิ ดูตามข้อความของข่าวสาส์น แท้กค็ อื อหิงสกะกุมารบุตรของเราเป็น
แม่นมั่น ดวงชะตาลูกก็เข้าขั้นร้ายเข็ญให้เป็นไป จะต้องช่วยป้องกันแก้ไขให้หนักเป็นเบา
อย่าต้องให้บุตรเราได้รับราชภัยพินาศ คิดแล้วก็รีบกระวีกระวาดกลับเคหา เรียกนาง
มั น ตานี ม าปรึ ก ษาแล้ ว บอกอุ บ ายให้ ภ รรยารี บ เล็ ด ลอดล่ ว งหน้ า ไปหาอหิ ง สกะกุ ม าร
บุตรชาย ซึ่งบัดนี้ได้นามใหม่ว่า องคุลมิ าล ให้รีบหลบหนีจากถิ่นฐานไกลออกไป บัดนี้
ราชภัยก�ำลังใกล้เข้ามา
ฝ่ายนางมันตานีผู้เป็นมารดาก็เห็นด้วย ความรักลูกก็มุ่งจะช่วยให้รอดตาย มิได้คิด
ว่าอันตรายจะพึงมี หากองคุลิมาลเขลาจิตไม่ทันคิดว่าชนนี ประหารเสียก็จะตายเปล่า
ไม่ทันได้บอกข่าวว่าตนเป็นมารดา น�ำข่าวมาบอกให้หลบลี้หนีไป กลับตกเป็นผลร้ายแก่
แม่และลูกทั้งสองคน
ในวันนัน้ สมเด็จพระทศพลพุทธเจ้า ทรงประทับอยูใ่ นพระเชตวันวิหาร ทรงทราบด้วย
อนาคตังสญาณว่า นางมันตานีจะมีอันตราย องคุลิมาลลูกชายไม่รู้จักก็จะประหาร
เกิดเป็นอนันตริยกรรมล้างผลาญมรรคผลในภายหน้า จ�ำตถาคตจะกรุณาไปช่วยให้พน้ ภัย
กับบ�ำบัดความโหดร้ายขององคุลมิ าล ให้เลิกละสันดานพาลมาเป็นบรรพชิตในพระศาสนา
ครั้นพระบรมศาสดาทรงด�ำริแล้วก็เสด็จพุทธด�ำเนินไปในไพรสณฑ์ ล่วงหน้ามารดา
องคุลิมาลไปในวันนั้น
ขณะนั้น องคุลิมาล ก�ำลังหมกมุ่นด้วยโมหะจิต คิดแต่เพียงว่าเราก็คืออหิงสกะกุมาร
ลอบออกมาล้างผลาญมนุษย์ เพื่อจะเอาดรรชนีนิ้วชี้มนุษย์ให้ครบพัน บัดนี้ได้ ๙๙๙ นิ้ว
แล้วยังขาดอีกหนึ่งเท่านั้นก็จะพอควรแก่การ หารู้สึกผิดไม่ว่าขณะนี้โลกก�ำลังตราหน้าตน
เป็นองคุลมิ าลโจรใจร้าย ควรจะตายมากกว่าอยู่เป็นคน ทันใดนั้นพลันแลเห็นพระทศพล
สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไกล ก็ดีใจว่า เออ! โชคอันดี ของเราไม่ต้องไปหานิ้วที่ไหนให้ไกล
ถ้าได้นิ้วมือบรรพชิตผู้นี้ไซร้ ก็จะได้ฤกษ์สหัสสมสมัยดรรชนี ได้องคุลีบรรจบครบพัน
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แล้วองคุลีมาลก็จับดาบลุกถลันแล่นไล่ แม้จะพยายามวิ่งเท่าใดๆ ก็ไม่ทันพระบรม
ศาสดาจารย์ ด้วยทรงท�ำปาฏิหาริย์ให้เข้าไม่ถึง แม้จะวิ่งตะบึงขับไล่จนสุดแรงก็ไร้ผล
พระทศพลเสด็จด�ำเนินตามปกติ องคุลิมาลจึงด�ำริว่าเราสิ้นก�ำลัง จึงหยุดยืนร้องตะโกน
ด้วยเสียงดังว่า หยุดก่อน สมณะ ! สมณะ หยุดก่อน !!
พระบรมศาสดาไม่ทรงหยุด ทรงด�ำเนินตามปกติแต่ทรงรับสัง่ ว่า องคุลมิ าล เราหยุด
แล้ว แต่ท่านนั่นแหละไม่หยุด องคุลิมาลได้ฟังก็ขัดใจ แม้จะให้หยุดสักเท่าใดก็ได้รับ
แต่ค�ำตอบเท่านั้น พลันก็พูดต�ำหนิว่า ดูกร สมณะ ท่านสิเป็นบรรพชิต ชอบที่จะมี
ค�ำสัตย์ให้สมแก่เพศ ยังเดินอยู่แต่พูดว่าหยุดแล้วได้ ส่วนเราสิหยุดแล้ว แต่ท่าน
กลับกล่าวว่าเราไม่หยุด เหตุไฉนไยท่านจึงพูดไม่เป็นความจริงเล่า
พระพุทธเจ้าจึงหยุดประทับแล้วรับสั่งว่า อหิงสกะ ตถาคตกล่าวแต่คำ� จริงเป็นปกติ
ที่ตถาคตกล่าวว่า เราหยุดแล้ว คือหยุดฆ่า หยุดเบียดเบียน หยุดแสวงหาในทางผิด
หยุดด�ำเนินไปในทางทุจริต สิ้นทุกประการ อหิงสกะ ! เธอสิ มีสันดานพาลแรงร้ายไม่
หยุดยั้ง วิ่งตามเราจนสิ้นก�ำลังแล้วยังไม่คิดหยุด มือถืออาวุธเขม้นหมายประหาร แต่
ปากสิเปิดขานว่าหยุดแล้ว น่าขวยแก่ใจเท็จต่อตัวแล้วไฉนมาเท็จต่อเราอีกเล่า อหิงสกะ
เมื่อองคุลิมาลได้ฟังพระด�ำรัสพระบรมศาสดาจารย์ตรัสเพียงเท่านั้น ก็พลันส�ำนึก
รู้ผิดได้คิดละอายแก่ใจในบาปกรรมที่ท�ำมา ท่านผู้นี้แลคือพระศาสดา ผู้ทรงทราบบาป
ของเราทุกประการ แม้แต่ชื่ออหิงสกะ ก็ทรงขานเรียกได้ ทรงบริสุทธิ์กายใจน่าเข้าไปหา
คิดแล้วก็ซอ่ นอาวุธไว้ในป่า เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ายังทีป่ ระทับ เพือ่ สดับพระโอวาทถวายบังคม
พระบรมบาทแล้วประคองอัญชลี
ต่อนั้น สมเด็จพระชินศรีสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ทรงแสดงธรรมฟอกจิตองคุลิมาล
โจรให้สะอาดดี เปิดฝาที่ปิดบังสาวกญาณบารมีให้ปรากฏ จนองคุลิมาลเลื่อมใสในการ
บ�ำเพ็ญพรตบรรพชิตและทูลขอบรรพชา พระบรมศาสดาจึงประทานเอหิภกิ ขุอปุ สมบทให้
แล้วทรงพาพระองคุลมิ าลไปยังพระเชตะวันวิหาร ประหนึง่ ว่าเสด็จไปคล้องช้างสารทีซ่ บั มัน
บัดเดี๋ยวกลับใจ ก็ได้ช้างพลายเชือกใหม่มาสู่พระอาวาส ไม่ต้องใช้บ่วงบาศเครื่องอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ เพียงแต่ใช้พระโอวาทตรัสสอนให้สงบระงับก็จับได้ ทั้งไม่ให้เป็นเวรเป็นภัย
ในทุกสถาน นับว่าพระองค์ทรงพิชิตองคุลิมาลด้วยธรรมอันวิเศษ เป็นชัยมงคลอุดมเดช
ของพระบรมศาสดา ขอชัยมงคลดัง่ พรรณนามา จงมีแด่พทุ ธศาสนิกบริษทั ตามควรแก่วสิ ยั
ในการกุศล.
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๕. กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ
คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะ
จะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเต
นะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลานิ ฯ
ค�ำแปล
๕. พระพุ ท ธองค์ จ อมมุ นี ได้ ท รงชนะความ
กล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกาผู้ท�ำอาการประหนึ่งว่า ภาพที่๕ ทรงชนะนางจิญจมาณวิกา ด้วยสันติ
มีครรภ์ เพราะท�ำให้มีสัณฐานอันกลม ให้เป็นประดุจ
ว่ามีท้อง ด้วยวิธีสันติสมาธิอันงาม คือความระงับพระหฤทัย ในท่ามกลางฝูงชนด้วยเดช
แห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า.

มงคลที่ ๕
ในสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับส�ำราญพระกายอยู่ในพระเชตวันวิหาร
ทรงอาศัยพระนครสาวัตถีเป็นที่โคจรภิกษาจาร บ�ำเพ็ญพุทธกิจตามวิสัย ยังมรรคผล
ให้สำ� เร็จแก่พทุ ธเวไนยนิกร ทรงสถาพรเพิม่ พูนพิรยิ ะพรตแก่พทุ ธบริษทั ผูป้ ฏิบตั สิ นั ติวรบท
ตามมรรคปฏิบัติ ทรงประสาธน์คุณพระศาสนาให้รุ่งเรืองไพศาลพิสิฐ ดังโอภาสแห่งดวง
อาทิตย์อุทัยยังนภาลัยประเทศ ให้ประชาสัตว์ตื่นจากสรรพกิเลสนิทรา ประชาชนจึงเกิด
ศรัทธาเคารพนับถือเป็นอเนกด้วยเห็นพระศาสนาเป็นมรรคเอกอันควรด�ำเนินเพราะ
เป็นคุณเครื่องจ�ำเริญประโยชน์สุขสวัสดี ทั้งภพนี้ภพหน้า ก็พร้อมกันถวายลาภสักการะ
นานา อันเป็นส่วนอามิสบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดกาล
เป็นนิตย์
ครั้งนั้น ฝ่ายข้างเดียรถีย์นิครนถ์ผู้มิจฉาจิต ก็เสื่อมหายคลายความศักดิ์สิทธิ์
ตลอดลาภสักการะ วรามิสก็ต�่ำต้อยน้อยลงไป เพราะคนที่ศรัทธาเลื่อมใสคลายความ
เชื่อถือเกิดท้อถอย อุปมาเสมือนหนึ่ง หิ่งห้อยในยามพระอาทิตย์อุทัย เป็นที่เดือดร้อนใจ
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ของมวลเดียรถีย์เป็นอันมาก ถึงกลับซบเซาอัปภาคย์ยิ่งขึ้น แต่แทนที่จะค้นคว้าหาหลัก
อันเป็นเหตุแห่งความเสือ่ ม แล้วจะได้แก้ไขสิง่ ทีช่ วั่ ให้กลับดีเสียใหม่ โดยควรแก่ธรรมตาม
ระบอบประเพณี กลับเกิดประทุษจิตคิดมิดี ตามวิสัยเดียรถีย์อันธพาล ประชุมกันหา
อุบายล้างผลาญพระศาสดา คนหนึ่งคิดว่า ถ้าท�ำให้พระศาสดาเสียชื่อ แล้วความเคารพ
นับถือก็จะถอยถดลดลงตาม แล้วลาภสักการะก็เสื่อมทรามเป็นแม่นมั่น ข้อนี้เป็นวิธีการ
อันส�ำคัญที่จะต้องรีบท�ำโดยมิชกั ช้า
ต่อนัน้ ก็ปรารภถึงนางจิญจมาณวิกา ผูม้ รี ปู งามจ�ำเริญตา ทัง้ จริตกิรยิ าก็เป็นทีเ่ สน่หา
ของคนทั่วไป เป็นนางปริพาชิกาที่ฝักใฝ่ในเดียรถีย์ คิดว่าถ้าจิญจมาณวิกาผู้นี้ จะมีความ
ยินดีเข้ากับเราด้วยช่วยผสม ก็อาจจะเสริมสร้างความเสื่อมเสียให้แก่พระสมณโคดมเร็ว
พลัน ตัง้ แต่นนั้ มาก็ทำ� เป็นไม่ใส่ใจในนางจิญจมาณวิกา นางจะไปจะมาก็ทำ� เฉยไม่ปราศรัย
ครั้นนางจิญจมาณวิกา แคลงใจก็ไต่ถามถึงเหตุว่า “ข้าแต่อาจารย์ผู้ร่มเกษเคารพรัก
ไยเมื่อดิฉันมาถึงส�ำนักจึงไม่เมตตาปรานีเหมือนแต่กาลก่อน หรือว่าอาจารย์มีความทุกข์
เดือดร้อนประการใด”
ฝ่ายเดียรถียจ์ งึ ได้ปราศรัยว่า “ภทฺเท ดูกรจิญจมาณวิกา ผูม้ รี ปู งามเจริญตา ประหนึง่
จะเย้ยนางฟ้าให้ได้อาย แต่เพราะนางมีความสุขสบายเหลือล้น จนลืมวันของตนที่ก�ำลัง
จะล่มจม ด้วยความดีเด่นของพระสมณโคดมแผ่มาครอบง�ำปกปิดเสมือนหนึ่งความสว่าง
แห่งดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นมาปกปิดแสงแห่งดวงประทีป ถ้าเราจะไม่เร่งรีบหาอุบายก�ำจัด
พระสมณโคดม น่าที่เราจะล่มจมในไม่ช้า”
นางจิณจมาณวิกาจึงกล่าวว่า “ท่านอาจารย์ ถ้ามีอุบายใดที่จะใช้ฉันช่วยล้างผลาญ
ความดีของพระสมณโคดมได้จงแจ้งเถิดอย่าปกปิด ส� ำหรับดิฉันนี้แม้แต่ชีวิตก็ยอม
อุทิศพลีออกช่วย หากเป็นทางอ�ำนวยส่งเสริมลัทธิให้มีสง่าราศีปลุกประชาชนให้มีความ
ยินดีสาธุการ”
เหล่าเดียรถีย์จึงกล่าวว่า “ดูกรจิญจมาณวิกาผู้โฉมศรี เราขอขอบใจในความปรานี
ของนางงาม ซึ่งช่างมีแก่ใจคิดช่วยในยามอัปภาคย์ จัดว่าเป็นพระคุณแก่เราเป็นอย่างมาก
ในครั้งนี้ แต่ก่อนที่เธอจะยินดีเทิดเราขึ้นให้มหาชนเกิดความนิยม จ�ำเป็นที่จะต้องหาวิธี
เหยียบย�ำ่ พระสมณโคดมให้พนิ าศ โดยเธอพยายามหาโอกาสเข้าไปให้ใกล้ ท�ำให้มหาชน
สงสัยว่า เธอต้องเสียสาวเพราะสมณโคดม เราเชื่อว่าจะเป็นวิธีทำ� ให้เสื่อมหายคลายความ
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นิยมเป็นอย่างยิ่ง จิญจาเอ๋ย! เจ้าสิเป็นหญิงที่มากด้วยมารยา ทั้งมีรูปงามเจริญตา
อีกจริตกิรยิ าก็เป็นที่เสน่หาของประชาชนเป็นอันมาก ถ้าเจ้าเอ็นดูแก่เราที่ซบเซาอัปภาคย์
แล้วอย่าท้อถอย จิญจาเอ๋ย! จะเป็นบุญตัวมิใช่น้อยในการนี้”
เมื่อนางจิญจมาณวิกาฟังค�ำเดียรถีย์ แสดงกลวิธีอันลามกก็มองเห็น เพราะจริต
ติดโมหะทั้งทิฏฐิมานะเข้าครอบง�ำ นางก็น้อมรับค�ำของเดียรถีย์ว่า จะพยายามให้ส�ำเร็จ
โดยไม่ต้องสงสัย ขออาจารย์จงวางใจในจิญจาสานุศิษย์ว่าจะรับท�ำธุรกิจที่มอบให้ไปท�ำ
ให้เกิดผลเป็นที่พึงใจในครั้งนี้
ต่อนั้นมา นางจิญจาสาวิกาเดียรถีย์ ก็เริ่มก่อกรรมกาลกิณีอัปมงคล พยายามลวงตา
มหาชนให้เข้าใจผิด ในทางเสื่อมเสียของพระธรรมสามิสรทุกประการ โดยแต่งองค์นาง
นงคราญด้วยอาภรณ์ให้งามพริง้ เตือนตาชายหญิงผูป้ ระสบพบเห็นแล้ว ให้ระลึกเห็นเป็น
มิ่งขวัญ ครั้นเพลาสายัณห์ยอแสงสุริโยโพล้เพล้ ใกล้จะพลบค�่ำลงร�ำไร นางก็มุ่งหน้า
ด�ำเนินตรงไปยังพระเชตวัน ก�ำหนดให้ประจวบกันกับประชาชนเป็นอันมากเพิ่งเสร็จจาก
ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคแล้วกลับบ้าน เมื่อประชาชนไต่ถามว่า “จิญจาแม่นงคราญ
จะไปไหน” นางก็ตอบว่า “จะไปพระเชตวัน ณ พระคันธกุฎี”
ครั้นเพลาราตรีนางก็ลอบไปซ่อนตัวอยู่ที่กำ� หนดไว้ ต่อเมื่อพระสุริโยทัยรุ่งรางสว่าง
ทิวาวัน นางก็ขมีขมันออกจากพระเชตวันเข้าพระนคร เมื่อประสบกับประชาชนที่สัญจรมา
สู่พระอาวาส เมื่อประชาชนสัมภาษณ์นางก็มีความยินดีตอบว่า “ไปค้างแรมยังพระคันธกุฎี
ร่วมอภิรมย์ชมชื่นด้วยพระชินศรีเป็นประจ�ำ” ท�ำให้ประชาชนสงสัยในถ้อยค�ำน�ำเอาไปคิด
ชวนให้คนใจเบาเขลาจิตเห็นไปตามนางจิญจมาณาวิกาการอภิรมย์สมรส
พยายามท�ำอยู่เช่นนี้มิได้ขาด เตมาสํ สิ้นไตรมาส ๓ เดือนโดยนิยม นางก็เอาผ้า
มาพันท้องให้กลม ท�ำประหนึ่งว่าเริ่มมีครรภ์อ่อนออกมาปรากฏ ท�ำให้ประชาชนที่เคย
ก�ำหนดกริง่ ใจก็เริม่ เห็นว่าเป็นจริง เพราะความฉลาดในมารยาหญิงของนางจิญจมาณวิกา
ครั้นเวลา ล่วงมาประมาณได้ ๘ เดือน นางก็ออกอุบายท�ำท่อนไม้ให้ได้รูปเหมือน
ครรภ์แก่แล้วเอาผ้าพัน ใช้เชือกผูกให้มั่นเข้ากับท้องนาง เอาผ้าคลุมกายตั้งแต่บนจน
ตลอดร่าง แสดงว่านางมีครรภ์ใกล้จะคลอดในเร็ววันนี้ ครั้นได้เวลาพระชินศรีสัมมา
สัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในท่ามกลางพุทธบริษัท ณ พระเชตวันวิหาร นางจิญจา
สันดานพาลก็เข้าไปยืนอยู่ท้ายพุทธบริษทั ท�ำท่าทางยืนหยัดกล่าวโทษพระบรมศาสดาว่า
“โภ โคตม ดูกรพระสมณโคดม ผู้อดุ มด้วยปรีชา ท่านนีฉ้ ลาดในเชิงเทศนา อีกสามารถ
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ลวงข้าผู้ชอื่ จิญจา ให้หลงรักร่วมอภิรมย์สมรสจนปรากฏว่ามีครรภ์ แต่ไม่มคี วามรู้ในการ
บริหารซึ่งครรภ์ของข้าฯ ว่าจะให้คลอด ณ ที่ใด ทิ้งขว้างให้เร่ร่อน ให้ทุเรศน่าเวทนา
ทัง้ ไม่สงั่ อุบาสก อุบาสิกา คือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือนางวิสาขาให้เมตตาเป็นภาระ
ช่วยจัดให้ จะให้นบั ว่าเป็นคนดีอย่างไร น่าอนาถ! มหาชน ยังพากันหลงว่าเป็นจอมปราชญ์
ผิดวิสัย ขอท่านทั้งหลายจงเห็นใจฉันบ้างเถิด”
ตสฺสา วจนํ สุตวฺ า เมือ่ สมเด็จพระชินศรีโมลีโลกก�ำลังทรงรือ้ สัตว์ขา้ มจตุรโอฆะสงสาร
เมื่อได้สดับค�ำหญิงอันธพาลจิญจมาณวิกา บริภาษพระองค์ผู้บริสุทธิ์หามลทินมิได้ใน
ท่ามกลางพุทธบริษทั ด้วยน�ำ้ ใจโหดร้ายเหลือประมาณ เฉกดังคนใจพาลมือถืออาจมขว้าง
ประหารดวงจันทร์ทโี่ คจรอยูใ่ นท่ามกลางหมูด่ าว ซึง่ ส่งแสงสุกสกาวอยูใ่ นท้องฟ้า พระองค์
จึงทรงพักพระธรรมเทศนาไว้ ด้วยประชาชนเกิดไปสนใจในนางจิญจมาณวิกา ประหนึ่ง
ว่านางมารมาขวางหน้าสกัดกัน้ มรรคาของพระองค์และพุทธบริษัททุกคน พระองค์จะต้อง
ประจญกับนางมาร ซึง่ มีใจอันธพาลเหมือนพญามารวัสวดี ด้วยสันติวธิ อี นั ดีทสี่ ดุ ทีจ่ ะทรง
ท�ำได้ ด้วยเป็นเหตุท่เี กิดขึ้นในท่ามกลางพุทธบริษัท พระองค์จึงเอื้อนพระโอษฐ์ออกอรรถ
ตรัสว่า “จิญฺเจ ดูกรนางจิญจา อันถ้อยค�ำที่เจ้ากล่าวมานั้นไม่มีใครเป็นพยานยืนยันว่า
จะเท็จจริงประการใด ด้วยเป็นเรื่องลับไม่มีใครจะสอดรู้ จะจริงไม่จริงประจักษ์อยู่แก่เจ้า
และเราเท่านั้น”
นางจิญจมาณวิกาจึงกล่าวว่า “เป็นความจริงของท่านพระสมณโคดม ด้วยเรื่องให้
เกียรติยศแผ่ไพศาลไปในเบื้องหน้า เป็นเรื่องปรากฏเฉพาะพระองค์กับหม่อมฉัน” แล้ว
นางก็เอานิ้วชี้ที่ครรภ์ว่า นี่! นี่! คือตัวพยาน ถ้าไม่จริงแล้วมันจะบันดาลเกิดขึ้นมาไม่ได้
ยิ่งท�ำให้ประชาชนสนใจในถ้อยค�ำของนางจิญจมาณวิกา
แต่ด้วยเดชะของความจริง จะต้องออกมาปรากฏแก่มหาชน ทั้งด้วยอานุภาพของ
พระทศพลพุทธรัตนะ บันดาลให้ร้อนถึงท้าวสักกะโกสีย์สหัสนัย ยังสัคคาลัยเทวสถาน
ทรงทราบถึงเหตุการณ์อปั มงคล ซึ่งนางจิญจาทุรชนท�ำเล่ห์กลใส่ไคล้พระบรมสัมพุทธ
จึงทรงบัญชาให้เทพบุตรลงมาเป็นสักขีพยานในทันใด เทพบุตรก็แปลงกายเป็นหนู
เข้าไปแฝงอยู่ในพัสตราภรณ์ทคี่ ลุมร่างของนางจิญจมาณวิกา กัดเชือกทีผ่ กู ท่อนไม้รดั ท้อง
ของนางจิญจาไว้ให้ขาดลง ไม้ท่อนนั้นก็หลุดตกลงกระทบนิ้วเท้าของนางจิญจมาณวิกา
ถึงแตก โลหิตที่เท้าซึ่งถูกไม้กระแทกก็โทรมไหล นางจิญจากรีดร้องด้วยตกใจ ทั้งปวดร้าว
เท้าที่ถูกท่อนไม้กระแทกอย่างยิ่ง อีกทั้งแสนจะอับอายขายหน้าในความจริงของเล่ห์กล
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ที่ตัวใส่ร้ายพระทศพลออกมาปรากฏแก่นยั น์ตามหาชนอยู่ถ้วนหน้า
ตํ ทิสฺวา เมื่อประชาชนเห็นความจริงด้วยนัยน์ตา ต่างก็พากันขึ้งเคียดแค้นใจด้วย
โทสะสุดจะยับยั้ง พากันวิ่งประดังเข้าจับนางจิญจา ตบตีด่าว่านางกาลกิณี นางปิศาจมึงนี่
ช่างชั่วชาติระย�ำยับ พูดจาสับปรับอัปมงคล ใส่ร้ายพระทศพลด้วยกรรมอุบาทว์ บ้างก็
วิง่ เข้าฟาดด้วยท่อนไม้และก้อนดิน ครัน้ นางจิญจมาณวิกาดิน้ สลัดหลุดแล่นออกนอกพระ
อารามประชาชนก็วงิ่ ตามไปตบตี แต่พนื้ แผ่นพระธรณีกส็ ดุ ทีจ่ ะรองรับหญิงกาลีเช่นนีไ้ ว้ได้
พื้นแผ่นปฐพีก็แยกช่องสูบนางลงไปในทันที ให้นางเจ้าสู่อเวจีนรกในบัดดล ประจักษ์แก่
นัยน์ตามหาชนด้วยความสลดใจ บาปกรรมได้ท�ำให้นางบรรลัยอย่างน่าสยดสยองควรเข็ด
ขยาด ต่อนั้นก็พากันไปเฝ้าพระบรมโลกนาถธรรม โสภิต บูชาด้วยสักการะวรามิสเป็น
อเนกประการ
เกียรติคุณของพระศาสนาไพศาลวิเศษยิ่งขึ้นสุดที่จะคณนา ดังดวงพระอาทิตย์พ้น
จากหมอกฟ้าก�ำบังไว้ รังษีสดใสส่องแสงสว่างทัว่ เมทนีดล บรรดาประชาชนก็พากันสาธุการ
ว่า พระองค์ทรงพิชิตนางมารจิญจมาณวิกา ด้วยสันติวิธีสัมปทาธรรมวิเศษ เป็นชัยมงคล
อุดมเดชของพระบรมศาสดา ขอชัยมงคลดังพรรณนามา จงมีแด่พุทธศาสนิกบริษัทตาม
ควรแก่วสิ ัยเป็นการกุศล.

๖. สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง, วาทาภิโรปิตะมะนัง
อะติอันธะภูตัง, ปัญญาปะทีปะชะลิโต
ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา
ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
ค�ำแปล
๖. พระองค์จอมมุนรี ุ่งเรืองแล้วด้วยประทีป คือ
พระปัญญา ได้ชนะสัจจกะนิครนถ์ ผู้มอี ัชฌาสัยในที่
จะสละเสียซึง่ ความสัตย์มใี จในทีจ่ ะยกถ้อยค�ำของตน
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ภาพที่ ๖ ทรงชนะสัจจะนิครนถ์ ด้วยพระปัญญา

ให้สูงดุจยกธง เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก พระพุทธองค์จอมมุนีทรงชนะสัจจกะนิครนถ์ด้วย
เทศนาญาณวิธี ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า.

มงคลที่ ๖
ครัง้ หนึง่ มีนคิ รนถ์นาถบุตรผูห้ นึง่ เล่าเรียนรูถ้ งึ ฝัง่ ไตรเพทมีความสามารถดีเป็นพิเศษ
ในเชิงปฏิภาณ ทั้งมีส�ำนวนโวหารแห่งถ้อยค�ำก็คมคายเป็นบุตรชายของนิครนถ์อาจารย์
และนางนิครนถีอาจารย์ ซึ่งทั้งสองท่านมีปรีชาญาณในไตรเพท เป็นราชครูสอนพระเวทย์
แก่ราชวงศ์ลิจฉวี ผู้มีเกียรติควรแก่การคารวะ บุตรของท่านทั้งสองนี้มีนามว่า สัจจกะ
มีปรีชาชาญ วิริยะอย่างไพศาล ได้เล่าเรียนเวทางค์จากอาจารย์ คือ บิดามารดาประสิทธิ์
ประสาทให้ จะบรรยายเรื่องใดๆ ก็แจ่มแจ้ง ผู้ฟังเลื่อมใสได้ความเคารพนับถือไว้วางใจ
หากจะโต้แย้งเรื่องอันใด ก็คนย�ำเกรงไม่กล้าทัดทาน กิตติศัพท์เลื่องลือไพศาลว่าเป็น
นักปราชญ์มปี รีชาสามารถ ไม่มใี ครเสมอในเรื่องนี้
เหตุดังนี้ พระเจ้าลิจฉวีและเสนาบดี รวมทั้งเศรษฐี จึงพากันนิยมยินดีชักชวน
ญาติมิตร พาบุตรไปฝากเป็นศิษย์สัจจกะนิครนถ์ เพื่อจะให้สัจจกะสอนบุตรของตนๆ
ให้มีความรู้ความสามารถในคุณวิทยา กิตติศัพท์ก็ยิ่งลือชาปรากฏสูงด้วยเกียรติยศ
ดูประหนึ่งว่าจะเป็นยอดของคณาจารย์ มีอาวาสมโหฬารเป็นสถานที่สอนศิษย์ สัจจกะ
มัวเมาในสักการะวรามิส น�ำให้เห็นผิดเพราะทิฏฐิมานะถือตัวว่าเลิศล้น ถึงกับยกตนขึ้น
ข่มขี่ทับถมผู้อ่นื ว่า หามีความรู้เสมอตนไม่ ถ้าได้สดับเกียรติคุณของผู้ใด น�้ำใจก็คิดริษยา
ตั้งหน้าตั้งตาพยายามที่จะให้เขาย่อยยับอัปภาคย์เพราะสันดาลพาล
สตฺถุ กิตตฺ สิ ทฺทํ สุตวฺ า ต่อมา สัจจกะได้สดับเกียรติคณ
ุ สรรเสริญพระบรมศาสดาจารย์
ขจรไปในทิศน้อยใหญ่ว่า พระผู้มพี ระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์ เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล
ทรงพระคุณสมบัติสมบูรณ์ หาผู้เสมอมิได้ด้วย สมตึสปารมี อรหํ เป็นพระอรหันต์
มีพระจิตบริสุทธิ์ผ่องใส ทรงก�ำจัดกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปดให้หมดสิ้นไป พร้อมทั้ง
วาสนา หามลทินใดๆ มิได้ที่จะมาพ้องพาน มีพระทัยสดชื่นเกษมสานต์ ดังดอกบัวแย้ม
กลีบบานในตอนเช้า สมฺมาสมฺพทุ ฺโธ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้จตุราริยสัจ ด้วย
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ มีพระปรีชาญาณหยั่งรู้ในสรรพธรรมทั้งมวล วิชฺชาจรณ
สมฺปนฺโน ทรงเพียบพร้อมถ้วนในวิชชา ๓ และจรณคุณ ๑๕ มี ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
คือ การระลึกชาติหนหลังได้เป็นต้น
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อธิบายว่า ทรงรู้ดีและปฏิบัติดีสมควรแก่ความรู้นั้น ในสถานะที่เป็นพระพุทธเจ้า
และในสถานะทั้งหลายอื่น คือผู้ด�ำรงอยู่ในฐานะนี้ ควรจะรู้อะไรดีเพียงใด และปฏิบัติ
เท่าใด นี้เป็นพุทธวิสยั ซึ่งใครๆ ไม่อาจมีเสมอได้ สุคโต พระองค์จะเสด็จไป ณ ที่ใด
ก็เสด็จไปด้วยความสวัสดี เกิดชัยชนะเหล่าไพรีทุกสถาน ไปให้เกิดสุขส�ำราญแก่คนถ้วน
หน้า ได้รับการต้อนรับบูชาด้วยสักการะวรามิส โลกวิทู ทรงรู้แจ้ง จบทุกทิศตลอดสากล
โลกตั้งแต่พรหมโลกลงมาจนถึงยมโลก อนุตฺตโร ไม่มีมนุษย์เทพยดา หรือพรหมตนใด
จะมีคุณสมบัติเหนือพระองค์ ปุริสทมฺมสารถิ เป็นสารถีฝึกสอนมนุษย์คดให้ตรง โดย
ไม่ใช้ศัสตราวุธทุกประการ แม้ผู้นั้นจะเป็นยักษ์เป็นมาร ก็ตรัสประทานธรรมสั่งสอน
แก้ความร้ายแข็งกระด้างให้โอนอ่อนด้วยพระปรีชา สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เป็นบรมศาสดา
ของเทพเจ้า และเหล่านิกรชายหญิงทั่วไป พุทฺโธ ทรงเบิกบานพระหฤทัย และยังชาวโลก
ให้มีความเบิกบานดวงใจตื่นจากกิเลสนิทรา เกิดดวงตาเห็นบาปบุญและคุณโทษตลอด
สิ่งอันเป็นประโยชน์อนั ควรกระท�ำหรือหาไม่ ภควา ทรงมีนำ�้ พระทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา
พระกรุณาธิคุณ ในสรรพสัตว์เสมอกันทั่วหน้า ทรงประทานธรรมสมบัติแจกจ่ายแก่เหล่า
ประชานิกรสัตว์ กระท�ำสมบัตใิ นโลกมิให้เป็นหมัน ให้เป็นสมบัตติ ดิ ตามไปยังโลกสวรรค์
และพระนิพพาน พระเกียรติคุณ ๑๐ ประการ ของพระผู้มีพระภาคขจรไกลดังนี้ บรรดา
ประชาชนทั้งหลาย ตั้งต้นแต่พระมหากษัตริย์มีจอมคนพระเจ้าพิมพิสาร แคว้นมคธรัฐ
เป็นต้น ได้ยอมตนเป็นศิษย์บูชาด้วยสักการะวรามิสเป็นนิจกาล พระคุณของพระองค์
จึงยิ่งใหญ่ไพศาล
เมื่อสัจจกะนิครนถ์ได้สวนาการ ก็กระด้างด้วยมานะในจิตคิดต่อสู้เพื่อตนจะได้
เฟื ่ อ งฟู ยิ่ ง ใหญ่ ขึ้ น ไป เพราะน�้ ำ ใจมากด้ ว ยทิ ฏ ฐิ ม านะ คิ ด ว่ า วั น หนึ่ ง หากได้ พ บปะ
จะได้ พ าพวกบริ ษั ท ของตนเข้ า เฝ้ า รุ ก รานพระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ด้ ว ยปั ญ ญา มั่ น ใจว่ า
ถ้ า พระสมณโคดมได้ ฟ ั ง วาจาอั น ประกอบด้ ว ยปรี ช าสามารถของเราโต้ เ ข้ า ขั ด แย้ ง
ก็จะจ�ำนน ต่อนั้นประชาชนก็จะพากันยกย่องเรา ว่าควรจะได้รับเคารพบูชาจากมนุษย์
และเทพเจ้าทั่วไป สัจจกะนิครนถ์คิดแล้วก็กระหยิ่มใจ พยายามฝักใฝ่หาโอกาสอยู่
ทุกเวลา
อปรภาเค ครัน้ สมัยต่อมา สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพาพระสงฆ์สญ
ั จร เสด็จมายัง
พระนครไพสาลี ประทับอยู่ที่กุฎาคารศาลา ป่ามหาวัน เมื่อสัจจกะนิครนถ์ทราบข่าว
ก็พลันมีโสมนัส พาบรรดาโอรสกษัตริย์ผู้เป็นศิษย์ติดตามมา พร้อมทั้งประชาชนชาว
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พระนคร พากันบทจรตามไปมากกว่ามาก เพื่อจะสดับอรรถของพระผู้มีพระภาคจะแก้
ปัญหาด้วยพุทธปฏิภาณ
เหล่าชนมิจฉาทิฏฐิก็มุ่งไปดูสัจจกะรุกรานพระสมณโคดม บ้างก็คิดเพียงจะไปชม
พระบารมีและพุทธลีลาศ จึงเกิดเป็นมหาสันนิบาตของชาวพระนคร ต่างมุ่งหน้าพากัน
สัญจรตรงไปยังป่ามหาวัน
* ครั้งนั้น พระบรมศาสดาทรงเห็นสัจจกะนิครนถ์ พาบรรดาโอรสกษัตริย์มาเฝ้า
พระองค์ ก็ทรงทราบด้วยพระอนาคตังสญาณว่า สัจจกะจะมาตีโวหารแสดงความรู้ในเชิง
วิทยาให้ปรากฏแก่เหล่าราชโอรสกษัตริย์ลิจฉวี สัจจกะเป็นผู้มีความรู้ดีในไตรเพท ได้รับ
ยกย่องว่ามีปัญญาวิเศษในหมู่คนที่รู้น้อยถ่อยปัญญา หากตถาคตจะให้จำ� นนด้วยพุทธ
ปัญหาก็จะจนปัญญา หมดวาจาที่จะกล่าวแก้ บรรดาศิษย์และมหาชนก็จะเห็นเป็นผู้แพ้
ให้ได้อาย จักท�ำให้สจั จกะเบือ่ หน่ายไม่ศรัทธา ไม่แสวงหาธรรมอภิญญาอันยิง่ ใหญ่สบื ไป
ควรที่ตถาคตจะแก้ไขให้สัจจกะละเสียซึ่งทิฏฐิมานะ ปลงปัญญาเห็นอรรถสาระในพระ
อริยธรรมวินยั ถึงแม้สจั จกะจะยังไม่มวี สิ ยั อันควรจะได้อริยมรรคอริยผล ก็ยงั จะได้มอบ
ตนเข้าในพระพุทธศาสนา สืบไปเมื่อหน้าคือ เกิดมาอีกชาติหนึ่งก็ยังเป็นปัจจัยให้สัจจกะ
เข้าถึงซึ่งสมณเพศ เป็นพระเถระผู้มีคุณวิเศษเรืองปัญญามีนามว่า กาฬพุทธรักขิตเถระ
จักประกาศคุณพระพุทธรัตนะ ให้มหาชนเกิดความเลื่อมใส เป็นผลานิสงส์ยิ่งใหญ่ใน
ภายหน้า ครั้นพระบรมศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณปรีชาดังนั้นแล้ว
ครั้นได้ปฏิสันถารการปราศรัย พอให้แช่มชื่นใจในการเข้ามาเฝ้าแล้วมิช้า สัจจกะ
ก็เริ่มประกาศ ความเป็นผู้เจ้าปัญญา ตั้งปัญหาทูลถามนานาประการ หวังจะให้พระ
ศาสดาจารย์ทรงจ�ำนน สมเด็จพระทศพลก็ทรงพยากรณ์ให้แจ่มแจ้งทุกข้อที่ส�ำคัญ ๆ
ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังได้ทรงย้อนถามในธรรมอันสูงสุดซึ่งอยู่ในพุทธวิสัย สัจจกะก็
อึดอัดใจจนไม่อาจกล่าวแก้ ยอมจ�ำนน
ต่อนั้นสมเด็จพระทศพลก็ทรงบรรยายท�ำลายทิฏฐิมานะของสัจจกะที่หลงผิดกลับ
ความคิดให้เลื่อมใสในธรรมของพระโลกนาถ แล้วสัจจกะก็น้อมเศียรเกล้าถวายอภิวาท
สักการบูชา กราบทูลขออาราธนาให้ทรงพระกรุณาเสด็จไปรับอาหารบิณฑบาตในอาวาส
ที่พ�ำนักอาศัยพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก ด้วยน�ำ้ จิตคิดจะยอยกคุณค่าของพระรัตนตรัย
ซึ่งสมควรที่คนทั้งหลายจักเคารพบูชา อันตนได้เข้าใจผิดคิดดูแคลนมาเป็นเวลานาน
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ครั้นทราบว่า พระบรมศาสดาจารย์ทรงรับนิมนต์แล้ว ก็พาสานุศิษย์คลาดแคล้วกลับคืน
ยังสถาน สั่งให้จัดกระยาหาร เตรียมการอังคาสพระบรมโลกนาถและพระสงฆ์สาวก
ในวันพรุ่งนี้
ครั้นได้เวลารุ่งพระสุรยิ ศรีสมเด็จพระมหามุนบี รมนาถ ก็ทรงพาพระภิกษุสงฆ์ลีลาศ
ล่วงครรไล ไปยังอาวาสของสัจจกะนิครนถ์ ตามก�ำหนดเวลานิมนต์ของสัจจกะ ผู้จัดการ
ต้อนรับโดยคารวะด้วยกัลยาณจิต ครั้นทรงท�ำภัตตกิจและทรงอนุโมทนา ให้สัจจกะ
เกิดศรัทธากล้าหาญเลิกละลัทธินิครนถ์ที่นับถือมาแล้วเสียนานได้ นอบน้อมยอมตน
อยู่ในพุทธบริษัทอันดี อันว่าองค์พระชินศรีทรงช�ำนะสัจจกะนิครนถ์ด้วยธรรมวิเศษ
จึงเป็นชัยมงคลอุดมเดชของพระบรมศาสดา ขอชัยมงคลดังพรรณามา จงมีแด่พทุ ธศาสนิก
บริษัทตามควรแก่วสิ ัยในการกุศล

๗. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง 		
มะหิทธิง ปุตเตนะ
เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 		
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา
มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต 		
ชะยะมังคะลานิ ฯ
ค�ำแปล
๗. พระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะ
เถระ พุ ท ธชิ โ นรสนิ ร มิ ต กายเป็ น นาคราช
ภาพที่ ๗ ทรงชนะพญานาคนันโทปนันทะ
ไปทรมานพญานาคราช ชื่ อ นั น โทปนั น ทะ
ผู ้ มี ค วามรู ้ ผิ ด มี ฤ ทธิ์ ม าก ด้ ว ยวิ ธีท รงแนะน� ำ การแสดงฤทธิ์ แ ก่ พ ระเถระด้ ว ยเดช
แห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า
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มงคลที่ ๗
ครั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ พระชิ น ศรี สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงพาพระสงฆ์ ส าวก ๕๐๐ องค์
ทรงจาริกไปโปรดสัตว์ ตามคามนิคมน้อยใหญ่ พอสมควรแก่เวลาแล้ว ก็เสด็จคลาดแคล้ว
คืนสู่พระเชตวันมหาวิหาร เมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทราบข่าวสาร ก็พาบริวารเข้าเฝ้า
เยี่ยมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอาราม ทูลถามถึงทุกข์สุขและการงาน ยามเมื่อ
เสด็จนิราศพระวิหารไปบ�ำเพ็ญพุทธกิจในทางไกล ครั้นเมื่อได้ฟังพระด�ำรัสตรัสส�ำแดงให้
แจ้งใจแล้วก็ถวายอภิวาท อาราธนาสมเด็จพระโลกนาถ ให้เสด็จรับอาหารบิณฑบาต
พร้อมพระสงฆ์สาวกที่นิเวศน์ของท่านในวันพรุ่งนี้ เมื่อสมเด็จพระชินศรีรับอาราธนา
ด้วยดุษณีภาพนิ่งอยู่ก็รู้ชัด ก็มีความโสมนัสถวายอภิวาทพระโลกนาถ กลับคืนหลัง
ยังนิเวศน์สถาน สั่งให้จดั ประณีตโภชนาหาร เตรียมถวายพระศาสดาจารย์ในวันพรุ่งนี้
ปัจจูสสมเย ครั้นเวลาใกล้รุ่งพระสุริยศรีในราตรีนั้น สมเด็จพระภควันต์ ทรงแผ่
ข่ายพระญาณตรวจดูอุปนิสัยสัตว์ในโลกธาตุ ก็ทรงเห็นพญานันโทปนันทนาคราชเข้ามา
ปรากฏ สมควรจะทรมานให้สนิ้ พยศอันร้ายกาจ แม้จะอยูใ่ นวิสยั แห่งทิชาชาติ ซึง่ ไม่สามารถ
จะบรรลุมรรคผลก็ตามที เพราะจะได้เกิดความยินดีในคุณพระศรีรัตนตรัย เลิกละ
ความโหดร้ายอุลามก จะได้เกิดกุศลจิตคิดมายอยกธรรมปฏิบัติ ตามควรแก่วิสัยสัตว์
อันจะพึงมี
ครั้นสมเด็จพระชินศรีพิชิตมาร ทรงอาวัชนาการนึกแน่ในพระทัยแล้วมิช้า จึงมี
พระบั ญ ชาให้ พ ระอานนเถระเผดี ย งพระอรหั น ต์ ทั้ ง หลายให้ ม าประชุ ม พร้ อ มกั น ที่
หน้าพระเชตวันในเวลารุ่งเช้า
ครั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพาพระอริยสาวกเหาะมาทางคัคนานต์ ด้วย
อานุภาพอิทธิปาฏิหาริย์แห่งสมาบัติข้ามภูเขาป่าชัฏ ท่อ ธาร ละหาน เหว หนอง คลอง บึง
จนบรรลุถึงถิ่นพญานันโทปนันทนาคราช ซึ่งเป็นพญานาคที่ร้ายกาจตามวิสัยจะท�ำอะไรๆ
ก็ท�ำตามใจทุกประการ ด้วยทิฏฐิสันดานพาลครอบง�ำน�ำให้ประพฤติผิด มีโทสะจริต
เป็นมูลฐาน เป็นเหตุให้กเิ ลสมารเข้าสิงจิต คอยเพ่งจับความผิดผู้อื่นด้วยริษยา
ดังนั้น พญานันโทปนันทนาคราช ได้เหลือบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วย
พระสงฆ์สาวก ๕๐๐ เสด็จมาทางอากาศงามประหนึ่งหงส์เหมราช พร้อมหงส์บริวาร
บิ น ผ่ า นมาในเวหาส ฉะนั้ น แทนที่ พ ญานาคจะเกษมสั น ต์ โ สมนั ส ในพุ ท ธาภิ นิ ห าร
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กลับเดือดดาลในจิตคิดเห็นผิดไปว่าพวกสมณะโล้นเหล่านี้ เหาะข้ามหัวกูผู้มากด้วยฤทธิ์
แม้ เ ทพเจ้ า ยั ง ยอมเป็ น มิ ต รไม่ คิ ด ล่ ว งเกิ น ชะรอยสมณะโล้ น เหล่ า นี้ จ ะเหาะเหิ น
ไปสู่เทวโลกสถาน ซึ่งความจริงจะไม่เหาะผ่านมาทางนี้ก็ยังไปได้ แต่สมณะโล้นเหล่านี้
มีจิตใจก�ำเริบรังควาน ครั้นเมื่อเหาะผ่านทางนี้ ก็จะเกลี่ยผงเผ่าเถ้าธุลีละอองเท้าให้
ร่วงหล่นลงตรงศีรษะเราเป็นแม่นมั่น คงจะส�ำคัญตนว่าเป็นผู้วิเศษสุด เอาเถอะ! เราจะ
รั้งสมณะเหล่านี้ให้หยุดไม่ให้ไป ให้เธอแจ้งแก่ใจเสียบ้าง ว่ายังมีผู้อื่นมีฤทธิ์แก่กล้า
สามารถเหนือตน พ้นวิสัยที่สมณะจะข้ามโดยแท้
เมือ่ พญานาคนึกแน่ใจตามวิสยั อันธพาล ทันใดนัน้ ก็ส�ำแดงอภินหิ ารเหาะขึน้ สูท่ อ้ งฟ้า
นิรมิตกายาให้ใหญ่ยาว รวบรัดภูเขาสุเมรุด้วยขนดหางได้เจ็ดรอบ แล้วก็แผ่พังพาน
บังดาวดึงส์เทวสถาน ต่อนั้น ก็บันดาลให้เกิดควันและหมอกมืดมัวไปทั่วทั้งหมด มิให้
แลเห็นสุเมรุบรรพตตลอดท้องฟ้า
รฏฺฐปาโล ตํ ทิสฺวา เมื่อพระรัฐบาลได้เห็นความมืดมนอนธการ เช่นนั้น จึงกราบ
ทูลถามสมเด็จพระภควันตบพิตรพิชิตมารว่า ข้าแต่พระบรมศาสดาจารย์ผู้ร่มเกล้า
แต่กาลก่อนข้าพระพุทธเจ้าเคยตามเสด็จพระบรมโลกนาถ ได้เห็นยอดภูเขาสุเมรุราชนั้น
งามไปด้วยแก้ว ๗ ประการ บัดนี้เป็นไฉนสัตตรัตน์ชัชวาลจึงมิปรากฏดู หายไปหมด
แม้แต่ภูเขาสัจภัณฑ์
ทีส่ ดุ แม้เมืองดาวดึงส์สวรรค์กแ็ ลไม่เห็นน่าหลากจิต สมเด็จพระธรรมสามิสรรับสัง่ ว่า
ดูราพระรัฐบาล อันความมืดมนอนธการซึ่งยิ่งใหญ่ไพศาลที่บันดาลแต่หากเกิดจากความ
อันธพาลของพญานันโทปนันทนาคราชมามีจติ คิดประมาทดูหมิน่ ตถาคตและภิกษุทงั้ หลาย
จึงส�ำแดงเดชนิรมิตกายให้ยาวใหญ่ทั้งพังพาน ปิดบังเทวสถานแล้วท�ำให้มืดมนตลอด
ท้องเวหนที่เธอเห็นอยู่ในบัดนี้
ต่ อ นั้ น พระรั ฐ บาลก็ ป ระนมกรอั ญ ชลี ขอประทานโอกาส รั บ อาสาจะทรมาน
พญานาคราชให้สิ้นพยศ แต่พระตถาคตมิได้ประทานให้ ตรัสว่าเรื่องนี้มิใช่วิสัยที่รัฐบาล
จะพึงอาสา ยังพระเถระต่างๆ ก็เข้ามาขอประทานโอกาส แต่สมเด็จพระบรมโลกนาถมิได้
ประทานให้ รับสั่งว่ายังมิใช่วิสัยของท่านทั้งหมด
จนถึงพระโมคคัลลานะเถระเจ้า เข้ามาประณตขอประทานโอกาส รับจะทรมาน
พญานาคราชให้ส้นิ ฤทธิ์ พามาเฝ้าสมเด็จพระธรรมสามิสรในเช้าวันนี้ สมเด็จพระมหามุนี
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ก็ประทานโอกาสให้ ตรัสว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นวิสยั ของโมคคัลลานะ ด้วยมีกำ� ลังอิทธิพละควรแก่
จะรับงานอาสา
ครั้นประทานโอกาสแล้ว พระศาสดาก็ทรงพาพระสงฆ์ท้ังหลายหลีกไปประทับรออยู่
ยอดภูเขา คอยชมพระเถรเจ้าส�ำแดงอภินิหารทรมานพญานาคราช
เมื่อพระมหาโมคคัลลานะได้รับประทานโอกาสก็มิได้รอช้า อาศัยอ�ำนาจอิทธิบาท
นิ ร มิ ต กายเป็ น พญานาคราชยาวใหญ่ ก ว่ า พญานาคราชนั น ทะอี ก ๑ เท่ า รวบรั ด
พญานันโทปนันทะบีบเข้ากับภูเขาสุเมรุนั้น ประหนึ่งว่าบุคคลเอาเชือกและชะเนาะมา
ขันลงลิ่ม เอาน�้ำมันจากเมล็ดงา
แม้พญานาคราชนัน้ จะดิน้ อย่างใดก็ไม่หลุด ทีส่ ดุ จะบังหวนควันพ่นไฟร้ายแรงเท่าใด
พระเถรเจ้าก็กลับท�ำให้ย่งิ ใหญ่กว่าอีก ๑ เท่า ควันและไฟกลับไปรมแผดเผาพญานาคนั้น
ให้อึดอัดและเร่าร้อนสุดที่จะทนทาน ต้องเปลี่ยนรูปเข้าต่อสู้กับปาฏิหาริย์ของพระเถรเจ้า
ในรูปใหม่ แต่แม้จะส�ำแดงเดชโดยประการใดๆ
ในที่สุดก็กลับร้ายต้องพ่ายแพ้พระเถระเจ้าทุกประการ สุดท้ายก็ต้องจ�ำแลงกายเป็น
กุมารเข้าไปหาพระเถระเจ้าด้วยความเคารพนอบนบยอมตนเป็นศิษย์ ไม่ขอต่อฤทธิ์
ทุกประการ ทัง้ กล่าวสรรเสริญอิทธิปาฏิหาริยข์ องพระเถระเจ้าว่าทรงคุณล�้ำเลิศประเสริฐสุด
แต่พระมหาโมคคัลลานะ ก็กล่าวเตือนให้หยุด ห้ามมิให้พูดต่อไปว่า ดูกรพญา
นันโทปนันทะ เพราะอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งหลายที่อาตมาส�ำแดงนี้ ยังเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่อยู่ใน
พุทธวิสัย ด้วยเป็นคุณสมบัติของศิษย์ จะเสมอด้วยปาฏิหาริย์ของพระธรรมสามิสร
ผู้เป็นพระบรมศาสดาจารย์ของเราหาได้ไม่ ถ้าท่านจะได้เข้าไปเฝ้าใกล้ๆ ได้สดับรับ
พระโอวาทท่านก็จะเกิดความรู้ความสามารถก�ำจัดเวรและภัย ทั้งยังปลดเปลื้องข้อสงสัย
นานาประการได้ด้วยปรีชาญาณวิเศษ ช่วยบรรเทากรรมกิเลสและภัยพิบัติอันจะพึงมี
เป็นสง่าราศีให้ผ่องใส แม้ในเทวสมาคม มาเถิดนันโทปนันทะ เราจะพาท่านไปชื่นชม
พระบรมโลกนาถ กล่าวแล้วพระเถรเจ้าก็พาพญานาคราชไปถวายบังคม ยอกรอัญชลี
กราบทูลมอบพญาวาสุกรีแด่สมเด็จพระชินศรีพชิ ติ มาร ขอให้ทรงพระกรุณาโปรดประทาน
พระโอวาท
เมื่อสมเด็จพระโลกนาถจะประทานอนุสาสนี จึงตรัสว่า ดูกรพญาวาสุกรีผู้เรืองยศ
อันบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหมดผู้เกิดมาย่อมปรารถนาความสุข ไม่ต้องการความทุกข์
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ทุกประการ ดังนั้นบุคคลจึงมิควรจะประหัตประหารเบียดเบียนให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย
ประการใดๆ แม้แต่ประทุษร้ายด้วยน�้ำใจก็ไม่ควรคิด ไม่ควรจะถือตน ว่ามีฤทธิ์ ไม่มีใคร
ต่อต้าน เพราะมิใช่วิสัยของผู้มียศศักดิ์อัครฐานจะพึงกระท� ำ ด้วยเป็นทางก่อให้เกิด
บาปกรรมท�ำลายฤทธิ์ เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ของอ�ำนาจวาสนา สร้างศัตรูมาบีฑาให้
เดือดร้อน ไม่มคี วามสุขเกิดเป็นทุกข์เพราะมีฤทธิ์ผิดวิสัย แทนที่จะมีความสุขกายสุขใจ
ได้ชื่นบาน
ทั้งนี้ก็เพราะใช้อ�ำนาจผิดมาตรฐานของผู้เป็นใหญ่ นันโทปนันทะ จงหมั่นส�ำรวมใจ
ด้วยสติด�ำริรั้งระวังใจให้หยุดยั้งอย่าผลุนผลัน อย่าคิดผิดไปว่าความส� ำคัญอยู่ที่การ
แผลงฤทธิ์ หรื อ ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อ ยู ่ ที่ ก ารส�ำ แดงอ� ำ นาจ นั่ น เป็ น การผิ ด พลาดอย่ า ง
น่าสงสารนันโทปนันทะ อันผู้มีอภินิหารรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และอ�ำนาจจะต้องเป็นผู้สามารถ
เหนีย่ วรัง้ ใจไว้ได้เป็นอย่างดี โดยปกครองอินทรีย์ คือกายใจ ให้อยูใ่ นสันตินยิ ม ไม่ทำ� อะไร
ตามอารมณ์โดยมิได้วจิ ยั วิจารณ์ นันโทปนันทะ จงมัน่ ในปรีชาญาณอัตตสมบัติ สมาทาน
เบญจวิรัติ ไว้เป็นทุนส�ำหรับตน ด�ำเนินตามแนวสาธุชนในปางก่อน ให้เกิดสุขสถาพร
สัมฤทธิผล พ้นจากอภัพพบุคคลวิสัยสัตว์ ได้ซึ่งมนุษย์สมบัติในภายหน้า เป็นปัจจัย
ให้เข้าสูม่ รรคาแห่งพระนิพพานหมดทุกข์เดือดร้อน ทุกประการ ฉะนี้เถิด
เมือ่ พญานันโทปนันทนาคราช ได้สดับพระพุทธโอวาททีท่ รงพระกรุณาโปรด หยัง่ เห็น
ทุ ก ข์ เ ห็ น โทษและภั ย พิ บั ติ ใ นบาปกรรมที่ ท� ำ มา ก็ เ กิ ด ปี ติ ศ รั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา
น้อมเศียรเกล้าลงบูชาขอขมาโทษที่ล่วงเกินในพระรัตนตรัย สมาทานมั่นอยู่ในเบญจวิรัติ
พร้อมด้วยกัลยาณธรรม สุปฏิบัติเป็นอันดี
ครั้นสมเด็จพระชินศรีทรงเห็นพญานันโทปนันทะเกิดศรัทธาอุตสาหะมั่นคงเช่นนั้น
แล้ว ก็ทรงอนุโมทนาและอ�ำลาพญานาคราช พาพระสงฆ์เหาะมาทางอากาศ จนบรรลุถึง
นิวาสสถานของท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ อริยบุรุษพุทธเวไนย เสด็จเข้าไปประทับนั่ง
ยังบวรอาสน์ ซึ่งท่านมหาเศรษฐีปูลาดตกแต่งไว้เป็นอันดี
ต่อนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงทูลถามถึงความล่าช้าที่ทรงพาพระสงฆ์มาเวลา
สายผิ ด สั ง เกต สมเด็ จ พระโลกเชษฐ์ ก็ ท รงส� ำ แดงเหตุ ที่ ใ ห้ พ ระมหาโมคคั ล ลานะ
ท�ำสงครามกับนันโทปนันทนาคราช จนพญานาคปราชัย และมั่นอยู่ในศาสโนวาทแล้ว
จึงกลับมา
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ครั้นท่านเศรษฐีได้สดับก็เกิดมุทิตาปสันนาการ น้อมถวายไทยทานเป็นงานฉลองชัย
ช�ำนะของพระพิชิตมารถึง ๗ วัน จึงเสร็จพิธีดังนั้น ชัยช�ำนะของพระชินศรี จึงเป็น
ชัยช�ำนะที่สมบูรณ์ด้วยความสวัสดีโดยธรรมวิเศษ จัดเข้าในชัยมงคลอุดมเดชของพระ
บรมศาสดา ขอชัยมงคลดังพรรณนามา จงมีแด่มวลพุทธบริษทั ตามสมควรแก่วสิ ยั ในกุศล

๘. ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ
สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง
วิสุทธิชุติมทิ ธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา
ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา
ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
ค�ำแปล
๘. พระพุทธองค์จอมมุนี ได้ชนะพรหม
ผู้มีนามว่า ท้าวพกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ มีอันส�ำคัญ
ภาพที่ ๘ ทรงชนะท้าวพกาพรหม
ตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ มีมืออัน
ท้าวภุชงค์ คือทิฏฐิที่ตนถือผิด รัดรึงไว้แน่นแฟ้นแล้ว พระพุทธองค์จอมมุนีทรงชนะ
พกาพรหมนั้น ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า.

มงคลที่ ๘
สมัยหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับยับยั้งยังพระเชตวันมหาวิหาร ณ
พระคั น ธกุ ฎี ซึ่ ง ท่ า นอนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี ส ร้ า งถวาย ทรงอาศั ย พระนครสาวั ต ถี
เป็นทีป่ ระกาศพระศาสนา บรรเทาความเห็นอันแรงกล้าในทางผิด ตามฉัพพิธจริตนิสยั สัตว์
ขัดแย้ง สุปฏิบัติของสาธุชน ผิดจารีตของพุทธบุคคล โดยมิได้ใช้วิจารณญาณปิดบัง
ทางสวรรค์และพระนิพพานในเบื้องหน้า ตรัสสอนให้ มนุษย์ เทวดาและมหาพรหม
เกิดความนิยมในจตุราริยสัจ หยั่งเห็นคุณในสัมมาปฏิบัติ อันเป็นนิยยานิกธรรมตามควร
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แก่วิสัยสัตว์ อันควรจะแนะน�ำให้ด�ำเนิน เพื่อความจ�ำเริญในเบื้องหน้าครั้งหนึ่ง พระผู้มี
พระภาคเจ้าเสด็จประทับยังป่าสุภควัน ทรงทราบความปริวิตกของท้าวพกาพรหมว่า
พกาพรหมก�ำลังจะจมลงในห้วงแห่งสัสสตทิฏฐิ โดยด�ำริผิด คิดเห็นไปว่าสิ่งทั้งหลายเป็น
ของเที่ยงแท้ ไม่แปรผัน จะเป็นอะไรก็เป็นอยู่พรรณนั้นไม่เปลี่ยนแปลง จะอ่อน จะแข็ง
จะร้าย จะดี อย่างไร ก็ไม่แปรไปเป็นอย่างอื่น จะแช่มชื่นขมขื่นทุกข์สุขอย่างใดๆ ก็เป็น
ธรรมดา หาใช่บาปบุญคุณโทษอะไรๆ มาน�ำพาก็หาไม่
เมื่ออยู่ในสถานะใด ๆ ก็คงอยู่ในสถานะนั้น ๆ ตามภูมติ ามชั้นของสัตว์ ขัดแย้งต่อ
ศาสนปฏิบัตขิ องพระทศพล ที่ตรัสสอนว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน กรรมดี
และกรรมชั่วย่อมจะให้ผลสุขและทุกข์ ตามสนองตามโอกาส ไม่มีผู้ใดใครจะขัดขืน
อ�ำนาจของกรรมได้ ทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอ�ำนาจของกรรม สุดแต่กรรมนั้น
จะเป็นธรรมหรือหาไม่ ตลอดแม้สรรพสิ่งทั้งหลาย ตั้งแต่สังขารร่างกาย เป็นต้น ย่อมเป็น
อนิจจัง จลาจลผันแปรแตกสลายด้วยสรรพภัยพิบัติ ไม่มีสิ่งใดในวงวัฏจะทนทาน
คงเที่ยงธ�ำรงอยู่หากไม่มีปัญญาญาณก็ไม่สามารถจะหยั่งรู้ได้ถ่องแท้ ดังพกาพรหมที่
จมอยู่ในห้วงแห่งกระแสสัสสตทิฏฐิ จึงท�ำให้เกิดความด�ำริไปในทางผิดคิดไม่ชอบด้วย
กัมมัสสกตาญาณ สมควรที่พระตถาคตเจ้าจักประทาน พระสัทธรรมโปรดให้ปล่อยทิฏฐิ
อันเป็นโทษ ใช่ทางเกษมสานต์
ครั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงท�ำปาฏิหาริย์ขึ้นไปยังพรหมโลก เพื่อประทาน
ธรรมวิโมกข์ด้วยพระมหากรุณา แล้วเสด็จพระพุทธลีลาไปยังวิมาน อันเป็นนิวาสสถาน
ที่อยู่ของพกาพรหม ผู้มที ิฏฐิวิบัติ
ตํ ทิสฺวา เมื่อพกาพรหมได้เห็นพระผู้ทรงสวัสดิ์ สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงวิมาน
ก็มีความชื่นบานเป็นอย่างมาก ทูลอาราธนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคให้เสด็จประทับ ณ
พระที่นั่งอันงาม ต่อนั้น ก็แสดงความโสมนัสแห่งดวงจิตให้ปรากฏที่ได้เห็นพระบรมสุคต
ทรงพระมหากรุณาเสด็จมาถึงนิวาสสถาน แล้วส�ำแดงออกซึ่งอหังการ มมังการด้วย
อ�ำนาจทิฏฐิว่า
“ข้าแต่พระสัมพุทธะ ทีพ่ ระองค์ตรัสสอนว่า สิง่ ทัง้ หลายมีชราและมรณะ เป็นทุกข์เข็ญ
เป็นภัยเห็นจะผิด ข้าพระองค์เห็นว่า ทุกสิง่ จะต้องด�ำรงคงสภาพอยูเ่ ป็นนิตย์ ไม่เปลีย่ นแปลง
ไม่จ�ำต้องแสวงธรรมอันใดมาปรุงแต่ให้เกิดสุข ปลดเปลื้องทุกข์ภัยพิบัติแต่ประการใด
ถ้าไปคิดเห็นว่าทุกข์ ก็เกิดทุกข์ หากคิดเห็นว่าเป็นสุขก็มสี ขุ ไม่เดือดร้อนทุก ๆ ประการ”
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ล�ำดับนั้น พระบรมศาสดาจารย์จงึ ตรัสว่า “ดูกรพกาพรหมเอย ท่านนี้อยู่ในพรหม
โลกเสียเคย จึงมองไม่เห็นความทุกข์ เพราะโทษที่อยู่ในความสุขความส�ำราญ ทั้งขาด
วิจารณญาณเพ่งพินจิ จึงท�ำให้หลงผิดคิดไปว่า สิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงถาวร อันความ
จริงนั้น ทุกสิ่งจะแน่นอนมั่นคงอยู่มิได้ จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอ�ำนาจของเหตุ
ทุกสิ่งต้องอยู่ภายในขอบเขตของกรรมเป็นผู้บนั ดาล”
พกาพรหมก็โต้แย้งพระศาสดาจารย์ว่า หามิได้ด้วยสิ่งทั้งหลายในโลกธาตุ ย่อมเกิด
แต่อ�ำนาจของมหาพรหมผู้เสกสร้างมาทั้งสิ้น แม้ฟ้าและดิน ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ
ดวงดาว ที่สุดความร้อนความหนาว ลม ฝน ทุกประการ ล้วนแต่มหาพรหมบันดาลให้
เกิดมี ทุกสิ่งในโลกนี้ มหาพรหมย่อมรู้แจ้งจบ สิ่งใดๆ ที่มหาพรหมจะไม่พบ ไม่เห็น
ไม่รู้ มิได้มี แม้สิ่งนั้นจะอยู่ในพื้นปฐพีหรือท้องทะเล เวหาส มหาพรหมก็สามารถรู้เห็น
ไม่มีใครจะคิดท�ำซ่อนเร้นให้ล้ลี ับ ถึงกับมหาพรหมจับไม่ได้
ครั้งนั้น สมเด็จพระจอมไตร ใคร่จะทรมานพกาพรหม ผู้มีจิตอหังการด้วยทิฏฐิวิบัติ
ให้ส�ำนึกว่า ตนเองยังเป็นสัตว์ทเี่ วียนว่ายในสงสาร ยังมีนำ�้ ใจเป็นพาลด้วยคิดผิดเพียงแต่
เรืองฤทธิ์ในโลกีย์ ก็โอหังฮึกเหิมว่าตนรู้ดีแจ้งจบสรรพวิชา จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า
“ดูกร พกาพรหมถ้าท่านยังยืนยันว่าท่านเป็น ผูอ้ ดุ มสยัมภูญาณ ยิง่ กว่าเทพยดาและมนุษย์
ทั้งหมด ท่านจงส�ำแดงฤทธิ์ให้ปรากฏโดยอันตรธานกายหายไป จากที่นี้ไปอยู่ในที่ซึ่ง
ตถาคตไม่สามารถจะรูเ้ ห็นได้เมือ่ ใด เมือ่ นัน้ ตถาคตจึงจะยอมให้วา่ ท่านเป็นสยัมภูผยู้ งิ่ ใหญ่
ในบัดนี้”
ความจริง พกาพรหมใคร่จะส�ำแดงอิทธิปาฏิหาริย์ของตนให้ประจักษ์แก่พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า และบรรดาพรหมทั้งหลายอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อเป็นโอกาส ก็ส�ำแดงอานุภาพ
ก�ำบังกายหายไปจากที่นั้น แต่ก็ไม่พ้นพระพุทธญาณหยั่งรู้ได้ ไม่ว่าจะไปซุกซ่อนในที่ใด
พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบและตรัสบอกได้
ที่สุดแม้ พกาพรหมจะนิรมิตกายให้ละเอียดไปซ่อนเร้นอยู่ในเม็ดทรายในท้อง
ทะเลลึก โดยนึกว่าพระพุทธเจ้าจะไม่หยั่งรู้ แต่สมเด็จพระบรมครูกท็ รงรู้ได้ ตรัสบอกว่า
ขณะนีท้ า่ นได้ไปซ่อนอยูใ่ นเม็ดทรายนัน้ ๆ พกาพรหม ไม่สามารถจะก�ำบังปัญญาญาณของ
พระตถาคตเจ้าได้ บังเกิดโทมนัสขัดใจที่หลบลี้หนีไม่พ้น
ที่สุดพกาพรหมก็หลบคืนเข้าไปซ่อนอยู่ในวิมานของตน เป็นที่อดสูอย่างล้นพ้นแก่
บรรดาพรหมทัง้ หลาย แต่แล้วก็ระงับความละอาย ออกมาเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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แล้วทูลว่า “ดูกรพระสมณะ ชาวโลกยกย่องท่านว่าเป็นนาถะที่พึ่งด้วยพึงใจ ถ้าพระองค์
จะสามารถอันตรธานกายหายไป จนข้าพระองค์จะมองเห็นไม่ได้นั่นแหละ ข้าพระองค์
จึงจะสรรเสริญ นับถือว่าพระองค์ คือสัพพัญญู ควรที่เคารพบูชา”
ภควา สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้า จึงทรงท�ำปาฏิหาริยอ์ นั ตรธานกายหายไปในทีเ่ ฉพาะ
หน้าแห่งบรรดามหาพรหม เสด็จประทับอยู่ในท่ามกลางประชุมพรหมสันนิบาต แต่ไม่มี
พรหมองค์ใดจักสามารถเห็นพระองค์ได้ ทั้งทรงแสดงพระธรรมเทศนา บรรดามหาพรหม
ทั่วหน้าได้ฟังแต่พระสุรเสียง เสียงไพเราะเสนาะโสต แต่มิได้เห็นพระรูปพระสุคต
พากันสงสัยประหลาดใจตะลึงลาน เลื่อมใสในพระพุทธปาริหาริย์ของพระบรมศาสดา
ครั้งนั้น พกาพรหมพยายามใช้ก�ำลังทิพจักษุและทิพปัญญา สอดส่องค้นคว้าหา
พระบรมศาสดาทัว่ ทัง้ ทุกสถานตลอดโลกธาตุ ก็ไม่สามารถแลเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
จนใจจนปัญญา หมดก�ำลังที่จะค้นคว้า บอกพรหมทั้งหลายว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู่
ที่ใดได้
ขณะนั้นสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสเรียกว่า “ดูกรพกาพรหม ตถาคตก�ำลังเดินจงกรม
อยู่บนเศียรเกล้าของท่านอยู่ในขณะนี้” ตรัสแล้วพระมหามุนีสุคตเจ้า จึงส�ำแดงพระกาย
ให้ปรากฏแก่มหาพรหมทั้งหลาย ด้วยพระอิริยาบถเสด็จจงกรมอยู่บนเศียรเกล้าของ
พกาพรหม พรหมทั้งหลายต่างก็ยอกรประนมนมัสการ ชื่นชม อิทธิปาฏิหาริย์ที่สูงกว่า
เทพยดาและพรหม มารทัง้ หมด ท�ำให้พกาพรหมอัปยศหมดมานะยอมจ�ำนน
ต่ อ นั้ น สมเด็ จ พระทศพลก็ เ สด็ จ ลงมาประทั บ นั่ ง บนพระพุ ท ธอาสน์ แล้ ว ตรั ส
ประภาษกับพกาพรหมว่า “ดูกรพกาพรหมเอย ท่านได้ละเลยสมาบัตเิ มือ่ ครัง้ เป็นพระดาบส
มาได้รับความสุขสมมโนรถในพรหมโลกเสียนาน จ�ำเนียรกาลนับได้หลายกัปหลายกัลป์
เมื่อครั้งแรกขึ้นมาบังเกิดอยู่ในชั้นเวหัปผละ แล้วจุติเลื่อนขึ้นมาชั้นสุภกิณหะถึง ๖๔ กัลป์
ด้วยความชื่นชม ต่อมาได้จุติขึ้นมาอยู่ชั้นอาภัสสรพรหมตลอดกาล พกาพรหมเอย
ท่านยังหารู้จักสถานที่บังเกิดครั้งแรกของท่านไม่ จึงเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไป น่าสังเวช
เพราะท่ า นที่ ไ ม่ มี ป ั ญ ญาหยั่ ง เห็ น เหตุ แ ห่ ง สมบั ติ แ ละวิ บั ติ ที่ ต นมี ค วามก� ำ หนั ด และ
เบื่อหน่าย หมกมุ่นอยู่ในความสุขทั้งหลายในพรหมโลก ห่างจากมรรคผลและวิโมกข์
ที่เคยมุ่งหมาย กลับไปเห็นผิดคิดว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีบาป
บุญอันใดมาตกแต่งให้สตั ว์มีสุขมีทุกข์ ไม่มีกรรมใดๆ จะมาท�ำให้เปลี่ยนสถานะ ผิดจาก
ธรรมของพระอริยะทีก่ ล่าวสอน พกาพรหมเอย แต่ปางก่อนท่านสิบงั เกิดเป็นมนุษย์ในสกุล
พราหมณ์ ภายหลังเห็นโทษในเบญจกาม แล้วสละออกบวชเป็นดาบส บ�ำเพ็ญพรตตาม
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ฤาษีวสิ ยั มีจติ มัน่ อยู่ในสมาบัตภิ าวนาสมัยหนึง่ ท่านมีศรัทธาสร้างธารน�ำ้ ปล่อยน�ำ้ เลีย้ ง
พ่อค้าเกวียน ๕๐๐ ซึ่งอดน�ำ้ ใกล้จะถึงแก่ความตาย ให้ทุกคนดื่มดับกระหายให้สดชื่น
ยั่งยืนชีวติ กลับไปโดยความสวัสดี อีกครั้งหนึ่ง พวกโจรมาโจมตีปล้นทรัพย์สมบัติของ
ชาวบ้านทั้งหลายใกล้จะถึงความย่อยยับ ท่านยังกรุณาช่วยขับโจรทั้งหลาย ให้ความ
ปลอดภัยแก่หมู่มนุษย์ด้วยกุศลจิต อีกครั้งหนึ่ง พญานาคก�ำลังจะฆ่าเหล่าพานิชพ่อค้า
เรือส�ำเภาในทะเลใหญ่ ท่านก็ชว่ ยก�ำจัดพญานาคให้หนีไปด้วยเมตตา ให้บรรดาหมูพ่ อ่ ค้า
ได้รอดตาย รวมเป็นกุศลมากมายที่ท่านได้ท�ำมา
ดูกรพกาพรหม อย่าประมาท จงใช้ปรีชาสามารถหยั่งเห็นอ�ำนาจของบุญกรรมและ
บาปกรรม ที่ท�ำให้คนมีฐานะสูงต�่ำตามควรแก่เหตุ จงใช้ปัญญาสังเกตถึงความไม่จีรัง
ยั่งยืนของสมบัติและความสุขทุกสถาน แม้แต่อารมณ์ของใจก็ไม่ยืนนาน ล้วนเป็น
สมุฏฐานที่ตั้งแห่งความไม่สงบสุข ยังสรรพกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทมนัสซึ่งท�ำให้จิต
ห่างจากนิโรธสัจบ�ำบัดเข็ญ พกาพรหมเอยท่าน จงอุตส่าห์บำ� เพ็ญอัฏฐังคิกมรรค จ�ำเริญ
อานุภาพธรรมช่วยพิทกั ษ์ความสงบ จิตใจของท่านก็จกั แนบสนิทเข้ากับพระนิพพาน โดย
กาลไม่นานนี้แล”
ในอวสานกาลเป็นทีจ่ บลงแห่งพระธรรมเทศนา พกาพรหมก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติผล
แล้วน้อมศิโรราบกราบพระบาทยุคลโดยคารวะเป็นอันดี มอบตนเป็นสาวกของพระชินศรี
ศาสดาจารย์ พรหมทั้งหลายก็พากันแซ่ซ้องร้องสาธุการ ว่าสมเด็จพระพิชิตมารทรงช�ำนะ
พกาพรหมด้วยธรรมอุดมญาณวิเศษ จัดเป็นชัยมงคลอุดมเดชของพระบรมศาสดา
ขอชัยมงคลดังพรรณนามา จงมีแด่มวลพุทธศาสนิกบริษัท ตามควรแก่วิสัยในการกุศล.
นรชนใดมีปัญญาไม่เกียจคร้าน สวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคล ๘ คาถา
แม้เหล่านี้ทุก ๆ วัน นรชนนั้นจะพึงละเสียได้
ซึ่งอุปัทวะอันตราย มีประการต่าง ๆ เป็น
อเนก และจะถึงซึ่งวิโมกข์ พ้นจากทุกข์ และ
อุปาทานทั้งปวง อันเป็นบรมสุข แลฯ
สมเด็จพระมหามุนวี งศ์
(สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.๙)
ผู้รวบรวม
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เกร็ดธรรม
การแก้ปัญหาชีวิต
การแก้ปัญหายุ่งยากของชีวิต ไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มปริมาณ หรือ แก้ด้วยการ
หลบหนี แต่จะแก้ด้วยการศึกษา ให้ร้เู หตุทมี่ าของความยุ่งยากนัน้ การค้นพบต้นเหตุ
นั้นแล คือการแก้ปัญหาชีวิต

คาถากันความทุกข์
เมื่ อ ได้ ล าภ ยศ สรรเสริ ญ สุ ข ให้ เ สกคาถาว่ า เกิ ด ขึ้ น ตั้ ง อยู ่ ดั บ ไป
เมื่อสิ่งนั้นเสื่อมสิ้นไปจะได้ไม่ทุกข์ใจ เมื่อประสบกับความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ
นินทา ทุกข์ ให้เสกคาถาว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป จะได้ไม่ทุกข์ทรมานใจภาวนา

คติธรรมน�ำใจ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ความดีให้ความอิ่มใจในเบื้องหลัง ให้ความสมหวังในเบื้องหน้า
จงพอใจในชีวิตของตัวเอง โดยมิต้องไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่น
ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี เป็นคนอาภัพอับโชคที่สุด
ยินดีในสิ่งที่ตนได้ พอใจในสิ่งที่ตนมี เป็นคนโชคดีที่สุด
มัวเมาในสิ่งที่ตนได้ หลงใหลในสิ่งที่ตนมี คือการสร้างเรือนจ�ำขังตัวเอง
เห็นโทษในสิ่งที่ตนได้ เห็นภัยในสิ่งที่ตนมี คือความเป็นอิสระในโลก
ถ้าไม่รู้จกั ความทุกข์ จะพบความสุขได้ท่ไี หน
ถ้าไม่ยอมปล่อยวาง จะพบความว่างได้อย่างไร
ถ้าหาความสุขจากความมัวเมา เท่ากับจับเจ่าอยู่ในกระจก
โลกจะลุกเป็นไฟ เพราะใจขาดธรรม
การปฏิวตั ิดัดนิสัย เป็นการแก้ไขที่ถูกต้อง
ถ้ารักประเทศชาติ อย่าถือโอกาสร�่ำรวย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ถ้าอยากเป็นคนก้าวหน้า อย่ามัวอิจฉาคนอื่น
ถ้าอยากเป็นชายจริงหญิงแท้ อย่าเปลี่ยนแปรประเพณี
คุณค่าของสัตว์อยู่ที่กาย คุณค่าของหญิงชายอยู่ที่ความประพฤติ
ดูคนดีดูที่การกระท�ำ ดูผู้น�ำดูที่การเสียสละ
ศัตรูของประเทศชาติ คือประชาราษฎร์ขาดความสามัคคี
ความคิดริษยา เป็นเหตุท่มี าของความแตกแยก
ชีวิตที่มีความยุ่งยาก เพราะมีความอยากมากเกินไป
ทุกข์ยากที่อุปาทาน สุขส�ำราญที่ปล่อยวาง
หมั่นนึกถึงความตาย คืออุบายแห่งความไม่ประมาท
ภัยที่น่ากลัวคือความตาย ทางแห่งความฉิบหายคืออบายมุข
ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ เป็นหัวใจของการพัฒนา
คนเก่ง ๆ มีมาก คนที่หายากคือคนดี
ความยิ้มแย้มแจ่มใส คืออุบายสร้างสันติ
ตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคม สร้างค่านิยมที่ให้โทษ
ความง่ายอยู่ท่ปี าก ความยากอยู่ท่ที �ำ
ท�ำดีไม่มปี ระมาณ สร้างความร�ำคาญให้คนอื่น
รู้รบแบบพุทธะ คือการเอาชนะตนเอง
ระวังหูของเรา ดีกว่าเฝ้าปิดปากของคนอื่น
เหนื่อยกายหลับสนิท เหนื่อยจิตหลับไม่ลง
พยับแดดลวงตา โลกมายาลวงใจ
ไม่หยุดไม่ถงึ พระ ไม่ละไม่ถงึ ธรรม
สังคมวุ่นวายเพราะอบายมุขท�ำแล้วไม่พูด ดีกว่าพูดแล้วไม่ท�ำ
เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย คืออุบายการประหยัด
แต่งแต่กายไร้ค่า ถ้าไม่แต่งใจ
เมื่อท�ำเป็นทุกข์ แต่พ้นทุกข์เพราะท�ำ
ก�ำจัดน�้ำใจบาป สันดานหยาบแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พ่งึ พิง มะละบาปพ�ำเพ็ญบุญ ฯ
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คติธรรม ค�ำกลอน
ฆราวาสธรรม ๔
			
			
			

๑.
๒.
๓.
๔.

สัจจะ
ทมะ
ขันติ
จาคะ

สัตย์ซื่อต่อกัน
รู้จักข่มจิตของตัว
อดทน
สละให้ปันสิ่งของของตนแก่บุคคลที่ควรให้ปัน

เทวธรรม
- ธรรมส�ำหรับเทวดา
คือ หิริโอตตัปปะ
พรหมธรรม - ธรรมส�ำหรับพรหม
คือ พรหมวิหาร ๔
อริยธรรม - ธรรมส�ำหรับอริยบุคคล คือ อริยมรรคองค์ ๘
• คนที่รู้จักบุญท�ำบุญได้มาก คนที่รู้จกั บาปท�ำบาปได้น้อย
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• ธรรมที่จะน�ำมาแก้ปัญหาความจน และปัญหาสังคม
- แก้ด้วยความขยัน
- แก้ด้วยความประหยัด
- แก้ด้วยการชี้ให้เห็นโทษของอบายมุข
- แก้ด้วยการเสียสละ
- แก้ด้วยการเสริมสร้างกิจกรรมที่ให้เกิดความสามัคคี
• นอนนานงานน้อย ใช้บ่อยเงินหมด เงินมีหน้าสด เงินหมด หน้าแห้ง
• เหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหาสังคม คือ
๑. โหดร้าย - ต้องแก้ด้วยพรหมวิหาร ๔
๒. มือไว - ทรัพย์ของใคร ๆ ก็หวง ให้มสี ัมมาอาชีพ มาแก้
๓. ใจเร็ว - ข้อกาเมฯ ส�ำรวมในกาม คือยินดีในสามี หรือภรรยาตัวเอง
๔. ขี้ปด
- อย่าขุดคนด้วยปาก อย่าถากคนด้วยวาจา (จริงใจต่อกัน)
๕. หมดสติ - ไม่เมา เมาเหล้าเสียหลัก คือหลักศีล หลักธรรม (เหตุผล-กฎหมาย)
			
- เมาเหล้าเสียหลัก		
- เมารักเสียใจ
				 - เมาปลื้มลืมตาย		
- เมากายลืมแก่
				 - เมาเมียลืมแม่		
- เมายศหมดเมธา
				 - เมาตัณหา หมดความอาย ฯ

ผลของการปฏิบัติธรรม
•
•
•
•

ท�ำให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ท�ำให้เกิดความแบ่งปัน
ท�ำให้เกิดองค์การ หรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นในสังคม
ท�ำให้เกิดความเจริญมั่นคง ก้าวหน้า ในการพัฒนา
ปัจจุบันมนุษย์ก�ำลังพัฒนาโลกด้วยความหลง ไม่รู้จกั หยุด ไม่รู้จกั อิ่ม ไม่รู้จักพอ
พระผู้มีพระภาคของเรา สอนให้รู้ความจริง แล้วไม่ให้ยึด ไม่ให้ถือ ไม่ให้ทิ้ง
แต่ให้ทำ� หน้าทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ การปฏิบตั ธิ รรม ก็คอื การปฏิบตั หิ น้าที่ การปฏิบตั หิ น้าที่
ก็คือการปฏิบัติธรรม

ธรรมจากพระพุทธรูป
• ก้นหอยที่คอดเป็นปม บนพระเศียร คือปมปัญหาทั้งหลาย คนเรานั้นเองเป็นผู้ท�ำ
ผู้ปรุงแต่งขึ้น
• พระเกศ เปลวไฟ คือความร้อนเมื่อก่อปมขึ้นแล้วก็เผาให้ร้อนใจ
• ยอดแหลม คือปัญญาเอาไว้แก้ปัญหา ไม่ใช้อารมณ์แก้ปัญหา
• หูยาว คืออย่าหูเบาเชือ่ ง่าย อย่าเชื่อมงคลตื่นข่าว
• จมูกโด่ง คือความหนักแน่นเข้มแข็ง
• ปากยิ้มละมัย คือให้มีเมตตา
• มือแบ คือปล่อยวาง รู้จกั ลด ละ สละ เลิก สิ่งชั่วร้ายอกุศลธรรมต่าง ๆ
• พระบาทเสมอกัน คือมีใจเป็นธรรม ไม่ล�ำเอียง เลือกที่รักผลักที่ชัง
• ตามองต�่ำ คือให้มองตัวเอง อย่าเพ่งโทษผู้อ่นื
• คนดีปัญหาน้อย คนด้อยปัญหามาก เพราะฉะนั้นจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาตน

ศาสนาประกอบด้วย
•
•
•
•

มีศาสดาผู้ต้งั
มีศาสนธรรมค�ำสอน เกี่ยวกับศีลธรรม จรรยา
มีสถาบัน หรือผู้สืบทอดหลักค�ำสอน (พระสงฆ์)
มีหลักอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต (นิพพาน)
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มีพิธีกรรม (ศาสนพิธี)
•
•
•
•
•

อย่ามองไปว่า วัดวาอาราม โบสถ์วหิ าร เป็นตัวศาสนา
ธรรมวินยั ต่างหากที่เป็นตัวศาสนา – ศาสดา
องค์ศาสดา ที่เป็นนามธรรม ยังคงอยู่ คือธรรม – วินัย
ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่สังคมยอมรับ อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้
คุณค่า หมายถึง สิ่งที่มีประโยชน์ ทั้งตัวเอง และสังคม

การศึกษา คือ
•
•
•
•
•
•
•
•

ความเจริญงอกงาม
การพัฒนาคน
การท�ำคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์แบบ ฯ
การเพิ่มประสบการณ์ให้ชวี ิต
การศึกษาทางโลก คือวิชาเพื่อด�ำรงชีพ ให้มีความอยู่ดีกินดี
การศึกษาทางธรรม คือวิชาประคองชีพ ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข
เทคโนโลยี ยังตามหลังพุทโธโลยี
ความอดอยาก ยากจน เป็นปัญหาของสังคม เกิดจากความเกียจคร้าน ความ
ฟุ่มเฟือย ความมัวเมาในอบายมุข ความเห็นแก่ตัว (เงินเดือนยังไม่ขึ้น สินค้า
ขึ้นก่อนแล้ว) ขาดความสามัคคี

นรก-สวรรค์

• นรก คือ สภาพที่หาความสุขความเจริญไม่ได้
• นรก สวรรค์ อยู่ในตัวเราก็มี นรก สวรรค์ ในมนุษย์โลกก็มี
นรก สวรรค์ ในปรโลกก็มี
• ต้นชี้ตาย – คือ เกิดมาแล้วจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ปลายชี้เป็น – คือ ชี้ความเป็นคน มาแล้วกี่วัน เดือน ปี

• บาป บุญ นรก สวรรค์ โลกนี้ โลกหน้า มีจริง
บุญ คือ ความดี ความสุข ความเจริญ หรือคุณภาพที่ดขี องจิต
บุญ แปลว่า สิ่งที่ช�ำระจิตใจให้สะอาด ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง คือ ความโลภ
			 ความโกรธ ความหลง
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• คนกินสัตว์ สัตว์กินพืชยืดชีวิต
ความหมุนเวียนเปลี่ยนมาน่าสนใจ
มีเงินทองกองล้นพ้นภูเขา
อันความตายหมายไว้ท่วั ทุกคน

พืชมีสิทธิ์กินดินสิ้นสงสัย
ว่าท�ำไมพื้นดินกลับกินคน
จะซื้อเอาชีวิตไว้ก็ไร้ผล
ติดสินบนสักเท่าไรชีพไม่คนื .

คนตายด้วยสาเหตุ ๔ คือ
๑. หมดอายุ			
๓. หมดอายุ และหมดบุญ

๒. หมดบุญ
๔. กรรมอันแรงกล้ามาตัดรอน

อริยสัจ ๔
อริยสัจ คือ ของจริงที่ทำ� ให้เราไปจากข้าศึก หรือของจริงที่ทำ� ให้คนประเสริฐอยู่อย่าง
มีปัญญา ปัญหาไม่มี จะอยู่ให้ดตี ้องมี ย. ๗
• อย่าหยิ่ง
อย่าถือตัว
• ยิ้มแย้ม
หน้ารับแขก
• เยือกเย็น
อารมณ์เย็น
• หยิบยื่น
ให้คำ� แนะน�ำ – ให้ของขวัญ – ให้กำ� ลังใจ
• ยืดหยุ่น
รู้จักยืดหยุ่น ไม่ตายตัว
• เยี่ยมเยือน ไปมาหาสู่
• ยกย่อง
ให้เกียรติกัน ชมเชย ยกย่องตามความเป็นจริง

การฟังธรรมมีหลายอย่าง
• ฟังแบบบาตรคว�่ำ
• ฟังแบบบาตรหงาย แต่ก้นทะลุ
• ฟังแบบบาตรหงาย แต่ก้นไม่ทะลุ

การฟังธรรม ๕ แบบ คือ
• ฟังกบ
• ฟังกลับ
• ฟังเก็บ

ฟังอย่างกบ คือฟังไปหลับไป
ตัวอยู่นี่ แต่ใจไปอยู่ทอ่ี ื่น
ท่านเทศอะไรก็เก็บเอาหมด แต่ไม่ท�ำตาม
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• ฟังกิน
ฟังแล้วน�ำไปประพฤติปฏิบัติตาม
• ฟังเกลี้ยง ฟังจนจบแต่ไม่ได้อะไรไปเลย
• ฟังเป็น
คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นตัวอย่างที่ดี
		รู้ด้วยตา รู้ด้วยใจ รู้ด้วยปัญญา
อย่าคิดแต่จะพึ่งคนอื่นอยู่เรื่อยไป ให้คิดพึ่งตนเอง
		เงินใช้บ่อยก็หมด แต่ความอดทนยิ่งใช้ยิ่งเจริญ
•
•
•
•

การฟังธรรมคือการจุดเทียนปัญญาให้ดวงตาสว่างไสว
การฟังธรรมคือการจุดเทียนชีวิตให้ดวงจิตแจ่มใส
การฟังธรรมคือการเปิดสวิทช์ใจ เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม ค�ำสอน ฯ
การฟังธรรมคือการสร้างอาวุธทางปัญญา เพื่อปราบกิเลส อย่างหยาบ อย่างกลาง
อย่างละเอียด
• พัฒนาคนต้องเริ่มที่แม่ เช่นแม่บ้าน แม่เมือง แม่พิมพ์ แม่ทัพ แม่ผู้ให้ก�ำเนิด
แก้ที่พ่อ เช่น พ่อบ้าน พ่อเมือง พ่อพิมพ์ พ่อผู้ให้ก�ำเนิด ก่อที่ลูก เช่นก่อลงที่
เยาวชน ปลูกฝังแต่ยงั เด็ก จากเล็กไปหาใหญ่

ชาวพุทธมี ๒ ประเภท
• พุทธแท้ คือนับถือไปตามแนวทางพระพุทธศาสนา
• พุทธเทียม เอาลัทธิอื่นมาปนเป แต่เข้าใจตนเองว่าเป็นพุทธ

ชาวพุทธ ๔ ประเภท หรือ ๔ ระดับ
•
•
•
•

ชาวพุทธ ระดับอนุบาล กิน นอน เล่น เรื่องอื่นไม่สน
ชาวพุทธ ระดับประถม เน้นในเรื่องการให้ทาน
ชาวพุทธ ระดับมัธยม		 เน้นในเรื่องการรักษาศีล
ชาวพุทธ ระดับอุดม		 มีทาน ศีล ภาวนา ครบสมบูรณ์

ชาวพุทธ ๒ แบบ คือ
• ชาวพุทธแบบปัญญาชน ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าดีถูกต้องจึงนับถือ
• ชาวพุทธแบบศรัทธาชน เคารพนับถือเลื่อมใสแบบสืบ ๆ กันมา
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ชาวพุทธจ�ำพวก เฮโลพุทธ
บรรพบุรุษพาถือ มีชื่อในส�ำมะโนครัว เจ้าตัวมีศรัทธา (หายาก)

ศรัทธา ๕ ประเภท คือ
•
•
•
•

พวกไปดูบุญ
พวกไปกินบุญ
พวกไปท�ำบุญ
พวกไปกวนบุญ

ไปดูให้เห็นเฉย ๆ
ไปกินลูกเดียว
ไปท�ำบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ครบ
ไปเพื่อเกะกะระราน ให้วุ่นวายแตกความสามัคคี พวกไป
ท�ำบุญแล้วผีลักเอาบุญ คือให้ทานแล้วกลับคิดคลางแคลง
ใจ มีเจตนาไม่สมบูรณ์ หรือคิดเสียดายภายหลัง

เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา มี ๓ ประการ คือ
• หลักการ
คือ		 ๑. ละชั่ว
					 ๒. ท�ำความดีทุกชนิด
					 ๓. ท�ำจิตให้ผ่องใส
• อุดมการณ์ คือ ความส�ำเร็จสูงสุด คือพระนิพพาน
วิธีการ
คือ ๑. ต้องมีความอดทนอย่างยิ่ง
				 ๒. ไม่กล่าวร้ายคนอื่น
					 ๓. ไม่ทำ� ร้ายคนอื่น			
					 ๔. ส�ำรวมในศีล
					 ๕. รู้จักประมาณในการกินอาหาร 				
					 ๖. อยู่ในที่สงบสงัด
					 ๗. หมั่นฝึกจิตให้สงบอยู่เสมอ

ศรัทธา ๔ ประเภท คือ
•
•
•
•

ศรัทธาฟ้าคะนอง คือพูดแต่ปาก
ศรัทธาครองสมบัติ คอยถูกหวย หรือรวยเสียก่อนจึงจะท�ำบุญ
ศรัทธาพระมหากษัตริย์ บอกว่าท�ำต้องท�ำ
ศรัทธาหัวเต่า ไม่แน่นอนผลุบ ๆ โผล่ ๆ
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บุญมีอานิสงส์อยู่ ๓ อย่างคือ
๑. บุญท�ำให้เราเต็ม
–
		
๒. บุญท�ำให้เราไม่บกพร่อง –
๓. บุญช่วยก�ำจัดภัย
–

เต็มด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข แก้ว แหวน เงินทอง
คือมีอวัยวะสมบูรณ์ (เป็นมนุษย์บริบูรณ์)
ไปที่ไหนไม่มเี วร ไม่มีภยั

* โกธํ กตฺวา สุขํ เสติ. ฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุข *
บุญเกิดขึ้นได้อย่างไร
- บุญเกิดขึ้นด้วยการกระท�ำทางกาย ทางวาจา ทางใจ
มีอยู่ ๓ อย่าง คือ
ทางกาย
		
		
		

เรียกกายสุจริต มี ๓ อย่างคือ
- เว้นจากการฆ่าสัตว์
- เว้นจากการลักขโมย
- เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ทางวาจา เรียกวจีสุจริต มี ๔ อย่างคือ
		
- เว้นจากการพูดเท็จ
		
- เว้นจากการพูดส่อเสียด
		
- เว้นจากการพูดค�ำหยาบ
		
- เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
ทางใจ เรียกมโนสุจริต มี ๓ อย่างคือ
		
- ไม่โลภอยากได้ของเขา
		
- ไม่อาฆาตปองร้ายเขา
เห็นตรงตามค�ำสอน ว่าท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
		
- บุญเกิดจากเจตนาที่ประกอบด้วยกุศล
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การท�ำบุญนั้นมี ๓ อย่างคือ
๑. ทาน
๒. ศีล
๓. ภาวนา

การเสียสละ
การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย
ท�ำจิตให้ผ่องใส จากเครื่องเศร้าหมองใจ

ท�ำไมคนเราจึงชอบท�ำบุญ

เพราะบุญนั้นหมายถึงความสุขความเจริญ แต่การท�ำบุญของแต่ละคนนั้นมีจุด
มุ่งหมายต่างกัน คือ เพื่อการเอื้อเฟื้อผูกไมตรี เพื่อก�ำจัดความตระหนี่ เพื่อหวังความสุข
ความเจริญ

การท�ำบุญนั้น จะได้บุญ หรือถึงบุญต้องให้บริบูรณ์ ทั้ง ๓ ขณะ คือ
๑. ปุพพเจตนา
ตั้งใจว่าจะท�ำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒. ขณะที่ก�ำลังท�ำ	
มีความยินดี
๓. หลังจากการท�ำบุญแล้ว มีความปิตยิ ินดี
บาป คื อ ความชั่ ว ความเศร้ า หมองของจิ ต ใจ ความเสี ย หาย ความวิ บั ติ ซึ่ ง
ตรงกันข้ามกับค�ำว่าบุญ

คนมีบาปจะเป็นอย่างไร ?
คนที่มีบาปเป็นคนที่มีความทุกข์ ความเดือดร้อนแก่ตนเอง และขยายวงกว้างไปสู่
ผู้ที่อยู่ข้างเคียง ตลอดถึงสังคมที่ตนอยู่ด้วย
นรก คือแดนแห่งความทุกข์
สวรรค์ คือแดนแห่งความสุข
นรก คือแดนแห่งความชั่วร้าย
สวรรค์ คือแดนแห่งความดีงาม
นรก คือความเดือดร้อนวุ่นวาย
สวรรค์ คือความร่มเย็นเป็นสุข
นรก คือผลร้ายผลเสีย
สวรรค์ คือผลดีผลได้
นรก คืออนิษฐารมณ์
สวรรค์ คืออิฏฐารมณ์
นรก คือฝ่ายต�่ำ	
สวรรค์ คือฝ่ายสูง
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ความโลภ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็อยากได้แม้ในทางที่ผิด ไม่คิดให้ถ่ถี ้วนว่าควรหรือไม่ควร
เป็นเหตุให้ช่อราษฎร์บงั หลวง ช่วงชิงทรัพย์สิน เมื่อถูกจับก็ย่อมได้รบั โทษ
ความโกรธ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็เฉียวฉุนขุ่นเคือง หาเรื่องวิวาท ด่าว่า แนมเหน็บให้เจ็บช�ำ้
เพราะท�ำไม่ถูกใจ ไม่ทนั ใจ เป็นเหตุให้ทำ� ชั่วต่าง ๆ มักเห็นช้างเท่าหมู เห็นภูเขาเท่าจอมปลวก
ความหลง เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ปิดบังใจ ท�ำให้มืดมิด ไม่เห็นผิดชอบชั่วดีทั้งปวง
เหมือนดวงจันทร์อันราหูอมไว้ เป็นเหตุให้มีความเห็นผิดทาง คิดเบียดเบียนล้างผลาญ
ซึ่งกันและกัน เป็นต้น บาปกรรมยังไม่ให้ผลเพียงใด คนเขลาย่อมเข้าใจว่ามีรสหวานเพียง
นั้น บาปกรรมให้ผลเมื่อใด คนเขลาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้น เวลาบาปบันดาลผล
คนผู้สร้างบาปก็ประสบทุกข์ทนั ที นักด่าย่อมได้รับการด่าตอบ ผู้ที่ชอบอาฆาตย่อมได้รบั
การอาฆาตตอบ ทั้งนี้เพราะกรรมหมุนเวียน ดังนั้นนักปล้นย่อมจะถูกปล้น ผู้ที่ฆ่าย่อม
ได้รับการฆ่าตอบ ดั่งนิทานเรื่ององคุลมี าล เป็นต้น

คาถาบูชาพ่อแม่
•
•
•
•

คุณพ่อเป็นเทพบุตร คุณแม่เป็นเทพธิดา ประจ�ำชีวาของฉัน ฯ
พ่อแม่ท่านไม่ได้เถียงกัน แต่ท่านอภิปรายปัญหาในสภาชีวิต
พ่อเปรียบเหมือนนายก แม่เปรียบเหมือนรัฐมนตรีคลังไว้วางใจท่านได้
เมือ่ ท่านมีธรรม พ่อแม่ดี ลูกดีดว้ ย ช่วยกันก่อ ท่านไม่ทอ้ ลูกไม่ถอย งานน้อยใหญ่
ท่านสร้างตน ลูกสร้างตาม งามวิไล ท่านเทิดไท ลูกเทิดธรรม ชาติจ�ำเริญ
• พระ ที่ดีท่สี ุด คือ พระคุณ (พระคุณของ พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์)

คุณบิดา มารดาครูบาอาจารย์
ให้นับถือพระ ๘ องค์ คือ

หลวงพ่อยิ้ม
หลวงพ่อแย้ม
หลวงพ่อใส
หลวงพ่อสด
หลวงพ่อสติ
หลวงพ่ออภัย
ท่านทั้ง ๘ องค์น้ปี ระจ�ำอยู่ที่วัดใจ
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หลวงพ่อแจ่ม
หลวงพ่อชื่น

พระที่ไม่ควรนับถือ ๓ องค์ คือ
๑. หลวงพ่อบึ้ง

๒. หลวงพ่อตึง

๓. หลวงพ่อเบี้ยว

การภาวนา

คือการท�ำให้ใจมีก�ำลัง และเป็นการก�ำหนดทิศทางของจิต ของกิเลสตนเอง
ท�ำดี คือ การได้ท�ำความดี แล้วผลคือความสุขจะตามมา
ท�ำชั่ว คือ การได้ท�ำความชั่ว แล้วผลคือความทุกข์จะตามมา

ศีลห้า คือกติกาชีวิต
ศีล
สมาธิ
ปัญญา

เปรียบเสมือนด้าย
เปรียบเสมือนความแข็งแรงของเข็ม
เปรียบเสมือนความแหลมคมของเข็ม

ความตาย
•
•
•
•

ตายด้วยความโลภ
ตายด้วยความโกรธ
ตายด้วยความหลง
ตายด้วยจิตใจที่ผ่องใส

ไปเป็นเปรต
ไปเป็นสัตว์นรก
ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน
ไปสวรรค์ นิพพาน

ตระกูลของโมหะ คือ

หูเบา เผลอเรอ เซ่อเซอะ มัวเมา ดื้อรั้น ดื้อด้าน เห็นผิด
ก่อตัวมาจาก ๑. เริ่มจากอวิชชา
๒. ความไม่รู้ผิด ไม่รู้ชอบ
๓. มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดเป็นชอบ

ตระกูลของโทสะ คือ

ด่าว่า เหน็บแนม แกล้งใส่ร้าย ลอบวางเพลิง ฆ่าคน ท�ำร้ายร่างกาย
นักเลงอันธพาล รังแกคน ใจด�ำอ�ำมหิต
ก่อตัวมาจาก ๑. อรติ		
ความไม่พอใจ
๒. ปฏิฆะ		
ความขัดใจ
303

๓. โกธะ		
๔. โทสะ		
๕. พยาบาท

ความเดือดดาล
ความคิดร้าย ประทุษร้าย
ความคิดแก้แค้น

วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ

๑. คติธรรม
คือ สุภาษิตต่าง ๆ
๒. เนติธรรม คือ วินัย, ระเบียบ, กฎหมาย
๓. วัตถุธรรม คือ สิ่งก่อสร้าง เช่นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ปฏิมากรรม
			 จิตรกรรม (ส่วนใหญ่เป็นผลงานของศาสนา)
๔. สหธรรม คือ วั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การอยู ่ ร ่ ว มกั น เช่ น การวางตั ว ให้
			 เหมาะสมแก่สงั คม

ญาติ ๓ คือ

• ญาติทางสายโลหิต
• ญาติทางพระวินัย
• ญาติทางธรรม
ไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อ ถ้าเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในตัว
ถึงเป็นชาติเป็นเชื้อ ถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่า

* วิสฺสาสาปรมา ญาติ *
ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง
คนโง่เป็นผู้น�ำไม่ได้
อย่ายกย่องคนชั่วมัวเห็นผิด
ควรจะยกคนดีมีน�้ำใจ
ต้องรอบรู้ปัญหาสารพัด
ต้องริเริ่มหลายแบบให้แยบคาย
• ฝึก คือท�ำให้เกิดความช�ำนาญ
• ฝน คือท�ำให้แหลม ให้คม
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อย่าปกปิดคนเลวท�ำเหลวไหล
หากคนไหนชั่วช้าอย่ายกมัน.
ต้องรวดเร็วเร่งรัดงานทั้งหลาย
ทุ่มใจกายสุดชีวิตพิชิตงาน.

• เกียจคร้านอย่าหยุด ขยันให้ทำ� ไป
เหนื่อยให้พกั หมดเวลา หรืองานเสร็จให้เลิก.
• การศึกษาทางโลก คือวิชาเพื่อด�ำรงชีพ ให้มีความอยู่ดีกินดี
• การศึกษาทางธรรม คือวิชาประคองชีพ ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข.

งามนอกงามใน
งามนอกผิวพรรณนั้น
งามอยู่ไม่เท่าไร
งามในเพราะมีใจยึดศีล
งามอยู่ด้วยธรรมไซร้

ผ่านวัย
เปลี่ยนได้
สัตย์แฮ
แก่แล้วยังงาม.

นับถือมี ๒ แบบ คือ
• นับถือ ด้วยแรงศรัทธา (เชื่อสืบ ๆ กันมา)
• นับถือ ด้วยปัญญา (พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วจึงนับถือ)
คติทางโลก ท�ำอย่างไรเขาถึงจะรักเรา (มุ่งแก้ที่คนอื่นเป็นหลัก)
คติทางธรรม ท�ำอย่างไรเราถึงจะเป็นที่รักของเขา (มุ่งแก้ท่ีตัวเราเป็นส�ำคัญ)

ท�ำอย่างไรชีวิตถึงจะมีความสุข

๑. พยายามท�ำงานอย่าให้มีเวลาว่าง คนที่มีชีวิตอยู่อย่างเกียจคร้าน มีโอกาสเป็น
โรคได้ง่ายกว่า ผู้ทำ� งานอยู่เสมอ
๒. หัดท�ำใจให้ชอบคนอื่น และให้อภัยแก่คนอื่นเสมอ พยายามคิดว่าไม่มีใครใน
โลกนี้ ที่มีความสมบูรณ์ทุกอย่าง แม้ตัวเราเองก็ยังบกพร่อง หัดพอใจในสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ยอมรับมันไว้ในฐานะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ ลองหัดถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่เรา
เข้าใจว่าเป็นโชคร้ายนั้นดูบ้าง เป็นการเปลี่ยนแปลงขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ย

ลักษณะของความดี		
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้รู้ หรือนักปราชญ์รับรอง
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ลักษณะของคนพาล		
เกะกะระรานคนอื่น
ชักชวนในทางฉิบหาย		
พูดดี ๆ ก็โกรธ
ได้ทำ� ความชั่วแล้วพอใจ
ไม่รับรู้ ระเบียบวินัย (กฎกติกาของสังคม)

ธรรมะ เป็น อกาลิโก

คือทันสมัยอยู่เสมอ
เป็น เอหิปัสสิโก คืออวดอ้างเขาได้ (ท้าให้พิสูจน์ด้วยการปฏิบตั ิ)

หลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนา
มีอยู่หลายอย่าง เช่น
อุดมการณ์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์โดยสิ้นเชิง (นิพพาน)
หลักการ เว้นชั่วทุกอย่าง ท�ำดีทุกชนิด ท�ำจิตให้ผ่องใส
วิธีการ
ต้องมีความอดทนเป็นยิ่ง, ไม่กล่าวร้ายคนอื่น, ไม่ทำ� ร้ายคนอื่น, ส�ำรวม
ในศีล, รู้จักประมาณในการกินอาหาร, อยู่ในที่สงบสงัด, หมั่นฝึกจิต
ให้สงบอยู่เสมอ

ธรรมะ แปลว่าสภาพที่ทรงไว้ คือ
* ใครท�ำดี ก็ทรงไว้ ไม่ให้ตกไปในทางทีช่ ั่ว
* ใครท�ำชั่วก็ทรงไว้ ไม่ให้ข้นึ ไปในทางที่ดี

กลิ่นของศีลของธรรม

ย่อมมีความหอมไปทั้งตามลมและทวนลม ไม่เหมือนกลิ่นของดอกไม้หรือของหอม
อย่างอื่น ลอยไปแต่ตามลมเท่านั้น (ตัวอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบ
ย่อมมีผู้หลั่งไหลมาทั่วทุกทิศทุกทาง)
ท�ำความชั่ว ถึงจะไปหลบอยู่ตามถ�้ำตามเหวที่ไหน เขาก็ตามเอามาลงโทษจนได้
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พระพุทธรูปบูชาประจ�ำวัน
ส�ำหรับพุทธศาสนิกบริษัท
๑. เกิดวันอาทิตย์
๒. เกิดวันจันทร์
๓. เกิดวันอังคาร
๔. เกิดวันพุธ
		
๕. เกิดวันพฤหัสบดี
๖. เกิดวันศุกร์
๗. เกิดวันเสาร์

บูชาพระปางถวายเนตร
บูชาพระปางห้ามญาติ
บูชาพระปางไสยาสน์
บูชาพระปางอุ้มบาตร (กลางวัน)
บูชาพระปางป่าเลไลย์ (กลางคืน)
บูชาพระปางสมาธิ
บูชาพระปางร�ำพึง
บูชาพระปางนาคปรก

การบูชา
การบูชา
พระคุณนะ
ด้วยพระคุณ
เงิน, ทอง, หิน,
อีกพระคุณ
ดับทุกข์โศก
ต้องก�ำหนด
เพื่อเราท่าน

		

ต้องรู้ว่า
บูชาพระ
มิใช่พระ
เงิน, ทอง, หิน,
นั้นหนา
ไม่ราคิน
มลทิน
มีทุกวัน
นั้นเป็นคู่		อยู่กับโลก
โลกให้		มีสุขสันต์
หมายรู้		บูชากัน
แอบอุ่น		พระคุณเอย ฯ

				

(ธรรมสาทก)
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บทสวด บูชาพระประจ�ำวันอาทิตย์
		

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง
ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา
วิหาเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา
เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต
จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ
โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ
สวดวันละ ๖ จบ
จะมีความเจริญรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล
พระคาถาโดยย่อ “อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ”

ประวัติพระปางถวายเนตร
ส�ำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์
พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธจริยาในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมา
ประสานทับกันอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย ประทับยืนทอดพระเนตร
ต้นโพธิท์ ตี่ รัสรู้ มีประวัตกิ ล่าวไว้ดงั นีห้ ลังจากพระองค์ได้ทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิรยิ าเพือ่ แสวงหา
ความจริงอยู่นานถึง ๖ ปี แล้วก็ยังมิได้ตรัสรู้ จึงได้เลิกบ�ำเพ็ญทุกรกิริยา หันมาบ�ำเพ็ญ
ทางใจ ได้เสด็จจาริกหาสถานที่อันสงบเงียบ เหมาะแก่การบ�ำเพ็ญภาวนา ได้ที่เหมาะที่
โคนต้นโพธิ์ ต�ำบลอุรุเวฬาเสนานิคม แคว้นมคธ เมื่อทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ จนเป็นที่
ส�ำราญแล้ว ก็เริ่มบ�ำเพ็ญเพียรทางใจ ณ ภายใต้ร่มโพธิ์น้นั
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พระองค์ได้ตั้งสัจอธิษฐานในการบ�ำเพ็ญเพียรว่า ถ้ายังมิได้บรรลุมรรคผลตราบใด
ก็จะไม่ยอมเลิกความเพียรตราบนั้น แม้ว่าร่างกายเลือดเนื้อจะซูบผอมเหือดแห้ง เหลือแต่
หนังหุม้ กระดูกก็ตามที ถ้ามิได้บรรลุมรรคผลแล้ว จะไม่ยอมลุกขึน้ เด็ดขาด พระองค์บำ� เพ็ญ
เพียรอยู่ไม่ช้า ก็ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณสมพระทัย
เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว ก็ประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ ณ ภายใต้ร่มโพธิ์นั้น ๗ วัน
ต่อจากนั้นได้เสด็จออกจากต้นโพธิ์ไปประทับยืนกลางแจ้ง แล้วผินพระพักตร์กลับมาทาง
ต้นโพธิ์อกี ได้ประทับยืนทอดพระเนตรต้นโพธิ์นั้นนานถึง ๗ วัน
พระพุทธจริยา ตอนทรงจ้องพระเนตรดูต้นโพธิ์ตรัสรู้นี้ เป็นต้นเค้าความคิดให้สร้าง
พระพุทธรูปปางถวายเนตรขึน้ สักการบูชา ต่อมาทางโหราศาสตร์กำ� หนดให้เป็นพระพุทธรูป
บูชาประจ�ำวัน ส�ำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์ ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์ ประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปไว้
บูชาควรสร้างพระปางถวายเนตร เพื่อจะได้เป็นสิริมงคลและเป็นการบูชาที่ถูกต้องตาม
ประเพณีนิยม.

บทสวด บูชาพระประจ�ำวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง
โย จามะนาโป
ปาปัคคะโห
พุทธานุภาเวนะ
ยันทุนนิมิตตัง
โย จามะนาโป
ปาปัคคะโห
ธัมมานุภาเวนะ
ยันทุนนิมิตตัง
โย จามะนาโป
ปาปัคคะโห
สังฆานุภาเวนะ

อะวะมังคะลัญจะ
สะกุณัสสะ สัทโท
ทุสสุปินัง อะกันตัง
วินาสะเมนตุ ฯ
อะวะมังคะลัญจะ
สะกุณัสสะ สัทโท
ทุสสุปินัง อะกันตัง
วินาสะเมนตุ ฯ
อะวะมังคะลัญจะ
สะกุณัสสะ สัทโท
ทุสสุปินัง อะกันตัง
วินาสะเมนตุ ฯ

สวดวันละ ๑๕ จบ จะมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
พระคาถาโดยย่อ “ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง”
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ประวัติพระปางห้ามญาติ
ส�ำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์
พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธจริยาในพระอิรยิ าบถยืน พระหัตถ์ทงั้ สองยกขึน้ เหนือ
พระอุระตั้งพระหัตถ์ย่นื ไปข้างหน้า แสดงกิริยาห้าม มีประวัติกล่าวไว้ดังนี้.
ครั้งหนึ่ง พระญาติฝ่ายพระพุทธบิดา ซึ่งเป็นชาวนครกบิลพัสดุ์ และพระญาติฝ่าย
พระพุทธมารดา ซึ่งเป็นชาวนครเทวทหะ เกิดพิพาทกันขึ้น เรื่องการแย่งกันทดน�้ำเข้านา
พระญาติทั้งสองฝ่ายของพระองค์มีอาชีพในการท�ำนาอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำโรหิณี ในปีหนึ่งเกิด
ฝนแล้งจัดต้องทดน�้ำในแม่น้ำ� ขึ้นไปท�ำนา น�้ำในแม่น�้ำก็แห้งงวด จึงมีการแย่งน�ำ้ กันจนเกิด
เป็นข้อพิพาทขึ้นระหว่างพระญาติทั้งสองฝ่าย ครั้งแรกก็เป็นการวิวาทกันระหว่างบุคคล
ต่อมาได้ลกุ ลามมากขึน้ เป็นวิวาทหมู่ มีการกล่าวด่าว่ากระทบกระเทียบลามไปถึงโคตรและ
ราชวงศ์ ในที่สุดก็เป็นการวิวาทกันระหว่างนครต่อนคร กษัตริย์ต่อกษัตริย์ได้กรีฑาทัพมา
ประชิดกันทีร่ มิ ฝัง่ แม่น�้ำโรหิณี เพือ่ จะท�ำสงครามให้รแู้ พ้รชู้ นะในขณะนัน้ พระพุทธองค์ ทรง
ประทับอยู่ท่นี ิโครธาราม ทรงทราบว่าพระญาติทั้งสองฝ่ายจะรบกัน ความพินาศจะเกิดขึ้น
แก่ราชวงศ์ทั้งสอง จึงได้เสด็จไปห้าม พระองค์ได้ทรงแสดงโทษแห่งการท�ำสงครามด้วย
เรื่องเพียงเล็กน้อยนี้ว่า ไม่คุ้มกับที่เอาวงศ์กษัตริย์มาท�ำลาย ค่าของกษัตริย์สูงกว่าค่าของ
น�้ำมากนัก ในที่สุดกษัตริย์ท้งั สองฝ่ายก็เลิกทัพกลับพระนครและคืนดีกันดังเดิม
พระพุทธจริยานี้ ตอนที่ยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นแสดงกิริยาห้ามพระญาติทั้งสองฝ่าย
มิให้ทำ� สงครามกันนี้เป็นต้นเค้าความคิด ให้สร้างพระพุทธรูปปางห้ามญาติขึ้นสักการบูชา
ต่อมาทางโหราศาสตร์ได้กำ� หนดให้เป็นพระบูชาประจ�ำวัน ส�ำหรับผูท้ เี่ กิดวันจันทร์ ประสงค์
จะสร้างพระพุทธรูปไว้บูชา ควรสร้างพระปางห้ามญาติเพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการบูชา
พระที่ถูกต้องตามประเพณีนิยมด้วย
อนึง่ ส�ำหรับผูท้ เี่ กิดวันจันทร์นนั้ นอกจากจะบูชาพระปางห้ามญาติแล้วยังบูชาพระปาง
ห้ามพยาธิ ซึ่งเป็นพระยืน มีลักษณะเหมือนพระปางห้ามญาติ แต่ยกพระหัตถ์ข้างเดียว
ได้อีกปางหนึ่ง รวมความว่าผู้เกิดวันจันทร์จะเลือกบูชาได้ทั้งสองปาง คือปางห้ามญาติ
ยกพระหัตถ์สองข้างก็ได้ ปางห้ามพยาธิ ยกพระหัตถ์ข้างเดียวก็ได้สุดแต่ศรัทธา ฯ
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บทสวด บูชาพระประจ�ำวันอังคาร
ยัสสานุสสะระเณนาปิ
ปะติฏฐะมะ คัจฉันติ
สัพพุปัททะวะชาลัมหา
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง

อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
ยักขะโจราทิ สัมภะวา
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

สวดวันละ ๘ จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน.
พระคาถาโดยย่อ “ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง”

ประวัติ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ส�ำหรับผู้เกิดวันอังคาร
พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธจริยาในพระอริยาบถไสยาสน์ คือ นอนตะแคงขวา
พระหัตถ์ซ้ายพาดทาบไปตามพระวรกาย พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์
ขวางอขึน้ ประคองพระเศียร และมีพระเขนยรองรับ บางแบบพระเขนยวางอยูใ่ ต้พระกัจฉะ
(รักแร้) มีประวัติกล่าวไว้เป็นบุคลาธิษฐาน ดังนี้
สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถี ครั้งนั้น อสุรินทราหู
ซึง่ เป็นพวกอสูร ได้สดับเกียรติคณ
ุ ของพระพุทธองค์ว่า เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และเกียรติคุณอย่างอื่นอีก จึงคิดจะไปเฝ้า
แต่ก็มีทิฏฐิมานะว่า พระพุทธองค์เป็นมนุษย์มรี ่างกายเล็ก ถ้าไปเฝ้าแล้วก็จะต้องก้มศีรษะ
พูดกับพระพุทธองค์ เป็นการแสดงคารวะ เราไม่เคยก้มศีรษะให้ใครเลย จึงคิดตะขิดตะขวง
ในใจ แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่า พระพุทธองค์จะดีจริงตามข่าวลือหรือไม่ จึงได้
ไปเฝ้าถึงที่ประทับ
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ฝ่ายพระพุทธองค์ทรงทราบความในใจของอสุรินทราหูด้วยอนาคตังสญาณ มีพระ
ประสงค์จะทรมานให้คลายทิฐิมานะ เมื่ออสุรินทราหูเข้าเฝ้า จึงเสด็จบรรทมในพระแท่นที่
ประทับทรงท�ำปาฏิหาริยน์ ริ มิตพระกายให้ใหญ่กว่าอสุรนิ ทราหูหลายเท่า แม้พระบาททัง้ สอง
ที่ประทับซ้อนกันอยู่ก็สูงกว่าอสุรินทราหูเสียอีก แทนที่อสุรินทราหูจะต้องก้มศีรษะลง
สนทนากับพระพุทธองค์ดังที่เคยคิดไว้ก่อน กลับต้องแหงนหน้าขึ้นสนทนา และชมพระ
ลักษณะอันงดงามของพระองค์ จึงเป็นทีน่ ่าอัศจรรย์ใจยิง่ นัก นับแต่นนั้ มาอสุรนิ ทราหูกล็ ด
ทิฐิมานะ กลับมีใจเลื่อมใสในพระพุทธองค์และยึดถือเป็นที่พึ่งตลอดไป
พระพุทธจริยา ตอนที่ทรงบรรทมนิรมิตพระกายทรมานอสุรินทราหูให้ลดทิฏฐิมานะ
นี้เป็นต้นเค้าความคิดให้สร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขึ้น

บทสวด บูชาพระประจ�ำวันพุธ (กลางวัน)
สัพพะสีวิสะชาตีนัง
วิยะยันนาเสติ วิสังโฆรัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ
สัพพะโสปิ นิวาเรติ

ทิพพะมันตาคะทัง
เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
สัพพะทา สัพพะปาณินัง
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

สวดวันละ ๑๗ จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
พระคาถาโดยย่อ “ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท”

ประวัติ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
ส�ำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน
พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธจริยาในพระอิริยาบถยืน
พระบาทเรียงชิดและเสมอกัน พระหัตถ์ทั้งประคองบาตร อยู่ใน
ลักษณะรับบิณฑบาตด้วยพระอาการอันส�ำรวม มีประวัติกล่าว
ไว้ดังนี้
เมือ่ พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ก็เสด็จ
จาริกแสดงธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ ตามแคว้นและชนบทต่างๆ
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พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดา ได้สดับพระเกียรติคุณของพระองค์ฟุ้งขจรไปทั่วทุกทิศ
ก็ทรงปีตโิ สมนัสยิง่ นัก ทรงตัง้ พระทัยคอยอยูว่ า่ เมือ่ ไรพระพุทธองค์จะเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
ทรงคอยแล้วคอยเล่าก็ยังไม่มวี ี่แววว่าจะเสด็จ จึงได้ทรงส่งอ�ำมาตย์ไปทูลอาราธนา
เมื่อพระพุทธองค์ถงึ กรุงกบิลพัสดุ์ใหม่ ๆ พระประยูรญาติผู้ใหญ่ จะถวายนมัสการ
ก็นึกละอายพระทัย เพราะพระพุทธองค์มอี ายุอ่อนกว่า จึงได้จัดให้พระญาติซึ่งมีอายุน้อย
กว่านั่งข้างหน้า เพื่อจะได้ถวายนมัสการ ส่วนพระญาติผู้ใหญ่ทรงเลี่ยงไปนั่งเสียข้างหลัง
พระพุทธองค์เมื่อได้ประสบการณ์เช่นนั้น มีพระประสงค์จะทรมานพระประยูรญาติ
ให้คลายทิฏฐิมานะ จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ด้วยพุทธานุภาพ เสด็จเหาะขึ้นไปลอยอยู่ใน
อากาศให้ปรากฏประหนึ่งว่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์ได้หล่นลงบนเศียรเกล้าของ
พระประยูรญาติทั้งหลายเหล่านั้น
ฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดา ได้ทรงเห็นปาฏิหาริย์เป็นที่อัศจรรย์เช่นนั้นจึง
ลุกขึ้นประณมพระหัตถ์ถวายนมัสการ ต่อจากนั้นพระประยูรญาติทั้งหลาย จึงได้พากัน
ถวายอภิวาทตามล�ำดับด้วยความเลื่อมใสยิ่ง เมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็
ทรงแสดงธรรมโปรดพระญาติทั้งหลาย ให้ได้ช่นื ชมโสมนัสในพระกระแสธรรมทั่วกัน

บทสวดบูชา
พระประจ�ำวันพุธ (กลางคืน)
กินนุ สันตะระมาโน วะ
ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโบ อาคัมมะ
กินนุ ภีโต วะ ติฎฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา
ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธาคาถาภิคิโตมหิ
โนเจ มุญเจยยะ จันทิมันติฯ
ปางป่าเลไลย์

สวดวันละ ๑๒ จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
พระคาถาโดยย่อ “คะ พุท ปัน ทู ทัม ภะ คะ”
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ประวัติ พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์
ส�ำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน
พระพุทธรูปปางนี้ อยูใ่ นพระอิรยิ าบถประทับนัง่ บนก้อนศิลา ห้อยพระบาททัง้ สองข้าง
ลง ทอดพระบาทเล็กน้อย พระหัตถ์ซ้ายคว�่ำวางบนพระชานุซ้าย พระหัตถ์ขวาหงายวาง
บนพระชานุขวาเป็นกิริยาทรงรับ มีช้างหมอบถือน�้ำยื่นถวาย และมีลิงหมอบถือรวงผึ้ง
ถวายอยู่ด้านหน้า
ครัง้ เมือ่ พระพุทธองค์ประทับอยูท่ เี่ มืองโกสัมพี มีพระภิกษุ ๒ ฝ่ายอยูใ่ นวิหารเดียวกัน
คือฝ่ายพระวินยั ธร ทีถ่ อื เคร่งครัดทางพระวินยั และฝ่ายพระธรรมธร ทีถ่ อื การแสดงธรรม
เป็นใหญ่ แต่ละฝ่ายก็มลี กู ศิษย์เป็นบริวารมากมาย วันหนึง่ พระธรรมธรได้เข้าไปในห้องน�ำ้
ใช้น�้ำแล้วเหลือไว้นิดหนึ่ง เมื่อพระวินัยธรเข้าไปเจอน�ำ้ เหลือไว้ จึงได้ต�ำหนิพระธรรมธร
ตัวพระธรรมธรเองก็ได้ยอมรับผิดต่อพฤติกรรมนั้น แต่พระวินัยธรกลับน�ำเรื่องเพียง
เล็กน้อยนี้เป็นพูดกับอันเตวาสิกของตนว่า พระธรรมธรขนาดท�ำผิดแล้วยังไม่รู้สึกตัวอีก
ต่อมาอันเตวาสิกของพระวินัยธรก็ได้พูดถากถางท�ำนองเดียวกันกับอันเตวาสิกของ
พระธรรมธร ว่าอาจารย์ของพวกท่านท�ำผิดแล้วยังไม่รู้อีก น่าละอายนัก ฝ่ายลูกศิษย์ก็นำ�
เรื่องนี้ไปปรึกษากับพระธรรมธร พระธรรมธรได้ฟังดังนั้น จึงพูดว่าท�ำไมพระวินัยธร
จึงพูดอย่างนี้ เราท�ำผิดกฎก็ยอมรับผิดและแสดงอาบัติไปแล้ว ไฉนจึงพูดกลับกลอก
เช่นนี้เล่าจึงพูดกับอันเตวาสิกว่า พระวินัยธรพูดเท็จและทั้งสองฝ่ายก็ได้เกิดการทะเลาะ
วิวาทกัน เพราะเหตุเพียงเล็กน้อยเอง
เมือ่ ไม่สามารถจะระงับกันได้ พระพุทธเจ้าได้แสดงเหตุของการแตกแยก และคุณของ
ความสามัคคี แต่ก็หาเชื่อต่อพระพุทธเจ้าไม่ ซ�้ำยังแสดงค�ำพูดที่ไม่เหมาะสมว่า ขอให้
พระพุทธเจ้าอยู่เฉยอย่ามายุ่ง พระพุทธองค์เห็นว่าไม่สามารถจะระงับได้ จึงส่งพระ
โมคคัลลานะ ไปช่วยระงับ แต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ยอมเชื่อฟัง ท�ำให้พระพุทธองค์เกิดความ
เบื่อหน่ายระอาใจต่อเหตุการณ์น้เี ป็นอย่างยิ่ง แม้ชาวบ้านเองก็แตกเป็น ๒ ฝ่ายตามพระ
ที่ตนเองนับถือ
เมื่อไม่อยู่ในพุทธโอวาท พระองค์จึงเสด็จจาริกไปอยู่ตามล�ำพังพระองค์เดียวในป่า
ทีช่ อื่ ว่าปาลิไลยกะ โดยมีมพี ญาช้างเชือกหนึง่ ชือ่ “ปาลิไลยกะ” เช่นเดียวกัน มีความเลือ่ มใส
ในพระพุทธองค์ มาคอยปฏิบัติบำ� รุงและคอยพิทักษ์รักษามิให้สัตว์ร้ายมากล�้ำกราย ท�ำให้
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พระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ในป่านั้นด้วยความสงบสุข และป่านั้นต่อมาก็ได้ชื่อว่า
“รักขิตวัน” ครั้นพญาลิงเห็นพญาช้างท�ำงานปรนนิบัติพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพ ก็เกิด
กุศลจิตท�ำตามอย่างบ้าง
ต่อมาชาวบ้านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่พบ และทราบเหตุ ก็พากันต�ำหนิติเตียน และ
ระอาพากันคว�่ำบาตร ไม่ให้การบ�ำรุงพระสงฆ์เหล่านั้น พระภิกษุเหล่านั้นจึงได้ส�ำนึก
ขอให้พระอานนท์ไปทูลเชิญเสด็จพระพุทธองค์กลับมา ช้างปาลิไลยกะก็มาส่งเสด็จด้วย
ความเศร้าเสียใจ จนหัวใจวายล้มตายไป ด้วยกุศลผลบุญจึงได้ไปเกิดเป็น “ปาลิไลยกะ
เทพบุตร”
จากเหตุการณ์นี้ ถือว่าเป็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจเป็นอย่างยิ่ง ถึงพฤติกรรมของ
พระ ๒ ฝ่ายในขณะนั้น ไม่เชื่อฟังแม้กระทั่งพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนจึงได้สร้าง
พระปางนี้ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงการแตกสามัคคี การทะเลาะวิวาทกัน

บทสวด บูชาพระประจ�ำวันพฤหัสบดี
อัตถิ โลเก สีละคุโณ
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ
อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง
สัจจะพะละมะวัสสายะ
สันติ ปักขา อะปัตตะนา
มาตาปิตา จะ นิกขันตา
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
สะริตวา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปาทา อะวัญจะนา
ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
มะหาปัชชะลิโต สิขี
อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี
เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ

สวดวันละ ๑๙ จบ จะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
พระคาถาโดยย่อ “ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ”
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ประวัติ พระพุทธรูปปางสมาธิ
ส�ำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี
พระพุทธรูปปางนี้ ในพระอิรยิ าบถนัง่ ขัดสมาธิ
พระหัตถ์ทงั้ สองหงายขึน้ วางซ้อนกัน อยูท่ พี่ ระเพลา
พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซา้ ย พระเนตรช�ำเลืองต�ำ่
มีประวัตกิ ล่าวไว้ดังนี้.
หลั ง จากที่ พ ระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ท รงบ� ำ เพ็ ญ
ทุ ก รกิ ริ ย ามาถึ ง ๖ ปี ก็ ยั ง มิ ไ ด้ ต รั ส รู ้ จึ ง
ได้ ท รงเลิ ก บ� ำ เพ็ ญ ทุ ก รกิ ริ ย าหั น มาบ� ำ เพ็ ญ
ทางใจ แสวงหาที่ ส งบ ได้ ส ถานที่ เ หมาะคื อ
โคนต้นโพธิ์ใกล้แม่น�้ำเนรัญชรา
ณ ภายใต้ร่มโพธิ์ใบหนานั้น พระพุทธองค์
ประทั บ นั่ ง ขั ด สมาธิ หั น พระปฤษฎางค์ เ ข้ า หา
ต้ น โพธิ์ ผิ น พระพั ก ตร์ อ อกข้ า งนอกทางทิ ศ
ตะวั น ออก ตั้ ง พระกายตรงด� ำ รงพระสติ อ ยู ่ เ ฉพาะหน้ า ทรงอธิ ษ ฐานจิ ต มุ ่ ง บรรลุ
พระโพธิญาณว่า
“ถ้ายังมิได้บรรลุอมตธรรมตราบใด จะไม่ยอมเลิกความเพียรตราบนั้น” พระองค์
ทรงตั้งพระทัยเจริญภาวนาก�ำหนดลมหายใจอยู่ไม่ช้า จิตก็เป็นสมาธิแน่วแน่ พระปัญญา
รู้แจ้งเห็นจริงในอมตธรรมก�ำลังจะเกิดขึ้น.
ตามประวัติกล่าวไว้เป็นบุคลาธิษฐานว่า ครั้งนั้นมีพญามารมาผจญ พญามารได้พา
เอาเสนามารทั้งหลายมารบเร้ากลั่นแกล้งด้วยประการต่าง ๆ เพื่อให้พระองค์เลิกบ�ำเพ็ญ
เพียร ลุกจากที่ประทับ แต่ด้วยเหตุท่ีพระองค์ได้ตั้งพระทัยไว้อย่างเด็ดเดี่ยวว่า หากยัง
ไม่สำ� เร็จจะไม่ยอมลุกจากทีน่ งั่ เด็ดขาด แม้พระร่างกายจะซูบผอมเหือดแห้งหนังหุม้ กระดูก
ก็ตามที พระองค์จงึ ไม่สะทกสะท้าน
เมื่อพญามารไม่สามารถจะเอาชนะได้ด้วยวิธีหักหาญ จึงหันมาใช้วิธีลวงล่อได้ส่ง
ธิดามาร ๓ คน คือ นางตัณหา นางราคา นางอรดี มาประเล้าประโลมเพื่อให้พระทัยอ่อน
แต่พระองค์ก็ไม่ทรงหวั่นไหว เพราะได้ตั้งพระทัยแน่วแน่ในการบรรลุพระโพธิญาณ
ตัดกิเลสน้อยใหญ่ให้หมดสิน้
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เมื่อพระองค์มีพระทัยเด็ดเดี่ยวเช่นนั้น จึงได้ตั้งหน้ารบกับมารต่อไปด้วยพระทัย
อันเข้มแข็ง ในที่สุดมารแพ้ พระพุทธองค์ชนะ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืน
วันเพ็ญ วิสาขมาสในรุ่งอรุโณทัย
พระพุทธจิรยิ าตอนทีป่ ระทับนัง่ ขัดสมาธิบำ� เพ็ญเพียรอยู่ทโี่ คนต้นโพธิน์ นั้ เป็นต้นเค้า
ความคิดให้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิขึ้นสักการบูชา ต่อมาทางโหราศาสตร์ได้กำ� หนดให้
เป็นพระบูชาประจ�ำวัน ส�ำหรับผู้ท่เี กิดวันพฤหัสบดี
ผู้ใดเกิดวันพฤหัสบดี ประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปไว้บูชาควรสร้างพระปางสมาธิ
เพื่อจะได้เป็นสิริมงคล และเป็นการบูชาพระที่ถูกต้องตามประเพณีนิยม.

บทสวด บูชาพระประจ�ำวันศุกร์
อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ
อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ
ปะริสานัญจะ ตัสสันนะยันเทเสสิ มะหาวีโร

สาสเน สาธุ สัมมะเต
สะทา กิพพิสะการิภิ
มะหิงสายะ จะ คุตติยา
ปะริตตันตัม ภะณามะ เห ฯ

สวดวันละ ๒๑ จบ
จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน
พระคาถาโดยย่อ “วา โธ โน อะ มะ มะ วา”

ประวัติ พระพุทธรูปปางร�ำพึง
ส�ำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์
พระพุทธรูปปางนี้ ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นประทับประสานกันที่
พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย แสดงอาการร�ำพึง มีประวัติกล่าวไว้ดังนี้
เมือ่ พระพุทธองค์ได้ตรัสรูแ้ ล้ว ก็เสด็จประทับพักผ่อนพระอิรยิ าบถอยูต่ ามร่มไม้ตา่ งๆ
หลายแห่ง คราวหนึง่ ทรงประทับอยู่ทรี่ ่มไม้อชปาลนิโครธ ทรงร�ำพึงถึงธรรมะทีพ่ ระองค์ได้
ตรัสรู้เป็นธรรมที่ละเอียดประณีต ลึกซึ้งคัมภีร์ภาพ ยากที่คนธรรมดาจะรู้ตามเห็นตามได้
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จึงท้อพระทัยที่จะแสดงธรรมสั่งสอนประกาศพระศาสนา.
ในขณะทีร่ �ำพึงทบทวนทีม่ าอยู่นนั้ ความคิดก็ผดุ ขึน้ ในพระทัยว่า บุคคลในโลกนีย้ ่อม
มีนสิ ยั ใจคอต่าง ๆ กัน ทีม่ สี ติปญ
ั ญามากก็มี ทีม่ สี ติปญ
ั ญาปานกลางก็มี ทีม่ สี ติปญ
ั ญาอ่อน
ก็มี การแสดงธรรมคงจะไม่ไร้ผลทีเดียว
ผู้มีสติปัญญามาก เมื่อได้ฟังธรรมแล้วอาจจะรู้ตามเห็นตามได้โดยฉับพลัน
ผู้ที่มีสติปัญญาปานกลาง เมื่อฟังธรรมครั้งแรกอาจไม่เข้าใจ แต่ครั้งที่สองที่สามอาจ
จะเข้าใจและรู้ตามเห็นตามได้
พวกที่มีปัญญาอ่อน เมื่ออบรมกันไปนาน ๆ มีอินทรีย์แก่กล้าเข้าก็อาจจะรู้ตามเห็น
ตามบรรลุมรรคผลได้
พวกทีม่ กี เิ ลสหนาปัญญาทึบจริง ๆ ฟังธรรมแล้วไม่รเู้ รือ่ ง ไม่เข้าใจในกระแสพระธรรม
นั้นก็คงมี
เปรียบเหมือนดอกบัว ๔ เหล่า เหล่าหนึ่งโผล่ขึ้นมาพ้นน�้ำแล้ว เมื่อต้องแสงอาทิตย์
ก็จักบานในวันนั้น เหล่าหนึ่งอยู่เสมอน�้ำ เมื่อโผล่ขึ้นมาพ้นน�้ำแล้วก็จะบานในวันรุ่งขึ้น
เหล่าหนึ่งอยู่ใต้น้ำ� ก็จะค่อย ๆ โผล่ข้นึ มาเหนือน�ำ้ แล้วก็จะบานในวันต่อ ๆ ไป มีบางเหล่า
อยูใ่ ต้นำ�้ ลึก ไม่มโี อกาสจะโผล่ขนึ้ มาพ้นน�้ำได้ ก็เป็นอาหารของปลาและเต่าไป. เพราะฉะนัน้
การแสดงธรรมคงไม่ไร้ผลเสียทีเดียว ครั้นทรงพิจารณาด้วยพระญาณหยั่งทราบอุปนิสัย
ของเวไนยสัตว์ ผูท้ จี่ ะได้รบั ผลประโยชน์จากการแสดงธรรมเช่นนัน้ แล้ว จึงได้ตงั้ พระหฤทัย
จะแสดงธรรมสัง่ สอนมหาชน ประกาศพระศาสนา ทรงตัง้ พุทธปณิธานว่า จะด�ำรงพระชนม
ชีพ อยูจ่ นกว่าจะได้ประกาศพระศาสนา ให้แพร่หลายประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้มนั่ คง.
พระพุทธจริยา ตอนทีท่ รงประทับยืนร�ำพึงถึงธรรมะ ทีจ่ ะแสดงธรรมโปรดมหาชนนัน้
เป็นต้นเค้าความคิดให้สร้างพระบูชาประจ�ำวัน ส�ำหรับผู้เกิดวันศุกร์
ผูใ้ ดเกิดวันศุกร์ ประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปไว้บชู า ควรสร้างพระปางร�ำพึงเพือ่ จะได้
เป็นสิริมงคล และเป็นการบูชาพระที่ถูกต้องตามประเพณีนิยม.
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บทสวด บูชาพระประจ�ำวันเสาร์
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต,
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง
ชีวิตา โวโรเปตา, เตนะ สัจเจนะ
โสตถิ เต โหนตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ
สวดวันละ ๑๐ จบ จะมีความสุขความเจริญ และ
เกิดความสวัสดีมงคล ตลอดกาลนาน.
พระคาถาโดยย่อ “โส มาณะ กะ ริ ถา โธ”

ประวัติ พระพุทธรูปปางนาคปรก
ส�ำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์
พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธจริยาในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสอง
ประทับซ้อนกันอยู่บนพระเพลา มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมพระเศียร เพื่อกันฝนมิให้
ถูกพระวรกาย มีประวัตกิ ล่าวไว้ดังนี้
คราวหนึ่ ง เป็ น เวลาหลั ง ตรั ส รู ้ แ ล้ ว แต่ ยั ง มิ ไ ด้ แ สดงธรรมประกาศพระศาสนา
พระพุทธองค์ทรงประทับพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่ที่ร่มไม้มุจลินท์ (ไม้จิก) ซึ่งอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานที่ตรัสรู้ ในขณะที่ทรงประทับอยู่ที่ร่มไม้มุจลินท์นั้น บังเอิญเกิดฝนตก
พร�ำ ๆ อยู่ไม่ขาดสายเป็นเวลาติดต่อกันถึง ๗ วัน พญามุจลินท์นาคราชมีความกรุณาใน
พระองค์ แล้วท�ำขนดล้อมพระวรกาย แผ่พังพานใหญ่ปกคลุมพระเศียรไว้ คล้ายกับเป็น
เศวตฉัตรกั้นฝนมิให้ตกลงมาเปียกพระองค์ และเป็นการป้องกันแมลงเหลือบยุง ตลอด
จนสัตว์เลื้อยคลานอย่างอื่น มิให้มาท�ำอันตรายด้วย.
พระพุทธองค์ทรงประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ ณ ที่นั้นด้วยพระอาการอันสงบจนกระทั่ง
ฝนหาย พญามุจลินท์นาคราชจึงค่อย ๆ คลายขนดลดพังพานลงถวายนมัสการพระผู้มี
พระภาคเจ้า แล้วก็จากไป
พระพุ ท ธจริ ย าตอนเสด็ จ ประทั บ อยู ่ ภ ายในขนดของพระยานาคราช ณ ร่ ม ไม้
มุจลินท์นี้ เป็นต้นเค้าความคิดให้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก ขึ้นสักการบูชา ต่อมา
ทางโหราศาสตร์ก�ำหนดให้เป็นพระบูชาประจ�ำวันส�ำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์
319

คติธรรมค�ำสอน

หลวงปู่ม่น
ั ภูริทัตโต
เราเกิดมาเป็นมนุษย์ มีความสูงศักดิม์ าก
อย่าน�ำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ มนุษย์เราจะต�่ำลง
กว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อกี มากมาย อย่าพากันท�ำ
ให้ พ ากั น ละบาป บ� ำ เพ็ ญ บุ ญ ท� ำ แต่ คุ ณ ความดี
อย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์


 ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม

คือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดี
ทั้งหลายที่โลกเขาปรารถนากัน เพราะคนเราจะอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อม
ไม่ปลอดภัย ต่ออันตรายทั้งภายนอกภายใน
เครื่องป้องกันตัวคือหลักธรรมมีสติปัญญาเป็นอาวุธส�ำคัญ จะเป็นเครื่องมั่นคงไม่
สะทกสะท้านมีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถ เป็นอาวุธส�ำคัญ จะเป็นเครื่องมั่นคง
ไม่สะทกสะท้านมีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถจะคิด-พูด-ท�ำอะไรไม่มีการยกเว้น
มีสติปญ
ั ญาสอดแทรกอยูด่ ว้ ยทัง้ ภายในและภายนอก มีความเข้มแข็งอดทน มีความเพียร
ทีจ่ ะประกอบคุณงามความดี คนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุน่ วุน่ วายอยูก่ บั อารมณ์เครือ่ งผูกพันด้วย
ความนอนใจ และเกียจคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัย
 การต�ำหนิติเตียนผู้อื่น

ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัว
ไปด้วย ความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดต�ำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น นักปราชญ์ถือเป็น
ความผิดและบาปกรรม ไม่มีดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมาน
อย่างไม่คาดฝัน
การกล่ า วโทษผู ้ อื่ น โดยขาดการไตร่ ต รอง เป็ น การสั่ ง สมโทษและบาปใส่ ต น
ให้ได้รับความทุกข์ จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตน งดความเห็นที่เป็นบาปภัย
แก่ตนเสีย ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว แต่สาเหตุที่ท�ำให้เกิดทุกข์ ท�ำไมพอใจ
สร้างขึ้นเอง
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 ผู ้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของตั ว

จึ ง เห็ น คุ ณ ค่ า ของผู ้ อื่ น ว่ า มี ค วามรู ้ สึ ก เช่ น เดี ย วกั น
ไม่เบียดเบียนท�ำลายกัน ผู้มีศีลสัตย์เมื่อท�ำลายขันธ์ไปในสุคติในโลกสวรรค์ ไม่ตกต�่ำ
เพราะอ�ำนาจศีลคุ้มครองรักษาและสนับสนุน จึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์
ธรรมก็สงั่ สอนแล้วควรจดจ�ำให้ดี ปฏิบตั ใิ ห้มนั่ คง จะเป็นผู้ทรงคุณสมบัตทิ กุ อย่างแน่นอน
 เมื่อเกิดมาอาภัพชาติ

แล้วอย่าให้ใจอาภัพอีกผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้ว อย่าให้ใจ
อาภัพ คิดแต่ผลิตโทษท�ำบาปอกุศลเผาผลาญตนให้ได้ทุกข์ เป็นบาปกรรมอีกเลย
 คนชัว่ ท�ำชัว่ ได้งา่ ย และติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดี คนดี ท�ำดีได้งา่ ย และติดใจ

กลายเป็นคนรักธรรมตลอดไป
 เราต้องการของดี

คนดี ก็จ�ำต้องฝึก ฝึกจนดี จะพ้นการฝึกไปไม่ได้ งานอะไรก็
ต้องฝึกทั้งนั้น ฝึกงาน ฝึกคน ฝึกสัตว์ ฝึกตน ฝึกใจ นอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึก
ค�ำว่า ดี จะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน
 จิต

เป็นสมบัติส�ำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแล ด้วยวิธีเก็บรักษา
ให้ดี ควรสนใจรับผิดชอบต่อจิต อันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตน วิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะ
ก็คือภาวนา ฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควร ตรวจดูจิตว่า มีอะไรบกพร่องและเสียไป
จะได้ซ่อมสุขภาพจิต นั่งพินิจพิจารณาดูสังขารภายใน คือ ความคิดปรุงแต่งของจิตว่า
คิดอะไรบ้าง มีสาระประโยชน์ไหม คิดแส่หาเรื่อง หาโทษ ขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้น
พอรู้ผิด-ถูกของตัวบ้างไหม พิจารณาสังขารภายนอกว่า มีความเจริญขึ้นหรือเจริญลง
สังขารมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าแก่ชราหลุดไป พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลา
ทีพ่ อจะท�ำได้ ตายแล้วจะเสียการให้ทอ่ งในใจอยูเ่ สมอว่า เรามีความแก่-เจ็บ-ตาย อยูป่ ระจ�ำ
ตัวทั่วหน้ากัน
 ทาน-ศีล-

ภาวนา ธรรมทั้ง ๓ นี้ เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ และเป็น
รากเหง้าของพระศาสนา ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ใน
นิสัย ของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ท่สี มบูรณ์ด้วยมนุษย์อย่างแท้จริง
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หลวงปู่ขาว อนาลโย สนทนาฯกับ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ข้อธรรม ค�ำสอน

หลวงปู่ดลู ย์ อตุโล
• อย่าส่งจิตออกนอกไปเสวยอารมณ์
• คิดเท่าไรๆก็ไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดคิดได้จงึ รู้
แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้
เกี่ยวกับนิมิต
“ที่เห็นนั้น เขาเห็นจริง แต่ส่งิ ที่ถูกเห็น ไม่จริง”
“ทีจ่ ริงพระอรหันต์ทงั้ หลายท่านไม่ได้ร้อู ะไรมากมายเลย เพียงแต่เจริญจิตให้ร้แู จ้งใน
ขันธ์๕, แทงตลอดในปฏิจจสมุปบาท, หยุดการปรุงแต่ง, หยุดการแสวงหา, หยุดกริยา
จิต มันก็จบแค่น้ี เหลือแต่ บริสุทธิ์ สะอาด สว่าง ว่าง มหาสุญตา ว่างมหาศาล”
“เวทนากับร่างกายนั้นมีอยู่ตามธรรมชาติของมัน แต่ไม่ได้เสวยเวทนานั้นเลย”
เมื่อถึงปรมัตถ์แล้วไม่ต้องการ


มีผู้กราบเรียนหลวงปู่ว่า หลวงปู่สร้างโบสถ์ ศาลา ได้ใหญ่โตสวยงามอย่างนี้ คงจะ
ได้บุญได้กศุ ลอย่างใหญ่โตทีเดียว ฯ.
หลวงปู่กล่าวว่า “ที่เราสร้างนี่ก็สร้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ส�ำหรับโลก
ส�ำหรับวัดวาศาสนาเท่านั้น ถ้าพูดถึงเอาบุญ เราจะมาเอาบุญอะไรอย่างนี้”
“การฝึกจิต การพิจารณาจิตเป็นวิธลี ัดที่สุด”
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มีผู้เรียนถามหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ว่า “ท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?”
หลวงปู่ตอบสั้นๆว่า “มี แต่ไม่เอา”

อีกครั้งหนึ่ง มีผู้เรียนถามหลวงปู่เรื่องการละกิเลส “หลวงปู่ครับทําอย่างไรจึงจะตัด
ความโกรธให้ขาดได้”
หลวงปู่ตอบว่า “ไม่มใี ครตัดให้ขาดได้หรอก มีแต่รู้ทัน... เมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเอง.”
อย่างที่พูดในหลักวิชาการเรียนทางศาสนาว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ว่าศีลทําให้
เกิดอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปัญญา ฉะนั้น พลังจิตที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
หลังจากเกิดสมาธินนั้ หมายถึงว่า จิตนัน้ จะยกสภาวะธรรมขึน้ มาพิจารณาไตร่ตรองให้เกิด
วิปัสสนาญาณ เกิดปัญญาแล้ว ปัญญานั้นก็จะแจ่มแจ้งดีกว่าจิตที่ไม่เกิดสมาธิ หรือ
จิตที่ไม่มสี มาธิ




มีผู้กราบเรียนถามหลวงปู่เรื่องการไว้ทกุ ข์
หลวงปู่ตอบว่า “ทุกข์ ต้องกําหนดรู้ เมื่อรู้แล้วให้ละเสีย ไปไว้มันทําไม”

มีผู้อวดอ้างของวิเศษจากสัตว์ต่างๆ นาๆ แล้วเรียนถามหลวงปู่ว่าอันไหนวิเศษ
กว่ากัน หลวงปู่ตอบว่า
“ไม่มีดี ไม่มีวิเศษอะไรหรอก เป็นของสัตว์เดียรัจฉานเหมือนกัน
เมื่อตา เห็นรูปแล้ว รู้ว่าสวยงาม หรือน่ารังเกียจอย่างไรแล้ว ก็หยุดเพียงเท่านี้
เมื่อหู ได้ยินเสียง รู้ว่าไพเราะ หรือน่ารําคาญอย่างไรแล้ว ก็หยุดเพียงเท่านี้
เมื่อลิ้น ได้ลิ้มรส รู้ว่าอร่อย หรือไม่อร่อย เปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรแล้ว ก็หยุด
			
เพียงเท่านี้
เมื่อจมูก ได้กลิ่น หอมหรือเหม็นอย่างไรแล้ว ก็หยุดเพียงเท่านี้
เมื่อกาย สัมผัสโผฏฐัพพะ รู้ว่าอ่อนแข็งเป็นอย่างไรแล้ว ก็หยุดเพียงเท่านี้”


หลักธรรมที่หลวงปู่ใช้พิจารณาคือ “สัพเพสังขารา สัพพะสัญญา อนัตตา” ซึ่งมี
คําขยายความในหนังสือหน้า ๔๔ ดังนี้ “เมื่อสังขารขันธ์ดับไปแล้ว ความเป็นตัวตน
จักไม่มี เพราะไม่ได้เข้าไปเพื่อปรุงแต่ง ครั้นเมื่อความปรุงแต่งขาดไป สภาพแห่งการเป็น
ตัวตนไม่มี ความทุกข์จะเกิดขึ้นแก่ใครได้อย่างไร”
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มีผู้เรียนถามหลวงปู่ “พระอรหันต์ท่านเคยนอนหลับฝันเหมือนคนธรรมดาด้วย
หรือเปล่าครับ”
ท่านตอบว่า “การหลับแล้วเกิดฝัน เป็นเรื่องของสังขารขันธ์ไม่ใช่หรือ”
“เรื่องพิธีกรรม หรือบุญกริยาวัตถุต่างๆทั้งหลาย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังให้เกิดกุศลได้
อยู่ หากแต่ว่าสําหรับนักปฏิบตั แิ ล้ว อาจถือได้ว่าเป็นไปเพือ่ กุศลเพียงนิดหน่อยเท่านัน้ เอง.


หลวงปู่ยังมีเวทนาอยู่หรือไม่?
หลวงปู่อาพาธหนักอยู่ท่โี รงพยาบาลจุฬาฯ มีผู้เข้าเยี่ยมแล้วเรียนถามหลวงปู่
“หลวงปูย่ งั มีเวทนาอยูห่ รือไม่?” หลวงปูต่ อบว่า “เวทนากับร่างกาย มีอยูต่ ามธรรมชาติ
ของมัน แต่ไม่ได้เสวยเวทนานั้นเลย”
เมื่อจิตกระทบเข้ากับอารมณ์ภายนอกอย่างไร ก็ให้หยุดอยู่แค่นั้น, อย่าไปทะเลาะ
วิวาทโต้แย้ง, อย่าไปเอออวยเห็นดีเห็นงามให้จิตได้โอกาสก่อรูปก่อร่างเป็นตุเป็นตะ
เป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวออกไป อย่าไปวิพากษ์วจิ ารณ์ต่อไป อย่าไปใส่ใจอีกต่อไป พอกัน
เพียงรู้อารมณ์เท่านี้เอง หยุดกันเพียงเท่านี้”
จิตปรุงกิเลส คือ การที่จิตบังคับให้กาย วาจา ใจ กระทําสิ่งภายนอก ให้มี ให้เป็น
ให้เลว ให้เกิดวิบากได้ แล้วยึดติดอยู่ว่า นั่นเป็นตัว นั่นเป็นตน ของเรา ของเขา,
กิเลสปรุงจิต คือการทีส่ งิ่ ภายนอกเข้ามาทําให้จติ เป็นไปตามอํานาจของมัน แล้วยึดว่า
มีตัว มีตนอยู่ สําคัญผิดจากความเป็นจริงอยู่รํ่าไป
แท้จริงแล้วความทุกข์รอ้ นวุน่ วายใจ มักเกิดจากสิง่ ภายในใจเราทัง้ สิน้ คือ กิเลส ตัณหา
อุปาทาน มันก่อขึ้นภายในใจ จนต้องดิ้นรนอย่างน่าเวทนายิ่ง
มีไฟไหม้ใหญ่ในจังหวัดสุรนิ ทร์ ผลคือความทุกข์ยากสูญเสีย บางคนเสียใจจนเสียสติ
บางรายก็มาลําเลิกให้หลวงปู่ฟังว่า อุตส่าห์เข้าวัดทําบุญ ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย
ทําไมบุญกุศลจึงไม่ช่วยคุ้มครอง และหลายรายเลิกเข้าวัดทําบุญ เพราะธรรมะไม่ช่วยให้
เขาพ้นจากไฟไหม้
หลวงปู่ได้กล่าวว่า ”ไฟมันทําตามหน้าที่ของมัน ธรรมะไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนั้น
หมายความว่า ความอันตรธาน ความวิบัติ ความเสื่อมสลาย ความพลัดพรากจากกัน
สิ่งเหล่านี้มันมีประจําโลกอยู่แล้ว
ทีนี้ผู้มีธรรมะ ผู้ปฏิบัติธรรมะ เมื่อประสบกับภาวะเช่นนั้นแล้ว จะวางใจอย่างไร
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จึงไม่เป็นทุกข์ อย่างนี้ต่างหาก ไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ ไม่ให้ตาย ไม่ให้หิว ไม่ให้ไฟไหม้
ไม่ใช่อย่างนั้น.”
ส่วนผู้ที่ประสบภัยพิบัติ หรือผู้ที่ตกในสภาวะอับจน ก็ไม่ควรหมดอาลัยตายอยาก
ควรทําจิตใจให้สงบระงับตัง้ มัน่ อยู่ ก็จะค่อยๆหาทางออกให้แก่ตนได้ เพราะปัญหาทุกอย่าง
ที่ไม่มีทางออกทางแก้ย่อมไม่มใี นโลก
ดูเอาเถอะว่า แม้แต่ปัญหาเรื่องความทุกข์ อันเกิดจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
พระพุทธองค์ก็ยังหาคําตอบไว้ให้ได้ สําหรับปัญหาอื่นๆ อันเล็กน้อยจะไม่มีคําตอบ
ได้อย่างไร
ในทางปฏิบัติที่ว่า ปฏิบัติจิต ปฏิบัติใจ โดยให้ใจอยู่กับใจนี้ ก็คือให้มีสติกาํ กับใจให้
เป็นสติถาวร ไม่ใช่เป็นสติคล้ายๆ หลอดไฟที่จวนจะขาด เดี๋ยวก็สว่างวาบ เดี๋ยวก็ดับ
เดี๋ยวก็สว่าง แต่ให้มนั สว่างติดต่อกันไปตลอดเวลา
เมื่อสติมันติดต่อกัน (webmaster - เป็น สัมมาสมาธิ คือประกอบด้วยความ
ตั้งมั่น) ไปอย่างนี้แล้ว ใจมันก็มีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อยู่กับ
ตัวรู้ตลอดเวลา” ตัวรู้ก็คือ “สติ” นั่นเอง หรือจะเรียกว่า “พุทโธ” ก็ได้ พุทโธที่ว่า รู้ ตื่น
เบิกบาน ก็คือตัวสตินั่นแหละ
มีผู้ไปกราบเรียนกับหลวงปู่เรื่องงานที่มีการจัดกันบ่อย ๆ ใกล้วัดว่า รบกวน
การปฏิบัติ
ท่านได้ตอบดังนี้ “มัวสนใจอะไรกับสิง่ เหล่านัน้ ธรรมดาแสงย่อมสว่าง ธรรมดาเสียง
ย่อมดัง หน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเอง เราไม่ใส่ใจฟังเสียก็หมดเรื่อง จงทําตัวเราไม่ให้เป็น
ปฏิปักษ์กบั สิ่งแวดล้อม เพราะมันมีอยู่อย่างนี้ เป็นอยู่อย่างนี้เอง เพียงแต่ทาํ ความเข้าใจ
กับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเอง”
“คําสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั่น เป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมา
ดูจติ นัน่ เอง คําสอนของพระพุทธองค์มมี ากมายก็เพราะกิเลสมีมากมาย แต่ทางทีด่ บั ทุกข์
ได้มีทางเดียว คือ พระนิพพาน
การทีเ่ รามีโอกาสปฏิบตั ธิ รรมทีถ่ กู ทางเช่นนีม้ นี ้อยนัก หากปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเรา
จักหมดโอกาสพ้นทุกข์ได้ทนั ในชาตินี้ แล้วเราจะหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนาน
เพื่อที่จะพบธรรมอันเดียวกันนี้
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ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว รีบปฏิบัติให้พ้นทุกข์เสีย มิฉะนั้น
จะเสียโอกาสอันดีนี้ไป เพราะว่าเมื่อสัจจธรรมถูกลืม ความมืดมนย่อมครอบงําปวงสัตว์
ให้อยู่ในกองทุกข์ส้นิ กาลนาน”
มี ผู ้ ไ ปกราบเรี ย นหลวงปู ่ เ รื่ อ งสมาธิ ว ่ า ปฏิ บั ติ ไ ด้ ดี อ ย่ า งยิ่ ง เหลื อ แต่ ค วามสุ ข
สุขอย่างยิ่ง เย็นสบาย แม้จะให้อยู่อย่างนี้นานเท่าไรก็ได้
หลวงปู่ยิ้มแล้วพูด
“เออ ก็ดีแล้วที่ได้ผล พูดถึงความสุขในสมาธิมันก็สุขจริง ๆ จะเอาอะไรมาเปรียบ
เทียบมิได้ แต่ถ้าติดอยู่แค่น้ัน มันก็ได้แค่นั้นแหละ ยังไม่เกิดปัญญาอริยมรรค ที่จะ
ตัดภพชาติ ตัณหา อุปาทาน ให้ละสุขนั้นเสียก่อน แล้วพิจารณาขันธ์ 5 ให้แจ่มแจ้งต่อไป”


มีผู้เรียนถามถึงเรื่องหยุดคิด หยุดนึก
หลวงปู่บอกว่า
“ก็แสดงถึงความผิดพลาดอยู่แล้ว เพราะบอกให้หยุดคิดหยุดนึก ก็กลับไปคิดที่จะ
หยุดคิดนัน่ เสียอีกเล่า แล้วอาการหยุดจักอุบตั ขิ นึ้ ได้อย่างไร จงกําจัดอวิชชาแห่งการหยุด
คิดหยุดนึกเสียให้สิ้น เลิกล้มความคิดที่จะหยุดคิดเสียก็สิ้นเรื่อง”
“พระธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น ออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหมด
ทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิต อยากรู้อะไรค้นได้ท่จี ิต (ของเราเอง)”
“การปฏิบัติ ให้มุ่งปฏิบัติเพื่อสํารวม เพื่อความละ เพื่อคลายความกําหนัดยินดี
เพื่อความดับทุกข์ ไม่ใช่เพื่อเห็นสวรรค์วิมาน หรือแม้พระนิพพานก็ไม่ต้องตั้งเป้าเพื่อจะ
เห็นทั้งนั้น ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากเห็นอะไร เพราะนิพพานมันเป็นของว่างไม่มี
ตัวไม่มีตน หาที่ตั้งไม่มี หาที่เปรียบไม่ได้ ปฏิบัติไปจึงรู้เอง”


มีผู้อยากฟังความคิดความเห็นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของหลวงปู่ และยกบุคคล
มาอ้างว่าท่านผู้นั้น ท่านผู้น้รี ะลึกชาติย้อนหลังได้หลายชาติ
หลวงปู่ว่า “เราไม่เคยสนใจเรื่องอย่างนี้ แค่อุปจารสมาธิก็เป็นไปได้แล้วทุกอย่างมัน
ออกไปจากจิตทั้งหมด อยากรู้อยากเห็นอะไร จิตมันบันดาลให้รู้ให้เห็นได้ทั้งนั้น และรู้ได้
เร็วเสียด้วย หากพอใจเพียงแค่น้ี ผลที่ได้ก็คือ ทําให้กลัวการเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ตํ่า
แล้วก็ตั้งใจทําดี บริจาคทาน รักษาศีล แล้วก็ไม่เบียดเบียนกัน พากันกระหยิ่มยิ้มย่องใน
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ผลบุญของตัว, ส่วนการที่จะขจัดกิเลสเพื่อทําลาย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เข้าถึงความ
พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงนั้น อีกอย่างหนึ่งต่างหาก” ถึงจิตไม่สงบก็ไม่ควรปล่อยให้มันออกไป
ไกล ใช้สติระลึกไปแต่ในกายนี้ ดูให้เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อสุภะสัญญาหาสาระ
แก่นสารไม่ได้ เมือ่ จิตมองเห็นชัดแล้ว จิตก็เกิดความสลดสังเวช เกิดนิพพิทา ความหน่าย
คลายกําหนัด ย่อมตัดอุปาทานขันธ์ได้เช่นเดียวกัน”

คติธรรมคําสอน ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
จิตที่ส่งออกนอกเพื่อรับสนองอารมณ์ ทั้งสิ้น
ผลอันเกิดจากจิตส่งออกนอกแล้วหวั่นไหว
จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง

เป็นสมุทัย
เป็นทุกข์
เป็นมรรค
เป็นนิโรธ

“เรื่องของพระวินัยนั้น ให้ศกึ ษาอ่านต�ำรับต�ำราให้เข้าใจถูกต้องทุกข้อมูล เพื่อปฏิบัติ
ไม่ให้ผดิ ส่วนธรรมะนั้น ถ้าอ่านมากก็จะมีวิตกวิจารณ์มาก จึงไม่ต้องอ่านมากก็ได้ ขอให้
ตั้งใจปฏิบัติเอาเพียงอย่างเดียวพอ”
นักศึกษาและผู้ปฏิบัติธรรมหลายคน ชอบอ่านพระธรรมมากเกินไป ควรดูคำ� สอน
ของหลวงปู่ดุลย์เอาไว้ ว่าการอ่านพระธรรมมากเกินไปนั้น ไม่เป็นผลดีแต่อย่างใด
เพราะอ่านไปมากขนาดไหนก็ไม่ท�ำให้กิเลสภายในใจลดลงไปได้เลย
มีแต่ความอวดดื้อถือดีที่คิดว่าตนเก่ง ตนฉลาดเท่านั้น ที่โผล่ออกมาอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ และที่ส�ำคัญเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นหันหน้าเข้ามาปฏิบัติธรรม จิตจะรวมสงบ
ได้ยาก เพราะมีความฟุ้งซ่านในความรู้น้นั ๆ
ความจริ ง การอ่ า นต� ำ รานั้ น ดี แต่ ค วรอ่ า นเพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ไม่ ท� ำ ให้ ห ลงทางเท่ า นั้ น พอ ความรู ้ ใ นพระธรรมต่ า งๆควรเกิ ด ขึ้ น ที่ ใ จ ไม่ ใ ช่ จ าก
การอ่ า น เพราะกิ เ ลสทั้ ง หลายก็ อ ยู ่ ที่ ใ จ การดั บ กิ เ ลสก็ อ ยู ่ ที่ ใ จ แล้ ว ล�ำ พั ง การอ่ า น
แต่ไม่ปฏิบัติ จะท�ำให้กิเลสภายในใจดับได้อย่างไร
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คนเราทุกวันนี้เป็นทุกข์เพราะความคิด
ถ้ามีเวลาส�ำหรับหายใจ ก็ต้องมีเวลาส�ำหรับภาวนา
การฟังแต่ละครั้งนั้น ควรให้ได้อรรถรสของปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
จึงจะเป็นสาระแก่นสาร

คิดเท่าไรๆ ก็ไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้
แต่ก็ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้
328
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หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม
ปรารภหลังพระปาฏิโมกข์ ๑๒.๐๗.๒๐๑๓
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่เรามาในวันนี้ การลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ซึ่ง
เป็ น หลั ก ในการปฏิ บั ติ ท างพระพุ ท ธศาสนา โดยเฉพาะพระภิ ก ษุ ส ามเณรเถรชี
ผูม้ ามีหน้าทีป่ ฏิบตั โิ ดยตรงตามหลักค�ำสอนพระพุทธศาสนา นีก่ ต็ อ้ งศึกษาให้รจู้ กั หน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัติ ท�ำอย่างไรจึงจะดี ท�ำอย่างไรจึงจะถูก ท�ำอย่างไรจึงท�ำได้ของที่เรา
ศึ ก ษามาต้ อ งมี ธ รรมมี วิ นั ย เป็ น ข้ อ ที่ เ รายึ ด ถื อ เป็ น หลั ก ในการน้ อ มน�ำ มาปฏิ บั ติ
ตามนั้น นี้ศาสนาจะตั้งอยู่ได้เพราะธรรมวินัยนี้เอง
วินัยปิฎกมีอยู่ ๒๑,๐๐๐ ธรรมขันธ์ เฉพาะวินัยนะมีอยู่ ๒๑,๐๐๐ ธรรมขันธ์
๒๑,๐๐๐ ธรรมขันธ์นี้ หรืออยู่ในปาฏิโมกข์ทั้งหมด บรรดาวินัยทั้งหลายรวมอยู่นี่
ที่ เ ราไปเห็ น ตู ้ พ ระไตรปิ ฎ กก็ มี พระสุ ตั น ตปิ ฎ ก วิ นั ย ปิ ฎ ก อภิ ธ รรมปิ ฎ ก คื อ
เป็นตู้ที่บันทึกธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ ทั้งพระสูตร พระวินัย ทั้งพระปรมัติ
มันเป็นอย่างนั้นเด้อ พระ
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เพราะฉะนัน้ การสืบต่อพระพุทธศาสนาไม่ให้เสือ่ มสูญไปก็อาศัยพวกเรานีแ่ หละ
พุทธบริษทั ซึง่ มีความเชือ่ ความเลือ่ มใส ได้สละหน้าทีก่ ารงานของตนมาบวชเรียนเขียน
อ่าน แล้วก็น้อมน�ำมาปฏิบัติตามเพื่อสืบต่อ และความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ตัว
เองด้วย ทั้งแก่ครอบครัวทั้งแก่ประเทศชาติบ้านเมืองด้วย นี่ประโยชน์มันเกี่ยวเนื่อง
กันอย่างนี้
เพราะฉะนั้นศาสนานี้จะเสื่อมหรือจะเจริญขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานี้เอง เพราะ
ว่าพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านก็ล่วงลับไปหมดแล้ว แต่ท่านไม่ได้เอาอะไรไป
แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอาอะไรไปเลย หลวงปู่หลวงพ่อที่ตายไปก็ไม่ได้เอา
อะไรไป เอาทิ้งไว้ข้างหลังนี่เอง ให้พวกเราดูแลรักษาเอาเป็นอย่างนั้น
เราจะสังเกตุได้ว่าผู้ที่ตายแล้วไม่มีใครเอาอะไรไป แม้แต่ร่างกายก็เอาไป
เผาทิ้ง ประสาอะไรจะเอาวัวเอาควายไปได้ด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เอาไปมีแต่บุญกับ
บาปที่ตัวเองเคยท�ำ นั้นแหละเอาติดใจไปด้วยเป็นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทคือกลุ่มหรือพวกที่นับถือพระพุทธ
ศาสนา เราจึงต้องมีหน้าที่รับทรัพย์มรดกนี้ไว้คือ ผู้เป็นผู้รักษาดูแลต่อมาในปัจจุบัน
ซึ่งได้สืบทอดต่อๆกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนับแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมา
ก็ ๒๕๕๖ ปีนี้แล้วเป็นอย่างนั้น พ.ศ นี้นับตั้งแต่วันปรินิพพานไม่ใช่นับตั้งแต่วันเกิด
ฉะนั้นไม่ว่ามรดกทั้งทางโลกและทางธรรม ทางโลกก็เช่นปู่ย่าตายายของเรา
นี่แหละและมรดกทางศาสนาก็เรื่องแก่ศาสนา ข้อวัตรปฏิบัติ เมื่อปู่ย่าตายายหรือ
ผู้เกิดก่อนท่านเคยท�ำมาปฏิบัติมาได้ผลได้ประโยชน์ แก่ตนเอง แก่ครอบครัว
แก่พวก แก่เพื่อน เคยปฏิบัติมาอย่างนี้มีความสุขความเจริญเราก็รักษาแบบนี้เป็น
ตัวอย่างเป็นข้อมรดกตกทอดมาถึงพวกเราแล้ว ก็ท่านฝากไว้
พระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นว่ า ศาสนาของพระองค์ โ ดยเฉพาะศาสนาพุ ท ธจะเสื่อ ม
หรือจะเจริญขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท ๔ ไม่ใช่เจริญเองหรือเสื่อมเอง มันขึ้นอยู่กับ
บริ ษั ท ๔ นี้ บริ ษั ท หมายถึ ง หมู ่ ค ณะหรื อ พวกมนุ ษ ย์ ที่ อ ยู ่ เ ป็ น กลุ ่ ม เป็ น ก้ อ นนี้
ท่านก็อธิบายต่อไปว่าบริษัท ๔ คือใครบ้างบริษัท ๔ หมายถึง ภิกษุ ๑ ภิกษุณี ๑
อุบาสก ๑ อุบาสิกา ๑ ภิกษุหมายถึงภิกษุที่บวชอยู่นี่แหละ หมายถึงสามเณรเถรชี
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ด้วยเป็นอย่างนั้นเดะ ภิกษุณีหมายถึงผู้หญิงบวชเป็นพระตะก่อนนะมี แต่ทุกวันนี้
ก็หมด ๆ พวกภิกษุณี ก็เอาสามเณร เถร ชี นี่แทน
ทีนี้อุบาสกหมายถึงผู้ชายทั้งหมด อุบาสิกาหมายถึงผู้หญิงทั้งหมด ผู้นับถือ
ศาสนา ผู้ชายชื่ออุบาสก ผู้หญิงชื่ออุบาสิกา คนทั้ง ๔ พวกนี้แหละจะท�ำให้ศาสนา
เสื่อมหรือเจริญมันเป็นอย่างนั้นเดะ
เพราะฉะนั้นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธอันเดียวกันนี้ ให้ชื่อว่าพุทธบริษัทกลุ่ม
หรือพวกที่นับถือศาสนาพุทธเป็นอย่านั้นนะ นี้พวกปู่ย่าตายายของพวกเรานี่ตั้งแต่
ตั้งประเทศชาติบ้านเมืองมาก็นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก เหมือนกับสีธงชาตินี้ สีขาว
นั่นแทนศาสนา เครื่องหมายแทนศาสนา
ธงชาติไทยมี ๓ สี ๑ สีแดง ๒ สีขาว ๓ สีน�้ำเงิน เป็นสัญลักษณ์หรือเป็น
ตัวแทนสถาบัน ของคนประชาชนชาวไทย สีแดงหมายถึงชาติไทย ผู้มีความกล้าหาญ
สละชีวิตรักษาประเทศชาติไว้ได้ มีเลือดแดงแดงเหมือนกันหมดอันนี้สีแดง
สีขาวหมายถึงผู้ปฏิบัติศาสนาหมายถึงศาสนา ในศาสนานั้นหมายถึงค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้านั้นเอง ผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสมาศึกษาและปฏิบัติตามค�ำสอนนี้เอง
ชื่อว่าพุทธบริษัท เป็นบริษัทใหญ่ เพราะฉะนั้นเรานี่เป็นผู้เป็นเจ้าของของศาสนานี้
เพราะว่าปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์ที่เกิดก่อนท่านก็ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว
ด้วยอ�ำนาจที่พระองค์หรือท่านมีความเป็นห่วงผู้อยู่ข้างหลังท่าน จึงถ่ายทอด
ข้อวัตรปฏิบัติท่านเคยปฏิบัติมาเพื่อความสุขความเจริญก็ถ่ายทอดเป็นต�ำรับเป็นต�ำรา
ที่เราเห็นอยู่นี่แหละไว้ ไม่ได้เอาอะไรไปเลยให้เราเป็นผู้ดูแลใช้สอยให้เป็นประโยชน์
เป็นอย่างนั้นเดะ
เหมือนกับคนในตระกูลหนึง่ ตระกูลหนึง่ เมือ่ ปูย่ า่ ตายายตายไปแล้วทรัพย์มรดก
ก็ตกอยู่กับลูกหลานข้างหลังเป็นผู้ดูแลรักษา ถ้าผู้อยู่ข้างหลัง ไม่ดูแลรักษา มันก็
หมดไปเท่านั้นเอง เหมือนตาลยอดด้วนของดีดีที่ปล่อยไว้ให้ ไม่ดูแลรักษาทิ้งหมด
เป็นงั้น
คือไม่รู้จักบุญคุณผู้มีคุณ ไม่มีกตัญญูกตเวที แต่อันนี้มีผู้ดีมีผู้รู้จักบุญคุณ
หมายถึงปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ของเราต่อๆกันมานี่แหละ เป็นผู้มีบุญคุณเป็นผู้มี
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กตัญญูกตเวที ระลึกถึงบุญคุณนั้นก็น้อมรับเอามาศึกษา มาปฏิบัติเคารพนับถือแล้ว
ก็ปฏิบัติตามต่อๆ กันมาจนถึงพวกเราเดี๋ยวนี้
เพราะฉะนั้นพวกเราในปัจจุบันนี้บางคนก็ไม่เอาใจใส่บางคนก็ไม่ดูแลก็หมด
ข้อวัตรปฏิบัติก็ไม่ปรากฏขึ้นมา เพราะไม่มีคนยกย่องเชิดชูบูชา คนก็จะมีแต่คด
มีแต่โกง มีแต่ตี มีแต่ฆ่ากัน คนไม่มีศีลธรรม เพราะฉะนั้นที่เรามาท�ำอยู่นี้ก็เพื่อ
ส่งเสริมเรียกว่ายกย่องเชิดชูบูชา ปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ตัวเองด้วยเพื่อประโยชน์
แก่หมู่คณะ แก่ประเทศชาติ แก่ชาติด้วยมันมีประโยชน์อย่างนี้
นี้ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็จ� ำแนกออกไปเป็นหลายระดับ มีอย่างหยาบ
มีอย่างกลาง มีอย่างสูง เพราะพระองค์เป็น ภควา เป็นผู้จ�ำแนกแจกธรรม และ
ค�ำสอนของพระองค์นั้นเป็น ส๎วากขาโต แปลว่ากล่าวไว้ดีแล้ว ทุกบทความทุกค�ำ
เป็นสัจจธรรม ที่พระองค์ได้กล่าวไปแล้วนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสัจจธรรม
เพราะฉะนั้นก็เรียกว่า ส๎วากขาโต ภควะตาธัมโม เป็นค�ำสอนที่พระองค์กล่าว
ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องแก้ไข เพียงแต่ศึกษาให้รู้แล้วปฏิบัติตามเท่านั้น เพราะฉะนั้นค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับแบบแปลนทีพ่ ระองค์เขียนไว้เพือ่ ผูอ้ ยูข่ า้ งหลังมีความสนใจ
เอาไปท�ำตามเหมือนกับแบบแปลนที่เขียนเป็นศาลา เป็นอาคาร เป็นโรงเรียน เขียน
บอกเลขหมด วิธีท�ำไว้หมด เพื่อผู้นั้นสนใจเอาไปท�ำตามเอานี้เป็นตัวอย่าง เช่น มีทั้ง
ศีล ๕ มีทั้งศีล ๘ มีทั้งศีล ๑๐ มีทั้งอย่างหยาบ อย่างละเอียด อย่างสูง ไม่ใช่มี
อย่างเดียวนะ จ�ำแนกแจกออกไป
เพราะฉะนั้นเรามาท�ำอย่างนี้ จึงชื่อว่าเราปฏิบัติเพื่อด�ำเนินตามรอย เดินตาม
พุทธพจน์คอื ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทีพ่ ระองค์มมี หากรุณา มีความห่วงใยอาลัยในทาง
ธรรมะ จึงได้เทศนาว่าไว้ มีทั้งพระสูตร มีท้ังวินัย มีทั้งพระอภิธรรม คือบทความ
พระสูตร ก็มีอยู่ ๒๑,๐๐๐ ธรรมขันธ์ พระวินัยมีอยู่ ๒๑,๐๐๐ ธรรมขันธ์ รวมทั้ง
๒ สูตรนี้ เป็น ๔๒,๐๐๐ ธรรมขันธ์ มีอภิธรรมปิฎกอีกคัมภีร์หนึ่ง มีประมาณ
๔๒,๐๐๐ พระธรรมขั น ธ์ จึ ง รวมกั น เป็ น ๘๔,๐๐๐ ธรรมขั น ธ์ นี่ ค�ำ สอนของ
พระพุทธเจ้านะ ที่พระอรหันต์ภายหลังนี่ ท่านรวบรวมมาจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร
ไว้เมื่อสังคายะนา ครั้งที่ ๕ หรือครั้งที่ ๓ นี่หมายเอาอย่างนี้
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ทีนเี้ ราก็ยอ่ ตามล�ำดับนีแ้ ล้ว การศึกษาการปฏิบตั นิ นั้ ก็ไปตามล�ำดับตามชัน้ หยาบ
เสียก่อน ชั้นกลาง ชั้นละเอียด เพราะฉะนั้นค�ำสอนรวมก็มีอยู่ ๓ อย่างเท่านั้นแหละ
มีการให้ทาน ๑ การรักษาศีล ๑ การภาวนา ๑ นี่ วิธีทำ� แล้วจ�ำแนกออกไปอีกให้
ผูร้ วบรวมไว้อย่างนี้ ทีนหี่ น้าทีห่ รือค�ำสอนของพระองค์แม้วา่ จะมีมากมายเท่าไหร่กต็ าม
(มีถึง ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์) อันนี้ว่าโดยพิศดาร แต่เมื่อย่อมาแล้วมีอยู่ ๓ ข้อ
เป็นอย่างนั้น คือข้อที่ ๑ นั้นเป็นข้อห้าม ไม่ให้ท�ำ ข้อที่ ๒ สั่งให้ท�ำ
ที่ว่าค�ำสั่งกับค�ำสอนนี่ ค�ำสั่งนี้ห้ามไม่ให้ท�ำ ค�ำสอนนี้ให้ท�ำตาม เป็นอย่าง
นั้นเดะ ทีนี่ค�ำสั่งนี้ค�ำสั่งสอนนี้หมายเอาธรรมวินัยแต่ในความหมายนี่คือ ให้ละ
ให้ทำ� ความดี ด้วยกายวาจาใจ นี่เครื่องมือส�ำหรับท�ำบุญท�ำบาป
ท�ำดีด้วยกาย วาจา ใจ เพราะสิ่งที่เราอยากได้นั้น ถ้าไม่ทำ� ไม่ได้ ไม่ถึงมือ
ถ้าไม่ไปเอามาไม่ติดมือมาเป็นงั้น ก็การที่ให้ทำ� ตามเพื่อให้เราได้สิ่งนั้นมา ถ้าเป็นเพียง
แต่คิดไม่ได้หรอก เหมือนเราอยากไปไหน ถ้าไม่เดินมันก็ไม่ถึง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน
อนุญาตให้ท�ำหมายถึงสิ่งที่มีคุณ นี่จ�ำพวกที่ห้ามไม่ให้ท�ำ หรือให้ละเว้น คือสิ่งนั้น
ให้โทษผิดอันตรายวินาศฉิบหายถ้าท�ำแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นโทษนี้ท่านห้าม
เป็นข้อห้ามไม่ให้ท�ำ อันนี้เป็นข้อที่ ๒ นะ
ข้อที่ ๓ ท�ำใจให้สบาย ท�ำตัวเองให้สบาย เรื่องที่ไม่ดีอย่าเอามาพูดอย่าเอา
มาคิด พยายามเอาแต่เรื่องดีๆ งามๆ เพื่อให้เราเลือกเอา อย่าไปเอาอะไรก็เอามา
เอาก็เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ข้อที่ ๓ ท�ำจิตใจให้ผ่องใสสะอาดให้บริสุทธิ์ ทีนี้วิธีทำ�
ก็เหมือนว่าแหละให้รู้จักการให้ทาน ๑ การให้ทานนี้เป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
รู้จักช่วยดูแลกัน อย่างที่ ๒ การรักษาศีลควบคุมความประพฤติ ศีลนี้เป็น มีลักษณะ
ในการควบคุมความประพฤติให้คนอยู่ในระบบ ในระเบียบ นับแต่ศีล ๕ ขึ้นไป
ถ้าไม่ท�ำตามศีลนี้ ไม่มีระบบ ไม่มีระเบียบ ก็มีแต่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
เพราะฉะนั้นเอาศีล ๕ แหละเป็นสากลบังคับ ห้ามไม่ให้ฆ่ากัน ไม่ให้ลักกัน ห้ามไม่ให้
ล่วงลูกล่วงเมียกัน ห้ามไม่ให้พูดปด ห้ามไม่ให้กินของมึนเมา อันนี้เป็นบทต้น
อยู่ตรงนี้
เพราะฉะนัน้ ค�ำสอนของพระองค์นที้ า่ นสอนอย่างมีระเบียบ สอนตัง้ แต่หยาบๆ
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ขึ้นบันไดขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓ เอาตาม ไม่ให้ขืน ที่ทำ� อันไหนท�ำได้ทำ� ไป ตาม
ขั้นตอน เหมือนกับการให้ทาน ก็ให้ของที่มีประโยชน์ ของที่บริสุทธิ์ จึงเอาไปให้ทาน
ไม่กำ� หนดวัตถุแต่ต้องเป็นของที่สะอาดมีประโยชน์เอาไปให้ทาน
ให้ทานนี้จะต้องมีของก่อนจึงให้ทานได้และของที่ได้มาต้องเป็นของที่บริสุทธิ์
ไม่ได้ไปคดไปโกงไปลักเอามา อันนี้เป็นค�ำสอนที่พระองค์สอนไว้ ก็อย่างนี้อนุญาต
ให้ท�ำ เพราะฉะนั้น จึงว่าค�ำสอนของพระพุทธเจ้านี้ถึงแม้จะมากมายก่ายกองก็ตาม
พระองค์กย็ อ่ เป็นหรือว่าสอนไปตามจริตนิสยั ของคนมันมีหลายระดับ ทีน่ กี้ ารจะรับเอา
ค�ำสอนไปปฏิบัติตามนั้นเราต้องศึกษา การอบรม ให้รู้ก่อน
ท่านแนะน�ำให้รู้อะไรบ้าง ผิดบ้าง ถูกบ้าง อันไหนผิด อันไหนถูก เพราะฉะนั้น
จึงต้องมีการศึกษา การอบรม หรือแนะน�ำกัน เพื่อให้มันท�ำถูกเมื่อได้ผลมา
เพราะฉะนัน้ ทีเ่ ราท�ำนีม้ ปี ระโยชน์ทงั้ แก่ตวั เองด้วย ทัง้ แก่ประเทศชาติบา้ นเมือง
ด้วย หมายเอาอย่างนี้แล้ว เรื่องศีลเรื่องวินัยนี้เป็นข้อที่ชำ� ระล้างความประพฤติทั้ง
ทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ เช่นอย่างหยาบก็หมายถึงการให้ทาน ให้รู้จักการ
ให้ทานไปพร้อมกัน อย่างกลางก็หมายถึงศีลนี่แหละ หมายถึงศีล
ความประพฤติปฏิบัติอย่างสูง ก็คือการภาวนา จิตใจคือเรื่องภายใน เพราะ
ฉะนัน้ เราเป็นพุทธบริษทั นีจ่ ำ� เป็นทีจ่ ะต้องศึกษาให้รแู้ ล้วน้อมน�ำมาประพฤติปฏิบตั ติ าม
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองด้วย แก่ผู้อื่นด้วย ที่เราท�ำอยู่นี่เราท�ำถูกแล้วละ
ทีนี้ก็จ�ำแนกแจกไปตามคนที่เอาไปปฏิบัติตาม บางคนก็เอาไปปฏิบัติตามด้วย
ความตั้งอกตั้งใจจริงๆ สอนอย่างไรพยายามท�ำอย่างนั้น นี่บางคนก็แล้วแต่โอกาส
ปล่อยไปตามเรื่องตามโอกาส บางคนก็ไม่เอาเลย มันเป็นอย่างนี้
ถ้าไม่เอาเลยนี้ท�ำให้บ้านเมืองเดือดร้อน ท�ำให้คนไม่มีศีลมีธรรมอยู่ในใจ
คนไม่มีศีลอยู่ในใจคือคนไม่อายบาป ไม่รู้จักกลัวบาป โดยอ้างว่าบาปก็ไม่เห็น
ตัวบุญก็ไม่เห็น เห็นแต่คน เห็นแต่พระ ก็บาปไม่มี บุญไม่มี ก็เลยท�ำให้คนไม่ได้ตั้ง
อยู่ในศีลในธรรมนี้เอง ไปก่อกวนผู้มีศีลมีธรรมให้เดือดร้อนด้วยนั่นเดะ
เหมือนกับพวกที่ต้ังกฎบัญญัติเป็นหมวดประจ�ำกองอยู่ในกองนี้ ในกระทรวง
นี้มีกฎเกณฑ์อย่างนี้ มีข้อกติกาประจ�ำแผนกอย่างนี้ อย่างนี้ ไว้ให้คน
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บางคนไม่ท�ำตามเป็นเหตุให้มีปัญหาขึ้นเป็นงั้น ปัญหาเกิดจากคนไม่ทำ� ตาม
ข้อกติกา บอกให้อย่าท�ำหรือไม่ให้กินของมึนเมายังขืนไปกิน มันก็แสดงให้ปรากฏอยู่
ก็ บ อกแล้ ว ทุ ก วั น นี้ เขาเรี ย กว่ า ยาบ้ า นี่ ค นทุ ก วั น นี้ อ ยากบ้ า แหม อยู ่ ไ ม่ อ ยู ่
อยากบ้า คนประเภทนี้พระพุทธเจ้าว่ายังไม่เต็มคน ยังไม่เป็นมนุษย์ ๑๐๐% แต่เป็น
คน เป็นคนได้อยู่ เพราะมนุษย์นี่ต้องมีศีล ๕ ครบทั้ง ๕ ข้อ
ตามธรรมะท่านกล่าวไว้ถ้าใครมีศีล ๕ ทั้ง ๕ ข้อ นี้อยู่ในใจ ผู้นั้นเป็นคน
เป็นมนุษย์ล่ะ มนุษย์โส แต่ถ้ามีบ้าง ไม่มีบ้างอันนี้มันเป็นคน เพราะฉะนั้นมนุษย์กับ
คนกับบุคคลมันมีความหมายคนละอย่าง ถ้าจะแยกพูดออกไป
ทีน้ีมาถึงพระ ทั้งพระทั้งเณรมันขึ้นมาสูงแล้วจนถึงกับบวช ก็สมาทานศีล ๘
สูงแล้ว นี้ศีล ๘ ชื่อว่าขั้นสูงแล้วนี่ก็ถึงพรหม ศีล ๘ ตายแล้วไปถึงชั้นพรหมได้
เขาเรียกพรหมจรรย์ ศีล ๘ ไปถึงภิกษุหรือสมณะผู้บวชเป็นภิกษุอันนี้ก็ชั้นสูงขึ้นไป
อันที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ศลี พระนะนั่น ๒๒๗ ทั้งหมด มันรวมอยู่นี่แปลว่า พระโดยมาก
จ�ำไม่ได้หมด เลยอนุญาตให้ผู้ที่สวดได้ เป็นผู้สวด นอกนั้นเป็นผู้มาฟังก็หมายถึง
เหมือนเรารับศีล ๕ ตั้งแต่ปาณา เป็นต้นไป มันเป็นอย่างนั้นเดะ เพราะฉะนั้นจึงเรียก
ว่าปาฏิโมกข์
ปาฏิโมกข์ หมายถึงเครื่องช�ำระจิตใจให้สะอาดให้พ้นจากทุกข์ จากโทษจนได้
ถึงขั้นสูงเป็นงั้น มันมีความหมายอย่างนี้ เพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็รวมกัน เป็นการ
สืบต่อพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ตนเอง ประโยชน์ผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องท�ำ
เพราะมีความประสงค์อย่างนี้ แล้วก็ต่อไปสมควรแล้วหละ สมควรจะเลิกกันเพราะนั่ง
นานแล้ ว หลวงพ่ อ ก็ นั่ ง นานไม่ ไ ด้ เ หมื อ นกั น มั น เตื อ น มั น เตื อ นเกี่ ย วแก่ สั ง ขาร
ต่อไปนี้ก็พากันกราบพระโดยพร้อมเพรียงกันเด้อ เลิกกัน กราบพระพุทธเจ้าฯ
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การกราบพระรัตนตรัย

นิยมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

การเตรียมกราบเบญจางคประดิษฐ์ นั่งทับส้นเท้า ฝ่ามือทั้ง ๒ ข้างวางบนหน้าขาเหนือเข่า

จังหวะที่ ๑ “อัญชลี” ยกมือขึ้นประนมระหว่างอกแบบเทพนม

ท่านชาย นั่งคุกเข่า

ท่านหญิง นั่งคุกเข่าราบ
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จังหวะที่ ๒ “วันทา” ยกมือประนมขึ้นจรดหน้าผาก
หัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้ติดหน้าผากแนวตีนผม

ท่านชาย ศีรษะตั้งตรง

ท่านหญิง ก้มศีรษะลงเล็กน้อย

จังหวะที่ ๓ “อภิวาท” หมอบกราบลงให้หน้าผากจรดพื้น
วางฝ่ามือแบราบห่างกันหนึ่งฝ่ามือ ก้มศีรษะให้หน้าผากจรดพื้นในระหว่างฝ่ามือทั้งสอง

ท่านชาย ข้อศอกต่อจากหัวเข่า
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ท่านหญิง ให้ข้อศอกทั้งสองขนาบเข่า

ค�ำพินทุผ้า
ค�ำว่า พินทุกัปปะ หมายความว่า ท�ำจุดหรือแวววงกลมที่แห่งใดแห่งหนึ่งเล็ก ๆ
๓ วง โดยมากนิยมท�ำให้ตรงมุมของผ้าขนาดไม่เล็กกว่าตัวเลือด และไม่ใหญ่กว่าแววตา
นกยูง ด้วยสี ๓ ชนิด สีเขียวคราม สีโคลน สีดำ� คล�ำ้ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์
เป็นเครื่องหมายให้จ�ำได้ว่า การนุ่งห่มก็เพื่อปกปิดร่างกายและเพื่อกันความละอายไม่ใช่
เพื่อจะให้สวยงาม ถ้าไม่ท�ำพินทุก่อนนุ่งห่มใช้สอยท่านปรับเป็นอาบัติปาจิตตีย์ ผ้าที่ท�ำ
พินทุกัปปะคราวหนึ่งแล้วต่อไปไม่ต้องท�ำอีก ควรท่องจ�ำค�ำบางบาลีท�ำพินทุกัปปะไว้ให้
จ�ำได้ ดังนี้

“อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ” (ว่า ๓ หน)
ขณะที่ว่า ก็ให้วง ๐ เป็นจุดด�ำลงไปที่มุมผ้าด้วย
* ที่มา การพินทุผ้า สุราปานวรรคที่ ๖
ภิกษุได้จีวรใหม่มา ต้องพินทุด้วยสี ๓ อย่าง คือ เขียวราม โคลน ด�ำคล�้ำ อย่างใด
อย่างหนึ่งก่อน จึงนุ่งห่มได้ ถ้าไม่ทำ� พินทุก่อนแล้วนุ่งห่ม ต้องปาจิตตีย์.)

ค�ำอธิษฐานบริขาร
ค�ำอธิษฐานบริขารสิ่งเดียว ในหัตถบาส (ว่า ๓ หน)
บาตร
สังฆาฏิ (ผ้าทาบ)
อุตตราสงค์ (จีวร หรือผ้าห่ม)
อันตรวาสก (สบง หรือผ้านุ่ง)
ประคตเอว
ผ้าอาบน�ำ้ ฝน
ผ้าปูนั่ง
ผ้าปิดฝี
ผ้าปูนอน

“อิมัง ปัตตัง อะธิฏฐามิ”
“อิมัง สังฆาฏิง อะธิฏฐามิ”
“อิมัง อุตตะราสังคัง อะธิฏฐามิ”
“อิมัง อันตะระวาสะกัง อะธิฏฐามิ”
“อิมัง กายพันธะนัง อะธิฏฐามิ”
“อิมัง วัสสิกะสาฏิกัง อะธิฏฐามิ”
“อิมัง นิสีทะนัง อะธิฏฐามิ”
“อิมัง กัณฑุปะฏิจฉาทิง อะธิฏฐามิ”
“อิมัง ปัจจัตถะระณัง อะธิฏฐามิ”
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ผ้าเช็ดหน้า
“อิมัง มุขะปุญฉะนะโจลัง อะธิฏฐามิ”
ผ้าเป็นบริขารอื่นๆ
“อิมัง ปะริกขาระโจลัง อะธิฏฐามิ”
ค�ำอธิษฐานผ้าหลายผืนควบกัน ให้ว่าดังนี้ (ว่า ๓ หน)
ผ้าปูนอน
“อิมานิ ปัจจัตถะระณานิ อะธิฏฐามิ”
ผ้าเช็ดหน้า
“อิมัง มุขะปุญฉะนะโจลานิ อะธิฏฐามิ”
ผ้าเป็นบริขารอื่นๆ “อิมัง ปะริกขาระโจลานิ อะธิฏฐามิ”
ค�ำอธิษฐานบริขารนอกหัตถบาส (ห่างตัวเกิน ๒ ศอกคืบ) เปลี่ยน “อิมัง” เป็น
“เอตัง” เปลี่ยน “อิมานิ” เป็น “เอตานิ”

วิธีถอนค�ำอธิษฐาน
ในพระวินัยท่านบัญญัติไว้ให้มบี ริขารสิ่งเดียว เมื่ออธิษฐานแล้ว ของเดิมก็ยังดีอยู่
เมื่อต้องการจะเปลี่ยนใช้บริขารใหม่ จ�ำเป็นต้องถอนของเดิมเสียก่อน เรียกว่า
ปัจจุทธะระณัง หรือถอนอธิษฐาน มีบาลีถอนค�ำอธิษฐานแต่เปลี่ยนไปตามชื่อบริขารดังนี้
“อิมัง..................ปัจจุทธะรามิ” เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนอะไร ท่านก็จะเติมใน
ช่องว่าง เช่น ผ้าสังฆาฏิ ว่า “อิมัง สังฆาฏิง ปัจจุทธะรามิ” เป็นต้น

ค�ำวิกัปบริขาร
ผ้านอกจากของอธิษฐาน มีประมาณเพียงยาว ๘ นิ้ว กว้าง ๔ นิ้ว พอเป็นชิ้น
ใช้ประกอบเป็นจีวรได้ เรียกว่า อติเรกจีวร ภิกษุมีเป็นสิทธิของตนได้เพียง ๑๐ วัน
มีเกินก�ำหนดนั้นไป มีสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์ที่ให้สละของนั้นเสีย ภิกษุปรารถนา
จะเอาไว้ใช้นอกจากการอธิษฐานพึงท�ำให้เป็นของ ๒ เจ้าของในระหว่างตนกับภิกษุอื่น
เรียกว่า วิกัปแก่สามเณร ท่านก็อนุญาต แต่ท�ำกันมาในระหว่างภิกษุด้วยกัน

ค�ำวิกัปต่อหน้าในหัตถบาส ว่าดังนี้

จีวรผืนเดียว “อิมัง จีวะรัง ตุยหัง วิกัปเปมิ.”
จีวรหลายผืน “อิมัง จีวะรานิ ตุยหัง วิกัปเปมิ.”
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บาตรใบเดียว “อิมัง ปัตตัง ตุยหัง วิกัปเปมิ.”
บาตรหลายใบ “อิมัง ปัตตานิ ตุยหัง วิกัปเปมิ.”
ถ้าของอยู่นอกหัตถบาส ให้ว่า “เอตัง” แทน “อิมัง”, ว่า “เอตานิ” แทน “อิมานิ”,
ว่า “เอเต” แทน “อิเม”
จีวรทีว่ กิ ปั ไว้จะบริโภคต้องขอให้ผรู้ บั ถอนก่อน ไม่ทำ� อย่างนัน้ และบริโภคมีสกิ ขาบท
ปรับอาบัตปิ าจิตตีย์

ค�ำถอนวิกัปต่อหน้าผู้รับ ในหัตถบาส ว่าดังนี้ (ว่า ๓ หน)
ผู้ถอนแก่กว่า
จีวรผืนเดียว “อิมัง จีวะรัง มัยหัง สันตะกัง ปะริภุญชะ วา วิสัชเชหิ วา ยะถา
ปัจจะยัง วา กะโรหิ.”
จีวรหลายผืน “อิมานิ จีวะรานิ มัยหัง สันตะกานิ ปะริภุญชะ วา วิสัชเชหิ วา
ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ.”
ผู้ถอนอ่อนกว่า
จีวรผืนเดียว “อิมัง จีวะรัง มัยหัง สันตะกัง ปะริภุญชะถะ วา วิสัชเชถะ วา ยะ
ถาปัจจะยัง วา กะโรถะ.”
จีวรหลายผืน “อิมานิ จีวะรานิ มัยหัง สันตะกานิ ปะริภุญชะถะ วา วิสัชเชถะ วา
ยะถาปัจจะยัง วา กะโรถะ.”
ถ้าถอนนอกหัตถบาส พึงเปลี่ยน “เอตัง” แทน “อิมัง”, “เอตานิ” แทน “อิมานิ”
บาตรที่วิกัปไว้แล้วไม่มีก�ำหนดให้ถอนก่อนจึงบริโภค พึงใช้เป็นของวิกัปเถิด
แต่เมื่อจะอธิษฐานพึงให้ถอนก่อน ค�ำถอนวิกัปบาตรพึงเทียบเคียงกับค�ำถอนวิกัปจีวร
แต่เปลี่ยน “จีวะรัง” เป็น “ปัตตัง”, “จีวะรานิ” เป็น “ปัตตานิ”

ค�ำเสียสละไตรจีวรล่วงราตรี
จีวรเป็นนิสัคคียะ เพราะอยู่ปราศจากเขตล่วงราตรีจีวรผืนเดียว พึงเข้าไปหาภิกษุ
รูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือในหัตถบาสกล่าวอย่างนี้ว่า
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“อิทัง เม ภันเต จีวะรัง รัตติวิปปะวุตถัง อัญญัตระ ภิกขุสัมมะติยา นิสสัคคิยัง,อิ
มาหัง อายัสมะโต นิสสัชชามิ.
จีวร ๒ ผืน ว่า “ทวิจีวะรัง”
จีวร ๓ ผืน ว่า “ติจีวะรัง”
ถ้าผู้เสียสละแก่กว่า พึงว่า “อาวุโส” แทน “ภันเต”
ค�ำคืนผ้า ให้ว่าดังนี้
จีวรผืนเดียว “อิมัง จีวะรัง อายัสมะโต ทัมมิ.”
จีวรหลายผืน “อิมานิ จีวะรานิ อายัสมะโต ทัมมิ.”

ค�ำเสียสละอติเรกจีวรล่วงราตรี ๑๐ วัน
พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือใน
หัตถบาสกล่าวอย่างนี้ว่า
“อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง ทะสาหาติกกันตัง นิสสัคคิยัง, อิมาหัง อายัส๎มะ
โต นิสสัชชามิ.” (ว่า ๓ หน)
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน เป็นของจ� ำจะเสียสละ
ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.”
ถ้าสละตั้งแต่ ๒ ผืนขึ้นไป พึงว่ารวมกัน ดังนี้
“อิมานิ เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรานิ ทะสาหาติกกันตานิ นิสสัคคิยานิ, อิมานาหัง
อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.” (ว่า ๓ หน)
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ จีวรเหล่านี้ของข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน เป็นของจ�ำจะเสียสละ
ข้าพเจ้าสละจีวรเหล่านี้แก่ท่าน.”
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผรู้ บั เสียสละนัน้ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรทีเ่ สียสละ
ให้ด้วยค�ำว่า

ค�ำคืนจีวร
จีวรผืนเดียว พึงว่า
จีวรหลายผืน พึงว่า
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“อิมัง จีวะรัง อายัส๎มะโต ทัมมิ.”
“อิมานิ จีวะรานิ อายัส๎มะโต ทัมมิ.”

ค�ำเสียสละอติเรกบาตรล่วง ๑๐ วัน
ของอยู่ในหัตถบาส ว่าดังนี้
“อะยัง เม ภันเต (อาวุโส) ปัตโต ทะสาหาติกกันโต นิสสัคคิโย, อิมาหัง
อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ”
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ บาตรใบนี้ข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน เป็นของจ�ำจะเสียสละ ข้าพเจ้า
สละบาตรใบนี้แก่ท่าน”
ค�ำคืนบาตร ให้ว่าดังนี้
“อิมัง ปัตตัง อายัส๎มะโต ทัมมิ”
“ข้าพเจ้าให้บาตรใบนี้แก่ท่าน”

กัปปิยโวหาร
พระภิกษุ กล่าว “กัปปิยัง กะโรหิ”
คฤหัสถ์ กล่าวตอบ “กัปปิยัง ภันเต”
พร้อมกับปอกเปลือกพีชคามนั้นออกหรือเด็ดให้ขาด

ค�ำขอนิสัย
การขอนิสัยนั้น พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้พระภิกษุใหม่ (๑-๕ พรรษา) ต้องถือ
นิสัย คือการอยู่ภายใต้การปกครองควบคุมดูแลของพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ เพื่ออาศัย
ให้ท่านช่วยแนะน�ำสั่งสอน หลวงพ่อเห็นว่าเป็นวิธีที่ดี ที่สร้างความเคารพความผูกพัน
ฉันบุตรกับบิดาระหว่างศิษย์และอาจารย์ และเป็นข้อย�ำ้ เตือนไม่ให้ภิกษุท่องเที่ยวไปตาม
อ�ำเภอใจ โดยไม่ยดึ ถือใครเป็นอาจารย์ ปกติพระภิกษุ สามเณร ขอนิสัยจากครูบาอาจารย์
เมื่อได้มาอยู่กบั ท่านใหม่ ๆ และคณะสงฆ์ท้งั หมดต้องขอนิสัยจากเจ้าอาวาสร่วมกันในวัน
เข้าพรรษา และอีกโอกาสหนึ่งก็คือในเมื่อพระอาคันตุกะได้รับอนุญาตเข้าหมู่สงฆ์แล้ว
ในการขอนิสัยนั้นผู้ขอถวายเครื่องสักการะอันประกอบด้วยดอกไม้ธูปเทียนแล้วกล่าว
ค�ำภาษาบาลีเริ่มด้วย อาจะริโย เม ภันเต โหหิ ซึ่งเป็นการแสดงตัวว่าพร้อมที่จะอยู่ใน
โอวาทและรับฟังค�ำว่ากล่าวตักเตือนทุกประการ
343

ตามพระวินัยบัญญัติ พระผู้มอี ายุพรรษาห้าขึ้นไป และมีความรู้ในพระธรรมวินยั
พอรักษาตัวได้ คือรู้จักอาบัติ รู้จักอาบัติหนักอาบัติเบา รู้ทางออกจากอาบัติ ฯลฯ
พระรูปนั้นไม่จ�ำเป็นต้องขอนิสัย ท่านมีชื่อว่า นิสยมุตตกะ (ผู้พ้นจากนิสัย) แต่อย่างไร
ก็ตาม พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทั โท) ท่านเคยกล่าวเป็นโอวาทธรรมไว้ว่า
“ถึงแม้องค์ใดเป็นนิสัยมุตก์ คือพ้นนิสัยไปแล้ว เป็นต้น พระที่ท่านสังวรส�ำรวม
เคารพคารวะ ไม่ประมาท ท่านยังขอนิสัยอยู่เรื่อยไป ก็เหมือนกับพ่อแม่ของเรา ถึงแม้ว่า
เราโตแล้ว หัวหงอกแล้ว เป็นต้น ก็ยังคงเคารพพ่อเคารพแม่อยู่ตลอดเวลานั่นเอง”
ค�ำกล่าวขอนิสัยต่อพระอาจารย์ท่อี าศัยอยู่ด้วย
“อาจะริโย เม ภันเต โหหิ, อายัส๎มะโต นิสสายะ วัจฉามิ.” (ว่า ๓ หน)
แปลว่า “ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักอยู่อาศัยท่าน”
พระอาจารย์ท่านจะพูดว่า “โอปายิกัง”
ผู้ขอรับ ว่า “สาธุ ภันเต”
พระอาจารย์ท่านจะพูดว่า “ปะฏิรูปัง”
ผู้ขอรับ ว่า “สาธุ ภันเต”
พระอาจารย์ท่านจะพูดว่า “ปะสาทิเกนะ สัมปาเทหิ” ผู้ขอรับ ว่า “สาธุ ภันเต”
ผู้ขอนิสัยพึงกล่าวรับเป็นธุระให้ท่านสืบไปว่า
“อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร”. (ว่า ๓ หน)
แปลว่า “ตั้งแต่วันนี้ไป พระเถระย่อมเป็นภาระของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าย่อมเป็นภาระ
ของพระเถระ”
ในกรณีท่อี าศัยอยู่กับพระอุปัชฌาย์ให้ขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย์ ดังนี้
“อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ” (ว่า ๓ หน)
นอกนั้นเหมือนกันกับการขอนิสัยพระอาจารย์

ค�ำขอขมาโทษ
มีธรรมเนียมปฏิบัติส�ำหรับพระสงฆ์อย่างหนึ่งใน “เทศกาลเข้าพรรษา” คือ
พระสงฆ์จะไปกราบขอขมาคารวะต่อพระเถระ ที่อาจจะพลั้งเผลอล่วงเกินด้วยกาย วาจา
ใจ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหากมีความประมาท ก่อนอธิษฐานเข้าพรรษา
จึงมีธรรมเนียมปฏิบัติ คือการกราบขอขมาคารวะต่อพระรัตนตรัย จากนั้นก็จะมากราบ
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ขอขมาคารวะต่อพระเถระในอารามทีพ่ ระสงฆ์จะอยูจ่ ำ� พรรษา หลังเข้าพรรษาก็นยิ ม
เดินทางไปกราบขอขมาคารวะต่อพระเถระทั้งหลายตามวัดต่าง ๆ ขอให้ท่านอดโทษ
ยกโทษให้ ดังนั้น หลังวันเข้าพรรษาตามอารามต่าง ๆ ที่มีพระเถระผู้มีต�ำแหน่งในการ
ปกครองคณะสงฆ์อยู่ จึงมีพระภิกษุสามเณรจากวัดต่าง ๆ เดินทางมากราบขอขมาคารวะ
ต่อพระเถระ ณ อารามทั้งหลาย
ส�ำหรับธรรมเนียมการกราบขอขมาคารวะ หรือบางครั้งเรียกว่า “ท�ำวัตร” ของ
พระวัดป่าปฏิบัติสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต นั้น นิยมกระท�ำกันในช่วงก่อนหรือ
ระหว่างเข้าพรรษา (และช่วงเวลาอื่นๆ ตามโอกาสอันเหมาะสมด้วย) ปกติก่อนจะถึงวัน
เข้าพรรษา พระภิกษุสามเณรจากหลายวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันมักจะมารวมตัวกันที่วัดใด
วัดหนึ่งในเขตพื้นที่น้ัน ซึ่งเป็นวัดที่มีพระเถระผู้มีอายุพรรษามากและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เป็นทีเ่ คารพเลือ่ มใสในหมูพ่ ระภิกษุสามเณร เพือ่ กราบขอขมาคารวะและรับฟังโอวาทธรรม
อันเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และยังเป็นการกระตุ้นเตือนจิตใจให้ตั้งใจ
ปฏิบตั ธิ รรมก�ำจัดกิเลสในช่วงฤดูเข้าพรรษาอย่างเต็มที่ ส่วนวันทีพ่ ระภิกษุสามเณรท่านจะ
มารวมตัวกัน มักนิยมวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๘) คือก่อนเข้าพรรษา ๑ วัน
แต่บางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก อาจจะก�ำหนดวันก่อนหน้านั้น
ก็ได้
ธรรมเนียมการกราบขอขมาคารวะและรับฟังโอวาทธรรมนี้ ไม่เพียงแต่จะท�ำกัน
ในช่วงก่อนเข้าพรรษาอย่างเดียว ในช่วงระหว่างเข้าพรรษา ๓ เดือน พระภิกษุสามเณร
ท่านก็นยิ มทีจ่ ะเดินทางไปกราบขอขมาคารวะต่อพระเถระผู้ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบในพืน้ ทีอ่ นื่
ซึ่งอาจจะไกลจากวัดที่จ�ำพรรษาด้วย โดยมักจะเดินทางไปเป็นขบวนใหญ่ ทั้งพระภิกษุ
สามเณรและฆราวาสญาติโยม เพือ่ ให้ได้มโี อกาสท�ำบุญและฟังธรรมกับพระผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบด้วยกัน โดยเมือ่ เดินทางไปถึงวัดเป้าหมาย หมูค่ ณะทีเ่ ดินทางไปทัง้ หมดก็จะได้รบั การ
ต้อนรับให้พกั ผ่อนเสียก่อน
เมื่อพร้อมแล้ว พระผู้เป็นผู้นำ� หมู่คณะจะถือพานดอกไม้ธูปเทียนน�ำขอขมาคารวะ
โดยการกราบ ๓ ครั้ง และน�ำกล่าว
“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” ๓ จบก่อน
จากนั้นจะน�ำกล่าวค�ำขอขมาคารวะเป็นภาษาบาลีว่า
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“มหาเถเร ปะมาเทนะ, ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน
ภันเต” (กล่าว ๓ หน)
แปลว่า : “ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ ขอพระเถระจงอดโทษซึง่ ความผิดทัง้ ปวงทีพ่ วกข้าพเจ้า
ได้กระท�ำล่วงเกินด้วยความประมาทในพระเถระ ด้วยไตรทวาร”
เสร็จแล้วผู้ขอขมาทั้งหมดจะหมอบกราบลงกับพื้นโดยยังไม่เงยหน้าขึ้น พระเถระ
ผู้รับขมาจะกล่าวค�ำว่า
“อะหัง ขะมามิ ตุมเหหิปิ ขะมิตพ
ั พัง”
แปลว่า : “ข้าพเจ้ายกโทษให้ และขอให้พวกท่านพึงยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วย”
ผู้ขอขมาทั้งหมดจะกล่าวรับว่า “ขะมามะ ภันเต”
จากนั้นพระเถระผู้รับขมาจะกล่าวให้พร เมื่อจบแล้ว ผู้ขอขมาทั้งหมดจะกล่าว
รับพรว่า “สาธุ ภันเต” แล้วจึงเงยหน้าขึ้นจากพื้น และกราบอีก ๓ ครั้ง ก็เป็นอันว่า
เสร็จพิธี จากนั้นก็อาจจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาต่อไป ในการกล่าวค�ำขอขมาคารวะ
นัน้ ถ้าผู้รบั ขมาเป็นพระมหาเถระผู้มอี าวุโสมาก ให้ใช้คำ� ว่า “มหาเถเร” มีอาวุโสรองจากนัน้
ให้ใช้ค�ำว่า “เถเร” แทน หรือถ้ามีอาวุโสรองลงมาอีกให้ใช้ค�ำว่า “อาจะริเย” แทน ซึ่ง
ผู้ขอขมาควรจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลผู้รับขมา
ส�ำหรับพระเถระผูร้ บั ขมาทีก่ ล่าวให้พรนัน้ ก็จะให้พรในท�ำนองว่าสิง่ ทีท่ ำ� ผิดมาแล้ว
ก็ขอให้แล้วไป ให้กลับตัวกลับใจเสียใหม่เริ่มต้นกันใหม่ ภาษิตที่นิยมน�ำมาแสดงมาจาก
อังคุลิมาลสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (๑๓/๕๓๔/๓๙๖) ความว่า ครั้งหนึ่ง
พระองคุลมิ าลไปในที่ลับเร้นอยู่ เสวยวิมุติสุข ได้เปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“เอวัง โหตุ เอวัง โหตุ,
โย จะ ปุพเพ ปะมัชชิตฺวา ปัจฉา โส นัปปะมัชชะติ
โสมัง โลกัง ปะภาเสติ
อัพภา มุตโตวะ จันทิมา
ยัสสะ ปาปัง กะตัง กัมมัง กุสะเลนะ ปะหียะติ
โสมัง โลกัง ปะภาเสติ
อัพภา มุตโตวะ จันทิมาฯ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.”
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แปลว่า : “ก็ผู้ใด เมื่อก่อนประมาท ภายหลังผู้น้ันไม่ประมาท เขาย่อมยังโลกนี้
ให้สว่าง ดังพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้น ผู้ใดท�ำกรรมอันเป็นบาปแล้ว ย่อม
ปิดเสียได้ด้วยกุศล ผู้น้นั ย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆ”

อุโบสถ
๑. สังฆอุโบสถ คือมีภิกษุมาประชุมกันตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป มีพระพุทธานุญาต
ให้สวดปาฏิโมกข์ ภิกษุผู้จะเข้าฟังสวดปาฏิโมกข์ ต้องแสดงอาบัติเสียก่อน ส่วนภิกษุ
ผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ท่านให้บอกต่อภิกษุแม้รูปหนึ่งว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติสังฆาทิเสส
ข้อนั้น ๆ แล้วจึงร่วมฟังสวดปาฏิโมกข์ได้ แต่ถ้ามีภิกษุมาเมื่อสวดปาฏิโมกข์จบแล้ว ภิกษุ
ผู้มาทีหลังถ้ายังไม่ได้ฟังสวดปาฏิโมกข์ พึงแสดงบริสุทธิ์เป็นต่อหน้าสงฆ์ ๔ รูปขึ้นไปว่า
		 “ปะริสุทโธ อะหัง อาสุโส (ภันเต), ปะริสุทโธติ มัง สังโฆ ธาเรตุ” (ว่า ๓ หน)
๒. คณะอุโบสถ คือ มีภิกษุมาประชุมกันเพียง ๓ หรือ ๒ รูปเท่านั้น
๒.๑ คือมีภิกษุ ๓ รูป ให้ต้งั ญัตติว่า
“สุ ณ นฺ ตุ เม ภั น เต (อาวุ โ ส) อายั ส๎ มั น ตา อั ช ชุ โ ปสโถ ปั ณ ณะระโส
(จะตุททะโส), ยะทายัส๎มันตานัง ปัตตะกัลลัง, มะยัง อัญญะมัญญัง ปาริสุทธิอุโปสะถัง
กะเรยยามะ”
ตั้งญัตติเสร็จพึงบอกบริสุทธิ์ตามล�ำดับพรรษาว่า
		 (รูปแก่) “ปะริสุทโธ อะหัง อาวุโส, ปะริสุทโธติ มัง ธาเรถะ” (ว่า ๓ หน)
		 (รูปอ่อน) “ปะริสุทโธ อะหัง ภันเต, ปะริสทุ โธติ มัง ธาเรถะ” (ว่า ๓ หน)
๒.๒ คือมีภิกษุ ๒ รูป ไม่ต้องตั้งญัตติ พึงบอกบริสุทธิ์ตามล�ำดับพรรษาว่า
(รูปแก่) “ปะริสุทโธ อะหัง อาวุโส, ปะริสุทโธติ มัง ธาเรหิ” (ว่า ๓ หน)
(รูปอ่อน) “ปะริสุทโธ อะหัง ภันเต, ปะริสทุ โธติ มัง ธาเรหิ” (ว่า ๓ หน)
๓. ปุคคลอุโบสถ คือภิกษุอยู่รูปเดียว ถึงวันอุโบสถพึงรอภิกษุอื่นจนสิ้นเวลา เห็น
ว่าไม่มาแล้ว พึงอธิษฐานว่า
“อัชชะ เม อุโปสะโถ”
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ปวารณา

๑. สังฆปวารณา มีภิกษุ ๕ รูปขึ้นไปมาประชุมกัน พึงสวดบุพพกิจก่อน
		 ถ้าจะปวารณารูปละ ๓ หน พึงตั้งญัติติว่า
“สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อัชชะ ปะวาระณา ปัณณะระสี,
		 ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ เตวาจิกัง ปะวาเรยยะ”
ถ้าจะปวารณา ๒ หน หรือ ๑ หน หรือจัดภิกษุมีพรรษาเท่ากัน ปวารณาพร้อมกัน
พึงเปลี่ยนเป็น “เทฺววาจิกัง” “เอกะวาจิกัง” หรือ “สะมานะวัสสิกัง” แทน
“เตวาจิกัง” ตามล�ำดับ
ครั้นตั้งญัตติแล้ว พึงปวารณาตามล�ำดับพรรษา ดังนี้
“สังฆัง อาวุโส (สังฆัมภันเต) ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา,
วะทันตุ มัง อายัส๎มันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ, ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิฯ
ทุติยัมปิ อาวุโส (ภันเต) สังฆัง ปะวาเรมิ.........................ปะฏิกกะริสสามิ
ตะติยัมปิ อาวุโส (ภันเต) สังฆัง ปะวาเรมิ.........................ปะฏิกกะริสสามิ”

๒. คณะปวารณา
		 ๒.๑ มีภิกษุ ๔ รูป พึงตั้งญัตติว่า
		 “สุณาตุ เม อายัส๎มันโต, อัชชะ ปะวาระณา ปัณณะระสี,
		 ยะทายัส๎มันตานัง ปัตตะกัลลัง, มะยัง อัญญะมัญญัง ปะวาเรยยามะ”
ถ้ามีภิกษุ ๓ รูป พึงว่า “อายัส๎มันตา” แทน “อายัส๎มนั โต”
ครั้นตั้งญัตติแล้ว พึงปวารณาตามล�ำดับพรรษา ดังนี้
“อะหัง อาวุโส อายัส๎มันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา,
		 วะทันตุ มัง อายัส๎มันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ, ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ,
ทุติยัมปิ อาวุโส อายัส๎มนั เต..........................ปะฏิกกะริสสามิ,
ตะติยัมปิ อาวุโส อายัส๎มนั เต........................ปะฏิกกะริสสามิ,
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		 รูปอ่อนกว่า พึงว่า “ภันเต” แทน “อาวุโส”
		 ๒.๒ มี ภิ ก ษุ ๒ รู ป ไม่ ต ้ อ งตั้ ง ญั ต ติ แต่ เ ปลี่ ย น “อายั ส๎ มั น ตั ง ” แทน
“อายัส๎มันเต”

๓. บุคคลปวารณา ภิกษุอยู่จำ� พรรษารูปเดียว ให้รอจนสิ้นเวลา เห็นว่าไม่มีภิกษุ
อื่นมาแล้ว พึงอธิษฐานว่า “อัชชะ เม ปะวารณา”

บุพพกิจแห่งปวารณา
ปะวาระณากะระณะโต ปุพเพ นะวะวิธัง ปุพพะกิจจัง กาตัพพัง โหติ. ตัณฐานะ
สัมมัชชะนัญจะ ตัตถะ ปะทีปุชชะละนัญจะ อาสะนะปัญญะปะนัญจะ ปานียะปะริโภ
ชะนียูปัฏฐะปะนัญจะ ฉันทาระหานัง ภิกขูนัง ฉันทาหะระณัญจะ เตสัญเญวะ อะกะ
ตะปะวาระณานัง ปะวาระณายะปิ อาหะระณัญจะ อุตุกขานัญจะ ภิกขุคะณะนา จะ
ภิกขุนีนะโมวาโท จาติ.
ตัตถะ ปุริเมสุ จะตูสุ กิจเจสุ ปะทีปะกิจจัง อิทานิ สุริยาโลกัสสะ อัตถิตายะ
นัตถิ, อะปะรานิตีณิ ภิกขูนัง วัตตัง ชานันเตหิ ภิกขูหิปิ กะตานิ ปะรินิฏฐิตานิ
โหนติ.
ฉันทาหะระณะ ปะวาระณา อาหะระณานิ ปะนะ อิมิสสัง อะพัทธะสีมายัง
หัตถะปาสัง วิชะหิตวฺ า นิสินนานัง ภิกขูนัง อะภาวะโต นัตถิ อุตุกขานัง นามะ
เอตตะกัง อะติกกันตัง, เอตตะกัง อะวะสิฏฐันติ เอวัง อุตุอาจิกขะนัง, อุตูนีธะ
ปะนะ สาสะเน เหมันตะคิมหะวัสสานานัง วะเสนะ ตีณิ โหนติ อะยัง วัสสาโนตุ,
อิมัส๎มิญจะ อุตุมหิสัตตะ จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา, อิมินา ปักเขนะ เอกา
ปะวาระณา สัมปัตตา, ปัญจะ อุโปสะถา อะติกกันตา, เทฺว อุโปสะถา อะวะสิฏฐา
อิติ เอวัง สัพเพหิ อายัส๎มันเตหิ อุตุกขานัง ธาเรตัพพัง
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(รับว่า เอวัง ภันเต)
ภิกขุคะณะนา นามะ อิมัส๎มิง ปะวาระณัคเค ปะวาระณัตถายะ สันนิปะติ
ตา ภิกขู เอตตะกาติ ภิกขูนัง คะณะนา อิมัส๎มิมปะนะ ปะวาระณัคเค ปัญจะ ภิกขู
สันนิปะติตา โหนติ อิติ สัพเพหิ อายัสมันเตหิ ภิกขุคะณะนาปิ ธาเรตัพพา
(รับว่า เอวัง ภันเต)
ภิกขุนีนะโมวาโท ปะนะ อิทานิ ตาสัง นัตถิตายะ นัตถิ อิติ สะกะระโณกา
สานัง ปุพพะกิจจานัง กะตัตตา นิกกะระโณกาสานัง ปุพพะกิจจานัง ปะกะติยา
ปะรินิฏฐิตัตตา เอวันตัง นะวะวิธัง ปุพพะกิจจัง ปะรินิฏฐิตัง โหติ.
นิฏฐิเต จะ ปุพพะกิจเจ สะเจ โส ทิวะโส จาตุททะสี ปัณณะระสี สามัคคีนะ
มัญญะตะโร ยถาชชะ ปะวาระณา ปัณณะระสี ยาวะติกา จะ ภิกขู กัมมัปปัตตา
สังฆะปะวาระณา ปัญจะ วา ปัญจะ วา ตะโต วา อะติเรกา ปะกะตัตตา ปาราชิกัง
อะนาปันนา สังเฆนะ วา อะนุกขิตตา เต จะ โข หัตถะปาสัง อะวิชะหิตฺวา
เอกะสีมายัง ฐิตา เตสัญจะ วิกาละโภชะนาทิวะเสนะ วัตถุสะภาคาปัตติโย เจ นะ
วิชชันติ เตสัญจะ หัตถะปาเส หัตถะปาสะโต พะหิกะระณะวะเสนะ วัชเชตัพโพ
โกจิ วัชชะนียะปุคคะโล เจ นัตถิ เอวันตัง ปะวาระณากัมมัง อิเมหิ จตูหิ ลักขะเณหิ
สังคะหิตัง ปัตตะกัลลัง นามะ โหติ กาตุง ยุตตะรูปัง ปะวาระณากัมมัสสะ ปัตตะ
กัลลัตตัง วิทิตฺวา อิทานิ กะริยะมานา ปะวาระณา สังเฆนะ อะนุมาเนตัพพา
(รับพร้อมกันว่า สาธุ)
หมายเหตุ ๑. ถ้าสถานที่สวดมีการผูกสีมาแล้ว เช่น สมานสังวาสสีมา สวดว่า พัทธสีมายัง
		 ถ้าสถานที่สวดยังไม่มีการผูกสีมาเลย สวดว่า อะพัทธะสีมายัง
๒. อิมัส๎มิญจะ หมายถึง นี้, อัส๎มิญจะ หมายถึง นั่น
๓. ถ้าวันที่สวดเป็นวันปักษ์ถ้วน สวดว่า “ปัณณะระสี”
		 ถ้าวันที่สวดเป็นวันปักษ์ขาด สวดว่า “จาตุททะสี”
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ค�ำถวายผ้ากฐินทาน
(ว่านะโม ๓ หน)
อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ.
สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมงั สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตวา
จะ อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ, อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
ค�ำแปล “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐิน กับทั้ง
บริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ก็แล ครั้นรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
สิ้นกาลนานเทอญ ฯ”

ค�ำอปโลกน์กฐิน
(องค์ท่ี ๑ ว่า)
อิทานิ โข อาวุโส (ภันเต). อิมัง (อิทัง) สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ
กะฐินัตถาราระหะกาเลเยวะ อุปปันนัง, อีทิเส จะ กาเล เอวัง อุปปันเนนะ ทุสเสนะ
กะฐินัตถาโร วัสสัง วุตถานัง ภิกขูนัง ภะคะวะตา อะนุญญาโต, เยนะ อากังขะมานัสสะ
สังฆัสสะ ปัญจะ กัปปิสสันติ. อะนามันตะจาโร, อะสะมาทานะจาโร, คะณะโภชะนัง,
ยาวะทัตถะจีวะรัง, โย จะ ตัตถะ จีวะรุปปาโท โส เนสัง ภะวิสสะติ. จะตูสุปิ เหมันติเกสุ
มาเสสุ จีวะระกาโล มะหันติกะโต ภะวิสสะติ. อิทานิ ปะนะ สังโฆ อากังขะติ นุ โข
กะฐินัตถารัง, อุทาหุ นากังขะติ?.
สงฆ์พึงรับพร้อมกันว่า “อากังขามะ ภันเต”
ผู้แก่พรรษากว่าพึงรับเพียง “อากังขามะ”
(องค์ท่ี ๒ ว่า)
โส โข ปะนะ ภันเต กะฐินัตถาโร, ภะคะวะตา ปุคคะลัสสะ อัตถาระวะเสเนวะ
อะนุญญาโต,นาญญัตตะระ ปุคคะลัสสะ อัตถารา อัตถะตัง โหติ กะฐินันติ หิ วุตตัง
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ภะคะวะตา. นะ สังโฆ วา คะโณ วา กะฐินัง อัตถะระติ. สังฆัสสะ จะ คะณัสสะ จะ
สามัคคิยา ปุคคะลัสเสวะ อัตถารา. สังฆัสสะปิ คะณัสสะปิ ตัสเสวะ ปุคะลัสสะปิ
อัตถะตัง โหติ กะฐินัง. อิทานิ กัสสิมัง กะฐินะทุสสัง ทัสสามะ กะฐินัง อัตถะริตุง,
โย ชิณณะจีวะโร วา ทุพพะละจีวะโร วา, โย วา ปะนะ อุสสะหิสสะติ อัชเชวะ จีวะระ
กัมมัง นิฏฐาเปตฺวา, สัพพะวิธานัง อะปะริหาเปตฺวา กะฐินัง อัตถะริตุง, สะมัตโถ
ภะวิสสะติ.
สงฆ์พึงนั่งนิ่งเสีย
(องค์ท่ี ๓ ว่า)
อิธะ อัมเหสุ อายัส๎มา (คุณสัมปันโน), สัพพะมะหัลละโก พะหุสสุโต ธัมมะธะโร
วินะยะธะโร, สะพระหมะจารีนัง สันทัสสะโก สะมาทะปะโก สะมุตเตชะโก สัมปะหังสะ
โก, พะหุนนัง อาจะริโย (วา อุปัชฌาโย วา) หุตวา โอวาทะโก อะนุสาสะโก, สะมัตโถ จะ
ตัง ตัง วินะยะกัมมัง อะวิโกเปตฺวา กะฐินัง อัตถะริตุง, มัญญามะหะเมวัง สัพโพยัง สังโฆ
อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง, อายัสมะโต (คุณสัมปันนัสสะ) ทาตุกาโม. ตัส๎มงิ กะฐินัง
อัตถะรันเต, สัพโพยัง สังโฆ สัมมะเทวะ อะนุโมทิสสะติ. อายัส๎มะโต (คุณสัมปันนัส
เสว) อิมงั สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ทาตุง, รุจจะติ วา โน วา สัพพัสสิมัสสะ สังฆัสสะ.
สงฆ์พึงรับพร้อมกันว่า “รุจจะติ ภันเต”
(องค์ท่ี ๔ ว่า)
ยะทิ อายัส๎มะโต (คุณะสัมปันนัสสะ), อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ทาตุง,
สัพพัสสิมสั สะ สังฆัสสะ รุจจะติ, สาธุ ภันเต สังโฆ, อิมัง กะฐินะทุสสะปะริวาระภูตัง ติ
จีวะรัง วัสสาวาสิกัฏฐิติกายะ อะคาเหตฺวา, อายัส๎มะโต (คุณะสัมปันนัสเสวะ) อิมินา
อะปะโลกะเนนะ ทะทาตุ. กะฐินะทุสสัง ปะนะ อะปะโลกะเนนะ ทิยยะมานังปิ นะ รูหะ
ติ. ตัส๎มา ตัง อิทานิ ญัตติทุติเยนะ กัมเมนะ อะกุปเปนะ ฐานาระเหนะ, อายัส๎มะโต (คุณ
ะสัมปันนัสสะ) เทมาติ, กัมมะสันนิฏฐานัง กะโรตุ.
สงฆ์พึงรับพร้อมกันว่า “สาธุ ภันเต”
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ญัตติทุติยกรรมวาจา
กล่าวนะโม ๕ ชั้น ดังนี้
๑. นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ. (หยุด)
๒. ภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (หยุด)
๓. นะโมตัสสะ ภะคะวะโต.(หยุด)
๔. อะระหะโต สัมมา. (หยุด)
๕. สัมพุทธัสสะ.(หยุด)
“สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนัง, ยะทิ สังฆัสสะ
ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิมงั กะฐินะทุสสัง, อายัสม๎ ะโต (คุณะสัมปันนัสสะ) ทะเทยยะ, กะฐินงั
อัตถะริตงุ , เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนัง, สังโฆ อิมัง
กะฐินะทุสสัง, อายัส๎มะโต (คุณะสัมปันนัสสะ) เทติ, กะฐินัง อัตถะริตุง. ยัสสายัส๎มะโต
ขะมะติ, อิมัสสะ กะฐินะทุสสัสะ, อายัส๎มะโต (คุณะสัมปันนัสสะ) ทานัง, กะฐินัง
อัตถะริตงุ , โส ตุณหัสสะ, ยัสสะ นะ ขะมะติ, โส ภาเสยยะ, ทินนัง อิทัง สังเฆนะ
กะฐินะทุสสัง, อายัส๎มะโต (คุณะสัมปันนัสสะ), กะฐินัง อัตถะริตุง, ขะมะติ สังฆัสสะ,
ตัส๎มา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.”
หมายเหตุ : ในวงเล็บ เปลี่ยนตามฉายา ของพระผู้รับกฐิน และในวงเล็บว่า
(วา อุปัชฌาโย วา) ของผู้สวดองค์ท่ี ๓ ถ้าไม่มพี ระอุปัชฌาย์อยู่ด้วย ตัดทิ้งไปก็ได้
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ค�ำกรานกฐิน
ผ้าสังฆาฏิ

“อิมายะ สังฆาฏิยา กะฐินัง อัตถะรามิ.” (ว่า ๓ หน)

ผ้าอุตตราสงค์ (ผ้าห่ม) “อิมานา อุตตะราสังเคนะ กะฐินัง อัตถะรามิ.” (ว่า ๓ หน)
ผ้าอันตรวาสก (ผ้านุ่ง) “อิมานา อันตะระวาสะเกนะ กะฐินัง อัตถะรามิ.” (ว่า ๓ หน)

ค�ำอนุโมทนากฐิน
อันภิกษุผกู้ รานกฐินนัน้ พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคองอัญชลี
กล่าวอย่างนี้ว่า
“อัตถะตัง อาวุโส (ภันเต) สังฆัสสะ กะฐินัง, ธัมมิโก กะฐินัตถาโร อะนุโมทะถะ.”
ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย กฐินของสงฆ์ กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม
ขอท่านทั้งหลาย อนุโมทนาเถิด.”
ภิกษุผู้อนุโมทนาเหล่านั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคองอัญชลีกล่าว
อย่างนี้ว่า
ว่าทีละรูป “อัตถะตัง ภันเต (อาวุโส) สังฆัสสะ กะฐินัง, ธัมมิโก กะฐินัตถาโร
อะนุโมทามิ.”
ว่าพร้อมกัน “อัตถะตัง ภันเต (อาวุโส) สังฆัสสะ กะฐินัง, ธัมมิโก กะฐินัตถาโร
อะนุโมทามิ.”
ผู้มีอายุ กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม เราทั้งหลาย อนุโมทนา.”
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