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หลวงพอวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุน ี(สด จนฺทสโร)
ผูปฏิบัติและสอนภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔
ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจา



คติธรรม
ของ พระมงคลเทพมุน ี(สด จนทฺสโร) หลวงพอวดัปากน้ำ

รักษรางพอสรางราย รอดตน
ยอดเยีย่ม “ธรรมกาย” ผล ผองแผว
เลอเลิศลวงกุศล ใดอืน่
เชิญทานถือเอาแกว กองหลา เรืองสกล

•

ไมหยุด ไมถึงพระ  ตวัหยดุน่ีแหละเปนตัวสำเรจ็
•

ผลไมดก นกชมุ   น้ำเย็น ปลาชอบอาศัย
•

ดวยความหม่ัน ม่ันใจ  ไมประมาท
รักษาอาตม ขมใจ ไวเปนศรี
ผูฉลาด อาจตั้งหลัก พำนักดี
อันหวงน้ำ ไมมี มารังควาน

•

ประกอบเหตุ สังเกตผล ทนเอาเถิด ประเสริฐนัก
ประกอบเหตุ สังเกตผล สนใจเถิด ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ สังเกตในผล สนใจเขาเถิด ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ สังเกตดูในผล สนใจหนักเขาเถิด ประเสริฐดียิ่งนัก

•

ขุดบอลอธารา ใหอุตสาห ขดุร่ำไป
ขดุตืน้ๆ น้ำบมี ขดุถึงท่ี น้ำจ่ึงไหล

•

เกิดมาวาจะมาหาแกว พบแลวไมกำ จะเกิดมาทำอะไร
สิ่งที่อยากก็หลอก สิ่งท่ีหยอกเขาก็ลวง ทำใหจิตเปนหวงใย
เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธสามเร่ือยไป
เสร็จกิจสิบหก ไมตกกันดาร เรียกวานิพพานก็ได

•
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คำ นำ

หนังสือ “ทำวัตร-สวดมนต” ฉบับน้ี วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ไดจัดพิมพ
ขึน้ใหม หลงัจากวางเวนไปนาน

ในการพิมพคร้ังใหมนี้ ยังไดเพ่ิมคำแปลภาษาไทย ในเกือบทุกแหง เพ่ือใหอุบาสก
อุบาสิกา ผูที่ใชหนังสือนี้ ไดเขาใจความหมายของบทท่ีสวด อันเปนพระพุทธวจนะบาง
พระเถรภาษติบาง ของบูรพาจารยตางๆ บาง  ซึง่นอกจากจะไดอานิสงสจากการทำวตัร-
สวดมนต ดวยศรทัธาปสาทะ  เพือ่สรรเสรญิบูชาคณุพระรัตนตรยั  ฝกจิตใหสงบสะอาดแลว
เปนการเพิม่พนูปญญาใหสวางไสว เปนปญญาบารมใีหยิง่ๆ ขึน้ไปดวย

หนังสือ “ทำวตัร-สวดมนต” ฉบับน้ี สำเรจ็ลงดวยความอุตสาหะวิรยิะของกองงาน
สือ่สิง่พมิพ วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม    อาตมภาพจงึขอขอบคณุและอนุโมทนาสาธกุาร
ในกุศลเจตนาและความอุตสาหะวิริยะของทานทั้งหลาย ที่ไดชวยใหการจัดพิมพหนังสือ
เลมน้ีสำเร็จลงดวยดี และขออนุโมทนาทานเจาภาพตลอดท้ังผูมีอุปการคุณอ่ืนๆ ที่ชวย
ในการจดัพิมพหนังสือน้ีดวย

อาตมภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  จงไดโปรดดลบันดาลประทานพรให
ทานเจาภาพทุกทาน และผมูอีปุการคุณในการจดัพิมพหนังสือเลมน้ี   จงเจรญิรงุเรืองดวย
พระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  และจงเจรญิดวย อายุ วรรณะ สขุะ พละ
ปฏิภาณ ธนสารสมบตั ิ  ปรารถนาส่ิงใดๆ โดยชอบท่ีไมเหลอืวิสยัเหตปุจจัย  กข็อจงสำเร็จ
ทกุประการ เทอญ.

(พระราชญาณวิสิฐ)
เจาอาวาสวดัหลวงพอสดธรรมกายาราม
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ทำวัตร-สวดมนต2

ทำวตัรเชา
(นำ-วาตาม)

โย โส  ภะคะวา อะระหัง  สมัมาสมัพทุโธ,  สว๎ากขาโต  เยนะ ภะคะวะตา  ธมัโม,
สุปะฏิปนโน  ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,   ตัมมะยัง  ภะคะวันตัง สะธัมมัง
สะสงัฆงั  อเิมห ิ สกักาเรห ิ ยะถาระหงั  อาโรปเตห ิอะภปิชูะยามะ.

พระผมูพีระภาคเจานัน้ พระองคใด เปนพระอรหนัต  ตรสัรเูองโดยชอบแลว,  พระธรรม
เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ตรัสไวดีแลว,  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
พระองคใด ปฏบิตัดิแีลว,    ขาพเจาขอบูชาอยางย่ิงซึง่พระผมูพีระภาคเจาพระองคนัน้  พรอมท้ัง
พระสทัธรรม และพระอริยสงฆเจาท้ังหลาย  ดวยเครือ่งสกัการะทัง้หลายเหลานี ้  อนัยกขึน้ตาม
สมควรแลว.

สาธ ุ โน  ภนัเต  ภะคะวา  สจุริะปะรินพิพโุตป   ปจฉิมาชะนะตานุกมัปะมานะสา
อเิม  สกักาเร  ทคุคะตะปณณาการะภเูต ปะฏคิคณัห๎าต ุ  อมัห๎ากงั  ทฆีะรตัตงั  หติายะ
สุขายะ.

ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น แมปรินิพพานนานแลวก็ตาม
ยงัประโยชนยิง่ใหญใหสำเรจ็แกขาพเจาท้ังหลาย  ขอจงรบัเครือ่งสกัการะอนัเปนบรรณาการของ
คนยากทั้งหลายเหลานี้  ดวยพระหฤทัยเพื่อจะอนุเคราะหประชุมชนผูเกิดแลวในภายหลัง
เพ่ือประโยชน เพือ่ความสขุ แกขาพเจาท้ังหลาย  สิน้กาลนานเทอญ.

คำนมัสการ
อะระหัง  สมัมาสมัพทุโธ  ภะคะวา.  พทุธงั  ภะคะวนัตงั  อะภิวาเทม.ิ (กราบ ๑  ครัง้)
พระผมูพีระภาคเจา  เปนพระอรหันต ดบัเพลิงกเิลสเพลิงทกุขสิน้เชิง  ตรสัรชูอบไดโดย

พระองคเอง  ขาพเจาอภวิาทพระผมูพีระภาคเจา  ผรู ู ผตูืน่ ผเูบกิบาน.

สว๎ากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม.  ธมัมงั  นะมสัสาม.ิ (กราบ ๑ ครัง้)
พระธรรมเปนธรรมท่ีพระผมูพีระภาคเจา ตรัสไวดแีลว ขาพเจานมสัการพระธรรม.

สปุะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.  สงัฆงั  นะมามิ. (กราบ ๑ ครัง้)
พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา ปฏบิตัดิแีลว ขาพเจานอบนอมพระสงฆ.
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(นำ)  หนัทะ  มะยงั  พทุธสัสะ  ภะคะวะโต  ปพุพะภาคะนะมะการงั  กะโรมะ  เส.

ปพุพภาคนมการ

นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สมัมาสัมพทุธสัสะ. (๓ จบ)
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง

(นำ)  หนัทะ  มะยงั  พทุธาภถิตุงิ  กะโรมะ  เส.

พทุธาภถิตุิ

โย  โส  ตะถาคะโต อะระหัง สมัมาสมัพทุโธ วชิชาจะระณะสัมปนโน สคุะโต
โลกะวทิ ู  อะนตุตะโร  ปรุสิะทมัมะสาระถ ิ สตัถา เทวะมะนสุสานงั พทุโธ ภะคะวา,

พระตถาคตเจานัน้  พระองคใด เปนผไูกลจากกเิลส  เปนผคูวรไหวควรบูชา เปนผตูรสัรู
ชอบไดโดยพระองคเอง  เปนผถูงึพรอมแลวดวยวชิชาและจรณะ  เปนผเูสดจ็ไปดแีลว  เปนผรูโูลก
อยางแจมแจง  เปนผฝูกบรุษุท่ีควรฝก  ไมมผีอูืน่ยิง่กวา  เปนครูสอนเทวดาและมนุษยทัง้หลาย
เปนผรู ู ผตูืน่  ผเูบกิบานแลว  เปนผจูำแนกธรรมส่ังสอนสัตว,

โย  อมิงั  โลกงั  สะเทวะกงั  สะมาระกงั  สะพร๎หัม๎ะกงั  สสัสะมะณะพร๎าหม๎ะณงิ
ปะชงั สะเทวะมะนสุสงั  สะยงั อะภญิญา  สจัฉิกตัว๎า  ปะเวเทส,ิ

พระผมูพีระภาคเจาพระองคใด ไดทรงทำใหแจงดวยพระปญญาอนัยิง่เองแลว  ทรงสอนโลก
นี ้ กบัทัง้เทวดา  มาร  พรหม และหมสูตัว  พรอมทัง้สมณพราหมณ และเทวดา  มนษุย  ใหรตูาม,

โย ธมัมงั เทเสสิ อาทิกลัย๎าณัง มชัเฌกัลย๎าณัง ปะริโยสานะกัลย๎าณัง สาตถัง
สะพย๎ญัชะนงั เกวะละปะรปิณุณัง  ปะริสทุธงั  พร๎หัม๎ะจะรยิงั  ปะกาเสส,ิ

พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ทรงแสดงแลวซึ่งธรรม ไพเราะในเบื้องตน ไพเราะใน
ทามกลาง  ไพเราะในทีส่ดุ   ทรงประกาศพรหมจรรย  พรอมทัง้อรรถ  พรอมทัง้พยญัชนะ  บริสทุธิ์
บรบิรูณ  สิน้เชิง,

ตะมะหงั  ภะคะวันตงั  อะภิปชูะยาม.ิ  ตะมะหงั  ภะคะวนัตงั  สริะสา  นะมาม.ิ
ขาพเจาขอบูชาโดยยิ่ง  ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.   ขาพเจานอบนอมพระผูมี

พระภาคเจาพระองคนัน้  ดวยเศียรเกลา.
(กราบ  ๑  ครัง้)
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(นำ)  หนัทะ  มะยงั  ธมัมาภถิตุงิ  กะโรมะ  เส.

ธมัมาภถิตุิ

โย  โส  สว๎ากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม  สนัทฏิฐโิก  อะกาลโิก  เอหปิสสโิก
โอปะนะยิโก  ปจจตัตัง เวทติพัโพ วญิหู,ิ

พระธรรมนัน้ใด  อนัพระผมูพีระภาคเจาตรสัดแีลว  เปนสิง่อนับคุคลพงึเหน็ไดดวยตนเอง
เปนสิง่ทีป่ฏบิตัไิด  และใหผลไดไมจำกดักาล   เปนสิง่ทีค่วรกลาวกะผอูืน่วาทานจงมาดูเถดิ   เปน
สิง่อนับคุคลพึงนอมเขามาใสตน   เปนส่ิงอนัวิญชูนทัง้หลายพึงรไูดเฉพาะตน,

ตะมะหัง  ธมัมงั  อะภิปชูะยามิ.  ตะมะหัง  ธมัมงั  สริะสา  นะมามิ. (กราบ ๑ ครัง้)
ขาพเจาขอบชูาโดยยิง่  ซึง่พระธรรมนัน้.  ขาพเจานอบนอมซึง่พระธรรมนัน้ดวยเศยีรเกลา.

(นำ)  หนัทะ  มะยัง  สงัฆาภิถตุงิ  กะโรมะ  เส.

สงัฆาภถิตุิ

โย  โส  สปุะฏิปนโน ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,  อชุปุะฏปินโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,  ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, สามีจปิะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจานั้นหมูใด เปนผูปฏิบัติดีแลว,   พระสงฆสาวกของ
พระผูมีพระภาคเจาหมูใด เปนผูปฏิบัติตรงแลว,   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด
ปฏบิตัเิพ่ือรธูรรมเปนเคร่ืองออกจากทกุขแลว,   พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจาหมใูด เปน
ผูปฏิบัติชอบแลว,

ยะทิทัง  จัตตาริ ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง
ปญุญักเขตตงั  โลกสัสะ

ไดแก คูแหงบุรุษ ๔  บุรุษบุคคลทั้งหลาย ๘๑,   นั่นแหละ พระสงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา  เปนผคูวรแกสกัการะทีเ่ขานำมาบูชา  เปนผคูวรแกสกัการะท่ีเขาจดัไวตอนรบั  เปน
ผคูวรรบัทกัษณิาทาน  เปนผทูีบ่คุคลควรทำอัญชล ี เปนเนือ้นาบญุของโลก  ไมมนีาบญุอืน่ยิง่กวา,

ตะมะหงั  สงัฆงั  อะภปิชูะยาม.ิ   ตะมะหงั  สงัฆงั  สริะสา  นะมาม.ิ (กราบ ๑ คร้ัง)
ขาพเจาขอบชูาโดยยิง่ ซึง่พระสงฆหมนูัน้.  ขาพเจานอบนอมพระสงฆหมนูัน้ ดวยเศยีรเกลา.

๑ คอื โสดาปตตมิรรค-โสดาปตตผิล, สกทิาคามมิรรค-สกทิาคามผิล, อนาคามมิรรค-อนาคามผิล, อรหตัตมรรค-อรหตัตผล
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รตนตัตยัปปณามคาถา
(นำ)  หนัทะ  มะยงั  ระตะนตัตะยปัปะณามะคาถาโย  ภะณามะ  เส.
ถาสวดสงัเวคปริกติตนปาฐะดวย  ใหวานำรวมกนัดงันี้
(นำ)  หนัทะ  มะยัง  ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย  เจวะ  สงัเวคะปะริกติตะนะปาฐัญจะ
      ภะณามะ  เส.

พทุโธ  สสุทุโธ  กะรณุามะหณัณะโว
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน
โลกัสสะ  ปาปปูะกเิลสะฆาตะโก,
วนัทามิ  พทุธงั  อะหะมาทะเรนะ  ตงั.

พระพทุธเจาผบูรสิทุธิ ์ มพีระกรณุาดจุหวงมหรรณพ  พระองคใด   มตีาคอืญาณอนัประเสริฐ
หมดจดถึงทีส่ดุ    เปนผฆูาเสียซึง่บาป และอุปกเิลสของโลก, ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคนัน้
โดยใจเคารพเอื้อเฟอ.

ธมัโม  ปะทีโป  วยิะ  ตสัสะ  สตัถโุน
โย  มคัคะปากามะตะเภทะภนินะโก
โลกตุตะโร   โย  จะ  ตะทตัถะทปีะโน,
วนัทามิ  ธมัมงั  อะหะมาทะเรนะ  ตงั.

พระธรรมของพระศาสดา สวางรงุเรืองเปรียบดวงประทีป   จำแนกประเภท คอื มรรค ผล
นพิพาน สวนใด ซึง่เปนตวัโลกุตตระ และสวนใดทีช่ีแ้นวแหงโลกตุตระนัน้, ขาพเจาไหวพระธรรมนัน้
โดยใจเคารพเอื้อเฟอ.

สงัโฆ  สเุขตตาภ๎ยะตเิขตตะสญัญโิต
โย  ทฏิฐะสนัโต  สคุะตานโุพธะโก
โลลปัปะหโีน  อะรโิย  สเุมธะโส,
วนัทาม ิ สงัฆงั  อะหะมาทะเรนะ  ตงั.

พระสงฆเปนนาบุญอนัยิง่ใหญกวานาบุญอันดทีัง้หลาย   เปนผเูหน็พระนิพพาน  ตรสัรตูาม
พระสุคต หมใูด  เปนผลูะกิเลสเคร่ืองโลเล  เปนพระอริยเจา  มปีญญาดี,  ขาพเจาไหวพระสงฆ
หมนูัน้ โดยใจเคารพเอ้ือเฟอ.
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อจิเจวะเมกันตะภิปชูะเนยยะกัง
วตัถตุตะยงั  วนัทะยะตาภสิงัขะตงั
ปญุญงั  มะยา  ยงั,  มะมะ  สพัพปุททะวา
มา  โหนตุ  เว  ตสัสะ  ปะภาวะสิทธยิา.

บุญใด ที่ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งวัตถุสาม  คือพระรัตนตรัย  อันควรบูชายิ่งโดยสวนเดียว
ไดกระทำแลวเปนอยางย่ิงเชนนี้ นี้,   ขออุปททวะขัดของท้ังหลาย จงอยามีแกขาพเจาเลย
ดวยอำนาจความสำเร็จ อันเกิดจากบุญนั้น.

สงัเวคปริกติตนปาฐะ
อธิะ  ตะถาคะโต  โลเก  อปุปนโน  อะระหัง  สมัมาสัมพทุโธ.   ธมัโม  จะ เทสิโต

นยิยานโิก  อปุะสะมิโก  ปะรินพิพานโิก  สมัโพธะคามี  สคุะตปัปะเวทิโต.
พระตถาคตเจาเกดิขึน้แลว ในโลกนี ้  เปนผไูกลจากกเิลส  ตรสัรชูอบไดโดยพระองคเอง.

และพระธรรมทีท่รงแสดง  เปนธรรมเครือ่งออกจากทกุข  เปนเครือ่งสงบกเิลส   เปนไปเพือ่ปรนิพิพาน
เปนไปเพือ่ความรพูรอม  เปนธรรมท่ีพระสุคตประกาศ.

มะยันตัง ธัมมัง สุต๎วา เอวัง ชานามะ:  ชาติป ทุกขา.  ชะราป ทุกขา.
มะระณัมป  ทุกขัง.  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป  ทุกขา.  อัปปเยหิ
สมัปะโยโค  ทกุโข.  ปเยห ิ วปิปะโยโค  ทกุโข.  ยมัปจฉงั  นะ  ละภะต,ิ ตมัป  ทกุขงั.

พวกเราเม่ือไดฟงธรรมน้ันแลว จงึไดรอูยางนีว้า:  แมความเกิดกเ็ปนทกุข.  แมความแก
กเ็ปนทกุข.   แมความตายก็เปนทกุข.  แมความโศก ความร่ำไรรำพนั ความไมสบายกาย ความไม
สบายใจ ความคบัแคนใจ กเ็ปนทกุข.  ความประสบกบัส่ิงไมเปนทีร่กัทีพ่อใจ กเ็ปนทกุข.  ความ
พลดัพรากจากสิง่เปนทีร่กัทีพ่อใจ กเ็ปนทกุข.   ปรารถนาสิง่ใด ไมไดสิง่นัน้,  นัน่กเ็ปนทกุข.

สงัขติเตนะ  ปญจุปาทานกัขนัธา ทกุขา.  เสยยะถีทงั  รปูปูาทานักขนัโธ เวทะนูปา-
ทานกัขนัโธ  สญัปูาทานกัขนัโธ  สงัขารปูาทานกัขนัโธ  วญิญาณูปาทานกัขันโธ.

วาโดยยอ อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนตัวทุกข.  ไดแกสิ่งเหลานี้ คือ ขันธอันเปนที่ตั้งแหง
ความยึดมั่น คือรูป   ขันธอันเปนท่ีตั้งแหงความยึดมั่น คือเวทนา   ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความ
ยดึมัน่ คอืสญัญา   ขนัธอนัเปนทีต่ัง้แหงความยดึมัน่ คอืสงัขาร   ขนัธอนัเปนทีต่ัง้แหงความยึดมัน่
คือวิญญาณ.
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เยสงั ปะรญิญายะ  ธะระมาโน โส ภะคะวา  เอวงั  พะหลุงั สาวะเก  วเินติ.
เอวงั  ภาคา จะ  ปะนัสสะ  ภะคะวะโต สาวะเกส ุ อะนสุาสะน ี พะหลุา  ปะวตัตะต.ิ

เพือ่ใหสาวกกำหนดรอบรอูปุาทานขนัธเหลานี ้ พระผมูพีระภาคเจานัน้ เมือ่ยงัทรงพระชนม
อย ู จงึทรงแนะนำสาวกทัง้หลาย เชนนีเ้ปนสวนมาก.   อนึง่ คำสัง่สอนของพระผมูพีระภาคเจานัน้
ยอมเปนไปในสาวกทัง้หลาย  สวนมาก มสีวนคอืการจำแนกอยางนีว้า

รูปง อะนิจจัง.  เวทะนา อะนิจจา.  สัญญา อะนิจจา.  สังขารา อะนิจจา.
วญิญาณัง อะนจิจงั.  รปูง อะนัตตา.  เวทะนา อะนตัตา.  สญัญา อะนตัตา.  สงัขารา
อะนัตตา.  วญิญาณัง อะนัตตา.   สพัเพ สงัขารา อะนิจจา.  สพัเพ ธมัมา อะนัตตาติ.

รูปไมเที่ยง.  เวทนาไมเที่ยง.  สัญญาไมเที่ยง.  สังขารไมเที่ยง.  วิญญาณไมเที่ยง.
รปูไมใชตวัตน. เวทนาไมใชตวัตน.  สญัญาไมใชตวัตน.  สงัขารไมใชตวัตน.  วญิญาณไมใชตวัตน.
สงัขารทัง้ปวงไมเทีย่ง.  ธรรมทัง้ปวงไมใชตวัตน ดงัน้ี.

เต (ตา)๑  มะยัง  โอติณณาม๎หะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ  โสเกหิ  ปะริเทเวหิ
ทกุเขหิ  โทมะนัสเสหิ  อปุายาเสหิ   ทกุโขตณิณา  ทกุขะปะเรตา.  อปัเปวะ นามิมสัสะ
เกวะลัสสะ  ทกุขกัขนัธสัสะ  อนัตะกริยิา ปญญาเยถาติ,๒

พวกเราท้ังหลาย เปนผูถูกครอบงำแลว  โดยความเกิด  โดยความแกและความตาย
โดยความโศกความร่ำไรรำพัน  ความไมสบายกายความไมสบายใจ  ความคับแคนใจทั้งหลาย
เปนผถูกูความทุกขหยัง่เอาแลว  เปนผมูคีวามทุกขเปนเบ้ืองหนาแลว.   ทำไฉน การทำท่ีสดุแหง
กองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏชัดแกเราได.

จริะปะรินพิพตุมัป ตงั ภะคะวันตงั  อทุทสิสะ  อะระหันตงั สมัมาสัมพุทธงั,   สทัธา
อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปพพะชิตา  ตัส๎มิง ภะคะวะติ พ๎รัห๎มะจะริยัง จะรามะ.
ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปนนา.๓   ตัง โน  พ๎รัห๎มะจะริยัง อิมัสสะ  เกวะลัสสะ
ทกุขกัขนัธสัสะ  อนัตะกิรยิายะ  สงัวตัตะตูต.ิ

เราทัง้หลาย อทุศิเฉพาะพระผมูพีระภาคเจา ผไูกลจากกเิลส ตรสัรชูอบได โดยพระองคเอง
แมปรนิพิพานนานแลว พระองคนัน้    เปนผมูศีรัทธา ออกบวชจากเรือน ไมเกีย่วของดวยเรอืน
แลว   ประพฤติอยูซึ่งพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ถึงพรอมดวยสิกขาและ
สาชพีคอืธรรมเปนเครือ่งเลีย้งชวีติ ของภกิษทุัง้หลาย.   ขอใหพรหมจรรยของเราทัง้หลายนัน้ จงเปน
ไปเพื่อการทำที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ เทอญ.
๑  สำหรบัผหูญงิสวด
๒  ถาเปนอบุาสก-อบุาสิกา  พงึหยุดตรงนี ้ แลวสวดตอในวงเลบ็ (หนาถดัไป)
๓  สามเณรพงึงดคำวา  “ภกิขนูงั  สกิขาสาชวีะสะมาปนนา”
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(จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา  ธัมมัญจะ สังฆัญจะ.
ตสัสะ ภะคะวะโต สาสะนงั  ยะถาสตัต ิยะถาพะลงั  มะนะสกิะโรมะ  อะนปุะฏปิชชามะ.
สา สา โน  ปะฏิปตต ิ อมิสัสะ เกวะลัสสะ ทกุขกัขนัธสัสะ อนัตะกิรยิายะ สงัวตัตะตุ.)

เราทั้งหลาย ถึงแลวซึ่งพระผูมีพระภาคเจา แมปรินิพพานนานแลวพระองคนั้นเปนสรณะ
ถึงพระธรรมดวย ถึงพระภิกษุสงฆดวย เปนสรณะ.  เราทั้งหลาย ทำในใจอยู ปฏิบัติตามอยู
ซึง่คำสัง่สอนของพระผมูพีระภาคเจานัน้  ตามความสามารถ ตามกำลงั.   ขอใหความปฏบิตันิัน้ๆ
ของเราท้ังหลาย จงเปนไปเพ่ือการทำท่ีสดุแหงกองทุกขทัง้สิน้นี ้เทอญ.
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ธาตุปฏิกูลปจจเวกขณปาฐะ
(นำ)  หนัทะ  มะยงั  ธาตปุะฏิกลูะปจจะเวกขะณะปาฐงั  ภะณามะ  เส.

ยะถาปจจะยัง  ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง.  ยะทิทัง จีวะรัง ตะทุปะ
ภญุชะโก จะ ปคุคะโล  ธาตมุตัตะโก นสิสตัโต นชิชโีว สญุโญ.   สพัพาน ิปะนะ อมิานิ
จวีะราน ิอะชคิจุฉะนิยาน ิ อมิงั ปติูกายงั ปตว๎า อะตวิยิะ ชคิจุฉะนยิาน ิชายันต.ิ

สิง่เหลานีน้ีเ่ปนสกัวาธาตุ เปนไปตามเหตุตามปจจยั.   สิง่เหลาน้ีคอืจีวร และคนผใูชสอย
จวีรนัน้ สกัวาเปนธาต ุมไิดเปนสตัว มไิดเปนชวีะ วางเปลา.   กจ็วีรทัง้หมดนี ้ เปนของไมนาเกลยีด
มาแตเดมิ  ครัน้มาถูกกายอนัเปอยเนานีแ้ลว กลบักลายเปนของนาเกลยีดเปนอยางยิง่ไป.

ยะถาปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมตัตะเมเวตัง. ยะทิทงั ปณฑะปาโต, ตะทุปะ-
ภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ.   สัพโพ ปะนายัง
ปณฑะปาโต อะชิคจุฉะนิโย  อมิงั ปตูกิายัง ปตว๎า อะติวยิะ ชคิจุฉะนิโย ชายะติ.

สิง่เหลานีน้ีเ่ปนสักวาธาต ุเปนไปตามเหตตุามปจจยั.  สิง่เหลานีค้อืบณิฑบาต และคนผบูรโิภค
บณิฑบาตน้ัน  สกัวาเปนธาตุ  มไิดเปนสตัว มไิดเปนชวีะ วางเปลา.  กบ็ณิฑบาตท้ังหมดน้ี เปนของไม
นาเกลยีดมาแตเดมิ  ครัน้มาถกูกายอนัเปอยเนาน้ีแลว  กลับกลายเปนของนาเกลยีดเปนอยางยิง่ไป.

ยะถาปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมตัตะเมเวตัง. ยะทิทงั เสนาสะนัง, ตะทุปะ-
ภญุชะโก จะ ปคุคะโล ธาตุมตัตะโก นสิสตัโต นชิชโีว สญุโญ.  สพัพานิ ปะนะ อมิานิ
เสนาสะนาน ิอะชคิจุฉะนยิาน ิ อมิงั ปตูกิายงั ปตว๎า อะตวิยิะ ชคิจุฉะนยิาน ิชายนัต.ิ

สิง่เหลานีน้ีเ่ปนสกัวาธาต ุ เปนไปตามเหตุตามปจจยั.  สิง่เหลาน้ีคอืเสนาสนะ และคนผใูช
สอยเสนาสนะน้ัน สกัวาเปนธาต ุมไิดเปนสัตว มไิดเปนชวีะ วางเปลา.  กเ็สนาสนะทัง้หมดนี ้ เปน
ของไมนาเกลยีดมาแตเดมิ  ครัน้มาถูกกายอนัเปอยเนานีแ้ลว  กลับกลายเปนของนาเกลยีดเปนอยางยิง่ไป.

ยะถาปจจะยัง ปะวตัตะมานัง ธาตมุตัตะเมเวตัง.  ยะททิงั คลิานะปจจะยะเภสชัชะ-
ปะริกขาโร  ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ.
สพัโพ ปะนายงั คลิานะปจจะยะเภสชัชะปะรกิขาโร อะชคิจุฉะนโิย  อมัิง ปตูกิายงั ปตว๎า
อะติวยิะ ชคิจุฉะนิโย ชายะติ.

สิง่เหลานีน้ีเ่ปนสกัวาธาต ุเปนไปตามเหตุตามปจจยั. สิง่เหลาน้ีคอืเภสชับรขิารอนัเปนปจจยั
สำหรบัคนไข และคนผบูริโภคเภสัชบริขารน้ัน  สกัวาเปนธาตุ มไิดเปนสตัว มไิดเปนชวีะ วางเปลา.
กเ็ภสชับรขิารอนัเปนปจจยัสำหรบัคนไขทัง้หมดนี ้เปนของไมนาเกลยีดมาแตเดมิ  ครัน้มาถกูกายอนั
เปอยเนานีแ้ลว กลบักลายเปนของนาเกลียดเปนอยางยิง่ไป.
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ตังขณิกปจจเวกขณปาฐะ
(นำ)  หนัทะ  มะยงั  ตงัขะณกิะปจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส.

ปะฏสิงัขา  โยนิโส  จวีะรัง  ปะฏเิสวามิ  ยาวะเทวะ  สตีสัสะ  ปะฏฆิาตายะ
อณุ๎หสัสะ ปะฏฆิาตายะ ฑงัสะ มะกะสะ วาตา ตะปะ สริงิสะปะ สมัผสัสานัง ปะฏิฆาตายะ
ยาวะเทวะ  หริโิกปนะ   ปะฏิจฉาทะนัตถัง.

เรายอมพจิารณาโดยแยบคายแลว นงุหมจวีร  เพยีงเพือ่บำบัดความหนาว  เพือ่บำบดัความ
รอน   เพือ่บำบดัสัมผสัอันเกดิจากเหลอืบ ยงุ ลม แดด และสัตวเลือ้ยคลานทัง้หลาย  เพยีงเพ่ือ
ปกปดอวัยวะอันใหเกิดความละอายเทานั้น.

ปะฏิสังขา โยนิโส  ปณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ  เนวะ ทะวายะ  นะ มะทายะ
นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ  ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ
วิหิงสุปะระติยา พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ  อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ
นะวญัจะ เวทะนงั  นะ อปุปาเทสสาม ิ ยาตร๎า จะ  เม  ภะวสิสะต ิ อะนะวชัชะตา จะ
ผาสวุหิาโร  จาต.ิ

เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว ฉนับณิฑบาต  มใิชเพือ่เลน  มใิชเพือ่ความมวัเมา  มใิชเพือ่
ประดับ  มใิชเพ่ือตกแตง   แตเพยีงเพือ่ความต้ังอยไูด เพือ่ความเปนไปไดแหงกายน้ี  เพือ่ความส้ินไป
แหงความลำบาก เพือ่อนเุคราะหพรหมจรรย  ดวยการทำอยางนี ้เรายอมระงบัเสยีไดซึง่เวทนาเกา
และไมทำเวทนาใหมใหเกดิขึน้  อนึง่ ความเปนไปได และความไมมโีทษ ความอยผูาสกุ จกัมแีกเรา.

ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวาม ิ  ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ
อณ๎ุหสัสะ ปะฏฆิาตายะ ฑงัสะ มะกะสะ  วาตา ตะปะ สริงิสะปะ สมัผสัสานัง ปะฏิฆาตายะ
ยาวะเทวะ  อตุ ุปะรสิสะยะ วโินทะนัง  ปะฏิสลัลานารามัตถงั.

เรายอมพจิารณาโดยแยบคายแลว  ใชสอยเสนาสนะ  เพยีงเพ่ือบำบดัความหนาว  เพือ่
บำบดัความรอน  เพือ่บำบดัสมัผสัอนัเกิดจากเหลอืบ ยงุ ลม แดด และสตัวเลือ้ยคลานทัง้หลาย
เพียงเพ่ือบรรเทาอันตรายแตฤด ู เพือ่ความเปนผยูนิดใีนทีห่ลีกเรน.

ปะฏิสงัขา โยนิโส คลิานะ ปจจะยะเภสชัชะปะรกิขารงั ปะฏเิสวาม ิ  ยาวะเทวะ
อปุปนนานงั เวยยาพาธกิานงั เวทะนานงั ปะฏฆิาตายะ  อพัย๎าปชฌะปะระมะตายาต.ิ

เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว บรโิภคเภสัชบริขารอันเปนปจจยัสำหรับคนไข  เพยีงเพ่ือ
บำบดัเวทนามีอาพาธตางๆ เปนมลู อนัเกิดขึน้แลว เพือ่ความเปนผไูมมโีรคเบียดเบียนเปนอยางย่ิง.
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ยา  เทวะตา  สนัต ิ วหิาระวาสินี
ถเูป  ฆะเร  โพธฆิะเร ตะหงิ ตะหงิ,
ตา  ธมัมะทาเนนะ  ภะวันต ุ ปชูติา
โสตถงิ กะโรนเตธะ วหิาระมณัฑะเล.

เถรา จะ มชัฌา นะวะกา จะ ภกิขะโว
สารามกิา  ทานะปะตี  อปุาสะกา
คามา จะ เทสา นคิะมา จะ อสิสะรา,
สปัปาณะภตูา  สขุติา ภะวันต ุเต.

ชะลาพุชา  เยป จะ  อณัฑะสมัภะวา
สงัเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา,
นยิยานิกงั  ธมัมะวะรัง  ปะฏิจจะ เต
สพัเพป ทกุขสัสะ กะโรนต ุสงัขะยงั.

เทวดาเหลาใด มีปกติอยูในวิหาร สถิตอยูที่เรือน
พระสถปู ทีเ่รอืนพระโพธ ิในทีน่ัน้ๆ,  เทวดาเหลานัน้
เปนผูอันเราทั้ งหลายบูชาแลวดวยธรรมทาน
จงทำความสวัสดีในวิหารมณฑลน้ี.

พระภกิษทุัง้หลาย ทีเ่ปนเถระ ทีเ่ปนปานกลาง ทีย่งั
ใหม กด็ี,  อบุาสกอุบาสิกาท้ังหลาย ผเูปนทานบดี
พรอมทัง้อารามกิชนกด็,ี   ชนทัง้หลายทีเ่ปนชาวบาน
ที่เปนชาวเมือง  ที่เปนชาวนิคม  ที่เปนอิสระก็ดี,
สตัวทีม่ชีวีติทัง้หลายเหลาน้ัน จงเปนผถูงึซึง่ความสุข.

แมสตัวเหลาใด ทีเ่ปนชลาพุชะกำเนิด (เกดิในครรภ)
ทีเ่ปนอณัฑชะกำเนดิ (เกดิในไข) ทีเ่ปนสงัเสทชะกำเนดิ
(เกดิในไคล)  ทีเ่ปนโอปปาตกิะกำเนดิ (เกดิผดุขึน้) กด็,ี
สตัวเหลาน้ัน อาศยัพระธรรมเปนนิยยานิกธรรมแลว
แมทัง้หมด จงทำความสิน้ไปแหงทกุข.

ปตติทานคาถา*
(นำ)  หนัทะ  มะยัง  ปตตทิานะคาถาโย  ภะณามะ  เส.

ฐาตุ  จริงั  สะตัง  ธมัโม ธัมมทัธะรา จะ  ปคุคะลา.
สงัโฆ  โหตุ  สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ  หติายะ จะ.

ขอธรรมของสัตบุรุษท้ังหลาย จงดำรงอยูนาน  และบุคคลทั้งหลายที่ทรงธรรม จงดำรง
อยนูาน.   ขอพระสงฆจงเปนผพูรอมเพรียงกันเทียว  เพือ่ประโยชนและเก้ือกลู.

อมัเห  รกัขะต ุ สทัธมัโม สพัเพป  ธมัมะจารโิน.
วฑุฒงิ  สมัปาปเุณยยามะ ธมัเม  อะรยิปัปะเวทิเต.

ขอพระสทัธรรม จงรกัษาเราทัง้หลาย  ผปูระพฤตธิรรม แมทัง้ปวง.  ขอเราทัง้หลาย จงถงึ
ความเจรญิ  ในธรรมทีพ่ระอรยิเจาแสดงแลวเถดิ.

* พระราชนพินธของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั
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สตีงั  อณุห๎งั  ปะฏิหนัติ ตะโต  วาฬะมคิาน ิจะ
สริงิสะเป  จะ  มะกะเส สิสเิร จาป  วฏุฐโิย.
ตะโต  วาตาตะโป  โฆโร สญัชาโต  ปะฏิหญัญะติ.

เสนาสนะยอมปองกนัเยน็รอน และสตัวราย ง ูและ ยงุ ฝนทีต่ัง้ข้ึนในสสิริฤด.ู   แตนัน้
ลมและแดดอนักลา ทีเ่กดิขึน้แลว ยอมบรรเทาไป.

เลนัตถญัจะ  สขุตัถญัจะ ฌายติงุ  จะ  วปิสสติงุ
วหิาระทานงั  สงัฆสัสะ อคัคงั  พทุเธห ิ วณัณติงั.

การถวายวิหารแกสงฆ เพื่อเรนอยู เพื่อความสุข เพื่อเพงพิจารณา และเพื่อเห็นแจง
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวาเปนทานเลิศ.

ตสัม๎า  ห ิ ปณฑโิต  โปโส สมัปสสงั  อตัถะมตัตะโน
วหิาเร  การะเย  รมัเม วาสะเยตถะ  พะหสุสเุต.

เพราะเหตนุัน้แล  บรุษุบณัฑติ เมือ่เล็งเห็นประโยชนตน  พงึสรางวหิารอนัรืน่รมย ใหภกิษุ
ทัง้หลาย ผเูปนพหสุตู อยเูถดิ.

เตสัง  อนันญัจะ  ปานัญจะ วตัถะเสนาสะนานิ  จะ
ทะเทยยะ  อชุภุเูตสุ วปิปะสนัเนนะ  เจตะสา

อนึง่ พงึถวายขาว น้ำ ผา เสนาสนะ แกทานเหลาน้ัน ดวยน้ำใจอันเล่ือมใสในทานผซูือ่ตรง.

เต  ตสัสะ  ธมัมงั  เทเสนติ สพัพะทุกขาปะนูทะนัง
ยงั  โส  ธมัมะมิธญัญายะ ปะรินิพพาต๎ยะนาสะโวติ.

เขารูธรรมอันใดในโลกน้ีแลว  จะเปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน ทานยอมแสดงธรรมน้ัน
อนัเปนเคร่ืองบรรเทาทุกขทัง้ปวงแกเขา ดงันีแ้ล.

วิหารทานคาถา



ทำวัตรเย็น 13

ทำวตัรเยน็
(นำ-วาตาม)

โย โส  ภะคะวา อะระหัง  สมัมาสมัพทุโธ,  สว๎ากขาโต  เยนะ ภะคะวะตา  ธมัโม,
สปุะฏิปนโน  ยสัสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  ตมัมะยัง  ภะคะวันตงั สะธัมมงั สะสังฆงั
อเิมห ิ สกักาเรห ิ ยะถาระหงั  อาโรปเตห ิอะภปิชูะยามะ.

พระผมูพีระภาคเจานัน้  พระองคใด  เปนพระอรหนัต  ตรสัรเูองโดยชอบแลว, พระธรรม
เปนธรรมทีพ่ระผมูพีระภาคเจา  พระองคใด  ตรสัไวดแีลว,  พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา
พระองคใด  ปฏบิตัดิแีลว,    ขาพเจาขอบูชาอยางย่ิงซึง่พระผมูพีระภาคเจา พระองคนัน้  พรอมท้ัง
พระสทัธรรม และพระอริยสงฆเจาท้ังหลาย  ดวยเครือ่งสกัการะทัง้หลายเหลานี ้  อนัยกขึน้ตาม
สมควรแลว.

สาธ ุ โน  ภนัเต  ภะคะวา  สจุริะปะรินพิพโุตป   ปจฉิมาชะนะตานุกมัปะมานะสา
อเิม  สกักาเร  ทคุคะตะปณณาการะภเูต ปะฏคิคณัห๎าต ุ  อมัห๎ากงั  ทฆีะรตัตงั  หติายะ
สุขายะ.

ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น แมปรินิพพานนานแลวก็ตาม
ยงัประโยชนยิง่ใหญใหสำเรจ็แกขาพเจาท้ังหลาย  ขอจงรบัเครือ่งสกัการะอันเปนบรรณาการของ
คนยากท้ังหลายเหลานี้  ดวยพระหฤทัยเพ่ือจะอนุเคราะหประชุมชนผูเกิดแลวในภายหลัง เพื่อ
ประโยชน  เพ่ือความสขุ  แกขาพเจาท้ังหลาย  สิน้กาลนานเทอญ.

คำนมสัการ
อะระหัง  สมัมาสัมพทุโธ  ภะคะวา.  พทุธงั  ภะคะวันตงั  อะภิวาเทม.ิ (กราบ ๑ ครัง้)
พระผมูพีระภาคเจา  เปนพระอรหนัต ดบัเพลงิกเิลสเพลิงทกุขสิน้เชงิ  ตรสัรชูอบได

โดยพระองคเอง  ขาพเจาอภวิาทพระผมูพีระภาคเจา  ผรู ู ผตูืน่ ผเูบกิบาน.

สว๎ากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม.  ธมัมงั  นะมสัสาม.ิ (กราบ ๑ ครัง้)
พระธรรมเปนธรรมท่ีพระผมูพีระภาคเจา ตรสัไวดแีลว ขาพเจานมัสการพระธรรม.

สปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.  สงัฆงั  นะมาม.ิ (กราบ ๑ ครัง้)
พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา ปฏบิตัดิแีลว ขาพเจานอบนอมพระสงฆ.
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(นำ)  ยะมัมหะ โข มะยงั ภะคะวันตงั สะระณงั คะตา,  อะระหนัตงั สมัมาสมัพทุธงั,
ยงั  ภะคะวันตงั อทุทสิสะ  ปพพะชิตา,  ยสัม๎งิ ภะคะวะติ  พร๎หัม๎ะจะริยงั  จะรามะ,  ตมัมะยงั
ภะคะวนัตงั  สะธมัมงั  สะสงัฆัง,  ยะถาระหงั  อาโรปเตห ิ สกักาเรหิ  อะภปิชูะยติว๎า อะภวิาทะนงั
กะรมิห๎า,  หนัทะทาน ิมะยันตัง  ภะคะวนัตงั  วาจายะ  อะภคิายติงุ,  ปพุพะภาคะนะมะ-
การัญเจวะ  พทุธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส.

ปพุพภาคนมการ
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ. (๓ จบ)
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส  ตรัสรูชอบดวย

พระองคเอง.

พุทธานุสสตินัย
ตงั  โข  ปะนะ  ภะคะวันตงั  เอวงั กลัย๎าโณ  กติตสิทัโท  อพัภคุคะโต,
กก็ติตศิพัทอนังามของพระผมูพีระภาคเจา พระองคนัน้แล  ไดฟงุไปแลวอยางนีว้า

อิติป  โส  ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต
โลกะวทิ ู อะนตุตะโร  ปรุสิะทัมมะสาระถ ิ สตัถา เทวะมะนสุสานงั พทุโธ ภะคะวาต.ิ

แมเพราะเหตอุยางนี ้  พระผมูพีระภาคเจานัน้ เปนผไูกลจากกเิลส เปนผตูรสัรชูอบไดโดย
พระองคเอง  เปนผูถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ เปนผูเสด็จไปดีแลว เปนผูรูโลกอยาง
แจมแจง  เปนผฝูกบรุษุท่ีควรฝก ไมมผีอูืน่ยิง่กวา  เปนครผูสูอนเทวดาและมนษุยทัง้หลาย  เปนผรูู
ผตูืน่ ผเูบกิบานแลว เปนผจูำแนกธรรมส่ังสอนสตัว ดงันี.้

(นำ)  หนัทะ  มะยงั  พทุธาภิคตีงิ  กะโรมะ  เส.

พทุธาภคิตีิ

พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,
สทุธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต,
โพเธส ิ โย สชุะนะตงั  กะมะลงัวะ สโูร
วนัทามะหัง  ตะมะระณัง สริะสา ชเินนทัง.

พระพุทธเจาเปนผูประกอบแลวดวยพระคุณ มี
ความประเสริฐแหงอรหันตคุณเปนตน มีพระ
อธัยาศยัประกอบดวยพระบรสิทุธคิณุ พระปญญา-
คณุ และพระกรณุาคุณ พระองคใด   ทรงกระทำ
ชนที่ดีใหเบิกบานแลว ดุจอาทิตยทำบัวใหบาน
ฉะนัน้.   ขาพเจาไหวพระผมูพีระภาคเจาพระองค
นัน้ ผไูมมขีาศกึ ผเูปนจอมชนะ ดวยเศียรเกลา.
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พทุโธ  โย  สพัพะปาณีนงั สะระณงั  เขมะมตุตะมงั,
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วนัทาม ิ ตงั  สเิรนะหงั.

พระพทุธเจาพระองคใด เปนสรณะอนัเกษมสงูสดุ ของสรรพสตัวทัง้หลาย, ขาพเจาขอไหว
พระพุทธเจาพระองคนัน้  ผเูปนทีต่ัง้แหงความระลึกองคทีห่นึง่  ดวยเศียรเกลา.

พทุธสัสาหสัม๎ ิ ทาโส (ทาส)ี* วะ. พทุโธ  เม  สามกิสิสะโร.
พทุโธ  ทกุขสัสะ  ฆาตา  จะ วธิาตา  จะ  หติสัสะ  เม.

ขาพเจาเปนทาสของพระพทุธเจา.   พระพทุธเจาเปนเจานายของขาพเจา.  พระพทุธเจา
เปนผกูำจดัทกุขดวย เปนผทูรงทำซึง่ประโยชนเกือ้กลูแกขาพเจาดวย.

พทุธสัสาหงั นยิยาเทมิ สะรรีญัชวีติญัจทิงั.
วนัทนัโตหัง (วนัทนัตหีงั)* จะรสิสามิ พทุธสัเสวะ  สโุพธติงั.

ขาพเจามอบกายถวายชีวตินีแ้ดพระพุทธเจา.   ขาพเจาผไูหวอย ู จกัประพฤติตามซ่ึงความ
ตรัสรูดีของพระพุทธเจา.

นตัถ ิเม  สะระณงั  อญัญงั. พทุโธ  เม  สะระณัง  วะรัง.
เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง  สตัถ ุ สาสะเน.

สรณะอ่ืนของขาพเจาไมม ีพระพุทธเจาเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา.  ดวยการกลาว
คำสตัยนี ้ ขอขาพเจาพงึเจรญิในพระศาสนาของพระศาสดา.

พทุธงั เม วนัทะมาเนนะ (วนัทะมานายะ)* ยงั  ปญุญัง  ปะสุตงั  อธิะ,
สพัเพป  อนัตะรายา  เม มาเหสุง  ตสัสะ  เตชะสา.

ขาพเจาผไูหวอยซูึง่พระพุทธเจา ไดขวนขวายบญุใด ในบดันี,้  แมสรรพอันตรายทัง้หลาย
อยาไดมแีกขาพเจา ดวยเดชแหงบญุนัน้.

(หมอบกราบลงสวด)

* สำหรบัผหูญงิสวด

ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี กรรมนา
ตเิตยีนอนัใด ทีข่าพเจากระทำแลวในพระพุทธเจา,
ขอพระพทุธเจา จงงดซึง่โทษลวงเกนิอันน้ัน เพือ่
การสำรวมระวัง ในพระพทุธเจา ในกาลตอไป.

กาเยนะ  วาจายะ วะ  เจตะสา วา
พทุเธ  กกุมัมงั  ปะกะตงั  มะยา ยงั,
พทุโธ  ปะฏคิคณัหะตุ  อจัจะยนัตงั
กาลนัตะเร  สงัวะรติงุ วะ  พทุเธ.
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(นำ)  หนัทะ  มะยงั  ธมัมานสุสะตนิะยงั  กะโรมะ  เส.

ธมัมานสุสตนิยั

สว๎ากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม   สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก เอหปิสสโิก  โอปะนะยิโก
ปจจตัตงั เวทิตพัโพ วญิหูตี.ิ

พระธรรมอันพระผมูพีระภาคเจาตรัสดแีลว เปนสิง่อนับคุคลพึงเหน็ไดดวยตนเอง เปนสิง่ที่
ปฏบิตัไิด  และใหผลไดไมจำกดักาล เปนส่ิงทีค่วรกลาวกะผอูืน่วา  ทานจงมาดเูถดิ เปนสิง่อนับคุคล
ควรนอมเขามาใสตน เปนสิง่อนัวญิชูนท้ังหลายพึงรไูดเฉพาะตน ดงัน้ี

(นำ)  หนัทะ  มะยงั  ธมัมาภิคตีงิ  กะโรมะ  เส.

ธัมมาภิคีติ

สว๎ากขาตะตาทคิณุะโยคะวะเสนะ เสยโย
โย  มคัคะปากะปะรยิตัติวโิมกขะเภโท
ธมัโม กโุลกะปะตะนา ตะทะธาริธาร,ี
วนัทามะหงั  ตะมะหะรงั วะระธมัมะเมตงั.

พระธรรมเปนสิ่งประเสริฐ เพราะประกอบดวย
คณุ คอื ความทีพ่ระผมูพีระภาคเจาตรัสไวดแีลว
เปนตน  เปนธรรมอันจำแนกเปนมรรค  ผล ปรยิตัิ
และนพิพาน  พระธรรมทรงไวซึง่ผทูรงธรรมน้ัน
จากการตกไปสโูลกทีช่ัว่,  ขาพเจาไหวพระธรรม
อนัประเสรฐิน้ัน อนัเปนเครือ่งขจัดเสยีซึง่ความมดื.

ธมัโม  โย  สพัพะปาณีนงั สะระณงั  เขมะมตุตะมงั,
ทตุยิานุสสะติฏฐานัง วนัทาม ิ ตงั  สเิรนะหงั.

พระธรรมใด  เปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสรรพสัตวทัง้หลาย, ขาพเจาไหวพระธรรมน้ัน
อนัเปนทีต่ัง้แหงความระลึกองคทีส่อง  ดวยเศยีรเกลา.

ธมัมสัสาหสัม๎ ิ ทาโส (ทาส)ี วะ. ธมัโม  เม  สามกิสิสะโร.
ธมัโม  ทกุขสัสะ  ฆาตา จะ วธิาตา จะ  หติสัสะ  เม.

ขาพเจาเปนทาสของพระธรรม.  พระธรรมเปนเจานายของขาพเจา.  พระธรรมเปนเครือ่ง
กำจดัทกุขดวย  เปนธรรมทำซ่ึงประโยชนเกือ้กลูแกขาพเจาดวย.

ธมัมสัสาหงั  นยิยาเทมิ สะรรีญัชวีติญัจทิงั.
วนัทนัโตหัง (วนัทนัตหีงั) จะรสิสามิ  ธมัมสัเสวะ  สธุมัมะตงั.

ขาพเจามอบกายถวายชวีตินีแ้ดพระธรรม.  ขาพเจาผไูหวอย ู จกัประพฤตติามซึง่ความเปน
ความดีของพระธรรม.
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นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั. ธมัโม  เม  สะระณงั  วะรงั.
เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง  สตัถ ุ สาสะเน.

สรณะอ่ืนของขาพเจาไมม.ี   พระธรรมเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา.  ดวยการกลาว
คำสตัยนี ้ขอขาพเจาพงึเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา.

ธมัมงั เม วนัทะมาเนนะ (วนัทะมานายะ)  ยงั  ปญุญัง  ปะสตุงั  อธิะ,
สพัเพป  อนัตะรายา  เม มาเหสุง  ตสัสะ  เตชะสา.

ขาพเจาผไูหวอยซูึง่พระธรรม ไดขวนขวายบุญใด  ในบดันี,้   แมสรรพอันตรายท้ังหลาย
อยาไดมแีกขาพเจา ดวยเดชแหงบญุนัน้

(หมอบกราบลงสวด)

(นำ)  หนัทะ  มะยงั  สงัฆานสุสะตนิะยงั  กะโรมะ  เส.

สงัฆานุสสตินยั

สปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.   อชุปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ.
ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.   สามีจปิะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.

พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว.  พระสงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา เปนผปูฏบิตัติรงแลว.  พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา ปฏบิตัเิพือ่รธูรรมเปน
เคร่ืองออกจากทุกขแลว. พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา เปนผปูฏบิตัิชอบแลว.

ยะททิงั  จตัตาร ิ ปรุสิะยคุานิ อฏัฐะ  ปรุสิะปคุคะลา.
ไดแก  คแูหงบรุษุ ๔   บรุษุบคุคลท้ังหลาย ๘.

เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทกัขเิณยโย อญัชะลี-
กะระณโีย   อะนุตตะรงั  ปญุญกัเขตตงั  โลกสัสาต.ิ

นัน่แหละ  พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา  เปนผคูวรแกสกัการะท่ีเขานำมาบูชา  เปน
ผคูวรแกสกัการะทีเ่ขาจดัไวตอนรบั  เปนผคูวรรบัทกัษณิาทาน  เปนผทูีบ่คุคลทัว่ไปควรทำอัญชลี
เปนเน้ือนาบุญของโลก ไมมนีาบุญอืน่ย่ิงกวา ดงันี.้

ดวยกายกด็ ี ดวยวาจากด็ ี ดวยใจกด็ ีกรรมนา
ตเิตยีนอันใด  ทีข่าพเจากระทำแลว ในพระธรรม
ขอพระธรรม จงงดซ่ึงโทษลวงเกินอนันัน้ เพือ่การ
สำรวมระวงัในพระธรรม ในกาลตอไป.

กาเยนะ  วาจายะ วะ  เจตะสา วา
ธมัเม  กกุมัมงั  ปะกะตงั  มะยา ยงั,
ธมัโม  ปะฏิคคณัห๎ะตุ  อจัจะยันตงั
กาลันตะเร  สงัวะรติงุ วะ  ธมัเม.
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(นำ)  หนัทะ  มะยงั  สงัฆาภคิตีงิ  กะโรมะ  เส.

สงัฆาภคิตีิ
สทัธมัมะโช  สปุะฏปิตตคิณุาทยิตุโต
โยฏฐพัพโิธ อะรยิะปคุคะละสงัฆะเสฏโฐ
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต.
วนัทามะหงั  ตะมะริยานะคะณงั สสุทุธงั.

พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา เปนผเูกดิ
จากพระสัทธรรม ประกอบดวยคุณมคีวามปฏิบตัดิี
เปนตน เปนหมแูหงพระอริยบคุคลอันประเสริฐสดุ
แปดจำพวก มกีายและจติ อาศัยธรรมอันประเสริฐ
มีศีลเปนตน.  ขาพเจาไหวหมูแหงพระอริยเจา
เหลานัน้ อนับรสิทุธิด์วยด.ี

สงัโฆ  โย  สพัพะปาณนีงั สะระณงั  เขมะมตุตะมงั,
ตะตยิานุสสะติฏฐานัง วนัทาม ิ ตงั  สเิรนะหงั.

พระสงฆหมใูด เปนสรณะอนัเกษมสงูสดุ ของสรรพสัตวทัง้หลาย, ขาพเจาขอไหวพระสงฆ
หมนูัน้  ผเูปนทีต่ัง้แหงความระลึกองคทีส่าม  ดวยเศียรเกลา

สงัฆสัสาหัสม๎ ิ ทาโส (ทาส)ี วะ. สงัโฆ  เม  สามกิสิสะโร.
สงัโฆ  ทกุขสัสะ  ฆาตา จะ วธิาตา จะ  หติสัสะ  เม.

ขาพเจาเปนทาสของพระสงฆ. พระสงฆเปนเจานายของขาพเจา. พระสงฆเปนผกูำจดัทกุข
ดวย เปนผทูำไวซึง่ประโยชนเกือ้กลูแกขาพเจาดวย.

สงัฆสัสาหัง นยิยาเทมิ สะรรีญัชวีติญัจทิงั.
วนัทนัโตหัง (วนัทนัตหีงั) จะรสิสามิ  สงัฆสัโสปะฏปินนะตงั.

ขาพเจามอบกายถวายชวีตินีแ้ดพระสงฆ.   ขาพเจาผไูหวอย ู  จกัประพฤตติาม ซึง่ความ
ปฏิบัติดีของพระสงฆ.

นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั. สงัโฆ  เม  สะระณัง  วะรงั.
เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง  สตัถ ุ สาสะเน.

สรณะอ่ืนของขาพเจาไมม.ี   พระสงฆเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา.  ดวยการกลาว
คำสตัยนี ้ ขอขาพเจาพงึเจรญิในพระศาสนาของพระศาสดา.

สงัฆงั เม วนัทะมาเนนะ (วนัทะมานายะ)  ยงั  ปญุญัง  ปะสุตงั  อธิะ,
สพัเพป  อนัตะรายา  เม มาเหสุง  ตสัสะ  เตชะสา.

ขาพเจาผไูหวซึง่พระสงฆ ไดขวนขวายบญุใด  ในบดันี,้   อนัตรายท้ังปวง  อยาไดมแีก
ขาพเจา ดวยเดชแหงบญุนัน้.
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(หมอบกราบลงสวด)

ดวยกายก็ดี  ดวยวาจาก็ดี  ดวยใจก็ดี กรรม
นาตเิตยีนอนัใด  ทีข่าพเจากระทำแลว ในพระสงฆ
ขอพระสงฆ  จงงดซึง่โทษลวงเกนิอันน้ัน เพือ่การ
สำรวมระวังในพระสงฆ ในกาลตอไป.

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา วา,
สงัเฆ  กกุมัมงั  ปะกะตัง  มะยา ยงั,
สงัโฆ  ปะฏิคคณัห๎ะตุ  อจัจะยันตงั,
กาลนัตะเร  สงัวะรติงุ วะ  สงัเฆ.
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อตีตปจจเวกขณปาฐ
(นำ)  หนัทะ  มะยงั  อะตีตะปจจะเวกขะณะปาฐงั  ภะณามะ  เส.

อชัชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎า ยงั จวีะรัง ปะรภิตุตงั, ตงั ยาวะเทวะ สตีสัสะ
ปะฏฆิาตายะ  อณุห๎สัสะ ปะฏฆิาตายะ  ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสริงิสะปะสมัผสัสานงั
ปะฏฆิาตายะ   ยาวะเทวะ  หริโิกปนะปะฏจิฉาทะนตัถงั.

จวีรใด  อนัเรานงุหมแลว  มทินัไดพจิารณาในวันนี ้   จวีรน้ันเรานงุหมแลวเพียงเพ่ือบำบดั
ความหนาว  เพื่อบำบัดความรอน  เพ่ือบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว
เลือ้ยคลานท้ังหลาย  เพียงเพ่ือปกปดอวัยวะอันใหเกิดความละอายเทานัน้.

อชัชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎า  โย ปณฑะปาโต ปะรภิตุโต,  โส  เนวะ ทะวายะ
นะ มะทายะ  นะ มณัฑะนายะ  นะ วภิสูะนายะ  ยาวะเทวะ อมิสัสะ กายสัสะ ฐติยิา
ยาปะนายะ  วหิงิสปุะระติยา  พร๎หัม๎ะจะริยานุคคะหายะ.  อติ ิ  ปรุาณญัจะ เวทะนัง
ปะฏิหังขามิ  นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ.  ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ
อะนะวัชชะตา จะ  ผาสุวหิาโร จาติ.

บณิฑบาตใด  อนัเราฉนัแลว มทินัไดพจิารณาในวนันี,้  บณิฑบาตนัน้ เราฉนัแลวมใิชเพือ่เลน  มใิชเพือ่
ความมัวเมา มใิชเพือ่ประดบั มใิชเพือ่ตกแตง  แตเพยีงเพือ่ความตัง้อยไูด เพือ่ความเปนไปไดแหงกายนี ้เพือ่
ความสิน้ไปแหงความลำบาก เพ่ืออนเุคราะหพรหมจรรย. ดวยการทำอยางนี ้ เรายอมระงบัเสยีไดซึง่เวทนา
เกา และไมทำเวทนาใหมใหเกดิขึน้.  อน่ึง ความเปนไปได ความไมมโีทษ และความอยผูาสกุ  จกัมแีกเรา.

อชัชะ  มะยา อะปจจะเวกขิตว๎า  ยงั เสนาสะนัง  ปะริภตุตงั,  ตงั ยาวะเทวะ
สตีสัสะ ปะฏิฆาตายะ,  อณุห๎สัสะ ปะฏฆิาตายะ,  ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสิรงิ-สะปะสมัผสั
สานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ อตุปุะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสลัลานารามัตถงั.

เสนาสนะอนัใด  อนัเราใชสอยแลว  มทินัไดพจิารณาในวนันี,้  เสนาสนะนัน้  เพยีงเพือ่บำบดั
ความหนาว เพือ่บำบดัความรอน เพ่ือบำบดัสมัผสัอนัเกิดจากเหลือบ ยงุ ลม แดด และสัตวเลือ้ยคลาน
ทัง้หลาย  เพยีงเพือ่บรรเทาอนัตรายแตฤด ู เพ่ือความเปนผยูนิดใีนทีเ่รน.

อชัชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎า โย คลิานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ปะริภตุโต,
โส ยาวะเทวะ อปุปนนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง  ปะฏิฆาตายะ,  อพัย๎าปชฌะ-
ปะระมะตายาติ.

เภสัชบริขารอันเปนปจจัยสำหรับคนไขอันใด  อันเราบริโภคแลว มิทันไดพิจารณาในวันนี้,
คลิานปจจยัเภสัชบรขิารน้ัน  เพียงเพ่ือบำบดัเวทนาอนัเกดิขึน้แลว มอีาพาธตางๆ  เปนมลู  เพือ่ความ
เปนผไูมมโีรคเบียดเบียนเปนอยางย่ิง.
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บทกรวดน้ำ (ของเกา)
(นำ)  หนัทะ  มะยงั  อทุทสิสะนาธฏิฐานะคาถาโย  ภะณามะ  เส.

อมินิา  ปญุญะกมัเมนะ อปุชฌายา  คณุตุตะรา
อาจะรยิปูะการา จะ มาตา  ปตา  จะ  ญาตะกา
(อาจะริยปูะการา จะ มาตา  ปตา)  ปยา  มะมงั

ดวยบุญกรรมที่ขาพเจากระทำนี้  ขอพระอุปชฌายผูมีพระคุณอันยิ่ง และอาจารยผูมี
อปุการคุณ ทัง้มารดาบิดา และหมญูาตทิัง้หลาย อนัเปนทีร่กัของขาพเจา

สรุโิย  จนัทมิา  ราชา คณุะวนัตา  นะราป จะ
พร๎หัม๎ะมารา จะ  อนิทา จะ๑ โลกะปาลา จะ  เทวะตา

ตลอดถึงพระอาทิตย พระจันทร และพระราชา และนรชนผูมีคุณงามความดีทั้งหลาย
อกีทัง้เหลาพรหมและหมมูาร  และพระอนิทาธริาช  ถงึจอมเทพดาผรูกัษาโลกทัง้สี่

ยะโม  มติตา  มะนุสสา จะ มัชฌตัตา  เวรกิาป จะ
สพัเพ  สตัตา  สขุ ี โหนต.ุ ปญุญานิ  ปะกะตาน ิ เม.

 และพระยมราช อีกมิตรสหาย ทั้งชนผูวางตนเปนกลาง และผูมีเวรกัน ทานเหลาน้ัน
ทัง้ปวง จงเปนผมูคีวามสขุ.

สขุงั จะ  ตวิธิงั๒  เทนตุ ขปิปง  ปาเปถะ  โวมะตัง.
อมินิา  ปญุญะกมัเมนะ. อมินิา  อทุทเิสนะ จะ
ขปิปาหงั  สลุะเภ เจวะ ตัณ๎หุปาทานะเฉทะนัง.

ดวยบุญกรรมทีข่าพเจากระทำไวนี ้จงใหซึง่ความสขุ ๓ ประการ๒  ใหถงึสขุอยางยิง่ คอื
อมตมหานพิพาน โดยพลนั.   อนึง่ ดวยการอทุศิสวนบญุนี ้ ขอใหขาพเจาพงึไดซึง่การตัดขาดตณัหา
อปุาทาน โดยพลนั.

เย  สนัตาเน  หนิา  ธมัมา ยาวะ  นพิพานะโต  มะมงั
นสัสนัต ุ สพัพะทาเยวะ. ยตัถะ  ชาโต  ภะเว  ภะเว
อชุจุติตงั  สะตปิญญา สลัเลโข  วรียิมัห๎นิา.

ธรรมชัว่ในสนัดานจงพนิาศไป  ตราบเทาถงึพระนพิพาน  ในกาลทกุเมือ่เทยีว.  หากขาพเจา
ยงัตองไปเกดิในทีใ่ดๆ  ขอใหมจีติซ่ือตรง มสีตปิญญา มคีวามเพยีร ขดัเกลากเิลส.

๑ บางแหงวา  จะต-ุ     ๒ ไดแก กามสุข ฌานสุข นพิพานสุข
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มารา  ละภนัต ุ โนกาสงั กาตุญจะ  วรีเิยสุ  เม.
ขอหมมูารจงอยาไดโอกาสเพือ่ทำอนัตรายในความเพยีรของขาพเจาได.

พทุโธ  ทปีะวะโร๑  นาโถ. ธมัโม  นาโถ  วะรตุตะโม.
นาโถ  ปจเจกะพุทโธ  จะ สงัโฆ  นาโถตตะโร  มะมงั

พระพุทธเจาผูเปนท่ีพึ่ง ดุจประทีปอันประเสริฐ.  พระธรรมเปนที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุด.
ทัง้พระปจเจกพทุธเจา พระสงฆ อนัเปนท่ีพึง่อนัสงูสุด ของขาพเจา.

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสงั  ละภนัต ุ มา.
ดวยอานุภาพอันสูงสดุของพระรัตนะ ๓ เหลานัน้  ขอหมมูารจงอยาไดโอกาส เทอญ.

๑ บางแหงวา  พทุธาทปิะวะโร
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พระปริตร
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ชุมนุมเทวดา
[๑]  - สะมนัตา จกักะวาเฬสุ อตัร๎าคจัฉันต ุ เทวะตา

สทัธมัมงั  มนุริาชสัสะ สณุนัต ุ สคัคะโมกขะทงั.
เหลาเทพยดาจักรวาลท้ังหลายโดยรอบ ขอจงมาประชุมกนัในสถานท่ีนี ้ จงฟงพระสัทธรรม

อนัใหสวรรคและพระนิพพาน ของพระสัมมาสัมพทุธเจาผเูปนราชาแหงมนุเีถดิ.

[๒] - ผะริตว๎านะ  เมตตัง  สะเมตตา  ภะทันตา
อะวิกขติตะจิตตา  ปะริตตงั  ภะณันต.ุ

ทานผเูจรญิท้ังหลาย ผมูเีมตตา ขอแผไมตรีจติ อยาไดมจีติฟงุซาน ตัง้ใจสวดพระปริตรเถดิ.

[๓] - สะรชัชงั  สะเสนัง  สะพันธงุ  นะรนิทงั
ปะริตตานภุาโว  สะทา  รกัขะตตู.ิ

ดวยคิดวา ขออานุภาพแหงพระปริตร จงพิทักษรักษา พระราชาผูเปนเจาแหงนรชน
พรอมดวยราชสมบัติ พรอมดวยพระราชวงศ พรอมดวยเสนามาตย ในกาลทุกเม่ือเถิด.

สคัเค กาเม จะ รเูป คิริสิขะระตะเฏ จนัตะลกิเข วมิาเน,
ทเีป รฏัเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวตัถมุห๎ ิเขตเต,
ภมุมา จายนัต ุเทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา.
ตฏิฐนัตา  สนัตเิก ยงั มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว  เม  สณุนัต.ุ

ขอเชิญเหลาเทพยดา ซึง่สถิตอยใูนสวรรค  ชัน้กามภพกด็ ี ชัน้รปูภพกด็ ี และภมุมเทวด
ที่สถิตที่ยอดขุนเขา หุบเหว ในอากาศวิมาน ในเกาะ ในแวนแควน ในบาน ที่ตนไมและปาชัฏ
ในเรอืน และในไรนาก็ด ี  และยกัษ คนธรรพ นาคทีส่ถติอยใูนน้ำ บนบก และทีอ่นัไมเรยีบราบกด็ี
อันอยูในที่ใกลเคียงกัน  จงมาประชุมพรอมกันในที่นี้.   ทานสาธุชนทั้งหลาย จงสดับรับฟง
พระดำรัสของพระมุนีเจาผูประเสริฐ กับขาพเจาเถิด.

ธมัมสัสะวะนะกาโล  อะยมัภะทนัตา.
ธมัมสัสะวะนะกาโล  อะยมัภะทนัตา.
ธมัมสัสะวะนะกาโล  อะยมัภะทนัตา.

ทานผเูจรญิทัง้หลาย เวลานี ้เปนเวลาฟงธรรม.
๑  สำหรบัสวด ๑๒ ตำนาน
๒  สำหรบัสวด ๗ ตำนาน
๓  ใชเฉพาะในราชการ
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ปพุพภาคนมการะ
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ.

ขอนอบนอมแดพระผมูพีระภาคเจาพระองคนัน้ ซึง่เปนผไูกลจากกเิลส ตรสัรชูอบดวยพระองคเอง.

สรณคมนปาฐะ
พทุธงั สะระณัง คจัฉามิ
ธมัมงั สะระณัง คจัฉามิ
สงัฆงั สะระณัง คจัฉามิ

ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา-พระธรรม-พระสงฆ วาเปนทีพ่ึง่ทีร่ะลึก.

ทตุยิมัป พทุธงั สะระณัง คจัฉามิ
ทตุยิมัป ธมัมงั สะระณัง คจัฉามิ
ทตุยิมัป สงัฆงั สะระณัง คจัฉามิ

แมครัง้ที ่๒ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา-พระธรรม-พระสงฆ วาเปนทีพ่ึง่ทีร่ะลึก.

ตะติยมัป พทุธงั สะระณัง คจัฉามิ
ตะติยมัป ธมัมงั สะระณัง คจัฉามิ
ตะติยมัป สงัฆงั สะระณัง คจัฉามิ

แมครัง้ท่ี ๓ ขาพเจาขอถึงพระพทุธเจา-พระธรรม-พระสงฆ วาเปนทีพ่ึง่ท่ีระลกึ.
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ทานพระองคใด มพีระปญญาจักษุ ขจดัมลทินคอืโมหะ
แลว  ไดตรสัรเูปนพระพทุธเจาโดยพระองคเอง เสดจ็
ไปดี  พนไปแลว  ทรงเปล้ืองชุมนุมชนอันเปนเวไนย
จากบวงแหงมาร นำมาใหถึงความเกษม.

ขาพระพุทธเจาขอถวายนมัสการพระพุทธเจาผูบวร
พระองคนัน้  ผเูปนนาถะและเปนผนูำแหงโลก.  ดวย
เดชพระพุทธเจานั้น ขอความสำเร็จแหงชัยชนะจงมี
แกทาน  และขออันตรายท้ังมวลจงถึงความพินาศ.

พระธรรมเจาใด เปนดจุธงชยัแหงพระศาสดาพระองค
นั้น แสดงทางแหงความบริสุทธิ์แกโลก  เปนคุณอัน
นำยุคเข็ญ คุมครองชนผูทรงธรรม  ประพฤติดีแลว
นำความสุขมา ทำความสงบ.

ขาพระพุทธเจาขอถวายนมัสการพระธรรมอันบวรนั้น
อันทำลายโมหะ ระงับความเรารอน.  ดวยเดชพระ
ธรรมเจานั้น ขอความสำเร็จแหงชัยชนะจงมีแกทาน
และขออันตรายท้ังมวลจงถึงความพินาศ.

พระสงฆเจาใด เปนเสนา ประกาศพระสทัธรรม ดำเนนิ
ตามพระศาสดา  ผเูสดจ็ดแีลว  ผจญเสยีซึง่อปุกเิลส
อันเลวทรามของสัตวโลก (ดวยการสั่งสอนใหละเสีย)
เปนผูสงบเองดวย ประกอบผูอื่นไวในความสงบดวย
ยอมทำพระธรรมอนัพระศาสดาตรัสดแีลวใหมผีรูตูาม.

ขาพระพุทธเจาขอถวายนมัสการพระสงฆเจาผูบวรน้ัน
ผตูรสัรตูามพระพุทธเจา มศีลีและทิฏฐเิสมอกัน.   ดวย
เดชพระสังฆเจานัน้ ขอความสำเรจ็แหงชยัชนะจงมีแก
ทาน และขออันตรายท้ังมวลจงถึงความพินาศ เทอญ.

นมการสิทธิคาถา*
โย  จกัขมุา  โมหะมะลาปะกฏัโฐ
สามงั  วะ  พทุโธ  สคุะโต  วมิตุโต
มารสัสะ  ปาสา  วนิโิมจะยนัโต
ปาเปสิ  เขมงั  ชะนะตงั  วเินยยงั.

พทุธัง  วะรันตงั  สริะสา  นะมามิ
โลกสัสะ  นาถญัจะ  วนิายะกญัจะ.
ตนัเตชะสา  เต  ชะยะสทิธ ิ โหตุ
สพัพนัตะรายา  จะ  วนิาสะเมนต.ุ

ธมัโม  ธะโช  โย วยิะ  ตสัสะ สตัถุ
ทสัเสสิ  โลกสัสะ  วสิทุธมิคัคงั
นยิยานโิก  ธมัมะธะรัสสะ  ธารี
สาตาวะโห  สนัตกิะโร  สจุณิโณ.

ธมัมงั  วะรนัตงั  สริะสา  นะมามิ
โมหัปปะทาลัง  อปุะสันตะทาหัง.
ตนัเตชะสา  เต  ชะยะสทิธ ิ โหตุ
สพัพนัตะรายา จะ  วนิาสะเมนต.ุ

สทัธัมมะเสนา  สคุะตานโุค  โย
โลกสัสะ  ปาปปูะกเิลสะเชตา
สนัโต  สะยงั  สนัตนิโิยชะโก  จะ
สวา๎กขาตะธมัมงั  วทิติงั  กะโรติ.

สังฆงั  วะรนัตงั  สริะสา  นะมามิ
พทุธานุพทุธงั  สะมะสีละทิฏฐงิ.
ตนัเตชะสา  เต  ชะยะสทิธ ิ โหตุ
สพัพนัตะรายา  จะ  วนิาสะเมนต.ุ

* พระนพินธของสมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส.
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สัมพุทเธฯ
สมัพทุเธ  อฏัฐะวีสญัจะ ท๎วาทะสญัจะ  สะหสัสะเก
ปญจะ สะตะ สะหสัสานิ นะมาม ิ สริะสา  อะหงั.
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามหิงั.
นะมะการานุภาเวนะ หนัตว๎า  สพัเพ  อปุททะเว
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ อะเสสะโต.

ขาพเจาขอนอบนอมพระพุทธเจาท้ังหลายจำนวน ๕๑๒,๐๒๘ พระองค ดวยเศียรเกลา.
ขาพเจาขอนอบนอม พระธรรมดวย พระสงฆดวย แหงพระสัมพุทธเจาเหลานั้น ดวยใจเคารพ.
ดวยอานภุาพแหงการกระทำความนอบนอม  จงขจดัเสยีซึง่อปุทวะทัง้ปวง  แมอนัตรายทัง้หลาย
เปนอันมาก  จงพนิาศไปโดยไมเหลอืเถดิ.

สมัพทุเธ  ปญจะปญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก
ทะสะ สะตะ สะหสัสานิ นะมาม ิ สริะสา  อะหงั.
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามหิงั.
นะมะการานุภาเวนะ หนัตว๎า  สพัเพ  อปุททะเว
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ อะเสสะโต.

ขาพเจาขอนอบนอม พระพุทธเจาท้ังหลาย จำนวน ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค ดวยเศียรเกลา.
ขาพเจาขอนอบนอม พระธรรมดวย พระสงฆดวย แหงพระสัมพุทธเจาเหลานั้น ดวยใจเคารพ.
ดวยอานภุาพแหงการกระทำความนอบนอม  จงขจดัเสยีซึง่อปุทวะทัง้ปวง  แมอนัตรายทัง้หลาย
เปนอันมาก  จงพนิาศไปโดยไมเหลอืเถดิ.

สมัพทุเธ  นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
วสีะต ิสะตะ สะหสัสานิ นะมาม ิ สริะสา  อะหงั.
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามหิงั.
นะมะการานุภาเวนะ หนัตว๎า  สพัเพ  อปุททะเว
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ อะเสสะโต.

ขาพเจาขอนอบนอม พระพทุธเจาทัง้หลาย จำนวน ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค ดวยเศียรเกลา.
ขาพเจาขอนอบนอม พระธรรมดวย พระสงฆดวย แหงพระสัมพุทธเจาเหลานั้น ดวยใจเคารพ.
ดวยอานภุาพแหงการกระทำความนอบนอม  จงขจดัเสยีซึง่อปุทวะทัง้ปวง  แมอนัตรายทัง้หลาย
เปนอันมาก  จงพนิาศไปโดยไมเหลอืเถดิ.
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นโมการอัฏฐกคาถา*
นะโม  อะระหะโต  สมัมา สัมพทุธสัสะ  มะเหสโิน.

ขอนอบนอมแดพระอรหันตสัมมาสัมพทุธเจา ผแูสวงหาคุณอนัยิง่ใหญ. (อะ)

นะโม  อตุตะมะธัมมสัสะ ส๎วากขาตสัเสวะ  เตนธิะ.
ขอนอบนอมแดพระธรรมอันสูงสดุ ในพระศาสนาน้ี อนัพระองคตรสัดแีลว. (อ)ุ

นะโม  มะหาสงัฆสัสาป วิสุทธะสีละทิฏฐิโน.
ขอนอบนอมแดพระสงฆหมใูหญ ผมูศีลีและทฏิฐ ิอนัหมดจด. (มะ)

นะโม  โอมาตย๎ารทัธสัสะ ระตะนัตตย๎สัสะ  สาธุกงั.
การนอบนอมแดพระรัตนตรัย ทีป่รารภไวแลววา ‘โอม’ (คอื อะ อ ุมะ) ใหสำเรจ็ประโยชน.

นะโม  โอมะกาตตีสัสะ ตสัสะ  วตัถตุตะยสัสะป.
ขอนอบนอมแมแตหมวดวตัถ ุ๓ [คอืพระรตันตรยั] อนัลวงพนโทษต่ำชา นัน้.

นะโม  การปัปะภาเวนะ วิคจัฉนัต ุ อปุททะวา.
ดวยการประกาศการกระทำความนอบนอม อปุทวะท้ังหลาย จงปราศจากไป.

นะโม  การานภุาเวนะ สวุตัถ ิ โหตุ  สพัพะทา.
ดวยอานภุาพ แหงการกระทำความนอบนอม ขอความสวสัดจีงมทีกุเมือ่.

นะโม  การสัสะ เตเชนะ วิธมิห๎ ิ โหมิ  เตชะวา.
ดวยเดชแหงการกระทำความนอบนอม เราจงเปนผมูเีดชในมงคลพธิเีถดิ.

มังคลปริตร
เอวัมเม  สตุงั.  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  สาวัตถยิงั  วหิะระติ  เชตะวะเน

อะนาถะปณฑกิสัสะ อาราเม.
อันขาพเจา คือพระอานันทเถระ ไดสดับมาแลวอยางนี้.   สมัยหน่ึง สมเด็จพระผูมี

พระภาคเจา  เสดจ็ประทบัอยทูีเ่ชตวนัวิหาร อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีใกลเมอืงสาวตัถ.ี

* พระราชนพินธของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั
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อะถะ โข  อัญญะตะรา เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา  อะภกิกนัตะวณัณา
เกวะละกปัปง  เชตะวะนงั  โอภาเสต๎วา, เยนะ ภะคะวา, เตนุปะสงักะมิ.

ครั้งนั้นแล เทพยดาองคใดองคหนึ่ง  คร้ันเมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีอันงามย่ิง
นกั ยงัเชตวันทัง้ส้ินใหสวาง,   พระผมูพีระภาคเจาเสดจ็ประทบัอย ูโดยทีใ่ด, กเ็ขาไปเฝา ณ ทีน่ัน้.

อปุะสงักะมิต๎วา  ภะคะวันตงั  อะภิวาเทต๎วา  เอกะมันตงั  อฏัฐาส.ิ   เอกะมันตงั
ฐติา โข สา เทวะตา ภะคะวันตงั คาถายะ อชัฌะภาสิ.  (หยดุ)

ครัน้เขาไปเฝาแลว  จงึถวายอภิวาทพระผมูพีระภาคเจา  แลวไดยนือยใูนทามกลางสวนขางหนึง่.
ครั้นเทพยดานั้นยืนในที่สมควรสวนขางหนึ่งแลวแล ไดทูลพระผูมีพระภาคเจา ดวยคาถาวา

‘พะห ู เทวา  มะนสุสา  จะ มงัคะลาน ิ อะจนิตะยงุ
อากงัขะมานา  โสตถานงั พ ๎รหู ิ มงัคะละมุตตะมัง’.

‘หมเูทวดาและมนุษย เปนอนัมาก  ผหูวงัความสวสัด ี ไดคดิหามงคลทัง้หลาย   ขอพระองค
โปรดแสดงมงคลอันสูงสุด’.

[พระผมูพีระภาคไดตรัสตอบวา]
อะเสวะนา  จะ  พาลานัง ปณฑติานญัจะ  เสวะนา
ปชูา จะ  ปชูะนยีานัง เอตมัมงัคะละมตุตะมงั.

[๑] การไมคบคนพาล  [๒] การคบบณัฑติ  และ [๓] การบชูาบคุคลท่ีควรบูชา   นีเ้ปนมงคล
อันสูงสุด.

ปะฏริปูะเทสะวาโส จะ ปพุเพ จะ  กะตะปุญญะตา
อตัตะสมัมาปะณธิ ิจะ เอตมัมงัคะละมตุตะมงั.

[๔] การอยใูนถ่ินท่ีอนัสมควร สิง่แวดลอมด ี [๕] การไดทำบญุทำความดีไวกอน  และ [๖]
การตัง้ตนไวถกูตอง   นีเ้ปนมงคลอนัสงูสดุ.

พาหุสจัจญัจะ  สปิปญจะ วินะโย จะ  สสุกิขโิต
สภุาสิตา จะ  ยา วาจา เอตมัมงัคะละมตุตะมงั.

[๗] การไดฟงไดอานมากศึกษามาก  [๘] ศลิปะวทิยา  [๙] ระเบยีบวนิยัทีฝ่กฝนด ี  และ
[๑๐] วาจาทีก่ลาวด ี  นีเ้ปนมงคลอนัสูงสดุ.

มาตาปตอุปุฏฐานัง ปตุตะทารสัสะ  สงัคะโห
อะนากลุา จะ  กมัมนัตา เอตัมมงัคะละมตุตะมงั.

[๑๑] การเลีย้งดมูารดาบดิา   [๑๒-๑๓] การสงเคราะหบตุรและภรรยา  และ [๑๔] การงาน
ทีไ่มคัง่คาง   นีเ้ปนมงคลอันสงูสุด.
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ทานัญจะ  ธมัมะจะริยา จะ ญาตะกานญัจะ  สงัคโห
อะนะวัชชานิ  กมัมานิ เอตมัมงัคะละมตุตะมงั.

[๑๕] การให   [๑๖] การประพฤตธิรรม   [๑๗] การสงเคราะหญาต ิ  และ [๑๘] การกระทำ
การงานท่ีไมมโีทษ    นีเ้ปนมงคลอันสงูสุด.

อาระตี  วริะต ี ปาปา มชัชะปานา จะ  สญัญะโม
อปัปะมาโท จะ  ธมัเมสุ เอตมัมงัคะละมตุตะมงั.

[๑๙] การงดเวนจากบาปความช่ัว   [๒๐] การสำรวมเวนจากการด่ืมน้ำเมา  และ
[๒๑] ความไมประมาทในธรรมทัง้หลาย   นีเ้ปนมงคลอนัสงูสดุ.

คาระโว จะ  นวิาโต จะ สันตฏุฐ ีจะ  กะตัญตุา
กาเลนะ  ธมัมสัสะวะนงั เอตมัมงัคะละมตุตะมงั.

[๒๒] ความเคารพ   [๒๓] ความไมอวดเบง ความออนนอม   [๒๔] ความสันโดษยนิดดีวย
สิง่ทีห่ามาได มาดวยความสจุริต   [๒๕] ความรอูปุการะทีท่านทำแกตน   และ [๒๖] การฟงธรรม
ตามกาล   นีเ้ปนมงคลอนัสงูสดุ.

ขนัตี จะ  โสวะจสัสะตา สะมะณานญัจะ ทสัสะนงั
กาเลนะ  ธมัมะสากจัฉา เอตมัมงัคะละมตุตะมงั.

[๒๗] ความอดทน   [๒๘] ความเปนคนวางายสอนงาย  [๒๙] การเห็นสมณะ  และ [๓๐]
การสนทนาธรรมตามกาล   นีเ้ปนมงคลอนัสูงสดุ.

ตะโป จะ  พ๎รัห๎มะจะรยิญัจะ อะรยิะสจัจานะ  ทสัสะนงั
นพิพานะสัจฉกิริยิา จะ เอตัมมงัคะละมตุตะมงั.

[๓๑] ความเพยีรเผากิเลส   [๓๒] ความประพฤตอินัประเสรฐิ   [๓๓] การเหน็อริยสจั
และ [๓๔] การทำนพิพานใหแจง   นีเ้ปนมงคลอันสงูสดุ.

ผฎุฐสัสะ  โลกะธมัเมหิ จติตัง  ยสัสะ  นะ  กมัปะติ
อะโสกงั  วริะชงั  เขมงั เอตมัมงัคะละมตุตะมงั.

[๓๕] ถกูโลกธรรมกระทบแลว จติไมหวัน่ไหว    [๓๖] จติไมโศกเศรา  [๓๗] จติทีป่ราศจาก
ธลุคีอืกเิลส  และ [๓๘] จติทีเ่กษม   นีเ้ปนมงคลอนัสงูสดุ.

เอตาทิสาน ิ กต๎ัวานะ สพัพตัถะมะปะราชิตา
สพัพตัถะ  โสตถิง  คจัฉนัต.ิ ตนัเตสงั  มงัคะละมตุตะมนัต.ิ

เทวดาและมนษุยทัง้หลาย กระทำมงคลเชนนีแ้ลว  ไมพายแพในทกุที ่ ยอมถงึความสวสัดี
ในทีท่ัง้ปวง.  ขอนัน้เปนมงคลอนัสงูสดุ ของเทวดาและมนษุยทัง้หลายเหลานัน้ แล.
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ยงักญิจ ิ วติตัง  อธิะ วา  หรุงั วา
สคัเคส ุวา  ยงั ระตะนงั  ปะณีตงั,
นะ โน สะมัง  อตัถ ิ ตะถาคะเตนะ.
อทิมัป  พทุเธ  ระตะนัง  ปะณีตงั.
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหตุ.

ขะยัง  วริาคงั  อะมะตงั  ปะณีตงั
ยะทชัฌะคา  สกัย๎ะมนุ ี สะมาหโิต,
นะ เตนะ  ธมัเมนะ  สะมัตถ ิ กญิจิ.
อทิมัป  ธมัเม  ระตะนงั  ปะณตีงั.
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหตุ.

ยมัพทุธะเสฏโฐ  ปะรวิณัณะย ีสจุงิ,
สะมาธิมานันตะริกญัญะมาหุ,
สะมาธนิา เตนะ สะโม  นะ วชิชะต.ิ
อทิมัป  ธมัเม  ระตะนงั  ปะณตีงั.
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหตุ.

เย ปคุคะลา อฏัฐะ  สะตงั ปะสตัถา
จตัตาริ  เอตานิ ยคุาน ิ โหนติ
เต ทกัขเิณยยา สคุะตสัสะ สาวะกา,
เอเตสุ  ทนินาน ิ มะหัปผะลานิ.
อทิมัป  สงัเฆ  ระตะนัง  ปะณตีงั.
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหตุ.

เย สปุปะยตุตา  มะนะสา  ทฬัเ๎หนะ
นกิกามโิน  โคตะมะสาสะนัมห๎,ิ
เต  ปตติปตตา  อะมะตัง  วคิยัหะ
ลทัธา  มธุา  นพิพุตงิ  ภญุชะมานา.

ทรพัยเคร่ืองปล้ืมใจ อนัใดอันหน่ึง ในโลกน้ีหรอืโลกอ่ืน
หรือรัตนะอันใด อันประณีต ในสวรรค, รัตนะอันนั้น
ที่เสมอดวยพระตถาคตเจา ไมมีเลย.
แมอันนี้ เปนรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจา.  ดวย
คำสัตยนี้ ขอความสวัสดีจงมี.

พระสักยมุนี มีพระหทัยตั้งมั่น ไดบรรลุธรรมอันใด
อันประณีต อันเปนที่สิ้นกิเลส เปนที่สิ้นราคะ เปน
อมตธรรม, สิง่ใดๆ ทีเ่สมอดวยธรรมน้ัน ยอมไมม.ี
แมอนันี ้เปนรตันะอันประณตีในพระธรรม.  ดวยคำสตัย
นี ้ขอความสวัสดจีงม.ี

พระพทุธเจาผปูระเสรฐิทีส่ดุ ทรงสรรเสรญิสมาธอินัใดวา
เปนธรรมสะอาด, บณัฑติท้ังหลายกลาวถงึสมาธใิดวาให
ผลตามลำดับ, สมาธใิดๆ ทีเ่สมอดวยสมาธนิัน้ ยอมไมม.ี
แมอนันี ้ เปนรตันะอันประณีตในพระธรรม. ดวยคำสัตยนี้
ขอความสวัสดีจงมี.

บคุคล ๘ จำพวก  ๔ ค ูอนัเหลาสตับรุษุสรรเสริญแลว
เปนสาวกของพระสคุตเจา ควรแกทกัษณิาทาน,   ทาน
ทัง้หลาย อนับคุคลถวายในทานเหลาน้ัน ยอมมผีลมาก.

แมอนันี ้ เปนรตันะอนัประณตีในพระสงฆ. ดวยคำสตัยนี้
ขอความสวัสดีจงมี.

พระอริยบุคคลเหลาใด ในศาสนาของพระโคตมเจา
ประกอบดีแลว มีใจมั่นคง หมดความใครแลว, พระ
อรยิบคุคลเหลานัน้ถงึพระอรหตัตผลทีค่วรถงึ หยัง่เขาสู
อมตนพิพาน  ไดซึง่ความดบักเิลสโดยเปลา  ๆแลวเสวยผลอย.ู

รัตนปริตร
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อทิมัป  สงัเฆ  ระตะนัง  ปะณีตงั.
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหตุ.

ขณีงั ปรุาณงั   นะวัง นตัถ ิสมัภะวงั,
วริตัตะจติตายะติเก  ภะวัสม๎งิ,
เต  ขณีะพชีา  อะวริฬุห๎ฉินัทา
นพิพนัต ิ ธรีา  ยะถายมัปะทีโป.

อทิมัป  สงัเฆ  ระตะนัง  ปะณีตงั.
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหตุ.

แมอนันี ้เปนรตันะอนัประณตีในพระสงฆ.  ดวยคำสตัยนี้
ขอความสวัสดีจงมี.

กรรมเกาของพระอริยบคุคลเหลาใดสิน้แลว  กรรม
สมภพใหมยอมไมม,ี  พระอรยิบคุคลเหลาใดมจีติอนั
หนายแลวในภพตอไป,  พระอริยบคุคลเหลาน้ันมพีชื
สิน้ไปแลว มคีวามพอใจงอกไมไดแลว  เปนผมูปีญญา
ยอมปรนิพิพาน เหมอืนประทปีอนัดบัไป ฉะนัน้.
แมอนันี ้เปนรตันะอนัประณตีในพระสงฆ.  ดวยคำสตัยนี้
ขอความสวัสดีจงมี.

กรณียเมตตปริตร
กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ, ยนัตงั สนัตงั  ปะทงั  อะภสิะเมจจะ.
สกัโก  อชุ ูจะ  สหุชุ ูจะ สวุะโจ  จสัสะ  มทุ ุ อะนะตมิานี

กจินัน้ใด อนัพระอริยเจา บรรลุบทอนัสงบ กระทำแลว,   กจินัน้ อนักลุบตุรผฉูลาดในประโยชน
พงึกระทำ.  กลุบตุรนัน้ พงึเปนผอูาจหาญและซือ่ตรงด ี เปนผทูีว่างาย ออนโยน ไมมอีตมิานะ

สนัตสุสะโก จะ  สภุะโร จะ อปัปะกิจโจ จะ  สลัละหุกะวตุติ
สนัตนิทร๎โิย จะ  นปิะโก จะ อปัปะคัพโภ  กเุลสุ  อะนะนุคทิโธ.

เปนผสูนัโดษ เล้ียงงาย  เปนผมูกีจิธรุะนอย ประพฤตเิบากายจติ  มอีนิทรยีอนัสงบแลว
มปีญญา เปนผไูมคกึคะนอง ไมพวัพนัในตระกูลทัง้หลาย.

นะ จะ  ขทุทงั สะมาจะเร กญิจิ เยนะ  วญิู  ปะเร  อปุะวะเทยยงุ
สขุโิน วา  เขมิโน  โหนตุ ‘สพัเพ  สตัตา  ภะวนัต ุ สขุติตัตา.

 วญิชูนตเิตยีนเหลาชนอืน่ไดดวยกรรมใด, ไมพงึประพฤติในกรรมอันนัน้เลย  [พงึแผเมตตา
ไปในหมสูตัววา]  ‘ขอสัตวทัง้ปวง จงเปนผมูสีขุ มคีวามเกษม มตีนถึงความสุขเถิด.

เย  เกจ ิ ปาณะภูตตัถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ทฆีา วา  เย  มะหันตา วา มชัฌมิา  รสัสะกา  อะณกุะถลูา

  สตัวมชีวีติท้ังหลายเหลาใดเหลาหนึง่มอีย ู ยงัเปนผสูะดงุ (คอืมตีณัหา) หรอืเปนผมูัน่คง
(ไมมตีณัหา) ทัง้หมดไมเหลอื  เหลาใด  ยาว หรือ สัน้   ใหญ หรอื ปานกลาง  ผอม หรอื อวน
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ทฎิฐา วา  เย จะ  อะทฎิฐา เย จะ  ทเูร  วะสนัต ิ อะวทิเูร
ภตูา วา  สมัภะเวส ีวา, สพัเพ  สตัตา  ภะวนัต ุ สขุติตัตา,

เหลาใดทีเ่ราเหน็แลว หรอืมไิดเหน็  เหลาใด อยใูนทีไ่กล หรือทีไ่มไกล  ทีเ่กดิแลว หรือ
กำลงัแสวงหาภพก็ด,ี  ขอสัตวทัง้ปวงเหลานัน้ จงเปนผมูตีนถึงความสุขเถิด.

นะ  ปะโร  ปะรงั  นกิพุเพถะ. นาตมิญัเญถะ  กตัถะจ ิ นงั  กญิจ.ิ
พย๎าโรสะนา  ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญสัสะ  ทกุขะมจิเฉยยะ.

สตัวอืน่อยาพงึขมเหงสตัวอืน่.  อยาพงึดหูมิน่อะไรๆ เขา ในทีไ่รๆ เลย.  ไมควรปรารถนา
ทกุขแกกนัและกัน เพราะความโกรธและความแคนเคอืง.

มาตา  ยะถา  นยิงั  ปตุตงั อายสุา  เอกะปุตตะมะนุรกัเข,
เอวมัป  สพัพะภเูตสุ มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง.

มารดาถนอมลูกนอยคนเดียว ผเูกดิในตน ดวยยอมพราชวีติได ฉนัใด,   พงึเจริญเมตตา
มใีนใจ ไมมปีระมาณในสตัวทัง้ปวง แมฉนันัน้.

เมตตัญจะ  สพัพะโลกัสม๎งิ มานะสัมภาวะเย  อะปะรมิาณงั
อทุธงั  อะโธ จะ  ตริยิญัจะ อะสัมพาธงั  อะเวรงั  อะสะปตตงั.

บุคคลพึงเจริญเมตตา มีในใจ ไมมีประมาณ ไปในโลกทั้งส้ิน  ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ
เบือ้งเฉยีง  เปนธรรมอนัไมคบัแคบ ไมมเีวร ไมมศีตัร.ู

ตฏิฐญัจะรัง  นสินิโน วา สะยาโน วา ยาวะ ตสัสะ วคิะตะมทิโธ
เอตงั  สะติง  อะธฏิเฐยยะ. พร๎หัม๎ะเมตัง  วหิารงั  อธิะมาหุ.

ผเูจริญเมตตาจิตนัน้ ยนือยกูด็ ีเดนิไปก็ด ีนัง่แลวกด็ ีนอนแลวกด็ ี  เปนผปูราศจากความ
งวงนอน เพียงใด   กต็ัง้สตอินันัน้ไวเพยีงนัน้.    บณัฑติทัง้หลายกลาวกริยิาอันนีว้าเปนพรหมวหิาร
ในพระศาสนานี้.

ทฏิฐญิจะ  อะนุปะคมัมะ สลีะวา ทสัสะเนนะ  สมัปนโน
กาเมส ุ วเินยยะ  เคธงั นะ ห ิชาต ุคพัภะเสยยงั ปนุะเรตตี.ิ

บคุคลทีม่เีมตตา ไมเขาถงึทิฏฐ ิ เปนผมูศีลี  ถงึพรอมแลวดวยทศันะ [คอืโสดาปตตมิรรค]
นำความหมกมนุในกามทัง้หลายออก  ยอมไมถงึความนอนในครรภอกี โดยแททเีดยีวแล.
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ขันธปริตร
วริปูกเขห ิ เม  เมตตงั. เมตตัง  เอราปะเถหิ  เม.
ฉพัย๎าปตุเตห ิ เม  เมตตงั. เมตตงั  กณัห๎าโคตะมะเกห ิจะ.

ความเปนมิตรของเรา จงมีกับพญานาคท้ังหลายตระกูลวิรูปกข.  ความเปนมิตรของเรา
จงมีกบัพญานาคท้ังหลายตระกูลเอราบถ.  ความเปนมติรของเรา จงมีกบัพญานาคท้ังหลายตระกูล
ฉพัยาบุตร.  ความเปนมติรของเรา จงมีกบัพญานาคท้ังหลายตระกูลกณัหโคตมกะ.

อะปาทะเกหิ  เม  เมตตัง. เมตตัง  ทปิาทะเกหิ  เม.
จะตปุปะเทห ิ เม  เมตตงั. เมตตงั  พะหปุปะเทห ิ เม.

สตัวไมมเีทา อยาเบยีดเบียนเรา.  สตัว ๒ เทา อยาเบยีดเบียนเรา.  สตัว ๔ เทา อยา
เบียดเบียนเรา.  สัตวมากเทา อยาเบียดเบียนเรา.

มา  มงั  อะปาทะโก  หงิส.ิ มา  มงั  หงิส ิ ทปิาทะโก.
มา  มงั  จะตุปปะโท  หงิส.ิ มา  มงั  หงิส ิ พะหปุปะโท.

ความเปนมติรของเรา จงมกีบัสตัวทัง้หลาย ทีไ่มมเีทา.  ความเปนมติรของเรา จงมกีบัสตัว
ทั้งหลาย ที่มีสองเทา.  ความเปนมิตรของเรา จงมีกับสัตวทั้งหลาย ที่มีสี่เทา.  ความเปนมิตร
ของเรา จงมกีบัสตัวทัง้หลาย ทีม่เีทามาก.

สพัเพ  สตัตา  สพัเพ  ปาณา สพัเพ ภตูา จะ  เกวะลา
สพัเพ ภทัร๎าน ิ ปสสนัต.ุ มา  กญิจ ิ ปาปะมาคะมา.

ขอสรรพสตัวมชีวีติทัง้หลาย ทีเ่กดิมาทัง้หมด จนสิน้เชงิดวย จงเหน็ซึง่ความเจรญิทัง้หลาย
ทัง้ปวงเถิด.  โทษเลวทรามใดๆ อยาไดมาถึงแกสตัวเหลานัน้.

อปัปะมาโณ  พทุโธ.  อปัปะมาโณ  ธมัโม.  อปัปะมาโณ  สงัโฆ.   ปะมาณะวนัตานิ
สริงิสะปาน ิอะห ิวจิฉกิา สะตะปะท ี อณุณานาภ ี สะระพ ูมสูกิา.

พระพทุธเจา ทรงพระคณุไมมปีระมาณ.  พระธรรม ทรงพระคณุไมมปีระมาณ.  พระสงฆ
ทรงพระคณุไมมปีระมาณ.  สตัวเสือกคลานทัง้หลาย คอื ง ูแมงปอง ตะเขบ็ ตะขาบ แมงมมุ ตกุแก
หน ู เหลานี ้ลวนมปีระมาณ [มไีมมากเหมอืนคณุพระรตันตรยั].

กะตา เม รกัขา. กะตา เม ปะรติตา.   ปะฏกิกะมนัต ุ ภตูาน.ิ   โสหงั  นะโม
ภะคะวะโต.  นะโม  สตัตนันงั  สมัมาสัมพทุธานัง.

ความรกัษาอนัเราทำแลว  ความปองกนัอนัเราทำแลว.  หมสูตัวทัง้หลายจงหลีกไปเสยี.  เรา
นัน้กระทำการนอบนอมแดพระผมูพีระภาคอย.ู  นอบนอมแดพระสัมมาสมัพทุธเจา ๗ พระองคอย.ู
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โมรปริตร
อเุทตะยญัจักขมุา เอกะราชา หะรสิสะวณัโณ ปะฐะวปิปะภาโส.
พระอาทติย เปนดวงตาของโลก เปนเอกราช มสีเีพยีงดงัสแีหงทอง ยงัพืน้แหงปฐพใีหสวาง

อุทัยขึ้นมา.

ตงั ตงั นะมัสสาม ิ หะริสสะวัณณงั ปะฐะวปิปะภาสงั.
ตะยัชชะ คตุตา วหิะเรมุ  ทวิะสัง.
เพราะเหตนุัน้ ขาขอนอบนอมพระอาทติยนัน้ ซึง่มสีเีพยีงดงัสแีหงทอง ยงัพืน้ปฐพใีหสวาง.

ขาทัง้หลาย อนัทานปกครองแลว ในวันนี ้พงึอยเูปนสขุตลอดวัน.

เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สพัพะธัมเม,  เต เม นะโม.   เต จะ มงั ปาละยันต.ุ
พราหมณทัง้หลายเหลาใด ผถูงึซึง่เวทในธรรมทัง้ปวง,   พราหมณทัง้หลายเหลานัน้ ขอจง

รบัความนอบนอมของขา.   อนึง่ พราหมณทัง้หลายเหลาน้ัน ขอจงรกัษาขา.

นะมตัถ ุพทุธานัง.  นะมัตถ ุโพธยิา.  นะโม วมิตุตานัง.  นะโม วมิตุตยิา.
ความนอบนอมของขา จงมีแดพระพุทธเจาท้ังหลาย.  ความนอบนอมของขา จงมีแด

พระโพธญิาณ.  ความนอบนอมของขา จงมแีดทานผหูลุดพนแลวทัง้หลาย. ความนอบนอมของขา
จงมีแดวิมุตติธรรม.

อมิงั โส  ปะริตตงั  กตัว๎า  โมโร จะระต ิเอสะนา.
นกยูงนั้นไดทำปริตรอันนี้แลว จึงเท่ียวไปเพ่ือการแสวงหาอาหาร.

อะเปตะยัญจักขมุา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส.
พระอาทิตย เปนดวงตาของโลก เปนเอกราช มีสีเพียงดังสีแหงทอง ยังพื้นปฐพีใหสวาง

ยอมอัสดงคตไป.

ตงั ตงั นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณงั ปะฐะวิปปะภาสัง.
ตะยัชชะ คตุตา วหิะเรมุ  รตัติง.
เพราะเหตนุัน้ ขาขอนอบนอมพระอาทติยนัน้ ซึง่มสีเีพยีงดงัสแีหงทอง ยงัพืน้ปฐพใีหสวาง.

ขาทัง้หลาย อนัทานปกครองแลว ในวันนี ้พงึอยเูปนสขุตลอดคืน.

เย พ๎ราห๎มะณา เวทะค ุสพัพะธมัเม,   เต เม นะโม.   เต จะ มงั ปาละยนัต.ุ
พราหมณทัง้หลายเหลาใด ผถูงึซึง่เวทในธรรมทัง้ปวง,   พราหมณทัง้หลายเหลานัน้ ขอจง

รบัความนอบนอมของขา.   อนึง่ พราหมณทัง้หลายเหลาน้ัน ขอจงรกัษาขา.
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ฉัททันตปริตร
‘วะธสิสะเมนันต ิ ปะรามะสนัโต
กาสาวะมทัทกัข ิ ธะชงั  อสินีงั
ทกุเขนะ  ผฏุฐสัสทุะปาทิ  สญัญา
‘อะระหทัธะโช  สพัภ ิ อะวชัฌะรโูป’

พญาชางฉทัทนัตโพธสิตัว ไดจบัพรานไพรดวยคดิวา ‘จกัฆามนั’    ครัน้ไดเห็นผากาสาวพสัตร
อนัเปนธงชยัของเหลาผแูสวงหาคณุ.   ทัง้ทีไ่ดรบัความทุกข [เพราะถกูนายพรานยงิดวยธน]ู กเ็กดิ
ความรสูกึวา ‘ธงชยัแหงพระอรหนัตอนัสัตบรุษุไมพงึทำลาย’.

สลัเลนะ  วทิโธ  พย๎ะถโิตป  สนัโต
กาสาวะวตัถมัห ิ มะนัง  นะ ทสุสะยิ.
สะเจ  อมิงั  นาคะวะเรนะ  สจัจงั,
มา  มงั  วะเน  พาละมคิา  อะคญัฉนุต.ิ

แมพระโพธิสัตวถูกศร ควรจะหวั่นไหว  แตเปนผูสงบระงับได  ไมทำใจประทุษรายใน
ผากาสาวพัสตร.  ถาคำนีอ้นัพญาชางกลาวจริงแลว,  ขอเหลาพาลมฤคสัตวรายในพงไพร อยาได
กล้ำกรายตัวเรา.

นะมตัถ ุพทุธานัง.  นะมัตถ ุโพธยิา.  นะโม วมิตุตานัง.  นะโม วมิตุตยิา.
ความนอบนอมของขา จงมีแดพระพุทธเจาท้ังหลาย.  ความนอบนอมของขา จงมีแด

พระโพธญิาณ.  ความนอบนอมของขา จงมแีดทานผหูลุดพนแลวทัง้หลาย. ความนอบนอมของขา
จงมีแดวิมุตติธรรม.

อมิงั โส  ปะริตตงั  กตัว๎า  โมโร  วาสะมะกปัปะยตี.ิ
นกยงูนัน้ไดทำปรติรอนันีแ้ลว จงึสำเรจ็ความอยแูล.
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วัฏฏกปริตร
อตัถ ิ โลเก  สลีะคโุณ. สจัจงั  โสเจยยะนุททะยา.
เตนะ  สจัเจนะ  กาหามิ สจัจะกิรยิะมะนุตตะรัง.

คณุแหงศีลมอียใูนโลก.  สจัจะ  ความสะอาดกาย และความเอน็ด ูมอียใูนโลก.  ดวยสจัจะนัน้
ขาพเจาจักทำสัจจกิริยาอันเยี่ยม.

อาวชัชติว๎า  ธมัมะพะลงั สะริตว๎า  ปพุพะเก  ชเิน
สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง.

ขาพเจาพิจารณาซ่ึงกำลังแหงธรรม  และระลึกถึงพระชินเจาทั้งหลายในปางกอน
อาศยักำลงัแหงสัจจะ  ขอทำสจัจกริยิา.

สนัต ิ ปกขา  อะปตตะนา. สนัต ิ ปาทา  อะวญัจะนา.
มาตา  ปตา  จะ  นกิขนัตา. ชาตะเวทะ  ปะฏกิกะมะ.

ปกทัง้หลายของขามอีย ูแตบนิไมได.   เทาทัง้หลายของขามอีย ูแตเดนิไมได.   มารดาและ
บดิาของขา ออกไปหาอาหาร.  ดกูอนไฟปา ขอทานจงหลกีไป.

สะหะ  สจัเจ  กะเต  มยัหงั มะหาปชชะลโิต  สขิี
วชัเชสิ  โสฬะสะ  กะรีสานิ อทุะกงั  ปตว๎า  ยะถา  สขิ.ี

ครั้นเมื่อสัจจะ อันเราทำแลว เปลวไฟอันรุงเรืองใหญหลีกไป ๑๖ กรีส พรอมกับสัจจะ
ประหนึ่งเปลวไฟอันตกถึงน้ำ.

สจัเจนะ  เม  สะโม  นตัถ.ิ เอสา  เม  สจัจะปาระมตี.ิ
สิง่ใดเสมอดวยสจัจะของเราไมม.ี   นีเ้ปนสจัจบารมขีองเรา.
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ธชัคคปริตร
เอวัมเม สตุงั.  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  สาวัตถยิงั  วหิะระติ  เชตะวะเน

อะนาถะปณฑกิสัสะ  อาราเม.   ตต๎ัระ  โข  ภะคะวา  ภกิข ู อามนัเตสิ  “ภกิขะโวติ.
“ภะทนัเตต ิ เต  ภกิข ู ภะคะวะโต  ปจจสัโสสงุ.   ภะคะวา  เอตะทะโวจะ.  (หยดุ)

ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางน้ี.  สมยัหน่ึง พระผมูพีระภาคประทับอย ูณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตพระนครสาวตัถ.ี   ในกาลนัน้แล พระผมูพีระภาคตรสัเรยีก
ภิกษุทั้งหลายมาวา “ภิกษุทั้งหลาย”.   ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดำรัสของพระผูมีพระภาคแลว.
พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้วา

“ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม  สะมุปพ๎ยุฬ๎โห  อะโหสิ.  อะถะโข
ภกิขะเว  สกัโก เทวานะมินโท  เทเว  ตาวะติงเส  อามนัเตสิ  ‘สะเจ  มารสิา  เทวานัง
สงัคามะคะตานงั อปุปชเชยยะ ภะยงั วา  ฉมัภติตัตงั วา  โลมะหงัโส วา.  มะเมวะ
ตัส๎มิง สะมะเย ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ.  มะมัง หิ โว ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง
ยมัภะวิสสะติภะยัง วา  ฉมัภติตัตงั วา  โลมะหังโส วา  โส  ปะหิยยสิสะติ.   โน เจ  เม
ธะชคัคงั อลุโลเกยยาถะ   อะถะ ปะชาปะตสิสะ เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลเกยยาถะ.
ปะชาปะติสสะ  ห ิ โว เทวะราชัสสะ  ธะชคัคงั  อลุโลกะยะตัง  ยมัภะวสิสะต ิ ภะยงั วา
ฉมัภติตัตงั วา  โลมะหังโส วา  โส ปะหิยยสิสะติ.   โน เจ  ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ
ธะชคัคงั  อลุโลเกยยาถะ.  อะถะ วะรณุสัสะ เทวะราชสัสะ  ธะชคัคงั  อลุโลเกยยาถะ.
วะรณุสัสะ  ห ิ โว  เทวะราชสัสะ  ธะชคัคงั  อลุโลกะยะตงั ยมัภะวสิสะต ิ ภะยงั วา
ฉมัภติตัตงั วา โลมะหงัโส วา  โส ปะหิยยสิสะต.ิ  โน  เจ  วะรณุสัสะ  เทวะราชสัสะ
ธะชคัคงั  อลุโลเกยยาถะ.   อะถะ  อสีานสัสะ เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั  อลุโลเกยยาถะ.
อสีานสัสะ  ห ิ โว  เทวะราชสัสะ  ธะชคัคงั  อลุโลกะยะตงั ยมัภะวสิสะต ิ  ภะยงั วา
ฉมัภติตัตงั วา  โลมะหังโส วา  โส  ปะหิยยสิสะตตี.ิ

“ภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว. สงครามระหวางเทวดากับอสูรประชิดกันแลว.  ภิกษุ
ทัง้หลาย ครัง้นัน้แล ทาวสกักะผเูปนจอมแหงเทพตรสัเรยีกเทวดาชัน้ดาวดงึสมาสัง่วา ‘แนะ ทานผู
นริทกุขทัง้หลาย  หากความกลัวก็ด ีความหวาดเสียวกด็ ีความขนพองสยองเกลากด็ ีจะพงึเกดิขึน้
แกพวกเทวดาผูไปในสงคราม.  สมัยนั้น พวกทานพึงแลดูยอดธงของเราทีเดียว.  เพราะวาเมื่อ
พวกทานแลดูยอดธงของเราอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี
ทีจ่กัมีขึน้ กจ็กัหายไป.    ถาพวกทานไมแลดยูอดธงของเรา ทน้ัีนพวกทานพงึแลดยูอดธงของทาว
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ปชาบดเีทวราชเถดิ.  เพราะวาเมือ่พวกทานแลดยูอดธงของทาวปชาบดเีทวราชอย ูความกลวักด็ี
ความหวาดสะดงุกด็ ีความขนพองสยองเกลากด็ ีทีจ่กัมขีึน้กจ็กั หายไป.  หากพวกทานไมแลดยูอด
ธงของทาวปชาบดีเทวราช.  ทนีัน้พวกทานพึงแลดู ยอดธงของทาววรุณเทวราชเถิด.  เพราะวาเม่ือ
พวกทานแลดยูอดธงของทาววรณุ เทวราชอย ูความกลวักด็ ีความหวาดสะดงุกด็ ีความขนพองสยอง
เกลากด็ ีทีจ่กั มขีึน้ก็จกัหายไป.    หากพวกทานไมแลดยูอดธงของทาววรณุเทวราช.  ทนีัน้พวก
ทาน พงึแลดูยอดธงของทาวอีสานเทวราชเถิด.   เพราะวาเม่ือพวกทานแลดูยอดธงของทาวอีสาน
เทวราชอย ูความกลัวก็ด ีความหวาดสะดงุกด็ ีความขนพองสยองเกลา กด็ ีทีจ่กัมขีึน้กจ็กัหายไป.’

ตงั โข ปะนะ ภกิขะเว  สกักัสสะ วา  เทวานะมินทสัสะ  ธะชคัคงั  อลุโลกะยะตัง
ปะชาปะติสสะ วา  เทวะราชัสสะ ธะชัคคงั อลุโลกะยะตัง วะรณุสัสะ วา เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง อีสานัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง
ยมัภะวสิสะต ิ  ภะยงั วา  ฉมัภติตัตงั วา  โลมะหงัโส วา  โส  ปะหยิเยถาป  โนป
ปะหยิเยถะ ตงั กสิสะ เหต ุสกัโก  ห ิ ภกิขะเว  เทวานะมนิโท  อะวตีะราโค  อะวตีะโทโส
อะวีตะโมโห  ภริ ุ ฉมัภ ี อตุ๎ราส ี ปะลายีต.ิ

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเทวดาแลดูยอดธงของทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพก็ดี แลดูยอด
ธงของทาวปชาบดเีทวราชอยกูด็ ี  แลดยูอดธงของทาววรณุเทวราชอยกูด็ ี  แลดยูอดธงของทาว
อสีานเทวราชอยกูด็ ี   ความกลัวก็ด ี ความหวาดสะดงุกด็ ี ความขนพองสยองเกลากด็ ี ทีจ่กัมขีึน้
พงึหายไปไดบาง ไมไดบาง.    ขอนัน้เปนเหตแุหงอะไร.   ภกิษทุัง้หลาย เหตวุา ทาวสกักะผเูปนจอม
แหงเทพ ยงัเปนผไูมปราศจากราคะ ไมปราศจากโทสะ ไมปราศจากโมหะ  ยงัเปนผกูลวั หวาดสะดงุ
หนไีป อย.ู

“อะหญัจะ  โข  ภกิขะเว  เอวงั วะทาม ิ สะเจ ตมุห๎ากงั ภกิขะเว อะรญัญคะตานัง
วา  รกุขะมลูะคะตานงั วา  สญุญาคาระคะตานัง วา  อปุปชเชยยะ  ภะยัง วา  ฉมัภติตัตงั
วา  โลมะหงัโส วา  มะเมวะ ตส๎ัมงิ สะมะเย  อะนสุสะเรยยาถะ. (หยดุ)

“ภกิษทุัง้หลาย สวนเราแล กลาวอยางนีว้า   ภกิษุทัง้หลาย  หากความกลวักด็ ีความหวาด
สะดงุกด็ ี ความขนพองสยองเกลากด็ ี พงึบงัเกดิแกพวกเธอผไูปในปากด็ ี อยทูีโ่คนไมกด็ ี อยใูน
เรอืนท่ีวางเปลากด็ ี  ทนีัน้พวกเธอพึงตามระลึกถงึเราน้ีแหละวา

‘อติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ วชิชาจะระณะสมัปนโน สคุะโต
โลกะวทิ ู อะนตุตะโร  ปรุสิะทมัมะสาระถ ิ สตัถา  เทวะมะนสุสานงั  พทุโธ  ภะคะวาติ
มะมัง หิ โว ภิกขะเว  อะนุสสะระตัง  ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา  ฉัมภิตัตตัง วา
โลมะหังโส วา  โส  ปะหิยยสิสะติ.
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แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค พระองคนั้นเปนพระอรหันต เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว  เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก
ไมมีผูอื่นจะย่ิงไปกวา  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผูตื่นแลว  เปนผูจำแนก
ธรรม ดงันี.้    ภกิษทุัง้หลาย เพราะวา เมือ่พวกเธอตามระลกึถงึเราอย ู  ความกลวักด็ ี  ความ
หวาดสะดงุกด็ ี  ความขนพองสยองเกลาก็ด ี  ทีจ่กัมขีึน้ กจ็กัหายไป.

โน เจ  มงั  อะนุสสะเรยยาถะ.  อะถะ  ธมัมงั  อะนุสสะเรยยาถะ.  ส๎วากขาโต
ภะคะวะตา  ธมัโม  สนัทฏิฐโิก  อะกาลโิก เอหปิสสโิก  โอปะนะยโิก  ปจจตัตงั เวทติพัโพ
วญิหูตี.ิ   ธมัมงั ห ิ โว  ภกิขะเว  อะนุสสะระตงั  ยมัภะวสิสะต ิ ภะยงั วา  ฉมัภติตัตงั
วา  โลมะหงัโส วา  โส  ปะหิยยสิสะติ.

หากพวกเธอไมตามระลึกถึงเรา ทนีัน้พวกเธอพึงตามระลึกถงึพระธรรมวา พระธรรมอันพระ
ผมูพีระภาคตรสัดแีลว บคุคลพงึเหน็ไดเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรยีกใหมาดไูด ควรนอมเขา
ไปในตน อนัวญิชูนพงึรแูจงไดเฉพาะตน ดงันี ้ดกูรภกิษทุัง้หลาย เพราะวา เมือ่พวกเธอตามระลึกถงึ
พระธรรมอย ูความกลัวกด็ ีความหวาดสะดงุก็ด ีความขนพองสยองเกลากด็ ีทีจ่กัมขีึน้กจ็กัหายไป

โน  เจ  ธมัมัง  อะนุสสะเรยยาถะ.   อะถะ สงัฆงั อะนสุสะเรยยาถะ. สปุะฏิปนโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  อชุปุะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ  ญายะปะฏิปนโน
ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ   สามจีปิะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ   ยะททิงั จตัตาริ
ปรุสิะยุคาน ิ  อฏัฐะ  ปรุสิะปคุคะลา  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ   อาหเุนยโย
ปาหเุนยโย  ทกัขเินยโย อญัชะลีกะระณีโย  อะนตุตะรัง ปญุญักเขตตัง โลกสัสาติ. (หยดุ)

หากพวกเธอไมตามระลกึถงึพระธรรม.  ทนีัน้พวกเธอพงึตามระลกึถงึพระสงฆวา พระสงฆ
สาวกของพระผมูพีระภาคเปนผปูฏบิตัดิแีลว เปนผปูฏบิตัติรง เปนผปูฏบิตัเิปนธรรม เปนผปูฏบิัติ
ชอบยิ่ง.   พระสงฆนั้นคือใคร ไดแกคูแหงบุรุษสี่ รวมเปนบุรุษบุคคลแปด.  นี้คือพระสงฆสาวก
ของพระผมูพีระภาค  เปนผคูวรแกสกัการะทีเ่ขานำมาบชูา  เปนผคูวรแกของตอนรบั  เปนผคูวร
แกทกัขณิา  เปนผคูวรแกการทำอญัชลี  เปนบญุเขตของโลก  ไมมบีญุเขตอ่ืนยิง่ไปกวา.

สงัฆงั  ห ิ โว  ภกิขะเว  อะนสุสะระตงั  ยมัภะวสิสะต ิ ภะยงั วา  ฉมัภติตัตงั วา
โลมะหังโส วา  โส  ปะหิยยสิสะติ.   ตงั กสิสะ เหตุ.  ตะถาคะโต ห ิภกิขะเว อะระหัง  สมัมา
สมัพทุโธ  วตีะราโค วตีะโทโส วตีะโมโห อะภิร ุอจัฉมัภ ีอะนุต๎ราส ีอะปะลายตี.ิ
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เพราะวา เมือ่พวกเธอตามระลึกถึงพระสงฆอย ูความกลัวกด็ ีความหวาดสะดงุกด็ ีความ
ขนพองสยองเกลากด็ ีทีจ่กัมขีึน้กจ็กัหายไป. ขอนัน้เปนเพราะเหตแุหงอะไร. เพราะวา พระตถาคต-
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไมเปนผูกลัว
ไมหวาด ไมสะดงุ ไมหนไีป.”

อทิะมะโวจะ ภะคะวา  อทิงั วตั๎วานะ สคุะโต  อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สตัถา.
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา

ประพันธตอไปอีกวา

“อะรัญเญ  รกุขะมูเล วา สญุญาคาเรวะ  ภกิขะโว
อะนุสสะเรถะ  สมัพทุธงั ภะยงั ตมุห๎ากะ  โน สยิา.

“ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายอยูในปาก็ดี  อยูที่โคนไมก็ดี  อยูในเรือนวางเปลาก็ดี
พงึระลกึถงึพระสมัพทุธเจาเถิด  ความกลวัไมพงึมแีกเธอทัง้หลาย.

โน  เจ  พทุธงั  สะเรยยาถะ โลกะเชฏฐงั  นะราสะภัง.
อะถะ  ธมัมงั  สะเรยยาถะ นยิยานกิงั  สเุทสติงั.

ถาวาเธอทัง้หลายไมพงึระลึกถงึพระพทุธเจาผเูจรญิทีส่ดุในโลก ผอูงอาจกวานรชน.   ทนีัน้
เธอท้ังหลายพึงระลึกถงึพระธรรมอันนำออกจากทุกข อนัพระพุทธเจาทรงแสดงดีแลว.

โน  เจ  ธมัมัง  สะเรยยาถะ นิยยานกิงั  สเุทสติงั.
อะถะ  สงัฆงั  สะเรยยาถะ ปญุญกัเขตตงั  อะนตุตะรงั.

ถาเธอทัง้หลายไมพงึระลกึถงึพระธรรมอนันำออกจากทกุข อนัพระพทุธเจาทรงแสดงดแีลว.
ทนีัน้ เธอทัง้หลายพึงระลึกถงึพระสงฆผเูปนบญุเขต ไมมบีญุเขตอ่ืนยิง่ไปกวา.

เอวัมพทุธงั  สะรันตานงั ธมัมงั  สงัฆัญจะ  ภกิขะโว
ภะยงั วา  ฉมัภติตัตงั วา โลมะหงัโส  นะ  เหสสะตีต.ิ

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอท้ังหลายระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆอยู
ความกลวักด็ ี  ความหวาดสะดงุกด็ ี  ความขนพองสยองเกลากด็ ี  จกัไมมเีลย.”
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อาฏานาฏิยปริตร
วปิสสสิสะ  นะมตัถุ จกัขมุนัตสัสะ  สริมีะโต.
สขิสิสะป  นะมัตถุ สพัพะภตูานกุมัปโน.

ความนอบนอมแหงขาพเจา จงมแีดพระวปิสสพีทุธเจา ผมูจีกัษ ุผมูสีริ.ิ   ความนอบนอม
แหงขาพเจา จงมแีมแดพระสขิพีทุธเจา ผมูปีกตอินุเคราะหแกสตัวโลกทัง้ปวง.

เวสสะภสุสะ  นะมตัถุ นห๎าตะกสัสะ  ตะปสสโิน.
นะมตัถ ุ กะกสุนัธสัสะ มาระเสนปัปะมทัทโิน.

ความนอบนอมแหงขาพเจา จงมีแดพระเวสสภูพุทธเจา ผูมีกิเลสอันลางแลว ผูมีตบะ.
ความนอบนอมแหงขาพเจา จงมีแดพระกกุสันธพุทธเจา ผูย่ำยีมารและเสนา.

โกนาคะมะนัสสะ  นะมตัถุ พร๎าหม๎ะณสัสะ  วสุมีะโต.
กสัสะปสสะ  นะมัตถุ วปิปะมุตตสัสะ  สพัพะธิ.
องัครีะสสัสะ  นะมตัถุ สกัย๎ะปตุตสัสะ  สริมีะโต.

ความนอบนอมแหงขาพเจา  จงมีแดพระโกนาคมนพุทธเจา  ผูมีบาปอันลอยแลว ผูมี
พรหมจรรยอนัอยจูบแลว. ความนอบนอมแหงขาพเจา จงมีแดพระกัสสปพุทธเจา ผพูนแลวจากกิเลส
ทัง้ปวง.  ความนอบนอมแหงขาพเจา จงมีแดพระอังครีสพุทธเจา ผเูปนโอรสแหงสกัยราช ผมูสีริ.ิ

โย  อมิงั  ธมัมะมะเทเสสิ สพัพะทกุขาปะนทูะนัง,
เย  จาป  นพิพตุา  โลเก ยะถาภูตงั  วปิสสสิงุ,
เต  ชะนา  อะปสณุา มะหันตา  วตีะสาระทา.

พระพทุธเจาพระองคใด ไดทรงแสดงแลวซึง่ธรรมนี ้เปนเครือ่งบรรเทาทกุขทัง้ปวง,  อน่ึง
พระพุทธเจาเหลาใดก็ดี  ที่ดับกิเลสแลวในโลก เห็นแจงธรรมตามความเปนจริง,   พระพุทธเจา
เหลานัน้เปนผไูมมคีวามสอเสยีด  ผเูปนใหญ  ผปูราศจากความคร่ันคราม.

หติงั  เทวะมะนุสสานัง ยัง  นะมสัสนัต ิ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปนนัง มะหนัตงั  วตีะสาระทัง,
วิชชาจะระณะสัมปนนัง พทุธงั  วนัทามะ  โคตะมนัต.ิ

เทพยดาและมนุษยทั้งหลาย  นอบนอมอยู  ซึ่งพระพุทธเจาพระองคใด  ผูโคตมโคตร
ผเูปนประโยชนเกือ้กูลแกเทพยดาและมนษุยทัง้หลาย ถงึพรอมแลวดวยวชิชาและจรณะ ผเูปนใหญ
ผปูราศจากความครัน่คราม,    ขาพเจาท้ังหลาย ขอนมัสการพระพทุธเจาพระองคนัน้  ผโูคตมโคตร
ผูถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ.
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โพชฌังคปริตร
โพชฌงัโค  สะตสิงัขาโต ธมัมานงั  วจิะโย  ตะถา
วริยิมัปตปิสสทัธ-ิ โพชฌงัคา จะ  ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต  สพัพะทัสสนิา
มนุนิา  สมัมะทกัขาตา ภาวิตา  พะหลุกีะตา
สงัวตัตนัต ิ อะภิญญายะ นพิพานายะ  จะ  โพธยิา.
เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ โสตถิ  เต  โหตุ  สพัพะทา.

โพชฌงค ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค
ปตสิมัโพชฌงค ปสสทัธสิมัโพชฌงค สมาธิสมัโพชฌงค อเุบกขาสัมโพชฌงค อนัพระมุนเีจาผเูห็น
ธรรมทัง้ปวง ตรัสไวชอบแลว   อนับคุคลมาเจรญิ ทำใหมากแลว ยอมเปนไปเพือ่ความรยูิง่ เพือ่
นพิพาน และเพือ่ความตรสัร.ู   ดวยความกลาวสตัยนี ้ ขอความสวสัดจีงมแีกทานทกุเมือ่.

เอกสัม๎งิ  สะมะเย  นาโถ โมคคลัลานญัจะ  กสัสะปง
คลิาเน  ทกุขเิต  ทสิว๎า โพชฌงัเค  สตัตะ  เทสะย.ิ
เต  จะ  ตงั  อะภินนัทติว๎า โรคา  มจุจงิส ุ ตงัขะเณ.
เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ โสตถิ  เต  โหตุ  สพัพะทา.

ในสมยัหนึง่  พระโลกนาถเจา ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระกัสสปะ เปนไข
ถงึทกุขเวทนาแลว ทรงแสดงโพชฌงค ๗ ประการ.   ทานท้ัง ๒ กเ็พลิดเพลินภาษิตนัน้ หายจาก
โรคในขณะน้ัน.   ดวยความกลาวสัตยนี ้ ขอความสวัสดจีงมแีกทานทกุเมือ่.

อังคุลิมาลปริตร
ยะโตหัง  ภะคนิ ิ อะริยายะ ชาตยิา ชาโต, นาภชิานาม ิสญัจจิจะ  ปาณงั ชวีติา

โวโรเปตา.  เตนะ สจัเจนะ  โสตถ ิ เต  โหต,ุ  โสตถ ิ คพัภสัสะ.

ดกูอนนองหญิง  ตัง้แตเราเกิดแลวโดยชาติอรยิะ  ไมรจูกัแกลง [คอืจงใจ] ปลงสัตวมชีวีติ
จากชีวติ.   ดวยคำสตัยนี ้ ขอความสวัสดจีงมีแกทาน  ขอความสวัสดจีงมีแกครรภของทาน.
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เอกะทา  ธมัมะราชาป เคลัญเญนาภิปฬิโต
จนุทตัเถเรนะ  ตญัเญวะ ภะณาเปตว๎านะ  สาทะรงั
สมัโมทิตว๎า  จะ  อาพาธา ตัมห๎า  วฏุฐาส ิ ฐานะโส.
เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ โสตถิ  เต  โหตุ  สพัพะทา.

ครั้งหน่ึง แมพระธรรมราชา อันความประชวรเบียดเบียนแลว  รับสั่งใหพระจุนทเถระ
แสดงโพชฌงคนัน้โดยยินด ีกท็รงบันเทิงพระหทัย หายความประชวรไปโดยฐานะ.  ดวยความกลาว
สตัยนี ้ ขอความสวัสดจีงมแีกทานทุกเมือ่.

ปะหีนา  เต  จะ  อาพาธา ติณณนันมัป  มะเหสินงั
มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปตตานุปปตตธิมัมะตัง.
เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ โสตถิ  เต  โหตุ  สพัพะทา.

กอ็าพาธทัง้หลายนัน้ อนัพระผแูสวงคณุอันใหญทัง้ ๓ องคละไดแลว ถงึความไมบงัเกดิเปน
ธรรมดา ดจุกเิลสอนัมรรคกำจดัแลว.   ดวยความกลาวสตัยนี ้ ขอความสวสัดจีงมแีกทานทกุเมือ่.
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อภยปริตร
ยนัทนุนมิติตงั  อะวะมังคะลัญจะ
โย  จามะนาโป  สะกณุสัสะ  สทัโท
ปาปคคะโห  ทสุสปุนงั  อะกันตงั.
พทุธานภุาเวนะ  วนิาสะเมนต.ุ
ยนัทนุนมิติตงั  อะวะมังคะลัญจะ
โย  จามะนาโป  สะกณุสัสะ  สทัโท
ปาปคคะโห  ทสุสปุนงั  อะกันตงั.
ธมัมานภุาเวนะ  วนิาสะเมนต.ุ

ยนัทนุนมิติตงั  อะวะมังคะลัญจะ
โย  จามะนาโป  สะกณุสัสะ  สทัโท
ปาปคคะโห  ทสุสปุนงั  อะกันตงั.
สงัฆานภุาเวนะ  วนิาสะเมนต.ุ

ลางช่ัวรายอนัใด และอวมงคลอันใด เสยีงนกเปนทีไ่มชอบใจอันใด  และบาปเคราะหอนัใด
สบุนิ (ความฝน) ชัว่ อนัไมพอใจอนัใด มอีย.ู    ขอสิง่เหลานัน้ จงถงึความพนิาศไป ดวยอานภุาพ
แหงพระพุทธเจา-พระธรรม-พระสงฆ.

โส  อตัถะลทัโธ  สขุโิต วิรฬุโห  พทุธะสาสะเน
อะโรโค  สขุโิต  โหหิ สะหะ  สพัเพหิ  ญาติภิ

สา  อตัถะลทัธา  สขุติา วริฬุหา  พทุธะสาสะเน
อะโรคา  สขุติา  โหหิ สะหะ  สพัเพหิ  ญาติภิ

เต  อตัถะลทัธา  สขุติา วริฬุหา  พทุธะสาสะเน
อะโรคา  สขุติา  โหถะ สะหะ  สพัเพหิ  ญาติภ.ิ

ทานชาย ทานหญิง  ทานทั้งหลายทั้งชายและหญิง  จงเปนผูมีประโยชนอันไดแลว
ถงึแลวซึง่ความสขุ  เจรญิในพระพทุธศาสนา   ไมมโีรค  ถงึแลวซึง่ความสขุ   พรอมกบัดวยญาติ
ทั้งหลาย.
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สกักตัว๎า  พทุธะระตะนัง โอสะถัง  อตุตะมัง  วะรัง
หติงั  เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ  โสตถนิา
นสัสนัตปุททะวา  สพัเพ. ทกุขา  วปูะสะเมนต ุ เต.

สกักัตว๎า  ธมัมะระตะนงั โอสะถงั  อตุตะมงั  วะรงั
ปะรฬิาหปูะสะมะนงั ธมัมะเตเชนะ  โสตถนิา
นสัสนัตปุททะวา  สพัเพ ภะยา  วปูะสะเมนต ุ เต.

สกักตัว๎า  สงัฆะระตะนงั โอสะถัง  อตุตะมัง  วะรัง
อาหุเนยยัง  ปาหุเนยยัง สงัฆะเตเชนะ  โสตถนิา
นสัสนัตปุททะวา  สพัเพ โรคา  วปูะสะเมนต ุ เต.

เพราะทำความเคารพพระพทุธรตันะ-พระธรรมรตันะ-พระสังฆรตันะ  อนัเปนดัง่โอสถอนัอดุม
ประเสริฐ เปนประโยชนแกเทวดาและมนุษยทัง้หลาย.  ดวยเดชแหงพระพุทธเจา-พระธรรม-พระสงฆ
ขอสรรพอุปทวะท้ังหลายจงพินาศไป.  ขอทุกข-ภัย-โรคท้ังหลายของทาน จงสงบไปโดยสวัสดี.

นตัถ ิ เม  สะระณัง  อญัญงั. พทุโธ  เม  สะระณงั  วะรงั.
เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ โหต ุ เต  ชะยะมงัคะลงั.
นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั. ธมัโม  เม  สะระณงั  วะรงั.
เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ โหต ุ เต  ชะยะมงัคะลงั.
นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั. สงัโฆ  เม  สะระณัง  วะรงั.
เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ โหตุ  เต  ชะยะมงัคะลงั.

ทีพ่ึง่อ่ืนของขาพเจาไมม.ี  พระพทุธเจา-พระธรรม-พระสงฆ เปนทีพ่ึง่อนัประเสรฐิของขาพเจา
ดวยการกลาวสัจจะน้ี  ขอความสวัสดจีงมีแกทาน.

ยงักญิจิ  ระตะนัง  โลเก วิชชะติ  ววิธิงั  ปถุ.ุ
ระตะนัง  พทุธะสะมัง  นตัถ.ิ ตสัม๎า  โสตถี  ภะวนัต ุ เต.
ยงักญิจิ  ระตะนัง  โลเก วิชชะติ  ววิธิงั  ปถุ.ุ
ระตะนัง  ธมัมะสะมัง  นตัถ.ิ ตสัม๎า  โสตถี  ภะวนัต ุ เต.
ยงักญิจิ  ระตะนัง  โลเก วิชชะติ  ววิธิงั  ปถุ.ุ
ระตะนัง  สงัฆะสะมัง  นตัถ.ิ ตสัม๎า  โสตถี  ภะวนัต ุ เต.

รตันะอันใดอันหน่ึงในโลก มหีลายหลากมากชนิด  แตรตันะน้ัน ทีจ่ะเสมอดวยพระพุทธรัตนะ-
พระธรรมรัตนะ-พระสงัฆรัตนะ ยอมไมม.ี  เพราะเหตุนัน้ ขอความสวัสดทีัง้หลาย จงมแีกทาน.
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ถวายพรพระ
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ. (๓ หน)

อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต
โลกะวทิ ู อะนตุตะโร ปรุสิะทมัมะสาระถ ิ สตัถา เทวะมะนสุสานงั  พทุโธ  ภะคะวาต.ิ

พระผมูพีระภาคเจาพระองคนัน้ เปนพระอรหันต ตรสัรดูโีดยชอบดวยพระองคเอง  ทรงถงึ
พรอมดวยวชิชาและจรณะ (ความรแูละความประพฤติ)  เสดจ็ไปด ี(คอืไปทีใ่ดกย็งัประโยชนใหทีน่ัน้)
ทรงรแูจงโลก  ทรงเปนสารถฝีกคนทีค่วรฝก หาผอูืน่เปรยีบมไิด  ทรงเปนศาสดาของเทวดาและ
มนษุยทัง้หลาย  ทรงเปนผตูืน่  เปนผทูรงจำแนกธรรม.

สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม  สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก เอหปิสสโิก โอปะนะยโิก
ปจจตัตงั เวทิตพัโพ วญิหูตี.ิ

พระธรรมอนัพระผมูพีระภาคเจาตรสัดแีลว อนัผปูฏบิตัเิหน็ชอบไดดวยตนเอง ไมประกอบ
ดวยกาลเวลา ควรเรยีกมาดไูด  ควรนอบนอมเขาไปหา  อนัผรูพูงึรไูดเฉพาะตน.

สปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ   อชุปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ
ญายะปะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ   สามจีปิะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ
ยะทิทงั จตัตาริ ปรุสิะยุคานิ  อฏัฐะ ปรุสิะปุคคะลา  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ.

พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาค เปนผปูฏบิตัดิแีลว  พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาค
เปนผปูฏบิตัติรง   พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเปนผปูฏบิตัเิพือ่ความร ู  พระสงฆสาวกของ
พระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติชอบ   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคน้ัน จัดเปนบุรุษ ๔ คู
เปนบคุคล ๘   เปนผคูวรบชูา  เปนผคูวรรบัทกิษิณา  เปนผคูวรกราบไหว  เปนเนือ้นาบญุของโลก
หาสิ่งอื่นเปรียบมิได.
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พาหงุ  สะหสัสะมะภนิมิมติะสาวธุนัตงั
คร๎เีมขะลงั  อทุติะโฆระสะเสนะมารงั
ทานาทิธมัมะวิธนิา  ชติะวา  มนุนิโท.
ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.

มาราตเิรกะมะภิยชุฌติะสพัพะรตัติง
โฆรมัปะนาฬะวะกะมกัขะมะถทัธะยกัขงั
ขนัตสีทุนัตะวธินิา  ชติะวา  มนุนิโท.
ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.

นาฬาคริงิ  คะชะวะรัง  อะติมตัตะภูตงั
ทาวัคคิจกักะมะสะนีวะ  สทุารณุนัตงั
เมตตัมพเุสกะ  วธินิา  ชติะวา  มนุนิโท.
ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.

อกุขติตะขัคคะมะติหตัถะสุทารุณนัตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อทิธีภสิงัขะตะมะโน  ชติะวา  มนุนิโท.
ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.

กตัว๎านะ  กฏัฐะมุทะรัง  อวิะ  คพัภนิยีา
จญิจายะ  ทฏุฐะวะจะนัง  ชะนะกายะมัชเฌ
สนัเตนะ  โสมะวิธนิา  ชติะวา  มนุนิโท.
ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.

พระจอมมนุไีดชนะพญามารผนูริมติแขนมากตัง้พนั
ถอือาวุธครบมือ ขีค่ชสารครีเมขละ พรอมดวย
เสนามารโหรองกองกึก ดวยธรรมวิธมีทีานบารมี
เปนตน.  ขอชัยมงคลท้ังหลาย จงมีแกทาน ดวย
เดชแหงพระพุทธชัยมงคลนั้น.

พระจอมมุนีไดชนะอาฬวกยักษผูมีจิตกระดาง
ปราศจากความอดทน มฤีทธิพ์ลิกึยิง่กวาพญามาร
เขามาตอสยูิง่นกั จนตลอดรงุ  ดวยวธิทีรมาน
เปนอนัดคีอืพระขันต.ิ  ขอชัยมงคลท้ังหลายจงมี
แกทาน ดวยเดชแหงพระพทุธชยัมงคลน้ัน

พระจอมมุนีไดชนะชางตัวประเสริฐชื่อนาฬาคีรี
เปนชางเมามันย่ิงนัก แสนที่จะทารุณประดุจ
เพลิงปา จกัราวุธ และสายฟา  ดวยวิธรีดลงดวย
น้ำคือพระเมตตา. ขอชยัมงคลทัง้หลายจงมแีก
ทาน ดวยเดชแหงพระพทุธชยัมงคลนัน้.

พระจอมมุนีมีพระหฤทัยไปในท่ีจะกระทำอิทธิ-
ปาฏิหาริย ไดชนะโจรช่ือองคุลิมาล๑ แสน
รายกาจมีฝมือ ถือดาบเง้ือวิ่งไลพระองคไปสิ้น
ทางสามโยชน.  ขอชัยมงคลท้ังหลายจงมีแกทาน
ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลน้ัน

พระจอมมุนีไดชนะความกลาวรายของนาง
จญิจมาณวิกา ทำอาการประดุจวามคีรรภ เพราะ
ทำไมมีสัณฐานอันกลม ใหเปนประดุจมีทอง
ดวยวธิสีมาธอินังาม คอืความระงบัพระหฤทยั.
ขอชัยมงคลท้ังหลายจงมีแกทาน ดวยเดชแหง
พระพุทธชัยมงคลนั้น.

พุทธชัยมงคลคาถา

๑ ผมูพีวงดอกไมคอืนิว้มนุษย
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สจัจงั  วหิายะ  มะติสจัจะกะวาทะเกตงุ
วาทาภโิรปตะมะนงั  อะตอินัธะภตูงั
ปญญาปะทปีะชะลโิต  ชติะวา  มนุนิโท.
ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลาน.ิ

นนัโทปะนนัทะภุชะคงั  วพิธุงั  มะหิทธงิ
ปตุเตนะ  เถระภชุะเคนะ  ทะมาปะยนัโต
อทิธูปะเทสะวธินิา  ชติะวา  มนุนิโท.
ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ.

ทคุคาหะทิฏฐภิชุะเคนะ  สทุฏัฐะหัตถงั
พร๎หัม๎งั  วสิทุธชิตุมิทิธพิะกาภธิานงั
ญาณาคะเทนะ  วธินิา  ชติะวา  มนุนิโท.
ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลาน.ิ

เอตาป  พทุธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย  วาจะโน  ทนิะทเิน  สะระเตมะตนัที
หติว๎านะเนกะวิวธิาน ิ จปุททะวานิ
โมกขงั สขุงั อะธคิะเมยยะ นะโร สะปญโญ.

พระจอมมุนรีงุเรืองแลวดวยประทีปคอืพระปญญา
ไดชนะสจัจกนิครนถ  ผมูอีชัฌาสัยในทีจ่ะละเสยี
ซึ่งความสัตย มีใจในที่จะยกถอยคำของตนใหสูง
ดจุยกธง เปนผมูดืมนยิง่นกั ดวยเทศนาญาณวธิ ีคอื
รอูชัฌาสัยแลวตรสัเทศนา. ขอชยัมงคลทัง้หลาย
จงมีแกทาน ดวยเดชแหงพระพทุธชัยมงคลนัน้.

พระจอมมุนี โปรดใหพระโมคคัลลานเถระผูเปน
พุทธชิโนรส นิรมิตกายเปนนาคราชไปทรมาน
พญานาคช่ือนนัโทปนันทะ ผมูคีวามรผูดิ มฤีทธิม์าก
ดวยวิธีอันใหอุปเทศแหงฤทธิ์แกพระเถระ.  ขอ
ชัยมงคลท้ังหลายจงมีแกทาน  ดวยเดชแหง
พระพุทธชัยมงคลน้ัน.

พระจอมมุนีไดชนะพรหมผูมีนามวาพกา ผูมีฤทธิ์
ผมูอีนัสำคัญตนวาเปนผรูงุเรอืงดวยคณุอันบริสทุธิ์
ผูมีมืออันทาวภุชงคคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรึงรัดไว
แนนแฟนแลว  ดวยวธิวีางยาอนัพเิศษคอื เทศนาญาณ.
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแกทาน ดวยเดชแหง
พระพุทธชัยมงคลนั้น.

นรชนใด มปีญญาไมเกยีจคราน สวดก็ด ีระลึกกด็ี
ซึง่พระพุทธชัยมงคล ๘ คาถาแมเหลานีท้กุๆ วนั.
นรชนนั้นพึงละเสียไดซึ่งอุปทวันตรายทั้งหลาย
มีประการตางๆ เปนอเนก  ถึงโมกขธรรมอัน
เปนสุขแล.
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ชยปริตร
มะหาการุณโิก  นาโถ หิตายะ  สพัพะปาณนิงั
ปเูรต๎วา  ปาระมี  สพัพา ปตโต  สมัโพธิมตุตะมัง
เอเตนะ  สจัจะวัชเชนะ โหต ุ เต  ชะยะมงัคะลงั.

พระสมัมาสมัพทุธเจา ผเูปนท่ีพึง่ของสัตวโลก  ประกอบแลวดวยพระมหากรุณา ทรงยงับารมี
ทัง้หลายทัง้ปวงใหเตม็ เพือ่ประโยชนแกสรรพสตัวทัง้หลาย  ทรงบรรลแุลวซ่ึงความตรสัรอูนัสงูสดุ.
ดวยคำสตัยนี ้ขอชัยมงคลจงมแีกทาน.

ชะยันโต  โพธิยา  มเูล สก๎ัยานัง  นนัทวิฑัฒะโน
เอวงั  ต๎วงั  วชิะโย  โหหิ ชะยสัส ุ ชะยะมงัคะเล
อะปะราชิตะปลลงัเก สีเส  ปะฐะวโิปกขะเร
อะภเิสเก  สพัพะพุทธานงั อคัคปัปตโต  ปะโมทะต.ิ

ขอทานจงมีชัยชนะ เหมือนพระพุทธเจาทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ  ถึงความเปนผูเลิศ
ในสรรพพุทธาภิเษก  ทรงปราโมทยอยูบนอปราชิตบัลลังก [บัลลังกอันไมพายแพ] อันสูง เปน
จอมมหาปฐพี  ทรงเพิม่พนูความยินดแีกเหลาประยรูญาตศิากยวงศ ฉะนัน้ เทอญ.

สนุกัขตัตงั  สมุงัคะลงั สปุะภาตัง  สหุฏุฐติงั
สกุขะโณ  สมุหุตุโต จะ สยุฏิฐงั  พ๎รัห๎มะจารสิุ

เวลาที่บุคคลประพฤติชอบ ชื่อวาเปนฤกษดี มงคลดี สวางดี รุงดี ขณะดี ครูดี บูชาดี
ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย.

ปะทกัขณิงั  กายะกัมมงั วาจากัมมงั  ปะทักขณิงั
ปะทักขณิงั  มะโนกัมมงั ปะณธิ ี เต  ปะทกัขณิา
ปะทกัขณิาน ิ กต๎ัวานะ ละภนัตตัเถ  ปะทกัขเิณ.

กรรมอนัเปนประทกัษณิ [อาการแสดงความเคารพ] ทางกาย  กรรมอนัเปนประทกัษณิทาง
วาจา   กรรมอนัเปนประทกัษณิทางใจ  ความปรารถนาของทาน เปนประทกัษณิ.  สตัวทัง้หลาย
ทำกรรมอนัเปนประทกัษณิ ยอมไดประโยชนทัง้หลายอนัเปนประทกัษณิ.
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มงคลจักรวาฬใหญ
สิริธิติมะติ เตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ

สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ท๎วัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ

ดวยอานภุาพแหงพระมหาปรุสิลักษณะ ๓๒ ประการ แหงพระผมูพีระภาคผอูรหนัต ผตูรสัรู
แลวเองโดยชอบ ผูมีบุญญาธิการอันกำหนดไมได ดวยพระฤทธ์ิอันใหญ  และพระคุณอันใหญ
อนัสำเรจ็ดวยพระสริ ิพระปญญาเครือ่งตัง้มัน่ พระปญญาเครือ่งร ูพระเดช และพระชยั ผสูามารถ
ในการหามเสียซึ่งสรรพอันตราย

อะสตี๎ยานพุ๎ยญัชะนานุภาเวนะ  อฏัตุตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ  ฉพัพณัณะ-
รงัสยิานภุาเวนะ  เกตมุาลานภุาเวนะ  ทะสะปาระมติานภุาเวนะ  ทะสะอปุะปาระมติาน-ุ
ภาเวนะ  ทะสะปะระมตัถะปาระมติานภุาเวนะ  สลีะสะมาธปิญญานุภาเวนะ  พทุธาน-ุ
ภาเวนะ  ธมัมานุภาเวนะ  สงัฆานุภาเวนะ

ดวยอานุภาพแหงพระอนุพยัญชนะ ๘๐  มงคล ๑๐๘  พระรัศมีมีสี ๖  พระเกตุมาลา
พระบารม ี๑๐  พระอุปบารมี ๑๐  พระปรมัตถบารม ี๑๐  ศลี สมาธ ิปญญา  พระพทุธรตันะ
พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

เตชานุภาเวนะ  อิทธานุภาเวนะ  พะลานุภาเวนะ เญยยะธัมมานุภาเวนะ
จะตุราสีตสิะหัสสะธัมมกัขนัธานุภาเวนะ  นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ  อฏัฐงัคกิะ-
มัคคานุภาเวนะ  อัฏฐะสะมาปตติยานุภาเวนะ  ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ  จะตุสัจจะ-
ญาณานุภาเวนะ

ดวยอานภุาพแหงพระเดช พระฤทธิ ์พระกำลงั พระเญยยธรรม พระธรรมขนัธ ๘๔,๐๐๐
พระโลกตุตรธรรม ๙  พระอรยิมรรคมอีงค ๘  พระสมาบตั ิ๘  พระอภญิญา ๖  พระญาณในสจัจะ ๔

ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ   สพัพญัตุะญาณานุภาเวนะ  เมตตากะรุณามุทติา
อเุปกขานุภาเวนะ  สพัพะปะริตตานภุาเวนะ

ดวยอานุภาพแหงพระญาณมีกำลัง ๑๐  พระสัพพัญุตญาณ  พระเมตตา กรุณา
มทุติา อเุบกขา พระปริตรท้ังปวง

ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ
ดวยอานุภาพแหงพระรัตนตรัย [ทีก่ลาวมาน้ี]
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ตุย๎หัง สัพพะโรคะโสกุปททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  วินัสสันตุ.  สัพพะ-
อนัตะรายาป  วนิสัสนัต.ุ   สพัพะสงักัปปา ตยุ๎หงั  สะมชิฌนัต.ุ

แมโรค ความโศก อปุททวะ ทกุข โทมนสั ความคับแคนใจ ทัง้ปวง ของทาน จงสิน้สญูไป.
แมเหลาอนัตรายทัง้ปวง จงสิน้สูญไป.   ความดำรทิัง้ปวงของทานจงสำเรจ็ดวยด.ี

ทฆีายตุา  ตยุ๎หงั  โหตุ.   สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคโิก  โหตุ  สพัพะทา.
ความเปนผูมีอายุยืนจงมีแกทาน.   ทานจงเปนผูมีความพรอมเพรียงดวยความเปนอยู

สิน้ ๑๐๐ ป ทกุเมือ่.

อากาสะปพพะตะวะนะภูมคิงัคามะหาสะมุททา อารกัขะกา  เทวะตา  สะทา  ตม๎ุเห
อะนรุกัขนัต.ุ

เทพยดาผคูมุครองรักษาท้ังหลาย ผสูถติอยใูนอากาศ ภเูขา ปาดงพงไพร แผนดนิ คงคา
[แมน้ำ] และมหาสมุทร   จงตามรักษาทานทกุเมือ่  เทอญ.

ภะวะต ุ สพัพะมังคะลงั. รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา.
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต.
ภะวะต ุ สพัพะมังคะลงั. รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา.
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต.
ภะวะต ุ สพัพะมังคะลงั. รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา.
สพัพะสังฆานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต.

ขอใหสิง่อนัเปนมงคลท้ังปวง จงมีแกทาน.   ขอเทวดาท้ังหลายท้ังปวง จงปกปกรกัษาทาน.
ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา ดวยอานุภาพแหงพระธรรม ดวยอานุภาพแหงพระสงฆ   ขอความ
สวสัดจีงมแีกทาน ตลอดกาล ทกุเมือ่เถดิ.
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เทวตาอุยโยชนคาถา
ทกุขปัปตตา จะ  นทิทกุขา ภะยัปปตตา จะ  นพิภะยา
โสกปัปตตา จะ  นสิโสกา โหนตุ  สพัเพป  ปาณโิน.

ขอสรรพสัตวทัง้หลายท่ีถงึแลวซึง่ทกุข จงเปนผไูมมทีกุข  และท่ีถงึแลวซึง่ภยั จงเปนผไูมมี
ภยั  และทีถ่งึแลวซึง่โศก จงเปนผไูมมโีศก ดวยกนัทัง้หมดทกุตวัตนเถดิ.

เอตตาวะตา จะ  อมัเหหิ สมัภะตงั  ปญุญะสมัปะทงั
สพัเพ  เทวานโุมทนัตุ สพัพะสมัปตตสิทิธยิา

อนึ่ง ขอเทวดาทั้งหลาย จงอนุโมทนาซึ่งสมบัติ อันเราทั้งหลายกอสรางแลว ดวยเหตุมี
ประมาณเทานี ้เพือ่อนัสำเรจ็สมบัตทิัง้ปวง.

ทานัง  ทะทันต ุ สทัธายะ สีลงั  รกัขนัต ุ สพัพะทา
ภาวะนาภิระตา  โหนต.ุ คจัฉนัต ุ เทวะตาคตา. (หยดุ)

มนษุยทัง้หลาย จงใหทานดวยศรทัธา   จงรกัษาศลีในกาลทัง้ปวง  จงเปนผยูนิดแีลวใน
ภาวนา.  เทพดาทัง้หลายทีม่าแลว ขอเชญิกลบัไปเถดิ.

สพัเพ พทุธา พะลปัปตตา ปจเจกานัญจะ ยงั พะลงั
อะระหันตานญัจะ เตเชนะ รักขงั พนัธามิ สพัพะโส.

พระพุทธเจาทัง้หลาย ลวนทรงพระกำลังทัง้หมด.  กำลงัใดแหงพระปจเจกพทุธเจาท้ังหลาย และ
แหงพระอรหันตทัง้หลายมีอย,ู  ขาพเจาขอผกูความรกัษา ดวยเดชแหงกำลงันัน้โดยประการทัง้ปวง.

นกัขตัตะยกัขะภตูานงั ปาปคคะหะนิวาระณา.
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หนัตว๎า เตสัง อปุททะเว.
นกัขตัตะยกัขะภตูานงั ปาปคคะหะนิวาระณา.
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หนัตว๎า เตสัง อปุททะเว.
นกัขตัตะยกัขะภตูานงั ปาปคคะหะนิวาระณา.
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หนัตว๎า เตสัง อปุททะเว.

ความปองกนั แหงบาปเคราะหทัง้หลาย จากสำนกัแหงเหลานักษัตร [ดวงดาวทีใ่หโทษ] และ
ยกัษ และภูต ไดมแีลว.  ดวยอานุภาพแหงพระปริตร จงกำจดัเสยีซึง่อปุทวะท้ังหลาย จากสำนกั
แหงเหลานกัษตัร และยกัษ และภตู เหลานัน้.
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บทขดัธมัมจกักปัปวตัตนสตูร
อะนตุตะรงั  อะภิสมัโพธงิ สมัพชุฌติว๎า  ตะถาคะโต,
ปะฐะมงั  ยงั  อะเทเสสิ ธมัมะจกักงั  อะนตุตะรงั,
สมัมะเทวะ  ปะวัตเตนโต โลเก  อปัปะฏิวตัตยิงั,

พระตถาคตเจา ครัน้ไดตรสัรพูระอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณแลว เมือ่จะทรงประกาศธรรม
ทีใ่ครๆ ยงัมไิดใหเปนไปแลวในโลก ใหเปนไปโดยชอบแท  ไดทรงแสดงพระอนตุตรธรรมจกัรใดกอน.

ยตัถากขาตา  อโุภ  อนัตา ปะฏปิตต ิจะ  มชัฌมิา,
จะตูส๎วาริยะสัจเจสุ วสิทุธงั  ญาณะทัสสะนัง,

ในธรรมจกัรใด พระองคตรสัท่ีสดุ ๒ ประการ และขอปฏบิตัสิายกลาง และปญญาเครือ่ง
รเูหน็อนัหมดจด ในอรยิสจั ๔.

เทสติงั  ธมัมะราเชนะ สมัมาสมัโพธกิติตะนงั,
นาเมนะ  วสิสตุงั  สตุตงั ธมัมะจักกปัปะวัตตะนัง,
เวยยากะระณะปาเฐนะ สังคตีนัตมัภะณามะ  เส.

พวกเราทัง้หลาย จงรวมกันสวดพระธรรมจกัรน้ัน ทีพ่ระองคผธูรรมราชา ทรงแสดงไวแลว
มชีือ่ปรากฏวา ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร เปนพระสตูรประกาศพระสมัมาสมัโพธญิาณ อนัพระสงัคตี-ิ
กาจารยรองกรองไว โดยทำเปนบทสวดถูกหลกัไวยากรณ เทอญ.

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เอวัมเม สุตัง.  เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน

มคิะทาเย.   ตตัร๎ะ โข ภะคะวา ปญจะวัคคิเย ภกิข ูอามันเตสิ.
ขาพเจา (คอืพระอานนท) ไดสดบัมาแลวอยางน้ี.    สมยัหน่ึงพระผมูพีระภาคเจาเสด็จประทับ

อยทูีป่าอสิปิตนมฤคทายวัน ใกลเมอืงพาราณสี.    พระผมูพีระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุปญจวัคคยี ใน
ทีน่ัน้แล (ทรงแสดงธรรม) วา

เทว๎เม ภกิขะเว อนัตา ปพพะชิเตนะ นะ เสวิตพัพา.  โย จายงั กาเมส ุกามะ-
สขุลัลกิานุโยโค หโีน คมัโม โปถชุชะนโิก อะนะรโิย อะนตัถะสญัหิโต.   โย จายงั อตัตะ-
กิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต.  เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต
อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะ-
กะระณี อปุะสะมายะ อะภิญญายะ สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวตัตะติ.
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ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ทีส่ดุโตง ๒ อยางนี ้บรรพชติไมควรเสพ.   คอื การประกอบความ
เปนผตูดิกามสุขในกามท้ังหลาย นีใ้ด เปนของคนเพศต่ำ เปนของชาวบาน เปนของปุถชุน ไมใช
ของพระอรยิะ  ไมประกอบดวยประโยชน อยางหนึง่.    คอื การประกอบความทำตนใหลำบาก นี้
ใด  ใหเกดิทกุขแกผปูระกอบเปลาๆ  ไมใชอรยิธรรม  ไมประกอบดวยประโยชน  อยางหนึง่.    ดกูอน
ภกิษทุัง้หลาย  นีแ่นะ ขอปฏบิตัสิายกลาง  ไมของแวะท่ีสดุโตงสองอยางนัน่นัน้  ตถาคตได
ตรัสรแูลว  เปนเหตใุหเกดิธรรมจกัษ ุ เปนเหตใุหเกดิญาณ  เปนไปเพือ่ความสงบ ระงบั  เพือ่
ความรยูิง่  เพือ่ความตรสัร ูเพือ่พระนพิพาน.

กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา
จกัขกุะระณี  ญาณะกะระณี  อปุะสะมายะ  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ
สงัวตัตะติ.    อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคโิก มคัโค เสยยะถีทงั สมัมาทิฏฐ ิสมัมาสังกปัโป
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.
อะยงั โข สา ภกิขะเว มชัฌมิา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภสิมัพทุธา จกัขกุะระณี
ญาณะกะระณ ีอปุะสะมายะ อะภญิญายะ สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวตัตะต.ิ

ดกูอนภิกษทุัง้หลาย  กข็อปฏบิตัสิายกลาง ทีต่ถาคตไดตรัสรแูลว เปนเหตใุหเกดิธรรมจักษุ
เปนเหตใุหเกดิญาณ  ยอมเปนไปเพือ่ความสงบระงบั เพือ่ความรยูิง่ เพือ่ความตรสัร ูเพือ่พระนพิพาน
นัน้คอือะไร.    อริยมรรคมีองค ๘ นี้เอง กลาวคอื ความเห็นชอบ ความดำริชอบ วาจาชอบ การงาน
ชอบ ความเลีย้งชวีติชอบ ความเพยีรชอบ ความระลกึชอบ ความตัง้จติชอบ.  ดกูอนภกิษุทัง้หลาย
ขอปฏิบัติสายกลางนี้แล ที่ตถาคตไดตรัสรูแลว เปนเหตุใหเกิด ธรรมจักษุ เปนเหตุใหเกิดญาณ
ยอมเปนไปเพือ่ความสงบระงบั เพือ่ความรยูิง่ เพือ่ความตรสัร ูเพือ่พระนพิพาน.

อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทกุขงั อะรยิะสจัจงั  ชาติป ทุกขา  ชะราป ทุกขา
มะระณัมป ทุกขัง  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป ทุกขา  อัปปเยหิ
สัมปะโยโค ทุกโข  ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข  ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง
สงัขติเตนะ ปญจุปาทานกัขนัธา ทกุขา.    อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทกุขะสะมทุะโย
อะรยิะสจัจงั  ยายงั ตณัห๎า โปโนพภะวิกา นนัทริาคะสะหะคะตา ตตัร๎ะ ตตัร๎าภินนัทนิี
เสยยะถีทัง กามะตัณ๎หา ภะวะตัณ๎หา วิภะวะตัณ๎หา.   อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว
ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง  โย ตัสสาเยวะ ตัณ๎หายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค
ปะฏนิสิสคัโค มตุต ิอะนาละโย.     อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทกุขะนโิรธะคามนิ ีปะฏปิะทา
อะรยิะสจัจงั   อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคโิก มคัโค เสยยะถทีงั สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัโป
สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอาชโีว สมัมาวายาโม สมัมาสะต ิสมัมาสะมาธ.ิ (หยดุ)
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ดกูอนภกิษทุัง้หลาย กอ็นันีแ้ล ชือ่วา ทกุขอรยิสัจ  คอื แมความเกิดกเ็ปนทกุข แมความ
แกกเ็ปนทกุข  แมความตายกเ็ปนทุกข  แมความโศก ความร่ำไรรำพนั ความไมสบายกายไมสบาย
ใจ ความคับแคนใจ กเ็ปนทกุข  ความตองประสบกับสิง่อนัไมเปนทีร่กั กเ็ปนทกุข   ความตองพลัดพราก
จากสิง่อนัเปนทีร่กั กเ็ปนทกุข   ปรารถนาสิง่ใดไมไดสิง่น้ันกเ็ปนทกุข   วาโดยยอ อปุาทานขนัธ ๕
เปนตวัทกุข.    ดกูอนภกิษทุัง้หลาย อนันีแ้ล ชือ่วา ทกุขสมุทยัอริยสจั  คอืตณัหานีใ้ด ทำใหมภีพ
อกี [ไมจบสิน้] ไปดวยกันกับความยนิดพีอใจ  มงุหนาเพลดิเพลนิในอารมณนัน้ๆ [ไมรจูกัพอ] ตณัหา
นี้นั้นคืออะไร   คือความทะยานอยากในกาม ความทะยานอยากในความมีความเปน ความ
ทะยานอยาก ในความไมมไีมเปน.   ดกูอนภิกษทุัง้หลาย อนันีแ้ล ชือ่วา ทกุขนโิรธอริยสจั คอืความ
ดบัโดยสำรอกออกอยางไมเหลือแหงตณัหาน้ันนัน่แหละ ความสละ ความละท้ิง ความปลอยวาง ความไม
อาลยัตณัหานัน้นัน่แหละ.   ดกูอนภกิษทุัง้หลาย อนันีแ้ล ชือ่วา ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอริยสจั
คอื อรยิมรรคมีองค ๘ นัน่เอง  กลาวคือ ความเห็นชอบ ความดำริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ
ความเล้ียงชวีติชอบ ความเพยีรชอบ ความระลกึชอบ ความตัง้จติชอบ.

อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตงั โข ปะนทิงั ทกุขงั อะรยิะสจัจัง ปะรญิเญยยันต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนสุสเุตสุ
ธมัเมส ุจกัขงุ อทุะปาท ิญาณงั อทุะปาท ิปญญา อทุะปาท ิ วชิชา อทุะปาท ิอาโลโก
อทุะปาทิ.   ตงั โข ปะนิทงั ทกุขงั อะรยิะสจัจงั ปะรญิญาตันต ิ เม ภกิขะเว ปพุเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา
อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ.

ดกูอนภิกษทุัง้หลาย จกัษ ุญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง ไดเกดิขึน้แกเรา ในธรรมท้ังหลาย
ทีเ่ราไมเคยฟงมากอนวา น้ีเปนทกุขอริยสจั.   อน่ึง จกัษ ุ ญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง ไดเกดิขึน้แก
เรา ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ก็ ทกุขอรยิสจันีน้ัน้แล เปนส่ิงทีค่วรกำหนดร.ู   อนึง่
จักษุ ญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้แกเรา ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเคยฟงมากอนวา
กท็กุขอริยสจั นี้นั้นแล เราไดกำหนดรแูลว.

อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธมัเมส ุจกัขงุ อทุะปาท ิญาณงั อทุะปาท ิปญญา อทุะปาท ิ วชิชา อทุะปาท ิอาโลโก
อทุะปาทิ.   ตงั โข ปะนิทงั ทกุขะสะมทุะโย อะรยิะสจัจงั ปะหาตพัพนัต ิ เม ภกิขะเว
ปพุเพ อะนะนสุสเุตส ุธมัเมส ุจกัขงุ อทุะปาท ิญาณงั อทุะปาท ิปญญา อทุะปาท ิวชิชา
อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท.ิ   ตงั โข ปะนทิงั ทกุขะสะมุทะโย อรยิะสัจจงั ปะหีนนัติ
เม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสเุตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปญญา
อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท.ิ
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ดกูอนภิกษทุัง้หลาย จกัษ ุญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง ไดเกดิขึน้แกเรา ในธรรมท้ังหลาย

ทีเ่ราไมเคยฟงมากอนวา นี ้ทกุขสมทุยัอรยิสจั.   อนึง่ จกัษุ ญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง ไดเกดิข้ึน
แกเรา ในธรรมทัง้หลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ก ็ทกุขสมทุยัอรยิสจันีน้ัน้แล เปนส่ิงทีค่วรละ.
อนึง่ จกัษ ุญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง ไดเกดิขึน้แกเรา ในธรรมท้ังหลาย ทีเ่ราไมเคยฟงมากอน
วา ก ็ทกุขสมทุยัอรยิสจันีน้ัน้แล เราไดละแลว.

อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ
จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณงั อทุะปาท ิปญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท.ิ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา
อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท.ิ     ตงั โข ปะนทิงั ทกุขะนโิรโธ อะรยิะสจัจงั สจัฉิกะตนัต ิเม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา
อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท.ิ

ดกูอนภิกษทุัง้หลาย จกัษ ุญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง ไดเกดิขึน้แกเรา ในธรรมท้ังหลาย
ทีเ่ราไมเคยฟงมากอนวา นี ้ทกุขนิโรธอริยสจั.   อนึง่ จกัษ ุญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง ไดเกดิขึน้
แกเรา ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ก ็ทกุขนิโรธอรยิสจันีน้ัน้แล เปนสิง่ทีค่วรทำใหแจง.
อนึง่ จกัษ ุญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง ไดเกดิขึน้แกเรา ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอน
วา กท็กุขนโิรธอรยิสัจนีน้ัน้แล เราไดทำใหแจงแลว.

อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ  เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสเุตส ุธมัเมสุ  จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปญญา อทุะปาทิ วชิชา อทุะปาทิ
อาโลโก อทุะปาทิ.   ตงั โข ปะนิทงั ทกุขะนิโรธะคามิน ีปะฏิปะทา อะริยะสัจจงั ภาเวตัพพนัติ
เม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสเุตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.  ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี
ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อทุะปาท ิญาณงั อทุะปาท ิปญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท.ิ

ดกูอนภิกษทุัง้หลาย จกัษ ุญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง ไดเกดิขึน้แกเรา ในธรรมท้ังหลาย
ทีเ่ราไมเคยฟงมากอนวา นี ้ทกุขนิโรธคามินปีฏปิทาอริยสัจ.  อนึง่ จกัษุ ญาณ ปญญา วชิชา แสง
สวาง ไดเกดิขึน้แกเรา ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ก ็ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสัจ
นีน้ัน้แล เปนสิง่ทีค่วรทำใหมขีึน้.   อนึง่ จกัษ ุญาณ ปญญา วชิชา แสงสวาง ไดเกดิข้ึนแกเรา ใน
ธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา กท็กุขนิโรธคามินปีฏปิทาอริยสัจนีน้ัน้แล เราทำใหมขีึน้แลว.
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ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ  เอวันติปะริวัฏฏัง
ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ, เนวะ ตาวาหัง
ภกิขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก สสัสะมะณะพ๎ราห๎มะณยิา ปะชายะ
สะเทวะมะนสุสายะ อะนุตตะรัง สมัมาสัมโพธิง อะภิสมัพทุโธ ปจจญัญาสิง.

ดกูอนภิกษทุัง้หลาย กแ็ล ความรเูหน็ตามเปนจรงิ ในอรยิสจั ๔ เหลานี ้  ซึง่มรีอบ ๓
มีอาการ ๑๒ อยางนี้ของเรา ยังไมหมดจดดี เพียงใดแลว, เราก็ยังไมปฏิญญาตนวา เปน
ผตูรสัรอูนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ ในโลกนีก้บัทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก คอืในหมสูตัว รวม
ทัง้สมณพราหมณ ทัง้ท่ีเปนเทวดาและเปนมนุษยเพยีงน้ัน.

ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง
ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ,  อะถาหัง ภิกขะเว
สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพร๎หัม๎ะเก สสัสะมะณะพ๎ราหม๎ะณยิา ปะชายะ สะเทวะ--
มะนสุสายะ อะนุตตะรัง สมัมาสมัโพธงิ อะภสิมัพทุโธ ปจจญัญาสงิ.   ญาณญัจะ ปะนะ
เม ทสัสะนงั อทุะปาท ิ‘อะกุปปา เม วมิตุต.ิ  อะยะมันตมิา ชาติ.  นตัถทิานิ ปนุพัภะโวติ.

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตอเม่ือใดแล ความรูเห็นตามเปนจริงในอริยสัจ ๔ เหลานี้ ซึ่งมี
รอบ ๓ มอีาการ ๑๒ ของเราอยางน้ีของเรา หมดจดดแีลว, เมือ่นัน้เราจงึไดปฏญิญาตนวา
เปนผตูรัสรอูนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ ในโลกน้ีกบัท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก คอืในหมสูตัว
รวมท้ังสมณพราหมณ ทัง้ทีเ่ปนเทวดาและเปนมนุษย.    กแ็ลความรเูห็นไดเกดิข้ึนแกเราวา ‘วมิตุติ
ของเราไมกลับกำเรบิ.  ชาตนิีเ้ปนทีส่ดุแลว.  บดันี ้ไมมภีพอกี’.

อทิะมะโวจะ ภะคะวา อตัตะมะนา ปญจะวัคคยิา ภกิข ูภะคะวะโต ภาสติงั อะภินนัทงุ
อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณสั๎มงิ ภญัญะมาเน อายส๎ัมะโต โกณฑญัญสัสะ วริะชงั
วตีะมะลงั ธมัมะจกัขงุ อทุะปาท ิ‘ยงักญิจิ สะมทุะยะธมัมงั, สพัพนัตงั นโิรธะธมัมนัต.ิ

พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมปริยายน้ีจบลง  ภิกษุปญจวัคคียก็มีใจช่ืนชมยินดีภาษิตของ
พระผมูพีระภาคเจาเปนอยางยิง่.   กแ็ลเมือ่ไวยากรณนี ้อนัพระผมูพีระภาคเจาตรสัอย ูธรรมจกัษุ
อนัปราศจากธุลปีราศจากมลทิน ไดเกดิขึน้แลวแกทานโกณฑัญญะวา  ‘สิง่ใดส่ิงหนึง่มคีวามเกิดข้ึน
เปนธรรมดา  สิง่นัน้ทัง้ปวงมคีวามดบัไปเปนธรรมดา’.

ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก,  ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
‘เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย  อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง
ปะวตัตติงั อปัปะฏวิตัตยิงั  สะมะเณนะ วา พร๎าหม๎ะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา
พร๎หัม๎นุา วา เกนะจ ิวา โลกสัม๎นิต.ิ (หยุด)
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กค็รัน้เมือ่ธรรมจักร อนัพระผมูพีระภาคเจาใหเปนไปแลว,  เหลาภมุมเทวดากแ็ซซองขึน้วา
‘นัน่พระธรรมจักร [ลอแหงธรรม] ไมมจีกัรอ่ืนยิง่กวา  พระผมูพีระภาคเจาใหเปนไป [หมนุ] แลว ที่
อสิปิตนมฤคทายวนั ใกลเมืองพาราณสี   ซึง่สมณะหรอืพราหมณ หรอืเทวดา มาร พรหม หรอืใครๆ
กต็ามในโลก โตแยงไมได [หมนุกลบัไมได] ดงันี.้

ภมุมานงั เทวานงั สทัทงั สตุว๎า จาตุมมะหาราชิกา เทวา สทัทะมะนสุสาเวสงุ.
จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.   ยามานัง
เทวานงั สทัทงั สตุว๎า ตสุติา เทวา สทัทะมะนสุสาเวสุง.   ตสุติานงั เทวานัง สทัทงั สตุว๎า
นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.  นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
ปะระนมิมติะวะสะวัตต ีเทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง.    ปะระนิมมติะวะสะวัตตนีงัเทวานัง
สทัทงั สตุว๎า พร๎หัม๎ะกายกิา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ‘เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยงั
อสิปิะตะเน มคิะทาเย อะนุตตะรัง ธมัมะจกักงั ปะวตัตติงั อปัปะฏวิตัตยิงั สะมะเณนะ
วา พร๎าห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พร๎หัม๎นุา วา เกนะจิ วา โลกัสม๎นิต.ิ (หยดุ)

เทวดาเหลาจาตุมหาราชไดฟงเสียงของเทวดาเหลาภมุมะแลว กแ็ซซองตอกนัไป.  เทวดา
เหลาดาวดงึส ไดฟงเสียงของเทวดาเหลาจาตุมหาราชแลว กแ็ซซองตอกนัไป.   เทวดาเหลายามา
ไดฟงเสียงของเทวดาเหลาดาวดึงสแลว กแ็ซซองตอกนัไป.   เทวดาเหลาดสุติ ไดฟงเสียงของเทวดา
เหลายามาแลว กแ็ซซองตอกันไป.   เทวดาเหลานมิมานรด ี ไดฟงเสียงของเทวดาเหลาดสุติแลว
ก็แซซองตอกันไป.   เทวดาเหลาปรนิมมิตวสวัตดี ไดฟงเสียงของเทวดาเหลานิมมานรดีแลว ก็
แซซองตอกนัไป.    เหลาเทวดาทีน่บัเนือ่งในหมแูหงพรหม ไดฟงเสยีงของเทวดาเหลาปรนิมมติ-
วสวตัดีแลว กแ็ซซองตอกนัไปวา  ‘นัน่พระธรรมจกัร ไมมจีกัรอืน่ยิง่กวา พระผมูพีระภาคเจาใหเปน
ไปแลว ทีอ่สิปิตนมฤคทายวนั ใกลเมอืงพาราณส ี ซึง่สมณะหรอืพราหมณ หรือเทวดา มาร พรหม
หรอืใครๆ ในโลก โตแยงไมได’ ดงันี.้

อติหิะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มหุตุเตนะ ยาวะ พร๎หัม๎ะโลกา สทัโท อพัภคุคจัฉิ.
อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมป สัมปะกัมป สัมปะเวธิ.  อัปปะมาโณ จะ
โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตรุะโหส ิอะติกกมัเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง.

โดยขณะเดียวนั้นครูเดียวนั้น  เสียงแซซองข้ึนไปถึงพรหมโลก ดวยประการฉะนี้.  และ
หมืน่โลกธาตนุีก้ห็วัน่ไหวสะเทอืนสะทาน.  ทัง้แสงสวางอนัยิง่ ไมมปีระมาณ กไ็ดปรากฏขึน้ในโลก
ลวงเทวานุภาพของเทวดาท้ังหลายทีเดียว.
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อะถะโข ภะคะวา อทุานงั อทุาเนสิ  ‘อญัญาส ิวะตะ โภ โกณฑญัโญ.  อญัญาสิ
วะตะ โภ โกณฑญัโญติ.   อติ ิหทิงั อายสัม๎ะโต โกณฑญัญสัสะ อญัญาโกณฑญัโญเตว๎วะ
นามงั อโหสตี.ิ

ลำดบันัน้แล พระผมูพีระภาคเจาไดทรงเปลงอทุานขึน้วา   ‘โกณฑญัญะไดรแูลวหนอ ผเูจรญิ
โกณฑญัญะไดรแูลวหนอ ผเูจรญิ’.  เพราะเหตนุัน้ นามวา อญัญาโกณฑญัญะ นีเ้ทยีว จงึไดมแีก
ทานโกณฑญัญะ ดวยประการฉะนีแ้ล.
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เมตตานิสังสสุตตปาฐะ
เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง  ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ  เชตะวะเน

อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเม.   ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ‘ภิกขะโวติ.
‘ภะทันเตติ เต ภกิข ูภะคะวะโต ปจจสัโสสุง.   ภะคะวา เอตะทะโวจะ

ขาพเจา [คอืพระอานนท] ไดสดบัมาแลวอยางนี.้  สมยัหนึง่พระผมูพีระภาคเจา เสดจ็ประทบั
อยูที่เชตวันมหาวิหาร ซึ่งเปนอารามของอนาถปณฑิกคฤหัสบดี ใกลเมืองสาวัตถี.   ณ ที่นั้นแล
พระผมูพีระภาคเจาตรสัเรยีกภกิษทุัง้หลายวา ‘ดกูอนภกิษทุัง้หลาย.   ภกิษเุหลานัน้ทลูรบัพระผมูี
พระภาคเจาแลว.   พระผมูพีระภาคเจาไดตรัสพระดำรัสน้ีวา

‘เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ
ยานีกะตายะ วตัถกุะตายะ อะนุฏฐติายะ ปะริจติายะ สสุะมารัทธายะ เอกาทะสานิสงัสา
ปาฏกิงัขา.  กะตะเม เอกาทะสะ

‘ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมตตาอันเปนไปเพ่ือความหลุดพนแหงจิตนี้  อันบุคคลบำเพ็ญจน
คุนแลว  อบรมแลว ทำใหมาก ทำใหเปนยวดยานของใจ ทำใหเปนที่อยูของใจ ตั้งไวเปนนิตย
อนับคุคลสัง่สม พากเพยีรดแีลว ยอมมอีานสิงส ๑๑ ประการ.  อานสิงส ๑๑ ประการอะไรบาง.  คอื

๑) สขุงั  สปุะติ.
๒) สขุงั  ปะฏิพชุฌะติ.
๓) นะ ปาปะกงั  สปุนงั  ปสสะต.ิ
๔) มะนุสสานัง  ปโย  โหติ.
๕) อะมะนุสสานงั  ปโย  โหต.ิ
๖) เทวะตา  รกัขนัต.ิ
๗) นาสสะ  อคัค ิวา  วสิงั วา

สตัถัง วา  กะมะต.ิ
๘) ตวุะฏัง  จติตงั  สะมาธิยะติ.
๙) มขุะวัณโณ  วปิปะสทีะต.ิ
๑๐) อะสมัมฬุโ๎ห  กาลงั  กะโรต.ิ
๑๑) อตุตะริง  อปัปะฏิวชิฌันโต

พร๎หัม๎ะโลกปูะโค  โหต.ิ

๑) หลับอยูก็เปนสุข.
๒) ตื่นก็เปนสุข.
๓) ไมฝนราย.
๔) เปนที่รักของเหลามนุษยทั้งหลาย.
๕) เปนที่รักของเหลาอมนุษยทั้งหลาย.
๖) เทวดายอมคุมครองรักษา.
๗) ไฟกด็ ียาพษิกด็ ีศาสตรากด็ี

ยอมทำอันตรายไมได.
๘) จิตยอมเปนสมาธิไดเร็ว.
๙) สีหนายอมผองใส.
๑๐) เปนผไูมลมุหลงทำกาละ [ตายอยางมสีต]ิ.
๑๑) เมือ่ยงัไมบรรลุคณุวเิศษอันยิง่ๆ ขึน้ไป

ยอมเปนผูเขาถึงพรหมโลก.
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เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ  อิเม
เอกาทะสานสิงัสา ปาฏกิงัขาต.ิ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมตตาอันเปนไปเพ่ือความหลุดพนแหงจิตนี้ อันบุคคลบำเพ็ญ
จนคนุแลว  อบรมแลว ทำใหมาก ทำใหเปนยวดยานของใจ ทำใหเปนทีอ่ยขูองใจ ตัง้ไวเปนนติย
อนับคุคลสัง่สม พากเพยีรดแีลว  ยอมมอีานสิงส ๑๑ ประการเหลานี.้

อทิะมะโวจะ ภะคะวา.  อตัตะมะนา เต ภกิข ูภะคะวะโต ภาสติงั อะภนินัทนุต.ิ
พระผมูพีระภาคเจา ไดตรสัธรรมปริยายอนันีแ้ลว.  ภกิษทุัง้หลายเหลานี ้กม็ใีจยนิด ี พอใจ

ในภาษติของพระผมูพีระภาคเจาพระองคนัน้ ดวยประการฉะนีแ้ล.
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เขมาเขมสรณทีปกคาถา
(ทีพ่ึง่อนัเกษมและไมเกษม)

พะหุง  เว  สะระณัง ยนัติ ปพพะตาน ิ วะนาน ิ จะ
อารามะรกุขะเจตย๎านิ มะนุสสา  ภะยะตัชชติา

มนุษยเปนอนัมาก ถกูภยัคกุคามแลว กถ็อืเอาภเูขา ปา อาราม และรุกขเจดยี เปนทีพ่ึง่.

เนตงั  โข  สะระณงั  เขมงั. เนตงั  สะระณะมตุตะมงั.
เนตัง  สะระณะมาคัมมะ สพัพะทกุขา  ปะมจุจะติ.

นัน่มใิชทีพ่ึง่อนัเกษมอันปลอดภัยเลย.  นัน่มใิชทีพ่ึง่อนัสงูสดุ.  เขาอาศัยทีพ่ึง่เหลานัน้แลว
ยอมไมพนจากทุกขทั้งปวง.

โย จะ  พทุธัญจะ  ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ  สะระณงั  คะโต
จตัตาร ิ อะริยะสจัจานิ สมัมปัปญญายะ  ปสสะติ.

สวนผถูงึพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ วาเปนทีพ่ึง่ ยอมเหน็ความจริงอนัประเสริฐ
๔ ประการ ดวยปญญาอนัชอบ.

ทกุขงั  ทกุขะสะมุปปาทัง ทกุขสัสะ จะ  อะตกิกะมัง
อะรยิญัจัฏฐงัคกิงั  มคัคงั ทกุขปูะสะมะคามนิงั.

ไดแก ทกุข  เหตใุหเกดิทกุข  ความกาวลวงทกุข  และหนทางประกอบดวยองค ๘ อนั
ประเสรฐิ อนัใหถงึความสงบระงบัทกุข.

เอตงั โข  สะระณงั  เขมงั เอตงั  สะระณะมตุตะมงั
เอตัง  สะระณะมาคัมมะ สัพพะทกุขา  ปะมจุจะติ.

นัน่แหละ เปนทีพ่ึง่อนัเกษม นัน่เปนทีพ่ึง่อนัสงูสดุ  บคุคลอาศัยทีพ่ึง่นัน่แลว ยอมพนจาก
ทุกขทั้งปวงได.
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โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(คาถาแสดงหลกัคำสอนสำคญัของพระพทุธศาสนา)
สพัพะปาปสสะ  อะกะระณงั. กสุะลสัสูปะสมัปะทา.
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง. เอตงั  พทุธานะสาสะนงั.

การไมทำบาปความช่ัวทัง้ปวง.   การทำกศุลคุณความดีใหถงึพรอม.  การชำระจติของตนให
ผองใส.  นีเ้ปนคำสัง่สอนของพระพทุธเจาท้ังหลาย.

ขนัต ี ปะระมงั  ตะโป  ตตีกิขา.
นพิพานงั  ปะระมงั  วะทนัต ิ พทุธา.
นะ  ห ิ ปพพะชโิต  ปะรปูะฆาต.ี
สะมะโณ  โหต ิ ปะรงั  วเิหฐะยันโต.

ขันติ คือความอดกล้ัน เปนธรรมเคร่ืองเผากิเลสอยางยิ่ง.  พระพุทธเจาทั้งหลายกลาว
พระนพิพานวาเปนบรมธรรม.  ผทูำรายผอูืน่ ไมชือ่วาเปนบรรพชติ.  ผเูบยีดเบยีนผอูืน่ ไมชือ่วา
เปนสมณะ.

อะนูปะวาโท  อะนูปะฆาโต ปาติโมกเข จะ  สงัวะโร
มตัตญัตุา จะ  ภตัตสัม๎งิ ปนตญัจะ  สะยะนาสะนงั
อะธจิติเต จะ  อาโยโค เอตงั  พทุธานะสาสะนงั.

การไมกลาวราย  การไมทำราย  การสำรวมในพระปาตโิมกข  ความเปนผรูปูระมาณใน
อาหาร   การนอนการนั่งอันสงบสงัด  และความหมั่นประกอบในอธิจิต๑  นี้เปนคำสอนของ
พระพุทธเจาทัง้หลาย.

ปจฉิมพุทโธวาท
(พระพทุธโอวาทครัง้สดุทาย)

หนัทะทานิ  ภกิขะเว อามันตะยามิ โว  ‘วะยะธัมมา สงัขารา’.  อปัปะมาเทนะ
สมัปาเทถะ’.  [อะยงั ตะถาคะตัสสะ ปจฉมิา วาจา].

ภกิษทุัง้หลาย เอาละ! บดันี ้ เราขอเตอืนทานทัง้หลายวา ‘สงัขารทัง้หลายมคีวามเสือ่มไป
เปนธรรมดา.   ทานท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด’๒.  [นี้เปนพระวาจาครั้ง
สดุทายของพระตถาคตเจา].
๑ การฝกจติ ใหเปนสมาธ ิและมคีณุธรรมอืน่ๆ เชน เมตตา เปนตน.
๒ แปลกันวา ‘เธอท้ังหลาย จงยังกจิของตนและกิจเพ่ือผอูืน่ ใหถงึพรอมดวยความไมประมาทเถิด’ กม็.ี
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ปพพโตปมคาถา
(วาดวยการเปรียบเทียบความแกความตายดวยภูเขาหินบดทับสัตว)

ยะถาป  เสลา  วปิลุา นะภัง  อาหจัจะ  ปพพะตา
สะมนัตา  อะนปุะริเยยยงุ นปิโปเถนตา  จะตุททสิา,

ภเูขาหินแทงทบึ สงูใหญจดทองฟา กลิง้บดสัตวมาโดยรอบท้ัง ๔ ทศิ แมฉนัใด,

เอวงั  ชะรา จะ  มจัจ ุจะ อะธิวตัตนัต ิ ปาณิโน.
ความแกและความตาย ยอมครอบงำสัตวทัง้หลาย ฉนันัน้.

ขตัตเิย  พร๎าหม๎ะเณ เวสเส สทุเท  จณัฑาละปุกกเุส
นะ  กญิจิ  ปะรวิชัเชติ สัพพะเมวาภิมัททะติ.

เปนกษตัริยกต็าม เปนพราหมณกต็าม เปนพลเมอืงกต็าม เปนไพร [ศทูร] กต็าม เปนครึง่
ชาติ [จณัฑาล] กต็าม  เปนกลุเีทขยะมูลฝอยก็ตาม  ไมเวนใครๆ ไวเลย ยอมย่ำยีเสยีสิน้.

นะ  ตตัถะ  หตัถนีงั  ภมูิ นะ  ระถานงั  นะ ปตตยิา
นะ จาป  มนัตะยทุเธนะ สกักา  เชตุง  ธะเนนะ วา

ไมมยีทุธภมูสิำหรบัพลชาง.  ไมมยีทุธภมูสิำหรบัพลรถ.  ไมมยีทุธภมูสิำหรบัพลเดนิเทา [ใน
การตอสกูบัความแกและความตาย] นัน้.  และไมอาจจะเอาชนะแมดวยการรบ ดวยเวทมนตร หรอื
ดวยทรัพย.

ตสัม๎า ห ิ ปณฑโิต  โปโส สัมปสสงั  อตัถะมตัตะโน
พทุเธ  ธมัเม จะ  สงัเฆ จะ ธโีร  สทัธงั  นเิวสะเย.

เพราะฉะน้ันแล  บรุษุผเูปนบณัฑติ มปีญญา เมือ่เล็งเห็นประโยชนตน พงึตัง้ศรัทธาไวใน
พระพทุธเจา ในพระธรรม และในพระสงฆ.

โย  ธมัมะจาร ี กาเยนะ วาจายะ  อทุะ เจตะสา,
อเิธวะ นงั  ปะสงัสนัต.ิ เปจจะ  สคัเค  ปะโมทะตตี.ิ

ผใูดมีปกติประพฤติธรรมดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ,   บณัฑติทัง้หลายยอมสรรเสริญ
ผนูัน้ ในโลกน้ีนัน่เทยีว.   ผนูัน้ละโลกน้ีไป ยอมบนัเทงิในสวรรค.
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ภัทเทกรัตตคาถา
(ผมูชีวีติอยเูพยีงวนัเดยีวกย็งันบัวาเจริญ)

อะตตีงั  นานว๎าคะเมยยะ. นปัปะฏกิงัเข  อะนาคะตงั.
ยะทะตตีมัปะหนีนัตัง อปัปตตญัจะ  อะนาคะตัง

บคุคลไมควรตามคิดถงึซึง่สิง่ทีล่วงไปแลว.  ไมควรหวงัสิง่ทีย่งัไมมา.   สวนใดทีเ่ปนอดตี
สวนน้ันกล็ะไปแลว.   สวนท่ีเปนอนาคตเลา กย็งัไมมา.

ปจจปุปนนญัจะ โย ธมัมัง ตัตถะ ตตัถะ  วปิสสะติ
อะสังหริงั  อะสังกปุปง, ตงั วทิธา มะนพุร๎หูะเย.

กบ็คุคลใด มาเหน็แจงประจักษ ซึง่ธรรมอนัเปนปจจบุนัเกดิขึน้เฉพาะหนา ในขณะน้ันๆ อยู
ไมงอนแงน  ไมคลอนแคลน,  บคุคลนัน้รคูวามจรงิขอน้ีแลว พงึเจรญิไวเนอืงๆ.

อชัเชวะ  กจิจะมาตัปปง. โก  ชญัญา  มะระณัง  สเุว.
นะ ห ิโน  สงัคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มจัจนุา

ความเพียรเผากิเลส  เปนสิ่งที่ทานทั้งหลายตองทำวันนี้.  ใครจะไปรูวา ความตายจะมี
[แกเรา] แมในวันพรงุนี.้  การจะทำสงครามตอตานมัจจรุาช  ซึง่มกีองทัพใหญนัน้ เปนไปไมได.

เอวงัวิหารมิาตาปง อะโหรัตตะมะตันทติงั
ตงั เว  ‘ภทัเทกะรัตโตติ สนัโต  อาจกิขะเต  มนุตี.ิ

มุนี คือทานผูรูทั้งหลาย เปนผูสงบระงับแลว  ยอมจะกลาวสรรเสริญบุคคลผูมีปกติอยู
อยางนี ้ ไมเกยีจครานท้ังกลางวันและกลางคนืแล วา ‘แมจะมชีวีติอยเูพยีงวนัเดยีว กย็งัประเสรฐิ’.

ภารสุตตคาถา (ขนัธ ๕ เปนภาระหนกั)
ภารา  หะเว  ปญจักขนัธา. ภาราหาโร จะ  ปคุคะโล.
ภาราทานงั  ทกุขงั  โลเก. ภาระนกิเขปะนงั  สขุงั.

ขนัธทัง้ ๕ เปนภาระหนกัแล.   ก ็ ‘บคุคล’ นัน่แหละเปนผแูบกของหนกัไป.  การแบกถอื
ของหนกัไวเปนความทุกขในโลก.   การสลดัของหนกัทิง้ลงเสีย เปนความสขุ.

นกิขปิตว๎า  คะรุง  ภารัง อญัญงั  ภารงั  อะนาทิยะ
สะมูลงั  ตณัห๎งั  อพัพยุห๎ะ นิจฉาโต  ปะรนิพิพโุตติ

บคุคลสลดัทิง้ของหนกัลงเสยีแลว  ทัง้ไมหยบิฉวยเอาของหนกัอืน่มาอกี  จงึเปนผถูอนตณัหา
ขึน้ได พรอมทัง้ราก  เปนผหูมดความปรารถนา  ปรินพิพาน ดงันีแ้ล.
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ทวตัตงิสาการะปาฐะ (อาการ ๓๒)
อะยงั โข เม กาโย กายของเรานีแ้ล   อทุธงั ปาทะตะลา ขางบนแตพืน้เทาขึน้ไป

อะโธ เกสะมตัถะกา  ขางลางแตปลายผมลงมา   ตะจะปะริยนัโต  มหีนังหมุอยเูปนทีส่ดุรอบ
ปโูร นานปัปะการสัสะ อะสจุโิน เตม็ไปดวยของไมสะอาดมปีระการตางๆ.

อตัถ ิอมิสัมิง กาเย  มอียใูนกายน้ี

เกสา ผม
โลมา ขน
นะขา เลบ็
ทนัตา ฟน
ตะโจ หนงั
มงัสงั เนือ้
นะหารู เอน็
อฏัฐี กระดกู
อฏัฐมิญิชงั  เย่ือในกระดูก
วกักงั มาม
หะทะยัง หัวใจ

ยะกะนัง ตบั
กโิลมะกงั พงัผืด
ปหะกัง ไต
ปปผาสงั ปอด
อนัตงั ลำไสใหญ
อนัตะคณุงั ลำไสนอย
อทุะรยิงั อาหารใหม
กะรีสงั อาหารเกา
ปตตัง ดี
เสมห๎งั เสลด
ปุพโพ หนอง.

โลหิตัง เลอืด
เสโท เหงือ่
เมโท มนัขน
อสัสุ น้ำตา
วะสา มนัเหลว
เขโฬ น้ำลาย
สงิฆาณกิา น้ำมกู
ละสิกา ไขขอ
มตุตงั มตูร
มตัถะลุงคงั  สมองศรีษะ

เอวะมะยงั เม กาโย กายของเรานี ้อยางน้ีแล   อทุธงั ปาทะตะลา ขางบนแต
พืน้เทาขึน้ไป   อะโธ เกสะมัตถะกา  ขางลางแตปลายผมลงมา    ตะจะปะรยินัโต มหีนงัหมุ
อยเูปนทีส่ดุรอบ   ปโูร นานัปปะการัสสะ อะสุจโิน เตม็ไปดวยของไมสะอาด มปีระการตางๆ.
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ปญจอภิณหปจจเวกขณปาฐะ
(ขอทีค่วรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการ๑)

ชะราธมัโมมห๎ ิ ชะรงั อะนะตีโต.
พย๎าธิธมัโมมห๎ ิ พย๎าธงิ อะนะตีโต.

มะระณะธมัโมมห๎ ิ มะระณงั  อะนะตโีต.
สพัเพหิ เม ปเยหิ มะนาเปหิ
นานาภาโว วนิาภาโว
กมัมสัสะโกมห๎ ิกมัมะทายาโท
กมัมะโยนิ กมัมะพันธุ
กมัมะปะฏสิะระโณ
ยงั กมัมงั กะรสิสามิ
กลัย๎าณงั วา  ปาปะกงั วา
ตสัสะ ทายาโท ภะวสิสามตีิ
เอวัง อมัเ๎หหิ อะภิณห๎งั ปจจะเวกขิตพัพงั.

เรามีความแกเปนธรรมดา ลวงพนความแกไปไมได.
เรามคีวามเจบ็ไขเปนธรรมดา ลวงพนความเจบ็ไขไป
ไมได.
เรามีความตายเปนธรรมดา ลวงพนความตายไปไมได.
เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งส้ิน.

เรามีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม
มกีรรมเปนกำเนดิ มกีรรมเปนเผาพนัธุ
มีกรรมเปนที่พึ่ง
จะทำกรรมใด
ดกีต็าม  ชัว่กต็าม
เราจะเปนผูรับผลของกรรมน้ัน
เราท้ังหลายพงึพจิารณาเนืองๆ อยางนีแ้ล.

๑ ฐานะ ๕ ประการ อนัสตรี บรุษุ คฤหัสถ หรอืบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ
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๑ บางแหงใช กะตา   ๒ บางแหงใช ราหลุา   ๓บางแหงใช เกสนัเต, เกเสนเต

พระคาถาชินบัญชร
สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังส)ี วดัระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ชะยาสะนาคะตา๑  พทุธา เชต๎วา มารัง  สะวาหะนัง
จะตุสจัจาสะภงั  ระสงั เย  ปวงิส ุ นะราสะภา.

พระพุทธเจาและพระนราสภะทั้งหลายผูประทับน่ังแลวบนชัยบัลลังก ทรงพิชิตพระยา
มาราธิราช ผพูรัง่พรอมดวยเสนาราชพาหนะแลว เสวยอมตรส คอื อริยสจัจธรรมท้ัง ๔ ประการ.

ตณัห๎งักะราทะโย  พทุธา อฏัฐะวสีะต ิ นายะกา.
สพัเพ  ปะติฏฐิตา  มยัหัง มตัถะเก  เต  มนุสิสะรา.

พระพุทธเจาทั้งหลาย ผูนำสรรพสัตวใหขามพนจากกิเลสและกองทุกข ๒๘ พระองค มี
พระพทุธเจาตณัหงักรเปนอาท.ิ    พระพทุธเจาผจูอมมนุทีัง้หมดนัน้  ขาพเจาขออัญเชญิมาประดษิฐาน
เหนือเศยีรเกลา

สเีส  ปะติฏฐโิต  มยัหงั พทุโธ.  ธมัโม  ท๎วโิลจะเน.
สงัโฆ  ปะติฏฐโิต  มยัหงั อเุร  สพัพะคุณากะโร.

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ประดิษฐานอยูบนศีรษะของขาพเจา.   พระธรรม
อยทูีด่วงตาทัง้สอง.   พระสงฆผเูปนอากรบอเกดิแหงสรรพคณุอยทูีอ่กของขาพเจา.

หะทะเย  เม  อะนรุทุโธ. สารีปตุโต จะ  ทกัขเิณ.
โกณฑญัโญ  ปฏฐภิาคสั๎มงิ. โมคคลัลาโน จะ  วามะเก.

พระอนุรทุธะอยทูีห่วัใจของขาพเจา.  พระสารีบตุรอยเูบือ้งขวา.  พระอัญญาโกณฑัญญะ
อยูเบื้องหลัง. พระโมคคัลลานอยูเบื้องซาย.

ทกัขเิณ  สะวะเน  มยัหัง อาสงุ  อานนัทะราหลุา.๒

กสัสะโป จะ  มะหานาโม อภุาสุง  วามะโสตะเก.
พระอานนทกบัพระราหุลอยทูีห่ขูวาขาพเจา.   พระกัสสปะกับพระมหานามะ ทัง้สองอยทูีห่ซูาย.

เกสะโต๓  ปฏฐภิาคสัม๎งิ สรุโิยวะ  ปะภงักะโร
นสินิโน  สริสิมัปนโน โสภิโต  มนุปิงุคะโว.

มนุผีปูระเสริฐ คอื พระโสภติะ ผสูมบรูณดวยสริ ินัง่ทีส่วนหลงัแตปลายผม ดงัพระอาทติย
สองแสงอยู.
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กมุาระกสัสะโป  เถโร มะเหสี  จติตะวาทะโก
โส มยัหัง  วะทะเน  นจิจงั ปะติฏฐาสิ  คณุากะโร.

พระเถระกุมารกัสสปะ ผแูสวงหาคุณยิง่ใหญ  เปนบอเกิดแหงคณุอนัวเิศษ มวีาทะอันวจิติร
ไพเราะนัน้ ดำรงอยทูีป่ากของขาพเจา เปนประจำ.

ปณุโณ  องัคลุมิาโล จะ อปุาลี  นนัทะสีวะลี
เถรา  ปญจะ  อเิม  ชาตา นะลาเฏ  ตลิะกา  มะมะ.

พระปณุณะ พระองัคุลมิาล พระอบุาล ีพระนันทะ และพระสวีลี พระเถระทัง้ ๕ นี ้ ปรากฏ
เกิดเปนกระแจะจุณเจิมที่หนาผากของขาพเจา.

เสสาสีต ิ มะหาเถรา๑ วชิติา  ชนิะสาวะกา.
เอเตสีต ิ มะหาเถรา ชิตะวนัโต  ชโินระสา
ชะลนัตา  สลีะเตเชนะ อังคะมังเคสุ  สณัฐติา.

สวนพระอสีตมิหาเถระท่ีเหลอื ผมูชียั เปนพระสาวกของพระพุทธเจา ผทูรงชัย.  พระมหา
เถระ ๘๐ องคเหลานี้ เปนผูชนะ พระโอรสของพระชินเจา ลวนรุงเรืองไพโรจนดวยเดชแหงศีล
ดำรงอยูทั่วอวัยวะนอยใหญ.

ระตะนัง  ปรุะโต  อาสิ. ทกัขิเณ  เมตตะสุตตะกัง.
ธะชคัคงั  ปจฉะโต  อาส.ิ วาเม  องัคลุมิาละกงั.

พระรัตนสูตรอยูเบื้องหนา.  พระเมตตาสูตรอยูเบื้องขวา. พระธชัคคสูตรอยูเบื้องหลัง.
พระอังคุลิมาลปริตรอยูเบื้องซาย.

ขนัธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส  ฉะทะนัง  อาส.ิ เสสา  ปาการะสัณฐติา.

พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร เปนเครื่องกางกั้นดุจหลังคา อยู
บนนภากาศ.  พระสูตรทีเ่หลอืตัง้ไวเปนกำแพง.

ชินาณาวะระสังยุตตา สัตตะปาการะลงักะตา.
วาตะปตตาทิสญัชาตา พาหิรชัฌตัตปุททะวา
อะเสสา  วนิะยงั  ยนัตุ อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต  เม  สะกจิเจนะ สะทา  สมัพทุธะปญชะเร.

๑ ฉบบัสงิหลไมมวีรรคนี้
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พระชินพทุธเจาท้ังหลาย ประกอบดวยเคร่ืองกางก้ันคอืพระอำนาจของพระชนิเจา  ประดับ
ดวยอาภรณคือกำแพงปองกันเจ็ดช้ัน.

เมือ่ขาพระพทุธเจาเขาอาศยัอยใูนพระบญัชร แวดวงกรงลอมแหงพระสมัมาสมัพทุธเจา ดวย
กจิของตนทกุเมือ่  ดวยเดชแหงพระอนนัตชนิเจา ขออปุทวะทัง้ภายนอกและภายใน อนัเกดิแตลม
และดเีปนตน จงถงึความพินาศไปโดยไมเหลอื.

ชินะปญชะระมัชฌัม๎หิ วหิะรันตงั  มะหีตะเล๑

สะทา  ปาเลนตุ  มงั  สพัเพ เต  มะหาปรุสิาสะภา.
ขอพระมหาบุรุษผูทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงน้ัน จงอภิบาลขาพเจา ผูอยูในภาคพ้ืน

ทามกลางพระชินบัญชร.

อจิเจวะมนัโต  สคุตุโต  สรุกัโข.
ชนิานภุาเวนะ  ชติปุททะโว.
ธมัมานภุาเวนะ  ชติารสิงัโฆ.
สงัฆานุภาเวนะ  ชตินัตะราโย.
สทัธมัมานุภาวะปาลิโต  จะรามิ  ชนิะปญชะเรติ.

พระพุทธเจาท้ังหลาย ทรงมีอานุภาพดังวามาน้ี  ขอใหขาพเจาไดรับคุมครองรักษาเปน
อยางด.ี   ดวยอานภุาพแหงพระชนิเจา ขอใหขาพเจาชนะอบุาทวความขดัของ.  ดวยอานภุาพแหง
พระธรรม ขอใหขาพเจาชนะหมูขาศึก.  ดวยอานุภาพแหงพระสงฆ ขอใหขาพเจาชนะอันตราย.
ขาพเจาผทูีอ่านุภาพแหงพระสัทธรรมรักษาแลว จะประพฤติอยใูนพระพุทธชินบญัชร ดงันีแ้ล.

๑ บาลีออกเสียงวา มะ-ฮ-ีตะ-เล
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พระคาถาบชูาพระพทุธเจา ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค*
จากคมัภรีมลูภาษา ทีอ่าจารยพระมหาแสวง โชตปิาโล

วดัศรปีระวัต ิบางกรวย นนทบุร ีไดนำมาจากประเทศพมา

ปณามคาถา
นะโม  สมัมาสมัพทุธานงั  ปะระมตัถะทสัสนีงั  สลีาทคิณุะปาระมปิปตตานงั. (๓ จบ)

พทุธมั  สะระณมั  คจัฉาม.ิ
ธมัมมั  สะระณมั  คจัฉาม.ิ
สงัฆมั  สะระณมั  คจัฉาม.ิ

ทุติยัมป พทุธมั  สะระณมั  คจัฉาม.ิ
ทุติยัมป ธมัมมั  สะระณมั  คจัฉาม.ิ
ทุติยัมป สงัฆมั  สะระณมั  คจัฉาม.ิ
ตะตยิมัป พทุธมั  สะระณมั  คจัฉาม.ิ
ตะตยิมัป ธมัมมั  สะระณมั  คจัฉาม.ิ
ตะตยิมัป สงัฆมั  สะระณมั  คจัฉาม.ิ

อธิฏฐานสีลคาถา
(อธิษฐานศีล ๕ สำหรบัญาติโยม สำหรบัพระไมตองอธิษฐานน้ี)

 อมิาน ิ ปญจะสกิขาปะทานิ  อะธฏิฐามิ
ทุติยัมป  อมิาน ิ ปญจะสิกขาปะทานิ  อะธฏิฐามิ
ตะตยิมัป  อมิาน ิ ปญจะสกิขาปะทานิ  อะธฏิฐามิ

ปาณาตปิาตา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั  อะธฏิฐามิ
อะทินนาทานา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั  อะธฏิฐามิ
กาเมสมุจิฉาจารา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั  อะธฏิฐามิ
มสุาวาทา  เวระมะณี  สกิขาปะทัง  อะธฏิฐามิ
สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั อะธฏิฐามิ

* พระคาถาอันศกัดิส์ทิธิ ์บชูาพระพุทธเจาผวูริยิาธิกะ (ยิง่ดวยความเพียร) ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค   ขอทานทัง้หลายจงต้ังใจสวด
สาธยายสรรเสริญพระพทุธเจาทัง้หลายของเรานี ้  ถาใครไดสวดสาธยายทกุเชา-ค่ำ  จะไดรบัสริมิงคลดวยลาภ สกัการะ เกยีรตยิศ
สรรเสรญิ ของเหลามนษุยและเทวดาทัง้หลาย  ทัง้ยงัปกปองอนัตรายและภยัทัง้หลายจากอาวธุนานาชนดิ  แมจะเปนลกูระเบดิ
กไ็มตองไปกลัวแล.
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อะระหนัเต  นะวตุตะระสะเต อัฏฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก
วสีะตสิะตะสะหสัสานิ นะมาม ิ สริะสา  อะหงั.
อปัปะกา  วาฬกุา  คงัคา. อะนนัตา  นพิพตุา  ชนิา.
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามิหงั.
นะมะการานุภาเวนะ หติว๎า  สพัเพ  อปุททะเว.
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ อะเสสะโต.

สมัมาสมัพทุเธ  นะวตุตะระสะเต อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก
วสีะตสิะตะสะหสัสานิ นะมาม ิ สริะสา  อะหงั.
อปัปะกา  วาฬกุา  คงัคา. อะนนัตา  นพิพตุา  ชนิา.
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามิหงั.
นะมะการานุภาเวนะ หติว๎า  สพัเพ  อปุททะเว.
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ อะเสสะโต.

วชิชาจะระณะสมัปนเน นะวุตตะระสะเต อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก
วสีะตสิะตะสะหสัสานิ นะมาม ิ สริะสา  อะหงั.
อปัปะกา  วาฬกุา  คงัคา. อะนนัตา  นพิพตุา  ชนิา.
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามิหงั.
นะมะการานุภาเวนะ หติว๎า  สพัเพ  อปุททะเว.
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ อะเสสะโต.

สคุะเต นะวตุตะระสะเต อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก
วสีะตสิะตะสะหสัสานิ นะมาม ิ สริะสา  อะหงั.
อปัปะกา  วาฬกุา  คงัคา. อะนนัตา  นพิพตุา  ชนิา.
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามิหงั.
นะมะการานุภาเวนะ หติว๎า  สพัเพ  อปุททะเว.
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ อะเสสะโต.

โลกะวทิเุก นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก
วสีะตสิะตะสะหสัสานิ นะมาม ิ สริะสา  อะหงั.
อปัปะกา  วาฬกุา  คงัคา. อะนนัตา  นพิพตุา  ชนิา.
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามิหงั.
นะมะการานุภาเวนะ หติว๎า  สพัเพ  อปุททะเว.
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ อะเสสะโต.
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อนตุตะเร ปรุสิะทัมมะสาระถิเก นะวตุตะระสะเต อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก
วสีะตสิะตะสะหสัสานิ นะมาม ิ สริะสา  อะหงั.
อปัปะกา  วาฬกุา  คงัคา. อะนนัตา  นพิพตุา  ชนิา.
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามิหงั.
นะมะการานุภาเวนะ หติว๎า  สพัเพ  อปุททะเว.
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ อะเสสะโต.

สตัถาเทวะมะนุสเส นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาลีสะสะหัสสะเก
วสีะตสิะตะสะหสัสานิ นะมาม ิ สริะสา  อะหงั.
อปัปะกา  วาฬกุา  คงัคา. อะนนัตา  นพิพตุา  ชนิา.
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามิหงั.
นะมะการานุภาเวนะ หติว๎า  สพัเพ  อปุททะเว.
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ อะเสสะโต.

พทุเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก
วสีะตสิะตะสะหสัสานิ นะมาม ิ สริะสา  อะหงั.
อปัปะกา  วาฬกุา  คงัคา. อะนนัตา  นพิพตุา  ชินา.
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามิหงั.
นะมะการานุภาเวนะ หติว๎า  สพัเพ  อปุททะเว.
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ อะเสสะโต.

ภะคะวนัเต นะวุตตะระสะเต อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก
วสีะตสิะตะสะหสัสานิ นะมาม ิ สริะสา  อะหงั.
อปัปะกา  วาฬกุา  คงัคา. อะนนัตา  นพิพตุา  ชนิา.
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามิหงั.
นะมะการานุภาเวนะ หติว๎า  สพัเพ  อปุททะเว.
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ อะเสสะโต.

อะระหันตาทินะวะหิ คเุณห ิสมัปนเน นะวตุตะระสะเต อฏัฐะจัตตาลีสะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมาม ิ สริะสา  อะหงั.
อปัปะกา  วาฬกุา  คงัคา. อะนนัตา  นพิพตุา  ชนิา.
เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามิหงั.
นะมะการานุภาเวนะ หติว๎า  สพัเพ  อปุททะเว.
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสันต ุ อะเสสะโต.
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นะโม  เต  พทุธะวรีตัถ.ุ วปิปะมุตโตสิ  สพัพะธิ.
สมัพาธะปะฏิปนโนส๎ม.ิ ตสัสะ  เม  สะระณัง  ภะวะ.

ตะถาคะตัง  อะระหันตงั จนัทมิา  สะระณัง  คะโต.
ราห ุ จนัทงั  ปะมญุจสัส.ุ พทุธา  โลกานกุมัปะกา.
ตะถาคะตัง  อะระหันตงั สรุโิย  สะระณงั  คะโต.
ราหุ  สรุยิงั  ปะมญุจสัส.ุ พทุธา  โลกานกุมัปะกา.

นาญญัตร๎ะ  โพชฌังคา  ตะปะสา นาญญัตร๎นิทร๎ยิะสังวะรา
นาญญตัร๎ะ  สพัพะนสิสคัคา โสตถิง  ปสสาม ิ ปาณนิงั.
อะตตีงั  พทุธะระตะนัง พทุธะวงัสงั  อะนาคะตงั
มะมะ  สเีส  ฐะเปต๎วา ยาวะชีวงั  นะมตัถ ุ เม.

พทุโธ  เม  รกัขะตุ  นจิจงั. พทุโธ  เม  รกัขะต ุ สะทา.
พทุโธ  เม  รกัขะต ุ ทเิน. อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
ธมัโม  เม  รกัขะตุ  นจิจงั. ธมัโม  เม  รกัขะตุ  สะทา.
ธมัโม  เม  รกัขะต ุ ทเิน. อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
สงัโฆ  เม  รกัขะต ุ นจิจงั. สงัโฆ  เม  รกัขะตุ  สะทา.
สงัโฆ  เม  รกัขะต ุ ทเิน. อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.

มาราฬะวะกะนาฬาคิรงิ องัคลุงิ  จญิจะสัจจะกัง
นนัโทปะนันทะพ๎รหม๎ญัจะ เชต ุ โหต ุ ตะโต  ปะรงั.
คจัฉันเต วา  สะยะเน วา สัพพสัม๎งิ  อริยิาปะเถ
มจิฉาเทวา  ปกกะมันตุ สมัมาเทวา  อเุปนตุ  เม

พทุโธ  เม  สเีส  ตฏิฐะต.ุ พทุโธ  เม  หะทะเย  ตฏิฐะตุ.
พทุโธ  เม  องัเส  ตฏิฐะต.ุ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
ธมัโม  เม  สเีส  ตฏิฐะต.ุ ธมัโม  เม  หะทะเย  ตฏิฐะต.ุ
ธมัโม  เม  องัเส  ตฏิฐะตุ. อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
สงัโฆ  เม  สเีส  ตฏิฐะตุ. สงัโฆ  เม  หะทะเย  ตฏิฐะต.ุ
สงัโฆ  เม  องัเส  ตฏิฐะตุ. อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.

ตณัห๎งักะโร  พทุโธ  ภะคะวา อะระหัง  สมัมาสัมพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อาย ุ ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
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เมธังกะโร  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสัมพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
สะระณังกะโร  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
ทปีงกะโร  พทุโธ  ภะคะวา อะระหัง  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
โกณฑัญโญ  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
สมุงัคะโล  พทุโธ  ภะคะวา อะระหัง  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
สมุะโน  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
เรวะโต  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
โสภิโต  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
อะโนมะทัสส ี พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
ปะทโุม  พทุโธ  ภะคะวา อะระหัง  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
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นาระโท  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสัมพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
ปะทมุตุตะโร  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
สเุมโธ  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
สชุาโต  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
ปยะทสัส ี พทุโธ  ภะคะวา อะระหัง  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
อตัถะทัสส ี พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
ธมัมะทสัส ี พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
สทิธตัโถ  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
ตสิโส  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
ผุสโส  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
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วปิสส ี พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสัมพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
สขิ ี พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
เวสสะภ ู พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
กะกุสนัโธ  พทุโธ  ภะคะวา อะระหัง  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
โกนาคะมะโน  พทุโธ  ภะคะวา อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.

กสัสะโป  พทุโธ  ภะคะวา อะระหัง  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
โคตะโม  พทุโธ  ภะคะวา อะระหัง  สมัมาสมัพทุโธ
อะนนัตะปญุโญ  อะนนัตะคโุณ อะนนัตะญาโณ  อะนันตะเตโช
อะนนัตะอิทธ ิ อะนนัตะชุติ อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
อฏัฐะวีสะติเม  พทุธา  ภะคะวนัโต อะระหันโต  สมัมาสัมพทุธา
อะนนัตะปญุญา  อะนนัตะคุณา อะนันตะญาณา  อะนันตะเตชา
อะนันตะอิทธมินัตา  อะนันตะชุตมินัตา อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
นะโม  เตสงั  อฏัฐะวสีะติยา พทุธานัง  ภะคะวันตานัง
อะระหันตานงั  สมัมาสัมพทุธานงั อายุ  ทฆีงั  สขุงั  ภะเว.
อะนนัตะปญุญา  อฏัฐะวีสะติเม  พทุธา ภะคะวนัโต  อะระหนัโต
สมัมาสัมพทุธา  อะนนัเตหิ ปญุญะจกัเกห ิ มงั  รกัขนัต.ุ
อะนนัตะคณุา  อฏัฐะวีสะตเิม  พทุธา ภะคะวนัโต  อะระหนัโต
สมัมาสัมพทุธา  อะนนัเตหิ คณุะจกัเกหิ  มงั  รกัขนัต.ุ
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อะนนัตะญาณา  อฏัฐะวสีะตเิม พทุธา ภะคะวนัโต  อะระหันโต
สมัมาสัมพทุธา  อะนนัเตหิ ญาณะจกัเกห ิ มงั  รกัขนัต.ุ
อะนนัตะเตชา  อฏัฐะวสีะตเิม พทุธา ภะคะวนัโต  อะระหนัโต
สมัมาสัมพทุธา  อะนนัเตหิ เตชะจกัเกห ิ มงั  รกัขนัต.ุ
อะนนัตะอทิธมินัตา อฏัฐะวีสะติเม พทุธา ภะคะวนัโต  อะระหนัโต
สมัมาสัมพทุธา  อะนนัเตหิ อทิธมินัตะจกัเกหิ  มงั  รกัขนัต.ุ
อะนนัตะชตุมินัตา อฏัฐะวีสะติเม พทุธา ภะคะวนัโต  อะระหนัโต
สมัมาสัมพทุธา  อะนนัเตหิ ชตุมินัตะจกัเกหิ  มงั  รกัขนัต.ุ
ทวิา  ตะปะติ  อาทิจโจ. รตัตมิาภาต ิ จนัทมิา.
สนันทัโธ  ขตัตโิย  ตะปะต.ิ ฌาย ี ตะปะต ิ พร๎าหม๎ะโณ.
อะถะ  สพัพะมะโหรตัตงิ พทุโธ  ตะปะต ิ เตชะสา.
ตาทสิงั  เตชะสมัปนนงั พทุธงั  วนัทาม ิ อาทะรงั.
ทวิา  ตะปะติ  อาทิจโจ. รตัตมิาภาต ิ จนัทมิา.
สนันทัโธ  ขตัตโิย  ตะปะต.ิ ฌาย ี ตะปะต ิ พร๎าหม๎ะโณ.
อะถะ  สพัพะมะโหรตัตงิ ธมัโม  ตะปะต ิ เตชะสา.
ตาทสิงั  เตชะสมัปนนงั ธมัมงั  วนัทาม ิ อาทะรัง.
ทวิา  ตะปะติ  อาทิจโจ. รตัตมิาภาต ิ จนัทมิา.
สนันทัโธ  ขตัตโิย  ตะปะต.ิ ฌาย ี ตะปะต ิ พร๎าหม๎ะโณ.
อะถะ  สพัพะมะโหรตัตงิ สงัโฆ  ตะปะติ  เตชะสา.
ตาทสิงั  เตชะสมัปนนงั สงัฆงั  วนัทามิ  อาทะรัง.

แผเมตตาใหตนเอง
อะหงั  สขุโิต  โหม.ิ    อะหงั  อะเวโร  โหม.ิ   อะหงั  อพัย๎าปชโฌ  โหม.ิ
อะหัง  อะนีโฆ  โหมิ.    อะหงั  สขุ ี อตัตานัง  ปะริหะรามิ.

แผเมตตาใหสรรพสัตว
สพัเพ  สตัตา  อะเวรา  โหนต.ุ    สพัเพ  สตัตา  อพัย๎าปชฌา  โหนต.ุ
สพัเพ  สตัตา  อะนฆีา  โหนต.ุ    สพัเพ  สตัตา  สขุ ี อตัตานงั  ปะรหิะรนัต.ุ
อทิงั เม  ปญุญัง   ปพุพะการีนญัจะ  เวรนีญัจะ  อารกัขะเทวานัญจะ ญาตะกานัญจะ

ทกุขปัปตตานญัจะ โหต.ุ  นพิพานสัสะ จะ ปจจะโย โหต ุ ปจจปุปนเน กาเล.
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มังคลเทวมุนิปตติทานคาถา*
(วาดวยการอทุศิถวายสวนบญุแดพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร)

โย  โส  จนัทะสะโร  เถโร สปัปญโญ  กะรุณายะโก
ราชะทินนาภิธาเนนะ มังคะละเทวะมุนิว๎หะโย

พระเถระใด นามวา ‘จนัทสร’  เปนผมูปีญญา  เจรญิดวยกรณุา มชีือ่โดยพระราชทนินนาม
วา  ‘พระมงคลเทพมุน’ี

ชะนานัง  อธิะ  สพัเพสัง อสิสะโร  ปะรหิาระโก
วนิะยสัสะ จะ  ธมัมสัสะ ธมัมะกายสัสะ  โกวิโท

เปนใหญ บรหิารปกครองชนท้ังปวง ในวดัปากน้ำน้ี  ทัง้เปนผฉูลาดในพระธรรมวินยั และ
ธรรมกาย.

ธมัเมส ุ คะรุโก  ธโีร สีเลส ุ สสุะมาหโิต
สสิสานงั  ภกิขอุาทนีงั ปตฏุฐาเน  ปะตฏิฐโิต

เปนปราชญ  เปนผหูนกัในธรรม  ตัง้มัน่อยใูนศลีท้ังหลาย   ดำรงอยใูนฐานะบดิา ของศิษย
ทัง้หลาย มภีกิษเุปนตน

อาหาราทีห ิ วตัถหูิ เอเตสงั  อะนกุมัปะโก
พะหนุนงั  กลุะปตุตานัง อปุชฌาโย  วจิกัขะโณ,

อนุเคราะหศิษยเหลานั้น ดวยวัตถุมีอาหารเปนตน  เปนพระอุปชฌาย ผูมีปญญาเคร่ือง
พจิารณา ของกลุบตุรทัง้หลายเปนอนัมาก,

โสทาน ิ กาละมากาสิ กล๎ัยาณะกิตต ิ ตฏิฐะติ.
บดันี ้ ทานไดมรณภาพแลว  แตชือ่เสียงอันงดงามของทานยังดำรงอย.ู

ตมัมะยงั  ยะตกิา  เถรา มชัฌมิา  นะวะกา  จธิะ
นจิจงั  อะนุสสะรันตาวะ ตสัสะ  คเุณนะ  โจทิตา
ปญุญนัตสัสะ  กะริต๎วานะ เทมะ  ปตตงิ  อะเสสะโต

เราทัง้หลาย ผเูปนนกับวช ในพระศาสนาน้ี ทีเ่ปนเถระ ปานกลาง ผใูหม กต็าม   ระลกึถงึ
ทานอยูเปนนิตยเทียว  อันคุณความดีของทานตักเตือนแลว  กระทำบุญแลว ยอมอุทิศสวนบุญ
แกทาน โดยไมเหลือ.
* พระธรรมวรนายก (ทองหลอ สวุณฺณรสํ)ี ผแูตง
** คำวา ‘ทาน’ ทีป่รากฏในคำแปลนี ้หมายถงึ พระเดชพระคณุ พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนฺทสโร) - ผแูปล.
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ยงั  ยงั  เตนะ  กะตงั  ปญุญัง, ยงั  ยงั  อมัเหหิ  สญัจติงั,
ตสัสะ  ตสัสานภุาเวนะ ตสัสะ  ตสัเสวะ  เตชะสา
สทัธมัมฏัฐติกิาโม  โส สุขโิต  โหตุ  สพัพะทา.

บญุใดๆ อนัทานทำแลว,   บญุใดๆ อนัเราทัง้หลายสัง่สมแลว,  ดวยอานภุาพ ดวยเดช
แหงบุญนั้นๆ    ทานปรารถนาการดำรงม่ันอยูแหงพระสัทธรรม  จงเปนผูมีความสุข ในกาล
ทุกเมื่อ.

สะเจ  ยตัถะ  ปะติฏฐายะ นะ  ละเภยยะ  อมิงั  วะรงั,
ตตัถะ  สพัเพ  มะเหสักขา เทวา  คนัต๎วา  นเิวทะยงุ.
อะนโุมทะต ุ โส  ปญุญงั ปตตงิ  ละเภต ุ สพัพะโสติ.

หากทานดำรงอย ูณ แหงหนใด  ไมพงึไดซึง่พรนีไ้ซร    ขอเทพยดาผมูศีกัดิใ์หญทัง้ปวง
จงไปประกาศในท่ีนัน้.    ขอทานจงอนุโมทนาบุญ [และ] จงไดซึง่สวนบญุ โดยประการท้ังปวง เทอญ.

รตนัตตยยัปปภาวสิทธิคาถา
อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ โลกานงั  อะนกุมัปะโก
เวเนยยานัง  ปะโพเธตา สันติมัคคานุสาสะโก

พระผมูพีระภาคเจาเปนพระอรหันต  ตรสัรพูรอมดวยพระองคเอง  เปนผมูคีวามเอ็นดตูอ
สตัวโลกทัง้หลาย  เปนผปูลุกเวไนยสตัวทัง้หลายใหตืน่ [จากความหลบัคอืกเิลส]  เปนผพูร่ำสอน
หนทางแหงสันติคือพระนิพพาน.

สว๎ากขาโต  อตุตะโม  ธมัโม โลกานัง  ตะมะทาละโก
นยิยานิโก จะ  ทกุขสัม๎า ธัมมะจารีนุปาละโก

พระธรรมอันพระผมูพีระภาคเจาตรัสไวดแีลว เปนธรรมสูงสดุ   เปนเคร่ืองทำลายเสียซึง่
ความมืดบอดของสัตวโลกท้ังหลาย   เปนเคร่ืองนำสตัวทัง้หลายออกจากกองทุกข  และตามรักษา
บุคคลผูประพฤติธรรมน้ัน.

สปุะฏิปนโน  มะหาสังโฆ โลกานงั  ปญุญะมากะโร
สลีะทิฏฐหี ิ สงัสทุโธ สันติมัคคะนิโยชะโก

สงฆหมใูหญของพระผมูพีระภาคเจานัน้เปนผปูฏบิตัดิแีลว   เปนบอเกดิแหงบุญของสตัวโลก
ทัง้หลาย   เปนผบูริสทุธิด์แีลว ดวยศลีและทฏิฐ ิ  เปนผปูระพฤตอิยใูนหนทางแหงสนัตคิอืนิพพาน.
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อจิเจตงั  ระตะนัง  เสฏฐงั โลเก  สะระณะมุตตะมัง
ปะริกขะกานะ  ธรีานงั ญาณะสัญจาระณักขะมงั

ดวยคณุสมบตัอินัยอดเยีย่มดงักลาวมานี ้  พระรัตนตรยัอนัประเสริฐนี ้  จงึเปนสรณะทีพ่ึง่
อนัอุดมในโลก  ควรแกการพจิารณาดวยปญญาของหมชูนนกัปราชญผเูปนนกัคนควา.

ยสัสะ  โลกงั  ปะภาเสติ อาตะโปวะ  ตะโมนุโท
ทยัยะเทโส  อมิาคัมมะ เขมะมัคคัปปะโชตะนัง

ประเทศไทย  ซึง่เปนดนิแดนแถบท่ีมแีสงสวางคอยบรรเทาความมืดสองโลกใหสวางไสวอยู
[แถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต] ไดอาศัยพระรัตนตรัยนี้เปนเครื่องสองหาหนทางที่เกษมปลอดภัย
จึงต้ังม่ันอยูในสันติสุข ดำรงอิสรภาพติดตอกันมาได.

สนัตสิเุข  ปะติฏฐาติ อสิสะโร  สาตะตงั  ฐโิต
อคัคะเมตงั  ตริะตะนงั คะรุง  กตัว๎านะ  รกัขติงั
ธะชงั  กตัว๎า  ปะเทสสัสะ ทยัยะเทเสนะ  อทุธะตงั

พระเจาแผนดินแหงประเทศไทย  ไดทรงพิทักษรักษาพระรัตนตรัยอันเลิศนี้เปนที่เคารพ
สกัการะบชูา  ยกขึน้ไวใหเปนธงชยัของประเทศ.

นตีปิญญตัตกิารายะ สะทฏิฐกิา  ปะกพุพะเน
ธมัมะนุญญงั วะ  รฏัฐสัสะ รัฏฐานงั  สทิธทิายะกงั

ในการยกรางกฎหมายนิติบัญญัติ  พรอมดวยหลักการและเหตุผลจึงมีรัฐธรรมนูญของ
ประเทศเปนแมบทที่ใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนผูเปนเจาของประเทศ.

เอวงั  สาสะนะกิจเจสุ สงัฆงั  กตัว๎านะธสิสะรงั
ปะสชิฌะนนัตทิงั  พทุธะ- สาสะนสัสะ  ปะสาสะนงั

ในศาสนกจิท้ังหลายกเ็ชนเดยีวกนันี ้ มกีารออกพระราชบญัญัตคิณะสงฆเปนเครือ่งปกครอง
พระพุทธศาสนา  ยกพระสงฆใหเปนอิสระในประเทศนี้  โดยอุบายแหงการปกครองอยางนี้
พระศาสนาจะดำรงอยูไดอยางมั่นคง.

เอวัง  ปะสาสะนุปาเยนะ จิรงั  ตฏิฐะติ  สาสะนัง
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
ทยัยะชาต ิ วโิรเจตุ สพัพะสมัปตตสิทิธยิา

ดวยอานุภาพแหงพระรัตนตรัย (และ) ดวยเดชะแหงพระรัตนตรัยขอชาติไทย  จงรงุเรือง
ดวยความสำเร็จแหงสมบัติทั้งปวง  จงถึงความสำเร็จความไพบูลยและความเจริญงอกงามย่ิงๆ
ขึ้นไป ตลอดกาลทุกเม่ือ.
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อทิธงิ  ปปโปต ุ เวปลุลงั วริฬุห๎งิ  จตุตะรงิ  สะทา
จริงั  ตฏิฐะต ุ โลกสัม๎งิ สัมมาสัมพทุธะสาสะนัง
ทสัเสนตงั  ภพัพะสตัตานงั อญัชะสงัวะ  วสิทุธยิา

ขอพระศาสนาแหงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  จงสถิตอยูในโลกตลอดกาลนาน
แสดงหนทางเพ่ือความบริสุทธิ์แกปวงชนผูที่ควรจะตรัสรูได.

จริญัชวีะต ุ ทฆีายุ ทยัยานัง  ธมัมะขัตตโิย
วณัณะวา  พะละสมัปนโน นริามะโย จะ  นพิภะโย

ขอพระมหากษัตริยผูทรงเปนธรรมิกราชของชาวไทย  จงมีพระชนมายุยิ่งยืนยาวนาน
ทรงมพีระเกยีรตคิณุปรากฏเปนทีช่ืน่ชมยนิด ีทรงมพีละกำลงัทีส่มบรูณ  ปราศจากอปุสรรคสรรพ
โรคาพาธ  ปราศจากภัยพิบัติทั้งหลายท้ังปวง.

รฏัฐสัสะ  ธมัมะนุญญญัจะ จิรงั  ตฏิฐะตุ  โสตถินา
ขอรฐัธรรมนญูของประเทศไทย จงดำรงอยโูดยสวสัดภิาพตลอดกาลนาน.

ระตะนัตตะยปัปะภาเวนะ วุฑฒยิาสา  สะมิชฌะตุ
ดวยอานุภาพแหงพระรัตนตรัย ขอความหวังทีจ่ะพัฒนาประเทศจงสำเรจ็สมทุกประการ.

ทยัยานงั  รฏัฐะปาลนีงั สพัพะสทิธ ิ สะทา  ถริงั
ขอความสำเรจ็ทกุประการ อนัเปนไปอยางมัน่คง  จงมแีกคณะรฐับาลไทยตลอดกาลทกุเมือ่.

ชะยะมตัถ ุจะ  ทยัยานงั วุฑฒ ิ สนัต ิ นรินัตะรงั
ขอชาวไทย จงมชียัชนะ มคีวามเจรญิ มสีนัตสิขุเปนนรินัดรกาล.

ปะวัฑฒะตงั  จะ  ภยิโยโส ธะนฏุฐาเนนะ  สมัปะทาติ.
และขอความสมบรูณดวยเศรษฐกจิ  จงเจรญิรงุเรอืงยิง่ๆ ขึน้ไปเทอญ.
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ภมูพิลมหาราชวรัสสะ ชยมงัคลวรทานคาถา
(คาถาถวายพระพรชยัมงคล พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ภมูพิลอดลุยเดช)

ภมูพิะโล  มะหาราชา ทยัยานงั  รฏัฐะวฑัฒะโน
ธมัมโิก  ทะสะธัมเมหิ รชัชงั  กาเรติ  สพัพะทา.

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ผูทรงเปนมิ่งขวัญของปวงชน
ชาวไทย  ทรงเปนพระธรรมกิมหาราช  ทรงปกครองแผนดนิดวยทศพิธราชธรรมตลอดมา.

ทกุขะโต  ทกุขเิต  ทยัเย ภะยะโต  ภะยะตชัชเิต
สะมสุสาโห  ปะโมเจติ มะหาการุญญะเจตะสา.
เมตโตทะเกนะ  โตเสติ ฆมัเม  เทโว วะ  ภมูเิช.

ทรงมีพระราชอุตสาหะสม่ำเสมอ ดวยพระหฤทัยกอปรดวยพระการุณยภาพอันยิ่งใหญ
ชวยปลดเปลือ้งชาวไทยผปูระสบความทกุขยากใหพนจากความทกุขยาก  ผปูระสบภยัพบิตัใิหพนจาก
ภยัพบิตั.ิ   ทรงทำใหชาวไทยชมุชืน่ใจ ดวยน้ำพระทัยคอืพระเมตตาธรรม  เหมอืนพระพิรณุโปรย
ปรายลงมาในหนาแลงทำใหส่ำสตัวบนแผนดนิชมุช่ืน  ฉะนัน้.

ยตัถะ  อจัโจทะกัง  โหติ สะโมกนัตงั  ปะกพุพะเต.
ยญัจะ  สกุขงั  อะโสกญัจะ ตินตงั  โสกงั  กะโรต ิ นงั.

สถานท่ีใดมีน้ำทวม  กท็รงทำสถานท่ีนัน้ใหมนี้ำพอดี.    สถานท่ีใดแหงแลงขาดแคลนน้ำ
ก็ทรงทำท่ีนั้นใหชุมฉ่ำมีน้ำสมบูรณ

ยนัตงั  ภะชะติ  ภมูนิโท สะทุกขงั  สะภะยมัปจะ,
ตตัถะ  ทกุขงั วะ  ทกุขนีงั ขณีงั  ตสัสานภุาวะโต.

พระจอมแผนดินเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานที่ใดๆ  ซึ่งมีความทุกขเข็ญและผองภัย,
ความทกุขเขญ็ ณ ทีน่ัน้ๆ กพ็ลนัมลายไปดวยพระบรมเดชานภุาพของพระองค.

กะตังสะ  สพัพะกิจจญัจะ สพัพะวาจา จะ  วาจติา
จนิตติา  สพัพะจนิตา จะ สพัพะเสทา จะ  มจุจะเร
สพัพานิ  สพัพะทัยยานัง สขุตัถายะ  ปะวัตตะเร.

พระราชกรณียกจิทัง้ปวงท่ีพระองคทรงบำเพญ็แลวกด็ ี  พระราชดำรัสทัง้หมดท่ีตรสัแสดง
แลวกด็ ี พระราชดำริทัง้สิน้ท่ีทรงดำรไิวแลวก็ด ี พระเสโททุกหยาดท่ีหยดโลมดินกด็ ี ลวนเปนไป
เพื่อความสุขและประโยชนแกปวงชนชาวไทยทั้งสิ้น.
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สพัพะทยัยา  อมิาคมัมะ วจิกัขะณงั  นะรสิสะรงั
สะมคัคา  เอกะจติตา จะ ธมัเมนะ  ทยัยะวฑัฒะเน
รฏัฐสัสะ  เอกะรัชชญัจะ ธมัมะเนตตญิจะ  รกัขะเร.

ปวงชนชาวไทย  ไดอาศยัพระบารมแีหงพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั  ผทูรงพระปญญา
แจงประจักษพระองคนี้  จึงมีความสมัครสมานสามัคคีมีน้ำใจรวมกันในการพัฒนาประเทศไทย
ชวยกันรักษาเอกราชและธรรมเนียมประเพณีของชาติไวไดโดยธรรม.

อทิาเนโส  มหาราชา ปุณณาสีติสะมายุโก๑

อทีเิส  มงัคะเล  กาเล เทมัสสะ  วะระมังคะลัง.
บดันี ้ พระมหาราชเจาพระองคนัน้ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา๑ แลว  ในมหามงคลสมัยนี้

อาตมภาพทั้งหลายขอถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาพระองคนั้น

ระตะนตัตะยานภุาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
ยงั  สพัพะกสุะลงั  กมัมงั อมัเหห ิ ปะสตุงั  สะทา
ยนัโน  สพัพะปะริตตญัจะ ภะณติงั  สทิธทิายะกงั

คอื ดวยเดชานุภาพแหงพระศรีรตันตรยั  และดวยอานุภาพแหงกศุลกรรมท้ังปวงท่ีอาตมภาพ
ทัง้หลายสัง่สมไวแลวทกุเมือ่มา  ตลอดทัง้อานภุาพแหงพระปรติรทีอ่ำนวยความศกัดิส์ทิธิใ์หทัง้ปวง
ทีอ่าตมภาพทัง้หลายไดสวดสาธยายแลวนี้

ตสัสะ  ตสัสานภุาเวนะ ภมูพิะโล  นะราธโิป
ทฆีายุโก  อะโรโค  จะ สขุโิต  อะกโุตภะโย

ขอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลบรมบพิตรพระราชสมภารเจา  ทรงมีพระชนมายุ
ยิง่ยนืนาน  ทรงนริาศจากโรคาพาธ  ทรงพระเกษมสำราญ  หาเภทภัยจากทีใ่ดๆ มาพองพานมไิด

พะลเูปโต  สะโต  โหตุ สพัพะจนิตานะ  ปาระคู
จริงั  รชัเช  ปะติฏฐาตุ ปะติฏฐา  ทยัยะวาสินนัต.ิ

มพีระพลานามยัแขง็แรง  มพีระสตมิัน่คง  ทรงไดรบัความสำเร็จแหงพระราชดำริทัง้ปวง
สถติสถาพรอยใูนไอศูรยราชสมบัต ิเปนทีพ่ึง่แหงพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนาน เทอญ.

๑ ในป พ.ศ.๒๕๕๐
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อนุโมทนาวิธี
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อนโุมทนาวธิี
(องคประธานเร่ิม)

ยะถา  วารวิะหา  ปรูา ปะรปิเูรนต ิ สาคะรงั,
เอวะเมวะ  อโิต  ทนินงั เปตานงั  อปุะกปัปะต.ิ

หวงน้ำเต็ม ยอมยังสมุทรสาครใหบริบูรณไดฉันใด,   ทานท่ีทานอุทิศใหแลวในโลกน้ี
ยอมสำเรจ็ประโยชนแกผทูีล่ะโลกน้ีไปแลว  ฉนันัน้.

อจิฉติงั  ปตถติงั  ตมุห๎งั ขปิปะเมวะ  สะมชิฌะต.ุ
สพัเพ  ปเูรนตุ  สงักปัปา จันโท  ปณณะระโส  ยะถา
(สพัเพ  ปเูรนตุ  สงักปัปา) มะณ ิ โชติระโส  ยะถา.

ขออิฏฐผิล ทีท่านปรารถนาแลว ตัง้ใจแลว จงสำเรจ็โดยฉับพลนั.   ขอความดำริทัง้ปวง
จงเตม็ทีเ่หมอืนพระจนัทรวนัเพญ็  เหมอืนแกวมณอีนัสวางไสว ควรยนิด.ี

สพัพตีโิย๑  ววิชัชนัต๒ุ สพัพะโรโค  วนิสัสะตุ
มา  เต  ภะวัตว๎นัตะราโย สขุ ี ทฆีายโุก  ภะวะ. (๓ จบ)

ความจัญไรท้ังปวงจงเวนไป.  โรคท้ังปวงจงฉิบหายไป.   อนัตรายอยาไดมแีกทาน.   ขอทาน
จงเปนผูมีสุขมีอายุยืน.

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจงั  วฑุฒาปะจายโิน
จตัตาโร  ธมัมา  วฑัฒนัติ อายุ  วณัโณ  สขุงั  พะลัง.

ธรรม ๔ ประการ คอื อาย ุวรรณะ สขุะ พละ  ยอมเจรญิแกบคุคล ผมูปีกตไิหวบคุคลผคูวร
ไหว   ผอูอนนอมตอบคุคลผเูจรญิ เปนนติย.

คำสวดตอจาก “ยถาฯ สพัพฯี” ทีใ่ชในราชการ
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
ทกุขะโรคะภะยา  เวรา โสกา  สตัต ุ จปุททะวา
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ อะเสสะโต.

ดวยเดชานุภาพแหงพระศรีรตันตรัย ทกุข โรค ภยั และเวรท้ังหลาย  ความโศก ศตัร ูและ
อปุททวะทัง้หลาย  อนัตรายทัง้หลายเปนอเนก จงพนิาศไป โดยไมเหลอื.

๑ รปูรองลงไป รบั สพัพีตโิย    ๒ รบัพรอมกนั ววิชัชนัต ุสพัพะโรโค วนิสัสะตุ ...
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อาฏานาฏิยปริตร (ยอ)
สัพพะโรคะวินิมุตโต สัพพะสันตาปะวัชชิโต
สพัพะเวระมะติกกันโต นพิพโุต จะ  ตวุงั  ภะวะ.

ทานจงเปนผพูนแลวจากภัยทัง้ปวง  เวนแลวจากความเดือดรอนท้ังปวง  ลวงเสียซึง่เวร
ทัง้ปวง   และเปนผดูบัทกุขทัง้ปวง.

สพัพตีโิย  ววิชัชนัตุ สพัพะโรโค  วนิสัสะตุ
มา  เต  ภะวัตว๎นัตะราโย สขุ ี ทฆีายุโก  ภะวะ.

ความจัญไรท้ังปวงจงเวนไป.  โรคท้ังปวงจงฉิบหายไป.   อนัตรายอยาไดมแีกทาน.   ขอทาน
จงเปนผูมีสุขมีอายุยืน.

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจงั  วฑุฒาปะจายโิน
จตัตาโร  ธมัมา  วฑัฒนัติ อายุ  วณัโณ  สขุงั  พะลัง.

ธรรม ๔ ประการ คอื อายุ วรรณะ สขุะ พละ  ยอมเจริญแกบคุคล ผมูปีกติไหวบคุคลผคูวร
ไหว   ผอูอนนอมตอบคุคลผเูจรญิ เปนนติย.

ชะยะสิทธ ิ ธะนัง  ลาภัง โสตถ ิ ภาค๎ยงั  สขุงั  พะลงั
สริ ิ อาย ุจะ  วณัโณ จะ โภคงั  วฑุฒ ีจะ  ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ  อาย ูจะ ชีวะสิทธ ี ภะวันต ุ เต.

ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพยและลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข มีกำลัง สิริ
อายุ วรรณะ โภคะ ความเจริญ และความเปนผูมียศ อายุยืนรอยป และความสำเร็จในชีวิต
จงมแีกทาน ในกาลทุกเมือ่.

ภะวะตุ  สพัพะมังคะลัง รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต.
ภะวะตุ  สพัพะมังคะลัง รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต.
ภะวะตุ  สพัพะมังคะลัง รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต.

ขอสรรพมงคลท้ังหลายจงมีแกทาน, ขอเหลาเทวดาท้ังหลายจงรักษาทาน,  ดวยอานุภาพ
แหงพระพุทธเจา, ดวยอานุภาพแหงพระธรรม, ดวยอานุภาพแหงพระสงฆ, ขอความสวัสดทีัง้หลาย,
จงมีแดทานทุกเม่ือเทอญ.
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มงคลจักรวาฬนอย
สพัพะพทุธานภุาเวนะ สพัพะธมัมานภุาเวนะ สพัพะสงัฆานภุาเวนะ  พทุธะระตะนงั

ธมัมะระตะนงั สงัฆะระตะนงั  ตณิณงั ระตะนานงั อานภุาเวนะ  จะตรุาสตีสิะหสัสะ-
ธมัมกัขนัธานุภาเวนะ  ปฏะกัตตะยานุภาเวนะ  ชนิะสาวะกานุภาเวนะ สพัเพ เต โรคา
สพัเพ เต ภะยา  สพัเพ เต อนัตะรายา  สพัเพ เต อปุททะวา  สพัเพ เต ทนุนมิติตา
สพัเพ เต อะวะมงัคะลา วนิสัสนัต.ุ

ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจาทั้งปวง ดวยอานุภาพแหงพระธรรมท้ังปวง ดวยอานุภาพ
แหงพระสงฆทั้งปวง  ดวยอานุภาพแหงพระรัตนะ ๓ คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
ดวยอานภุาพแหงพระธรรมขนัธแปดหมืน่สีพ่นั  ดวยอานภุาพแหงพระไตรปฎก ดวยอานภุาพแหง
พระสาวกของพระชินเจา   โรคทั้งปวงของทาน ภัยท้ังปวงของทาน อันตรายทั้งปวงของทาน
อปุททวะท้ังปวงของทาน  นมิติรายท้ังปวงของทาน อวมงคลท้ังปวงของทาน จงพินาศไป.

อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก
วณัณะวฑัฒะโก  สขุะวัฑฒะโก  โหต ุ สพัพะทา.

ความเจริญอายุ ความเจริญทรัพย ความเจริญสิริ ความเจริญยศ ความเจริญกำลัง
ความเจริญวรรณะ ความเจริญสขุ จงมีแกทาน ในกาลท้ังปวง.

ทกุขะโรคะภะยา  เวรา โสกา  สตัต ุ จปุททะวา
อะเนกา  อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุจะ  เตชะสา

ทุกข โรค ภัย และเวรท้ังหลาย  ความโศก ศัตรู และอุปททวะท้ังหลาย  อันตราย
ทัง้หลายเปนอเนก จงพนิาศไป ดวยเดชะ [แหงพระรตันตรยั].

๑ชะยะสิทธ ิ ธะนัง  ลาภงั โสตถ ิ ภาค๎ยงั  สขุงั  พะลงั
สริ ิ อาย ุจะ  วณัโณ จะ โภคงั  วฑุฒ ีจะ  ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ  อาย ูจะ ชีวะสิทธ ี ภะวันต ุ เต.
ภะวะตุ  สพัพะมังคะลัง รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต.
ภะวะตุ  สพัพะมังคะลัง รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต.
ภะวะตุ  สพัพะมังคะลัง รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต.

๑ ดคูำแปลในหนากอน
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โภชนทานานุโมทนาคาถา
อายุโท  พะละโท  ธโีร วณัณะโท  ปะฏิภาณะโท
สขุสัสะ  ทาตา  เมธาวี สขุงั  โส  อะธคิจัฉะต.ิ

ผมูปีญญา ใหอายุ ใหกำลงั ใหวรรณะ ใหปฏภิาณ ใหความสุข  ยอมประสบสุข.

อายงุ  ทตัว๎า  พะลงั  วณัณงั สขุญัจะ  ปะฏิภาณะโท
ทฆีาย ุ ยะสะวา  โหติ ยตัถะ  ยตัถปูะปชชะตตี.ิ

ผมูปีญญา ใหอาย ุวรรณะ สขุะ  พละ และปฏภิาณ บงัเกดิในทีใ่ดๆ ยอมเปนผมูอีายยุนื
มยีศ ในทีน่ัน้ๆ.

อัคคัปปสาทสูตร
อคัคะโต เว  ปะสนันานงั อคัคงั  ธมัมงั  วชิานะตงั
อคัเค  พทุเธ  ปะสนันานงั ทกัขเิณยเย  อะนตุตะเร

เม่ือบคุคลรจูกัธรรมอนัเลิศ  เล่ือมใสแลวโดยความเปนของเลศิ  เลือ่มใสแลวในพระพุทธเจา
ผเูลศิ  ซึง่เปนทกัษไิณยบคุคลอนัเยีย่มยอด.

อคัเค  ธมัเม  ปะสนันานงั วริาคปูะสะเม  สเุข
อคัเค  สงัเฆ  ปะสนันานงั ปญุญกัเขตเต  อะนุตตะเร

เลือ่มใสแลวในพระธรรมอนัเลศิ  ซึง่เปนธรรมปราศจากราคะและสงบระงบัเปนสุข   เลือ่มใส
แลวในพระสงฆผเูลศิ  ซึง่เปนบญุเขตอยางยอด.

อคัคสัม๎งิ  ทานงั  ทะทะตัง อคัคัง  ปญุญัง  ปะวฑัฒะต.ิ
อคัคงั  อาย ุจะ  วณัโณ จะ ยะโส  กติต ิ สขุงั  พะลัง

ถวายทานในทานผเูลศินัน้  บญุทีเ่ลศิกย็อมเจริญ. อายุ วรรณะ ทีเ่ลศิ  และยศ เกยีรติคณุ
สขุะ พละ ทีเ่ลศิ ยอมเจริญ.

อคัคสัสะ  ทาตา  เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต
เทวะภโูต  มะนสุโส วา อคัคปัปตโต  ปะโมทะตตี.ิ

ผูมีปญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแลว ใหทานแกทานผูเปนบุญเขตอันเลิศ  จะไปเกิดเปน
เทพยดาหรอืไปเกดิเปนมนษุยกต็าม ยอมถงึความเปนผเูลิศบนัเทงิอย ูดงันีแ้ล.
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กาลทานสุตตคาถา
กาเล  ทะทนัต ิ สะปญญา วะทญั ู วตีะมจัฉะรา
กาเลนะ  ทนินงั  อะรเิยสุ อชุภุเูตส ุ ตาทสิุ
วปิปะสนันะมะนา  ตสัสะ, วปิลุา  โหติ  ทกัขณิา.

ทายกท้ังหลายเหลาใด  เปนผมูปีญญา  มปีกติรจูกัคำพดู  ปราศจากความตระหน่ี  มใีจ
เลือ่มใสแลวในพระอรยิเจาทัง้หลาย ซึง่เปนผตูรง คงที ่  บรจิาคทานทำใหเปนของทีต่นถวายโดย
กาลนิยม  ในกาลสมัย,  ทกัษณิาของทายกน้ันเปนสมบัตมิผีลไพบูลย.

เย  ตตัถะ  อะนุโมทนัติ เวยยาวัจจงั  กะโรนติ วา,
นะ เตนะ  ทกัขณิา  โอนา. เตป  ปญุญสัสะ  ภาคโิน.

ชนทัง้หลายเหลาใดอนโุมทนา หรือชวยกระทำการขวนขวายในทานนัน้,  ทกัษณิาทานของ
เขา [ทายก] มไิดบกพรองไปดวยเหตุนัน้.   ชนท้ังหลายแมเหลานัน้ ยอมเปนผมูสีวนแหงบญุนัน้ดวย.

ตสั ๎มา  ทะเท  อปัปะฏวิานะจติโต ยตัถะ  ทนินงั  มะหัปผะลัง.
ปญุญานิ  ปะระโลกัสม๎งิ ปะตฏิฐา  โหนติ  ปาณนินัต.ิ

เหตุนัน้  ทายกควรเปนผทูีม่จีติไมทอถอย ใหในท่ีใดมีผลมาก ควรใหในท่ีนัน้.  บญุยอมเปน
ทีพ่ึง่ของสัตวทัง้หลายในโลกหนา ฉะนัน้แล.
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ติโรกุฑฑกัณฑปจฉิมภาค
‘อะทาสิ  เม  อะกาสิ  เม ญาติมติตา  สะขา จะ  เม’
เปตานงั  ทกัขณิงั  ทชัชา ปพุเพ  กะตะมนสุสะรงั

บคุคลเมือ่ระลึกถงึอปุการะอนัทานไดทำแกตนในกาลกอนวา  ‘ผนูีใ้หสิง่น้ีแกเรา  ผนูีไ้ดทำกจิ
นีข้องเรา  ผนูีเ้ปนญาติ เปนมติร เปนเพ่ือนของเรา’ ดงันี ้ กค็วรใหทกัษิณาทาน๑ เพือ่ผทูีล่ะโลกน้ี
ไปแลว.

นะ  ห ิ รณุณงั วา  โสโก วา ยา วญัญา  ปะรเิทวะนา,
นะ  ตงั เปตานะมตัถายะ. เอวงั  ตฏิฐนัต ิ ญาตะโย.

การรองไหก็ตาม การเศราโศกก็ตาม หรือร่ำไรรำพันอยางอื่นก็ตาม บุคคลไมควรทำเลย,
เพราะวาการรองไหเปนตนนัน้ ไมเปนประโยชนแกญาตทิัง้หลาย ผลูะโลกน้ีไปแลว. ญาตทิัง้หลาย
ยอมตัง้อยอูยางนัน้ [นอนนิง่ไมฟนคืนมาได].

อะยัญจะ โข  ทกัขณิา  ทนินา สังฆมัห๎ ิ สปุะติฏฐติา
ทฆีะรตัตงั  หติายสัสะ ฐานะโส  อปุะกปัปะต.ิ

กท็กัษณิานปุทาน๒ นีแ้ล อนัทานใหแลว ประดษิฐานไวดแีลวในสงฆ  ยอมสำเรจ็ประโยชน
เกือ้กลู แกผทูีล่ะโลกน้ีไปแลวนัน้ ตลอดกาลนาน ตามฐานะ.

โส  ญาติธมัโม จะ  อะยงั  นทิสัสโิต.
เปตานะ  ปชูา จะ  กะตา  อฬุารา.

ญาตธิรรม๓ นีน้ัน้ ทานไดแสดงใหปรากฏแลวแกญาตทิัง้หลายผลูะโลกน้ีไปแลว.   และบูชา
อยางยิง่ ทานกไ็ดทำแลวแกญาตทิัง้หลายผลูะโลกนีไ้ปแลว.

พะลญัจะ  ภกิขูนะมะนปุปะทนินงั.
ตมุเหห ิ ปญุญงั  ปะสตุงั  อะนปัปะกนัต.ิ

กำลังแหงภกิษทุัง้หลาย ชือ่วาทานไดเพิม่ใหแลวดวย.  บญุไมนอย ทานไดขวนขวายแลว.

๑ ทกัษณิาทาน คอื ของทำบญุ
๒ ทกัษณิานปุทาน คอื การทำบญุอุทศิผลแกผตูาย
๓ ญาติธรรม คอื ธรรมท่ีพงึปฏิบตัติอญาติ
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อานุภาพพระปริตร
ในคัมภีรอรรถกถา มีปรากฏเรื่องท่ีอานุภาพพระปริตรคุมครองผูสวด อาทิเชน
เมื่อคร้ังพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนนกยูงทอง พระองคทรงหม่ันสาธยาย “โมรปริตร”

ทีก่ลาวถงึคุณของพระพทุธเจา จงึทำใหแคลวคลาดจากบวงทีน่ายพรานดกัไว (ชา. อฏ. ๒/๓๕)
และในสมยัพทุธกาล มภีกิษ ุ๕๐๐ รปู ไปเจรญิภาวนาในปา ไดถกูเทวดารบกวน จนกระทัง่

ปฏบิตัธิรรมไมได ตองเดนิทางกลบัเมอืงสาวตัถ ี  ในขณะนัน้พระพทุธเจาไดตรสัสอน “เมตตปรติร”
ทีก่ลาวถงึการเจรญิเมตตา คร้ันภกิษเุหลานัน้หมัน่เจรญิเมตตาภาวนา เทวดากม็ไีมตรจีติตอบสนอง
ชวยพทิกัษคมุครอง ไมรบกวนเหมอืนกอน (สตุตฺน.ิ อฏ. ๑/๒๒๑, ขทุทฺก. อฏ. ๒๒๕)

อานภุาพพระปริตรยังสามารถคมุครองผฟูงไดอกีดวย ดงัมปีรากฏในอรรถกถาวา ในสมยั
พุทธกาล เม่ือเมืองเวสาลีประสบภัย ๓ อยาง คือ ขาวยากหมากแพง อมนุษย และโรคระบาด
พระพุทธเจาไดรับนิมนตเสด็จไปโปรด พระองคทรงรับสั่งใหพระอานนทสวด “รตนปริตร” ที่
กลาวถงึคณุของพระรตันตรยั ภยัดงักลาวในเมอืงนัน้ไดสงบลง (ขทุทฺก. อฏ. ๑๔๑-๑๔๔)

และในสมัยพุทธกาล มีเด็กคนหนึ่งจะถูกยักษจับกินภายใน ๗ วัน เมื่อพระพุทธเจาทรง
แนะนำใหภิกษุสวดพระปริตรตลอด ๗ คืน และพระองคไดเสด็จไปสวดพระปริตรในคืนที่ ๘
ทำใหเด็กนั้นรอดพนจากการถูกยักษจับกิน มีอายุยืน ๑๒๐ ป บิดามารดาของเขาจึงตั้งชื่อวา
อายวุฑัฒนกมุาร คอื เดก็ผมูอีายยุนื เพราะรอดพนจากอันตราย ดงักลาว (ธ.อ. ๔/๑๑๓-๑๑๖)

อานิสงสพระปริตร
โบราณาจารยไดรวบรวมอานิสงสของพระปริตร ดงันี ้คอื
๑. กรณียเมตตปริตร ทำใหหลับเปนสุข ตื่นเปนสุข ไมฝนราย เปนที่รักของมนุษย

ทัง้หลาย เปนทีร่กัของอมนษุยทัง้หลาย เทพพทิกัษรกัษา ไมมภียนัตราย จติเกดิสมาธงิาย ใบหนา
ผองใส มสีริมิงคล ไมหลงสตใินเวลาเสยีชวีติ และเกดิเปนพรหมเมือ่บรรลเุมตตาฌาน

๒. ขันธปริตร ปองกันภัยจากอสรพิษและสัตวรายอ่ืนๆ
๓. โมรปริตร ปองกันภัยจากผูคิดราย
๔. อาฏานาฏิยปริตร ปองกันภยัจากอมนษุย มสีขุภาพด ีและมคีวามสขุ
๕. โพชฌังคปริตร ทำใหมสีขุภาพด ีมอีายุยนื และพนจากอปุสรรคทัง้ปวง
๖. ชยปริตร ทำใหประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี
๗. รตนปริตร ทำใหไดรบัความสวสัด ีและพนจากอุปสรรคอนัตราย
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๘. วัฏฏกปริตร ทำใหพนจากอัคคีภัย
๙. มังคลปริตร ทำใหเกดิสริมิงคล และปราศจากอันตราย
๑๐. ธชคัคปริตร ทำใหพนจากอปุสรรคอนัตราย และการตกจากทีส่งู
๑๑. องัคลุมิาลปรติร ทำใหคลอดบตุรงาย และปองกนัอุปสรรคอนัตราย
๑๒. อภยปรติร ทำใหพนจากภยัพบิตั ิไมฝนราย.

จำนวนพระปริตร
โบราณาจารยไดจำแนกพระปริตรออกเปน ๒ ประเภท คอื
๑. จลุราชปรติร (๗ ตำนาน)  ม ี๗ พระปรติร คอื

๑. มังคลปริตร
๒. รตนปริตร
๓. กรณียเมตตปริตร
๔. ขันธปริตร

๕. โมรปริตร
๖. ธชัคคปริตร
๗. อาฏานาฏิยปริตร

๒. มหาราชปริตร (๑๒ ตำนาน)  ม ี๑๒ พระปรติร คอื
๑. มังคลปริตร
๒. รตนปริตร
๓. กรณียเมตตปริตร
๔. ขันธปริตร
๕. โมรปริตร
๖. วัฏฏกปริตร

๗. ธชัคคปริตร
๘. อาฏานาฏิยปริตร
๙. อังคุลิมาลปริตร
๑๐. โพชฌังคปริตร
๑๑. อภยปริตร
๑๒. ชยปริตร

ตำนานพระปริตร
มังคลปริตร

มงัคลปริตร คอื ปรติรทีก่ลาวถงึมงคล ๓๘ ประการ
มีประวัติวา กอนที่พระพุทธเจาจะตรัสมงคลน้ี  ไดเกิดปญหาถกเถียงกันในโลกมนุษยวา

อะไรเปนมงคล   บางคนกลาววาการเหน็รปูทีด่เีปนมงคล  บางคนกลาววาไดยนิเสยีงท่ีดเีปนมงคล
บางคนกลาววา กล่ิน รส สมัผสั ทีด่เีปนมงคล   ตางฝายกย็นืยนัความเห็นของตน แตไมสามารถ
* จากหนังสอืพระปริตรธรรม วดัทามะโอ จ.ลำปาง แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ, ฉบบัพมิพคร้ังที ่๑ จำนวน ๓,๐๐๐  เลม
พ.ศ.๒๕๔๐; จติวฒันาการพิมพ อ.เมอืง จ.ลำปาง
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อธิบายใหฝายอื่นยอมรับได  ปญหาน้ีไดแพรไปถึงเทวโลกและพรหมโลก จนเทวดาและพรหมได
แบงแยกเปน ๓ ฝาย เหมือนมนุษย  และยังดำรงอยนูาน ๑๒ ป ตอมาในปที ่๑๒ เหลาเทวดาช้ัน
ดาวดงึสไดทลูถามปญหานีก้บัพระอนิทร   ทาวเธอจงึทรงมอบหมายใหเทพบตุรตนหนึง่ทูลถามปญหา
นีก้บัพระพุทธเจาแลวเสด็จมาเฝา พรอมกับเหลาเทวดาเพ่ือสดับมงคล

ฉะน้ัน พระพทุธองคจงึตรัสพระปรติรนีต้ามคำอาราธนาของเทพบตุรน้ัน (ขทุทฺก.อฏ.๑๐๒-๑๐๖).

รตนปริตร
รตนปริตร คือ ปริตรที่กลาวถึงคุณของพระรัตนตรัย แลวอางคุณนั้นมาพิทักษคุมครอง

ใหมีความสวัสดี
มีประวัติวา ในสมัยหนึ่งเมืองเวสาลีเกิดฝนแลงขาดแคลนอาหาร  มีคนอดอยากลมตาย

มากมาย   ซากศพถกูโยนทิง้นอกเมอืง   พวกมนษุยไดกลิน่ศพกพ็ากนัเขามาในเมอืง  ทำอนัตราย
คนตายมากขึน้  และยงัเกดิอหวิาตกโรคระบาดอกีดวย   ทำใหเมอืงเวสาลปีระสบภยั ๓ อยาง ไดแก
ทพุภกิขภัย คอืขาวยากหมากแพง  อมนสุสภยั คอืภยัจากอมนุษย  โรคภยั คอืภยัจากโรคระบาด

ในขณะนัน้ชาวเมอืงดำรวิา เมอืงนีไ้มเคยเกดิภยัพบิตัเิชนนีถ้งึ ๗ รชัสมยั จงึกราบทลูเจา
ผูครองนครวา ภัยเกิดจากการที่พระองคไมทรงธรรมหรือ?  เจาผูครองนครไดรับส่ังใหชาวเมือง
ประชุมกนัพจิารณาโทษของพระองค   แตชาวเมืองไมสามารถพิจารณาโทษได  ทัง้หมดจึงปรึกษา
กันวาควรจะนิมนตพระศาสดาองคหนึ่งมาดับทุกขภัยนี้  บางคนกลาววาควรนิมนตเดียรถีย
บางคนกลาววาควรนมินตพระพทุธเจา  ในทีส่ดุ ทกุฝายมคีวามเหน็ตรงกนัวา ควรนมินตพระพทุธเจา
ใหเสดจ็มาโปรด  จงึสงเจาลิจฉวสีองพระองคเปนผทูลูนมินต

เมือ่พระพทุธองคเสดจ็ถงึเมอืงเวสาล ี  พระอนิทรพรอมดวยเทพบรวิารเปนอันมาก ไดมา
เฝาในสถานท่ีนั้น  ทำใหพวกอมนุษยตองหลบหนีออกจากเมือง  จากน้ันพระพุทธองคทรงสอน
พระปริตรนี้แกพระอานนท และรับสั่งใหทานสาธยายรอบเมืองท่ีมีกำแพงสามชั้นตลอดสามยาม
พวกอมนษุยทีย่งัเหลอือยไูดหลบหนไีปหมด เพราะกลวัอานภุาพพระปรติร   ครัน้อมนษุยหนไีปและ
โรคระบาดระงบัลงแลว   ชาวเมอืงไดมาประชมุกนัทีศ่าลากลางเมอืง แลวนิมนตพระพทุธองคเสดจ็
ในเวลาน้ันพระพทุธองคไดตรัสรัตนปริตรนีแ้กพทุธบรษิทัทีม่าประชมุกนัในทีน่ัน้ (ขทุทฺก. อฏ ๑๔๑-๑๔๔)

กรณยีเมตตปริตร
กรณียเมตตสูตร คอื ปรติรทีก่ลาวถงึการเจรญิเมตตา
มปีระวตัวิา สมยัหนึง่เมือ่พระพุทธเจาประทับอยทูีว่ดัพระเชตวัน กรงุสาวตัถ ีมภีกิษ ุ๕๐๐ รปู

เรยีนกมัมฏัฐานจากพระพุทธองคแลว เดนิทางไปแสวงหาสถานท่ีเพือ่ปฏบิตัธิรรม   พวกทานไดมา
ถึงไพรสณฑแหงหนึ่ง  ปรึกษากันวาสถานที่นี้เหมาะสมแกการเจริญสมณธรรม  จึงตกลงใจอยู
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จำพรรษาในที่นั้น  ชาวบานก็มีจิตศรัทธาสรางกุฏิถวายใหพำนักรูปละหลัง  และอุปฏฐากดวย
ปจจยั ๔ มใิหขาดแคลน

เมื่อฝนตก พวกทานจะเจริญกัมมัฏฐานท่ีกุฏิ คร้ันฝนไมตกก็จะมาปฏิบัติธรรมท่ีโคนตนไม
รุกขเทวดาที่สิงสถิตอยูที่ตนไม ไมสามารถอยูในวิมานได เพราะผูทรงศีลมาอยูใตวิมานของตน
จงึตองพาบตุรธดิาลงมาอยบูนพืน้   เบือ้งแรกเทวดาคดิวาพวกภกิษุคงจะอยชูัว่คราว กท็นรอดอูยู
แตเมือ่รวูามาจำพรรษาตลอด ๓ เดอืน จงึไมพอใจ คดิจะขับไลใหกลบัไปในระหวางพรรษา  ฉะน้ัน
จงึพยายามหลอกหลอนดวยวธิตีางๆ  เชน สำแดงรปูรางทีน่ากลวั รองเสยีงโหยหวน  ทำใหไดรบั
กลิน่เหมน็ตางๆ

พวกภกิษไุดหวาดหวัน่ตกใจตออารมณทีน่ากลวัเหลานัน้ ไมสามารถปฏบิตัธิรรมโดยสะดวก
ได จงึปรกึษากันวาไมควรจะอยใูนสถานท่ีนีต้อไป ควรจะกลับไปจำพรรษาในสถานทีอ่ืน่ จากน้ันจงึ
รบีเดนิทางกลับโดยไมบอกลาชาวบาน  เมือ่มาถงึวดัพระเชตวัน ไดเขาเฝาพระพุทธเจาแลวกราบทูล
เรือ่งนี ้  แตพระพุทธองคกท็รงเล็งเห็นวาสถานท่ีเดมิเหมาะสมกับภกิษเุหลานีม้ากกวาทีอ่ืน่ จงึทรง
แนะนำใหพวกทานกลับไปสถานท่ีนัน้  พรอมกับตรัสสอนเมตตปริตรเพ่ือเจริญเมตตาแกรกุขเทวดา

เม่ือพวกภกิษไุดเรยีนเมตตปริตรจากพระพุทธเจาแลว จงึเดนิทางกลับไปสถานท่ีเดมิ  กอน
จะเขาสรูาวปา พวกทานไดเจริญเมตตาโดยสาธยายพระปรติรน้ี   อานภุาพแหงเมตตาทำใหรกุขเทวดา
มีจิตออนโยน มีไมตรีจิต จึงไมเบียดเบียนเหมือนกอน ทั้งยังชวยปรนนิบัติและคุมครองภัยอื่นๆ
อกีดวย   ภกิษเุหลานัน้ไดพากเพยีรเจรญิเมตตาภาวนา แลวเจรญิวปิสสนาภาวนา โดยใชเมตตา
เปนบาทแหงวปิสสนา ทกุรูปไดบรรลุอรหตัตผลภายในพรรษานัน้ (สตุตฺน.ิอฏ. ๑/๒๒๑, ขทุทฺก. อฏ. ๒๒๕)

ขนัธปริตร
ขนัธปริตร คอื พระปรติรทีก่ลาวถงึการเจริญเมตตาแกพญางทูัง้ ๔ ตระกลู และแกสรรพสัตว
มปีระวัตวิา เมือ่พระพุทธเจาทรงประทับอยทูีว่ดัพระเชตวัน กรงุสาวัตถ ีมภีกิษรุปูหนึง่ถกู

งกูดั เหลาภกิษไุดกราบทูลความน้ีแดพระพุทธองค พระพุทธองคตรสัวา ภกิษุนัน้ถกูงกูดัเพราะไมได
แผเมตตาแกพญางูทัง้ ๔ ตระกูล  ผแูผเมตตาแกพญางูเหลานัน้จะไมถกูงกูดั  แลวตรัสสอนใหแผ
เมตตาแกพญางทูัง้ ๔ ตระกลู คอื งตูระกลูวริปูกษ, งตูระกลูเอราบถ, งตูระกลูอัพยาบตุร และงตูระกลู
กณัหาโคตม (อ.ํ จตกุกฺ. ๒๑/๖๗/๘๓, ว.ิ จฬู. ๗/๒๕๑/๘, ข.ุ ชา. ๒๗/๑๐๕/๕๖)

ในอรรถกถาชาดก (ชา.อฏ. ๓/๑๔๔) มปีระวัตดิงันี ้ เมือ่ภิกษรุปูหนึง่ถกูงกูดั พระพทุธเจาตรสัวา
เราตถาคตเคยสอนขนัธปรติรในขณะทีย่งัเปนพระโพธสิตัวอย ู  คอืเมือ่พระพทุธองคเสวยพระชาติ
เปนฤๅษทีีป่าหมิพานต ไดพำนกัอยรูวมกบัฤๅษเีปนอันมาก   ขณะนัน้มีฤๅษตีนหน่ึงถกูงกูดัจนเสยี
ชวีติ ทานจงึไดสอนขนัธปรติรแกพวกฤๅษเีพือ่ปองกนัภยัจากอสรพษิ.
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โมรปริตร
โมรปริตร คือ ปริตรของนกยูง เปนพระปริตรที่กลาวถึงคุณของพระพุทธเจา แลวนอม

พระพุทธคุณมาพิทกัษคมุครองใหมคีวามสวัสดี
มปีระวัตวิา สมยัหน่ึงคร้ันพระโพธิสตัวเสวยพระชาติเปนนกยูงทอง อาศัยอยบูนเขาทัณฑก-

หริญับรรพตในปาหมิพานต   พระโพธิสตัวจะเพงดพูระอาทติยในเวลาพระอาทิตยอทุยัแลวรายมนต
สาธยาย ๒ คาถาแรกวา “อเุทตะยัญจกัขมุา เอกะราชา” เปนตน  แลวจงึออกแสวงหาอาหาร
ครั้นกลับจากการแสวงหาอาหารในเวลาพระอาทิตยอัสดง ก็เพงดูพระอาทิตย พรอมกับรายมนต
สาธยาย ๒ คาถาหลังวา “อะเปตะยัญจักขุมา” เปนตน นกยูงทองจึงแคลวคลาดจากอันตราย
ทุกอยางดวยมนตบทนี้

วนัหน่ึงพรานปาจากหมบูานใกลเมอืงพาราณสี ไดพบนกยูงทองโดยบังเอิญ จงึบอกความน้ัน
แกบตุรของตน  ขณะนัน้พระนางเขมาเทวีมเหสพีระเจาพาราณสีทรงพระสุบนิวา พระนางเห็นนกยงู
ทองแสดงธรรมอย ูจงึกราบทูลพระสวามีวา ทรงประสงคจะฟงธรรมของนกยูงทอง   ทาวเธอจึง
รบัสัง่ใหพรานปาสบืหา    พรานปาทีเ่คยไดยนิคำบอกเลาของบิดาไดมากราบทูลวา นกยูงทองมีอยู
จรงิทีท่ณัฑกหริญับรรพต  ทาวเธอจงึทรงมอบหมายใหเขาจับนกยูงทองมาถวาย

พรานปาคนนั้นไดเดินทางไปปาหิมพานต แลววางบวงดักนกยงูทองไวทุกแหงในที่แสวงหา
อาหาร   แมเวลาผานไปถึง ๗ ป เขาก็ยงัจบัไมได เพราะนกยูงทองแคลวคลาดบาง  บวงไมแลน
บาง จนในทีส่ดุตองเสยีชวีติอยใูนปานัน้   ฝายพระนางเขมาเทวกีท็รงประชวรสิน้พระชนม   เพราะ
เสยีพระทยัไมสมพระประสงค    พระเจาพาราณสจีงึทรงพโิรธ ไดรบัสัง่ใหจารกึอกัษรลงในแผน
ทองวา ผกูนิเนือ้นกยงูทองท่ีเขาทณัฑกหริญับรรพต จะไมแก ไมตาย   หลงัจากนัน้ไมนาน พระองค
กส็ิน้พระชนม   พระราชาองคอืน่ท่ีครองราชยสบืตอมาไดพบขอความนัน้ จงึสงพรานปาไปจบันกยงู
ทองแตไมมใีครสามารถจบัได   กาลเวลาไดลวงเลยไปจนเปล่ียนพระราชาถึง ๖ พระองค

ครั้นถึงสมัยพระราชาองคที่ ๗ พระองคก็รับสั่งใหพรานปาไปจับอีก  พรานคนน้ีฉลาด
หลักแหลม สงัเกตการณอยหูลายวันกร็วูานกยงูไมตดิบวง เพราะมีมนตขลัง   กอนออกหาอาหาร
จะทำพิธีรายมนตกอนแลวออกไป จึงไมมีใครสามารถจับได   เขาคิดวาจะตองจับนกยูงกอนที่จะ
รายมนต จงึไดจบันางนกยูงตวัหนึง่มาเล้ียงใหเชือ่ง   แลวนำไปปลอยไวทีเ่ชงิเขาโดยดกับวงอยใูกลๆ
จากน้ันไดทำสญัญาณใหนางนกยูงรำแพนสงเสียงรอง  พระโพธิสตัวเมือ่ไดยนิเสยีงนางนกยูงกล็มื
สาธยายมนตคมุครองตน  เผลอตวับนิไปหานางนกยงูโดยเร็ว จงึตดิบวงทีด่กัไว   คร้ันแลวพราน
ปาไดนำพระโพธสิตัวไปถวายพระเจาพาราณสี

เมือ่นกยงูทองพระโพธสิตัวเขาเฝาพระเจาพาราณสแีลว ไดทลูถามวา “เพราะเหตไุร พระองค
จงึจบัหมอมฉันมา”   ทาวเธอตรัสวา “เพราะมีแผนจารึกวา ผกูนิเน้ือนกยูงทองจะไมแก ไมตาย”
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พระโพธิสัตวทูลวา “ผูกินเนื้อหมอมฉันจะไมตาย แตหมอมฉันจะตองตายมิใชหรือ” ทาวเธอตรัส
วา “ถกูแลว เจาจะตองตาย”   พระโพธิสตัวทลูวา “เมือ่หมอมฉนัจะตองตาย แลวผกูนิเนือ้หมอม
ฉันจะไมตายไดอยางไร”   ทาวเธอตรัสวา “เพราะเจามีขนสีทอง จึงทำใหผูกินเนื้อเจาไมตาย”
พระโพธิสัตวทูลวา “หมอมฉันมีขนสีทองก็เพราะภพกอนเคยเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิในพระนคร
พาราณสีนี ้ ไดรกัษาเบญจศีลเปนนติย  และชักชวนใหราษฎรรักษา”    จากน้ันพระโพธิสตัวไดทลู
เรือ่งทีเ่คยฝงรถท่ีประทับของพระเจาจกัรพรรดิไวทีส่ระมงคลโบกขรณี   พระเจาพาราณสีไดรบัส่ัง
ใหไขน้ำออกจากสระแลวกรูถขึน้มา จงึทรงเชือ่คำของพระโพธสิตัว  หลงัจากนัน้พระโพธสิตัวไดถวาย
โอวาทพระราชาใหดำรงอยใูนความไมประมาท แลวกลบัไปยงัปาหมิพานตตามเดมิ (ชา.อฏ. ๒/๓๕)

วฏัฏกปรติร
วฏัฏกปริตร คอื ปริตรของนกคมุ เปนพระปรติรทีก่ลาวถงึสจัจวาจาของพระพทุธเจาท่ีเคย

กระทำเมือ่คร้ังเสวยพระชาติเปนนกคมุ  แลวอางสัจจวาจาน้ันมาพิทกัษคมุครองใหพนจากอัคคภียั
มปีระวัตปิรากฏอย ู๒ แหง คอื ชาดก และจริยาปฎก
ในคัมภรีชาดก (ข.ุ ชา. ๒๗/๓๕/๙) มปีรากฏเพยีงคาถาเดยีว คอื คาถาที ่๓
สวนคัมภีรจริยาปฎก (ขุ. จริยา. ๓๓/๗๒-๘๒/๖๒๐-๖๒๑) มีปรากฏ ๑๑ คาถา พระปริตร

ทีน่ยิมสวดอยใูนปจจบุนัมทีัง้หมด ๔ คาถา เพราะโบราณาจารยไดคดัมาสวดเฉพาะ ๔ คาถาหลัง
โดยเวน ๗ คาถาแรก  เนือ่งจาก ๔ คาถาเหลานัน้แสดงสจัจวาจาของพระโพธสิตัว   สวน ๗ คาถา
แรกแสดงประวัติความเปนมา

ในจริยาปฏกแสดงวา พระพุทธเจาไดตรัสพระปริตรนี้แกพระสารีบุตร เพื่อแสดงบารมีที่
พระองคเคยส่ังสมในภพกอนๆ   สวนในอรรถกถาชาดก (ชา. อฏ. ๑/๒๙๑) มปีระวตัวิา สมยัหนึง่
พระพุทธเจารวมกับพระภิกษุสงฆเสด็จจาริกอยูในแควนมคธ ทรงพบไฟปาโดยบังเอิญ เมื่อไฟปา
ลกุลามลอมมาถงึสถานที ่๑๖ กรสีะ คอื พืน้ทีห่วานเมลด็พชืได ๗๐๔ ทะนาน ไดดบัลงทนัทเีหมอืน
ไฟถูกน้ำดบัไป   พระพุทธเจาตรัสวา ไฟปานีม้ใิชดบัลงดวยอานุภาพของตถาคตในภพน้ี  แตดบัลง
ดวยอานุภาพสัจจวาจาท่ีเราเคยกระทำในชาตทิีเ่กดิเปนนกคมุ   สถานท่ีนีจ้ะเปนสถานท่ีไมมไีฟไหม
ตลอดกัป  แลวตรัสพระปริตรน้ีแกภกิษเุหลานัน้.

ธชคัคปรติร
ธชัคคปริตร คือ ปริตรยอดธง เปนพระปริตรที่กลาวถึงเรื่องที่เทวดาช้ันดาวดึงสแหงนดู

ยอดธงของพระอินทร ฯลฯ ในสงครามระหวางเทวดาและอสูร   และแนะนำใหภกิษรุะลกึถงึคณุ
ของพระพทุธเจา พระธรรม และพระสงฆ ในเวลาเกดิความสะดงุกลัว เมือ่อยใูนปา โคนไม หรือ
เรอืนวาง (ส.ํ ส. ๑๕/๒๔๙/๒๖๓)



ทำวัตร-สวดมนต100

พระอรรถกถาจารยไดกลาววา  พระปริตรนีส้ามารถคมุครองผทูีต่กจากท่ีสงูได  และเลา
เรือ่งทีเ่กดิในประเทศศรลีงักาวา  เมือ่พระภกิษชุวยกนัโบกปนูพระเจดยีชือ่ทฆีวาป มพีระภกิษรุปูหนึง่
ไดพลดัตกลงจากเจดีย  พระทีย่นือยขูางลางไดรบีบอกวา “ทานจงระลกึธชคัคปรติรเถดิ”   พระท่ี
พลดัตกนัน้ไดกลาววา “ขอธชคัคปรติรจงคมุครองขาพเจา”   ขณะน้ันอฐิสองกอนในพระเจดียได
ยืน่ออกมารองรบัเทาของทาน   เมือ่พระรูปอืน่พากันนำบันไดมารับลงไปแลว  อฐิดงักลาวไดเคลือ่น
กลบัไปสถานท่ีเดมิ (ส.ํ อฏ. ๑/๓๒๔-๓๒๕).

อาฏานาฏยิปรติร
อาฏานาฏยิปริตร คอื ปรติรของทาวกเุวรผคูรองนครอาฏานาฏา  เพราะเปนพระปรติร

ทีท่าวกเุวรไดนำมากราบทลูพระพทุธเจา    พระปรติรนีก้ลาวถงึพระนามของพระพทุธเจา ๗ พระองค
และคุณของพระพุทธเจาเหลานั้น  รวมท้ังอางอานุภาพพระพุทธเจาและเทวานุภาพมาพิทักษ
ใหมีความสวัสดี

มีประวัติวา สมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ แขวงกรุงราชคฤห
ทาวจตมุหาราชทัง้ ๔ คอื ทาวธตรฐ, ทาววริฬุหก, ทาววริปูกษ, และทาวกเุวร ไดมาเฝาพระพทุธเจา
ในมชัฌมิยามแหงราตร ีขณะนัน้ทาวกเุวรไดกราบทลูวา อมนษุยบางพวกเลือ่มใสพระองค บางพวก
ไมเลือ่มใส สวนใหญมกัไมเลือ่มใส เพราะพระองคตรสัสอนใหละเวนจากอกศุลกรรม มปีาณาตปิาต
เปนตน แตพวกเขาไมสามารถจะเวนได จึงไมพอใจคำสอนท่ีขัดแยงกับความประพฤติของตน
เมื่อภิกษุไปปฏิบัติธรรมในปาเปล่ียว  อมนุษยเหลานั้นอาจจะรบกวนได จึงขอใหพระองคทรงรับ
เอาเคร่ืองคมุครอง คอื อาฏานาฏยิปริตรไว  แลวประทานแกพทุธบรษิทัเพือ่สาธยายคมุครองตน
และเพื่อใหอมนุษยเกิดความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา จากนั้น ทาวกุเวรไดกราบทูลคาถา
เปนตนวา “วปิสสสิสะ นะมตัถุ” เมือ่ทาวมหาราชเหลานัน้เสดจ็กลบัมา พระพทุธเจาจงึนำมาตรัส
แกพุทธบริษัทในภายหลัง.

อังคุลิมาลปริตร
องัคลุมิาลปริตร คอื พระปรติรของพระองคลุมิาล
มปีระวตัวิา วนัหนึง่เมือ่องคลุมิาลออกบณิฑบาตอย ู  ทานไดพบหญงิคนหนึง่คลอดบตุรไม

ได จงึเกิดความสงสาร  ไดกลับมาวัดเพ่ือเขาเฝาพระพุทธเจา แลวกราบทูลเร่ืองน้ี พระพุทธเจาได
ตรสัสอนพระปรติรนีแ้กองคลุมิาล   ทานไดกลับไปสาธยายแกหญิงนัน้   เมือ่นางไดฟงพระปรติรนี้
กค็ลอดบตุรไดโดยสะดวก ทัง้มารดาและบุตรไดรบัความสวัสดี

อนึง่ ตัง่ทีพ่ระองคลุมิาลนัง่สวดพระปรติรนี ้ไดกลายเปนตัง่ศกัดิส์ทิธิ ์ ถามหีญงิคลอดบตุร
ยาก มาน่ังตั่งนี้ไมได ก็นำน้ำลางต่ังไปรดศีรษะ ทำใหคลอดบุตรงาย  เปรียบดังน้ำไหลออกจาก
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ธมกรก (กระบอกกรองน้ำของพระภิกษ)ุ   แมกระท่ังสตัวทีต่กลูกยาก เมือ่นำมานัง่ทีต่ัง่นีก้จ็ะตกลูก
งาย นอกจากการคลอดบตุรแลว ตัง่นีย้งัสามารถรกัษาโรคอืน่ๆ ไดอกีดวย (ม. อฏ. ๒/๒๔๕).

โพชฌังคปริตร
โพชฌงัคปรติร คอื พระปรติรกลาวถงึโพชฌงค คอื องคแหงการรแูจง แลวอางสจัจวาจานัน้

มาพิทักษคุมครองใหมีความสวัสดี
มปีระวตัวิา สมยัหนึง่ พระพทุธเจาประทบัอยทูีว่ดัเวฬวุนั กรุงราชคฤห   พระมหากสัสปเถระ

ไดอาพาธหนกัทีถ่้ำปปผลคิหุา   พระพทุธเจาไดเสดจ็เยีย่มและทรงแสดงโพชฌงค ๗  เมือ่พระเถระ
ไดสดบัโพชฌงคเหลานี ้ไดเกดิปตวิา  โพชฌงค ๗ เคยปรากฏแกเราในขณะรแูจงสจัจธรรม หลงัออก
บวชแลว ๗ วนั   คำสอนของพระพุทธเจาเปนทางพนทกุขโดยแท   ครัน้ดำริเชนนี ้พระเถระไดเกดิ
ปตอิิม่เอบิใจ  ทำใหเลอืดในกายและรูปธรรมอ่ืนๆ ผองใส   โรคของพระเถระจึงอนัตรธานไปเหมือน
หยาดน้ำกล้ิงลงจากใบบัว

นอกจากน้ัน พระพุทธเจายงัตรัสโพชฌงค ๗ แกพระมหาโมคคัลลานเถระผอูาพาธท่ีภเูขา
คชิฌกฏูอีกดวย  ครัน้พระเถระสดบัโพชฌงคนีแ้ลวกห็ายจากอาพาธนัน้ทนัที

อนึง่ เมือ่พระพุทธเจาประทับอยทูีว่ดัเวฬุวนันัน้ ทรงพระประชวรหนัก   จงึรับสัง่ใหพระจนุทเถระ
สาธยายโพชฌงค ๗  ครัน้ทรงสดบัแลว พระองคทรงหายจากพระประชวรนัน้ (ส.ํมหา. ๑๙/๑๙๕-๑๙๗/๗๑
-๗๔).

อภยปรติร

อภยปรติร คอืปรติรไมมภียั เปนปรติรทีโ่บราณาจารยประพนัธขึน้ โดยอางคณุพระรตันตรยั
มาพิทกัษคมุครองใหมคีวามสวัสด ี  พระปริตรน้ีมปีรากฏใน ๗ ตำนาน และ ๑๒ ตำนาน ของไทย
และยังแพรหลายไปถึงประเทศสหภาพพมาและศรีลังกาอีกดวย.

ชยปรติร

ชยปริตร คอื พระปรติรทีก่ลาวถงึชยัชนะของพระพทุธเจา  แลวอางสจัจวาจานัน้มาพทิกัษ
คมุครองใหมคีวามสวัสด ี   คาถาท่ี ๑-๓ แสดงชัยชนะของพระพุทธเจา เปนคาถาท่ีโบราณาจารย
ประพนัธขึน้ภายหลงั   สวนคาถาที ่๔-๖ เปนพระพทุธพจนทีน่ำมาจากองัคตุตรนกิาย ปพุพณัหสูตร
(อ.ํ ๒๐/๑๕๖ - ๒๘๗).
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อาณากฺเขตฺตํ  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปริยนฺตํ  โหติ,
ยตถฺ  รตนปริตตฺ ํ  เมตตฺปรติตฺ ํ  ขนธฺปรติตฺ ํ  ธชคคฺปรติตฺํ
อาฏานาฏยิปริตตฺ ํ โมรปรติตฺนตฺ ิ อเิมสํ  ปรติตฺาน ํ อานภุาโว
ปวตตฺต.ิ

(วนิย. อ. ๑/๑๕๘.)

สถานที่ อานุภาพแหงพระปริตรเหลานี้ คือ รตนปริตร
เมตตาปริตร ขันธปริตร ธชัคคปริตร อาฏานาฏิยปริตร
โมรปริตร เปนไป   ชื่อวา อาณาเขต  ซึ่งมีแสนโกฏิจักรวาล
เปนทีส่ดุ.
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ภาคผนวก
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อาราธนาศลี ๕
มะยงั ภนัเต วสิงุ วสิงุ รกัขะณตัถายะ ตสิะระเณนะ สะหะ ปญจะ สลีาน ิยาจามะ.

ทตุยิมัป มะยงั ภนัเต วสิงุ วสิงุ รกัขะณตัถายะ ตสิะระเณนะ สะหะ ปญจะ สลีาน ิยาจามะ.
ตะติยมัป มะยัง ภนัเต วสิงุ วสิงุ รกัขะณตัถายะ ตสิะระเณนะ สะหะ ปญจะ สลีาน ิยาจามะ.

ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจา (ทั้งหลาย) ขอศีล ๕ พรอมทั้งไตรสรณาคมน เพื่อรักษา
[ศลีแตละขอ] แยกกัน.

ขาแตทานผูเจริญ แมคร้ังที่ ๒ ขาพเจา (ทั้งหลาย) ขอศีล ๕ พรอมท้ังไตรสรณาคมน
เพือ่รกัษา [ศลีแตละขอ] แยกกัน.

ขาแตทานผูเจริญ แมคร้ังที่ ๓ ขาพเจา (ทั้งหลาย) ขอศีล ๕ พรอมทั้งไตรสรณาคมน
เพือ่รกัษา [ศลีแตละขอ] แยกกัน.

อาราธนาศีล ๘
มะยงั ภนัเต  ตสิะระเณนะ สะหะ  อฏัฐะ สลีาน ิยาจามะ.

ทตุยิมัป มะยงั ภนัเต  ตสิะระเณนะ สะหะ  อฏัฐะ สลีาน ิยาจามะ.
ตะติยมัป มะยงั ภนัเต  ตสิะระเณนะ สะหะ  อฏัฐะ สลีาน ิยาจามะ.

ขาแตทานผเูจรญิ ขาพเจา (ทัง้หลาย) ขอศีล ๘ พรอมทัง้ไตรสรณาคมน.
ขาแตทานผเูจรญิ แมคร้ังที ่๒ ขาพเจา (ทัง้หลาย) ขอศีล ๘ พรอมทัง้ไตรสรณาคมน.
ขาแตทานผเูจรญิ แมคร้ังที ่๓ ขาพเจา (ทัง้หลาย) ขอศลี ๘ พรอมทัง้ไตรสรณาคมน.

หมายเหต:ุ ถาวาคนเดยีว เปลีย่นคำ “มะยงั” เปน “อะหัง” และเปลีย่น “ยาจามะ” เปน “ยาจาม”ิ.

ไตรสรณาคมน
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสัมพทุธสัสะ. (๓ ครัง้)

ขอนอบนอมแดพระผมูพีระภาคเจาพระองคนัน้ ซึง่เปนผไูกลจากกเิลส ตรสัรชูอบดวยพระองคเอง.

พทุธงั สะระณัง คจัฉามิ.
ธมัมงั สะระณัง คจัฉามิ.
สงัฆงั สะระณงั คจัฉาม.ิ

ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา-พระธรรม-พระสงฆ วาเปนทีพ่ึง่ทีร่ะลึก.



ภาคผนวก 105

ทตุิยัมป พทุธงั สะระณัง คัจฉาม.ิ
ทตุยิมัป ธมัมงั สะระณัง คัจฉาม.ิ
ทตุยิมัป สงัฆงั สะระณัง คัจฉาม.ิ

แมครัง้ที ่๒ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา-พระธรรม-พระสงฆ วาเปนทีพ่ึง่ทีร่ะลึก.

ตะติยมัป พทุธงั สะระณัง คัจฉาม.ิ
ตะติยมัป ธมัมงั สะระณัง คจัฉามิ
ตะติยมัป สงัฆงั สะระณัง คัจฉามิ

แมครัง้ท่ี ๓ ขาพเจาขอถึงพระพทุธเจา-พระธรรม-พระสงฆ วาเปนทีพ่ึง่ท่ีระลกึ.

เม่ือพระภิกษกุลาววา “ตสิรณคมนัง  นฏิฐติงั” (ไตรสรณาคมนจบแลว) ผสูมาทานรับวา
“อามะ  ภนัเต” (ครับ/คะ ทานผเูจริญ).

คำสมาทานสกิขาบท๑ ๕ (ศลี ๕)
๑) ปาณาติปาตา  เวระมะณี  สกิขาปะทัง  สะมาทิยาม.ิ

ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คอืเวนจากการฆาสตัวมชีวีติ.
๒) อะทนินาทานา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั  สะมาทยิาม.ิ

ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คอืเวนจากการถอืเอาสิง่ของท่ีเขามไิดให.
๓) กาเมสุมจิฉาจารา  เวระมะณี  สกิขาปะทัง  สะมาทิยามิ.

ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คอืเวนจากการประพฤตผิดิในกามทัง้หลาย.
๔) มสุาวาทา  เวระมะณี  สกิขาปะทัง  สะมาทิยามิ.

ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คอืเวนจากการพดูเทจ็.
๕) สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั  สะมาทยิาม.ิ

ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คอืเวนจาก (การดืม่) น้ำเมา คอื สรุาและเมรยั
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท.

ทานจะแสดงสรุปอานิสงสของสิกขาบทคือศีลเหลาน้ีวา
อมิาน ิปญจะ สกิขาปะทานิ. เหลานีแ้หละคือสิกขาบท (ศลี) ๕.
สเีลนะ สคุะตงิ ยนัต.ิ (รบัวา สาธ)ุ สตัวโลกจะไปสสูคุต ิ(คอืโลกมนุษยและเทวโลก) ไดดวยศีล.
สเีลนะ โภคะสัมปะทา. (รบัวา สาธ)ุ โภคทรพัยจะเพยีบพรอมบรบิรูณไดดวยศลี.
สเีลนะ นพิพตุงิ ยนัติ. (รบัวา สาธ)ุ สตัวโลกจะบรรลพุระนพิพานอนัเยน็สนทิไดดวยศลี.
ตสัม๎า สลีงั วโิสธะเย. เพราะฉะนัน้ บณัฑติผมูปีญญาพงึรกัษาศีลใหบริสทุธิ.์
๑ สกิขาบท คอื ขอปฏบิตัสิำหรบัศกึษาฝกฝนอบรมตน ใหกาย วาจา เรยีบรอยด ีไมมโีทษ (แกตนและผอูืน่)
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คำสมาทานสกิขาบท ๘ (ศลี ๘)
๑) ปาณาติปาตา เวระมะณี สกิขาปะทัง สะมาทิยามิ.

ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คอืเวนจากการฆาสตัวมชีวีติ.
๒) อะทนินาทานา เวระมะณ ีสกิขาปะทงั สะมาทยิาม.ิ

ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คอืเวนจากการถอืเอาสิง่ของท่ีเขามไิดให.
๓) อะพร๎หัม๎ะจะริยา เวระมะณ ีสกิขาปะทงั สะมาทยิาม.ิ

ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คอืเวนจากกรรมอันเปนขาศกึแกพรหมจรรย.
๔) มสุาวาทา เวระมะณ ีสกิขาปะทงั สะมาทยิาม.ิ

ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คอืเวนจากการพดูเทจ็.
๕) สรุาเมระยะ มชัชะ ปะมาทฏัฐานา เวระมะณี สกิขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ

ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คอืเวนจาก (การดืม่) น้ำเมา คอื สรุาและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท.

๖) วกิาละโภชะนา เวระมะณ ีสกิขาปะทงั สะมาทยิาม.ิ
ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คอืเวนจากการบรโิภคโภชนะในเวลาวกิาล๑.

๗) นจัจะ คตีะ วาทิตะ วสิกูะ ทสัสะนะ มาลา คนัธะ วเิลปะนะ ธาระณะ มณัฑะนะ
วภิสูะนฏัฐานา เวระมะณี สกิขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท คือเวนจากการฟอนรำ ขับรอง ประโคมดนตรีและ
ดูการละเลน อันเปนขาศึกตอการประพฤติพรหมจรรย การลูบไล ประดับ ทัดทรง
อนัเปนท่ีตัง้แหงการแตงตวั ดวยระเบียบดอกไม ของหอม เครือ่งยอม เครือ่งทา.

๘) อจุจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี สกิขาปะทัง สะมาทิยามิ.
ขาพเจาขอสมาทานสกิขาบท คอื เวนจากการนัง่หรอืนอนบนทีน่ัง่ทีน่อนอนัสงู
หรือที่นั่งท่ีนอนใหญ.

ทานจะแสดงสรุปอานิสงสของสิกขาบทคือศีลเหลาน้ีวา
อมิาน ิอฏัฐะ สกิขาปะทาน ิสะมาทยิามิ. (วาตาม ๓ ครัง้) ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท ๘ เหลานี.้
สเีลนะ สคุะติง ยนัต.ิ (รบัวา สาธุ) สตัวโลกจะไปสสูคุต ิ(คอืโลกมนษุยและเทวโลก) ไดดวยศลี.
สเีลนะ โภคะสัมปะทา. (รบัวา สาธ)ุ โภคทรพัยจะเพยีบพรอมบรบิรูณไดดวยศลี.
สเีลนะ นพิพตุงิ ยนัต.ิ (รบัวา สาธุ) สตัวโลกจะบรรลพุระนพิพานอนัเยน็สนทิไดดวยศลี.
ตสัม๎า สลีงั วโิสธะเย. เพราะฉะนั้น บัณฑิตผูมีปญญาพึงรักษาศีลใหบริสุทธิ์.
๑ วกิาล คอื เวลาตัง้แตพระอาทติยเทีย่งแลว ไปจนถงึกอนอรณุวนัใหม.
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อาราธนาพระปริตร
วปิตตปิะฏพิาหายะ สพัพะสัมปตตสิทิธยิา
สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะรติตงั  พ ๎รถูะ  มงัคะลงั
วิปตติปะฏิพาหายะ สพัพะสมัปตตสิทิธยิา
สัพพะภะยะวินาสายะ ปะรติตงั  พ ๎รถูะ  มงัคะลงั
วิปตติปะฏิพาหายะ สพัพะสมัปตตสิทิธยิา
สัพพะโรคะวินาสายะ ปะรติตงั  พ ๎รถูะ  มงัคะลัง.

เพ่ือปองกนัความวบิตั ิ  เพือ่ความสำเรจ็แหงสมบตัทิัง้ปวง  เพือ่ใหทกุข-ภยั-โรค ทัง้หมด
พนิาศไป  ขอทานทัง้หลายจงสวดพระปรติรอนัเปนมงคล.

อาราธนาธรรม
พ๎รัห๎มา จะ  โลกาธิปะต ี สะหมัปะติ
กะตญัชะล ี อะนะธวิะรงั  อะยาจะถะ
‘สนัตธีะ  สตัตาปปะระชักขะชาตกิา
เทเสต ุ ธมัมัง  อะนกุมัปมงั  ปะชงั’.

ก็ทาวสหัมบดีพรหม ผูเปนอธิบดีแหงโลก ไดประนมกรนมัสการกราบทูลวิงวอนพระผูมี
พระภาคเจา ผกูัน้เสยีซึง่ความมดืบอด วา  ‘สตัวโลกทัง้หลายทีม่ธีลุคีอืราคาทกิเิลส ในปญญาจกัษุ
นอยเบาบาง มอียใูนโลกน้ี  ขอพระผมูพีระภาคเจาทรงแสดงธรรมอนเุคราะหหมสูตัวนีเ้ถดิ’.
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อานิสงสแหงศีล
ศีลนี้มีคุณคาหรือคุณสมบัติประจำตัว ถึงใครจะรักษาหรือไมรักษาก็ตาม  คุณคาก็ยังอยู

ในตวัของศลีเอง    หรอืผรูกัษาจะเปนใครกต็าม  คณุคานัน้กจ็ะไปอยกูบัตวัผนูัน้เหมอืนกนัหมด
เหมือนยามสีรรพคณุในการรกัษาโรคประจำอยใูนตวัฉะนัน้    คณุคาหรือคณุสมบตัขิองศลีนัน้คอื

๑. มลวิโสธนํ เปนเครื่องชำระมลทิน
๒. ปริฬาหวูปสมนํ เปนเคร่ืองระงับความเรารอน
๓. สุจิคนฺธวายนํ เปนเครื่องทำใหกลิ่นสะอาดฟุงไป
๔. สคฺคนิพฺพานาธิคมุปายํ เปนวิธีใหเขาถึงสวรรคและพระนิพพาน
๕. โสภาลงฺการปสาธนํ เปนเคร่ืองประดับอันงดงาม
๖. ภยวิธมนํ เปนเครื่องกำจัดภัยอันตราย
๗. กิตฺติชนนํ เปนส่ิงที่ทำใหมีชื่อเสียง
๘. ปาโมชฺชํ เปนสิ่งที่ทำใหรื่นเริง

อนึง่ ผรูกัษาศลีใหบรสิทุธิอ์ยเูสมอ ศลียอมอำนวยผลใหอยางนีค้อื
๑. โภคสมฺปทา เปนเหตุใหไดทรพัยสมบัต ิขาทาส บริวาร เปนตน
๒. กลฺยาณกิตฺตึ เปนเหตใุหมชีือ่เสยีงดงีาม
๓. สมุหวิสารทํ เปนเหตุใหเปนคนแกลวกลาอาจหาญเวลาเขาสงัคม
๔. อสมฺมุฬฺหํ เปนเหตใุหมสีต ิไมหลงในเวลาใกลตาย
๕. สุคติปรายนํ เปนเหตใุหเกดิในสคุติ

รวมความแลวผูรักษาศีลยอมจะไดรับทั้งคุณสมบัติที่มีอยูในตัวศีล เหมือนคนไขไดรับ
สรรพคณุของยาทีม่อียใูนตัวยา และยอมไดรบัผลจากการรกัษาศลี เหมอืนคนไขไดรบัผลจาก
การบรโิภคยาหายจากโรคภยัไขเจบ็เปนตน ฉะนัน้

อนึง่ โดยสรปุ ผรูกัษาศีลยอมไดรบัอานสิงสแหงการรักษา ๓ ประการ ซึง่พระทานวาใหฟง
ในตอนทายใหศลีนัน้เอง คอื

๑. สเีลน สคุต ึยนตฺิ คนจะไปสสูคุตภิมูไิด กเ็พราะศลี
๒. สเีลน โภคสมฺปทา คนจะพร่ังพรอมดวยสมบตั ิกเ็พราะศลี
๓. สเีลน นพิพฺตุ ึยนตฺิ คนจะไปพระนิพพานได กเ็พราะศีล
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อานิสงสขอที่ ๑  ทานหมายเอาสวรรคสมบัติ คือสมบัติอันจะพึงไดรับหลังจากสิ้นชีพไป
แลวมีสมบัติทิพยอยูในหมูเทพชั้นใดชั้นหนึ่งเปนตน

อานิสงสขอที่ ๒  ทานหมายเอามนุษยสมบัติ คือสมบัติที่พึงไดรับในเวลาท่ียังมีชีวิตอยู
หรอืทีจ่ะพึงไดรบัเม่ือกลับมาเกิดเปนมนุษยอกี เชน รปูสมบัต ิทรพัยสมบัต ิบรวิารสมบัต ิเกยีรติยศ
ชื่อเสียงเปนตน

อานสิงสขอที ่๓  ทานหมายเอานิพพานสมบัต ิคอืสมบัตขิัน้สดุยอด ไมเจอืดวยความสุข
หรอืทกุขอกี เปนความหลดุพนแหงจติไมตองมาเวยีนวายตายเกดิในวฏัฏสงสารนีอ้กี

ทัง้นีม้ไิดหมายความวา เพยีงรักษาศีลอยางเดยีวเทานัน้แลวจะไดสมบตัทิกุประการ ดงัวา
มากห็าไม   เปนแตวาศลีท่ีรกัษาบรสิทุธิด์แีลว เปนเบือ้งตนเปนพืน้ฐานแหงการทำความดสีงูขึน้ไป
เชน การบำเพ็ญสมาธิ การเจริญวิปสสนา เปนตน ซึ่งจะเปนเหตุใหไดรับสมบัติอันสูงสุด เชน
พระนพิพานได   เพราะผมูศีลีไมบรสิทุธิห์รือไมรกัษาศลีเลย จะเจรญิวปิสสนาทำสมาธใิหไดรบัผลนัน้
เปนไปไมได เพราะจิตของเราจะฟงุซานรำคาญ ไมเปนสมาธิ ผมูศีลีหมดจดเทานัน้จงึทำไดดแีละเกิด
ผลดี ฉะน้ัน จงึวาศีลเปนพืน้ฐานของคุณธรรมช้ันสงูขึน้ไปคือสมาธิ และสมาธิ เปนพืน้ฐานของปญญา
อีกช้ันหนึ่ง เม่ือมีศีลบริสุทธิ์แลวจึงเปนเหตุใหไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ
ดังกลาว

อนึง่ ศลีนีน้อกจากจะมคีณุสมบตัดิงักลาว อนัเปนประโยชนรวมแลว แตละขอยงัมปีระโยชน
ประจำอกี เหมอืนยาแตละขนานกม็สีรรพคณุประจำตวั และเฉพาะตวัอยฉูะนัน้ เชน

ศลีขอที ่๑ เปนเหตใุหอายยุนื มโีรคนอย รางกายแขง็แรง เปนตน
ศลีขอที ่๒ เปนเหตใุหมสีมบัตมิาก รกัษาสมบัตไิวได สมบัตไิมเปนอนัตรายดวยภัยตางๆ เปนตน
ศลีขอที ่๓ เปนเหตุใหไดคคูรองท่ีด ีมคีวามรักมัน่คง ครอบครัวไมแตกแยกกัน เปนตน
ศลีขอท่ี ๔ เปนเหตใุหมคีำพดูเปนท่ีนาเชือ่ถอื มเีสยีงไพเราะ ไมมกีลิน่ปาก เปนตน
ศลีขอท่ี ๕ เปนเหตใุหมสีตมิัน่คง ไมหลงลืม มปีญญาเฉลยีวฉลาด เปนตน

สวนผมูกัประพฤตลิวงละเมดิศลีนัน้ ยอมไดรบัโทษหลายอยางตางประการ อนัตรงกนัขาม
กับประโยชนของศีลที่กลาวแลว

เพราะฉะน้ัน ผหูวังความสุข ความสงบ และสมบัตดิงักลาว พงึรกัษาศีลของตนใหบรสิทุธิ์
บรบิรูณด ีไมใหดาง ไมใหพรอย ดวยประการท้ังปวง   พงึรกัษาใหดเีทาชวีติ เหมือนนกตอยตีวดิ
รักษาไข  เหมือนจามรีรักษาขนหาง  เหมือนมารดารักษาบุตรนอย  และเหมือนคนมีตาดี
ขางเดยีวรกัษาดวงตาของตนไว ฉะนัน้  เมือ่เปนดงันีย้อมจะไดรบัประโยชนสมปรารถนา.
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องคแหงศลี
องคแหงศีล คือ ขอที่ทานกำหนดไวประจำศีลแตละขอ เพื่อใหผูรักษาศีลไดกำหนดรูวา

ศีลที่ตนกำลังรักษาอยูนั้นจะขาดดวยลักษณะใดบาง   จะดางจะพรอยไปดวยลักษณะใดบาง
เปนการปองกนัศลีจากการขาดได   เพราะผรูกัษาศีลรตูวักอนแลววา ถาไปทำอยางน้ีๆ ศลีจะขาด
และองคศลีนีย้งัเปนเคร่ืองตัดสนิไดอกีวา  ถาไปทำอยางน้ีมา ศลีจะขาดหรือไม   โดยนำการกระทำ
นัน้มาเทยีบกบัองคศลีท้ังหมดในขอนัน้   ถาไดครบองคศลี ศลีขอน้ันกเ็ปนอันขาดแลว   ถาไมครบ
กแ็สดงวายงัไมขาด เปนเพยีงดางหรือพรอยไปเทานัน้  แตนบัวาศลีมมีลทินไมบรสิทุธิแ์ลว  ดงัน้ี
เปนตน   ในศลีแตละสกิขาบทมีองคดงันี้

สกิขาบทที ่๑ : มอีงค ๕  คอื
๑. ปาโณ สตัวทีฆ่าเปนสตัวมปีราณ คอื มลีมหายใจ
๒. ปาณสฺญิตา ผูฆารูวาสัตวนั้นมีลมหายใจ
๓. วธกจิตฺตํ มคีวามตัง้ใจจะฆาใหตาย
๔. อุปกฺกโม พยายามฆาสตัวนัน้  โดยทีส่ดุแมจะพยายามเพยีง

เอือ้มมือไปฆาเทานัน้ กจ็ดัเปนพยายามเหมือนกัน
๕. เตน มรณํ สตัวนัน้ส้ินลมหายใจไปดวยความพยายามเพยีงนัน้

สกิขาบทที ่๒ : มอีงค ๕ คอื
๑. ปรปริคฺคหิตํ ของที่ลักเปนของมีเจาของ
๒. ปรปริคฺคหิตสฺญิตา ผูลักก็รูวาของน้ันมีเจาของ
๓. เถยฺยจิตฺตํ มีความจงใจจะลัก
๔. อุปกฺกโม พยายามลักของน้ัน โดยท่ีสดุแมเพยีงเอ้ือมมือ

ไปหยบิเอาเทานัน้
๕. เตน หรณํ นำของนัน้มาได ดวยความพยายามนัน้

สกิขาบทที ่๓ : มอีงค ๔ คอื
๑. อคมนียวตฺถุ เปนบคุคลท่ีไมควรไปลวงละเมิด ๒๐ จำพวก

มชีายหญิงทีม่ภีรรยาสามีแลว เปนตน
๒. ตสมฺ ึเสวนจติตฺํ จงใจจะเสพในบุคคลน้ัน
๓. เสวนปปฺโยโค มคีวามพยายามในการเสพ
๔. มคเฺคน มคคฺปปฺฏปิตฺตอิธิวาสนํ ใหอวัยวะเพศถึงกัน
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สกิขาบทน้ี ถาเปนสกิขาบทที ่๓ ในศลี ๘ กม็อีงค ๒ คอื
๑. เสวนจิตฺตํ จงใจจะเสพ
๒. มคเฺคน มคคฺปปฺฏปิาทนํ ใหอวยัวะเพศถงึกนัเพยีงชัว่เมลด็งาเดยีว

สกิขาบทท่ี ๔ : มอีงค ๔ คอื
๑. อตถํ วตถฺุ เร่ืองทีพ่ดูเปนเรือ่งไมจริง ไมมจีริง
๒. วิสํวาทนจิตฺตํ จงใจจะพูดใหผิดไปจากความจริง
๓. ตชโฺช วายาโม พูดคำน้ันออกไป
๔. ปรสสฺ ตทตถฺวชิานนํ ผฟูงเขาใจความหมายเหมอืนอยางท่ีพดูออกไปนัน้

สกิขาบทท่ี ๕ : มอีงค ๔ คอื
๑. มทนียํ ของทีด่ืม่เปนของทีท่ำใหมนึหรอืเมาได เชน สรุา

เปนตน
๒. ปาตุกมฺยตาจิตฺตํ จงใจจะดื่ม
๓. ตชโฺช วายาโม ดื่มน้ำนั้นเขาไป
๔. ปตปฺปเวสนํ น้ำดื่มนั้นไหลลวงลำคอเขาไป

สกิขาบทท่ี ๖ :  มอีงค ๔ คอื
๑. วิกาโล เวลาน้ันเปนเวลาต้ังแตเที่ยงตรงไปจนถึงกอน

อรุณวันใหมขึ้นมา
๒. ยาวกาลิกํ ของท่ีกลนืกนิน้ันเปนของนับเขาในจำพวกอาหาร
๓. อชโฺฌหรณปปฺโยโค พยายามกลืนกินของน้ัน
๔. เตน อชโฺฌหรณํ กลืนกินของนั้นจนลวงลำคอลงไป

สกิขาบทท่ี ๗ : ตอนท่ีวาดวยการดูฟอนรำ ขบัรอง และประโคมดนตรี มอีงค ๓ คอื
๑. นจฺจาทีนิ สิง่ทีด่หูรอืฟง เปนการฟอนรำขบัรอง เปนตน
๒. ทสสฺนตฺถาย คมนํ ไปเพ่ือจะดูหรือฟงส่ิงน้ัน
๓. ทสฺสนํ ดูหรือฟงสิ่งน้ัน

ตอนทีว่าดวยการทดัทรงดอกไม ประดบัตกแตงรางกาย เปนตน มอีงค ๓ คอื
๑. มาลาทีน ํ อญฺตรตา ของน้ันเปนเคร่ืองประดบัตกแตงรางกายมดีอกไม

และของหอม เปนตน
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๒. อนฺุญาตการณาภาโว ไมมีเหตุจำเปนที่ทรงอนุญาตไว เชน ทายาเพ่ือ
บำบดัโรค เปนตน

๓. อลงฺกตภาโว ประดบั ทดัทรง ตกแตง ลบูไล ของเหลานัน้
ดวยตองการใหสวยงาม

สกิขาบทท่ี ๘ : มอีงค ๓ คอื
๑. อุจฺจาสยนมหาสยนํ ของนัน้ เปนทีน่ัง่หรอืทีน่อนอนัสงูหรอืใหญ
๒. อุจฺจาสยนมหาสยนสฺญิตา ตวัเองก็รวูาเปนทีน่ัง่ หรอืทีน่อนอนัสงูใหญ
๓. อภินสิทีน ํวา อภนิปิชชฺน ํวา นั่งหรือนอนบนที่นั่งหรือที่นอนนั้น

องคศีลเหลานี้ทานกำหนดไวเพื่อเปนเครื่องตัดสินวา สิกขาบทนั้นๆ จะขาดหรือไมในเมื่อ
มีการลวงละเมิดขึ้น เปนทางขจัดความแคลงใจสงสัยของผูรักษาไดเปนอยางดี เพราะวาบางคร้ัง
แมแตตวัเองก็ไมทราบวา ทีท่ำไปนัน้เปนการลวงละเมิดศลีหรือไม เมือ่ใชหลักคอืองคศลีขอน้ันๆ ไป
เทยีบจงึจะทราบได คอื ถาทำไปครบทกุองคในศลีขอนัน้ เปนอนัวาศลีขอนัน้ขาดถาไมครบทกุองค
ก็ยังไมขาด เชน เผลอไปใชมือลูบตามตัวบังเอิญไปถูกยุงตายเขาอยางนี้ ศีลยังไมขาด เพราะไม
ครบองค ปาณาติบาต คอื ไมไดมเีจตนาจะทำใหตาย แตองคอืน่ๆ มอีย ูศลีนัน้จงึเปนเพยีงดางพรอย
เทานัน้ ดงันีเ้ปนตวัอยาง องคศลีนัน้จงึเปนหลักสำคญัทีค่วรจำใหไดแมนยำสำหรบัปฏิบตัไิดถกูตอง
เพือ่ตดัสนิใจความสงสัยของตัว จะไดไมเกดิวิปฏสิาร เดอืดรอน ไมสบายใจ ในเม่ือไปลวงละเมิดเขา
โดยไมไดตั้งใจ

ศลีขาด คอื ศลีของผสูมาทานศีลแลวแตไมรกัษาศีลน้ันใหด ีลวงละเมิดเปนประจำทำใหขาด
ตนขาดปลาย หาทีบ่รสิทุธิบ์รบิรูณจรงิๆ ไดยาก เหมอืนผาทีข่าดตรงชายรอบผนื ฉะนัน้

ศลีทะล ุคอื ศลีของผชูอบลวงละเมิดสิกขาบทกลางๆ หรือลวงองคศลีกลางๆ เสมอแตสกิขาบท
ตนกบัปลาย หรอืองคตน กบัปลายยงัดอีย ู เหมือนกบัผาท่ีทะลเุปนชองโหวตรงกลางแตชายรอบๆ
ยงัใชไดอย ูฉะนัน้

ศลีดาง คอื ศลีของผชูอบลวงละเมดิสกิขาบททเีดยีว ๒ หรือ ๓ ขอ หรือลวงองคศลีครัง้
เดยีว ๒ หรอื ๓ องคเลย เหมือนแมโคดางท่ีกระดำกระดางไปทัว่ทัง้ตวัดวยลายขาวบาง ดำบาง
ตามหลงั ตามทอง ฉะนัน้

ศลีพรอย คอื ศลีของผชูอบลวงละเมดิศลีคราวละสิกขาบท หรอืลวงองคศลีคราวละองค
สององค คือมีศีลบริสุทธิ์บาง ไมบริสุทธิ์บาง สลับกันไป เหมือนแมโคลายซ่ึงมีตัวพรอยไปดวย
จดุดำๆ ขาวๆ ทีข่ึน้ทัง้ตวั ฉะนัน้.
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ธรรมของอบุาสก-อบุาสิกาแกว (อบุาสก-อบุาสกิารตนะ)
คำวา อบุาสก หรอื อบุาสกิา นี ้แปลวา ผเูขาไปนัง่ใกล หรือ ผอูยใูกลพระรตันตรยั คอื

ผูยอมรับนับถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เปนที่พึ่งที่ระลึกของตนตลอดเวลา ใฝใจสนใจ
อยแูตในสามส่ิงนีเ้ทานัน้  และผเูปนอบุาสกอุบาสิกา พงึประกอบดวยธรรม ๕ ประการน้ี คอื

๑. มศีรทัธาม่ันคง คอื มคีวามเชือ่ความเลือ่มใสในพระรตันตรยัไมจดืจาง ไมคลอนแคลน
ถึงจะมีเหตุใหคลายศรัทธาบางในบางขณะ ก็ไมหวั่นไหวคลอนแคลนไปตามเหตุนั้นๆ เชน มีคนตู
พระพทุธองคใหไดยิน กย็งัมัน่คงดวยศรทัธาในพระพทุธองคอย ูไมเกดิความสงสยัแคลงใจวา ทีเ่ขา
พดูน้ันเปนจรงิหรอืไม ดงันีเ้ปนตวัอยาง

๒. มีศีลบริสุทธิ์ คือ พยายามรักษาศีลของตนท่ีรับสมาทานมาแลวใหหมดจด ไมใหขาด
ไมใหทะลุ ไมใหดาง ไมใหพรอย รักษาไวเทาชีวิตของตน ถึงจะมีเหตุใหตองละเมิดก็พยายาม
หลีกเลี่ยงเหตุอันนั้นไป

๓. ไมถือมงคลตื่นขาว คือ ไมเชื่อถือฤกษยาม เคราะห มงคลภายนอกตางๆ เปนตน
เพราะสิง่เหลานีพ้ระพทุธองคทรงตรสัวา  หามอีทิธพิลทำใหเปนคนดคีนเลว ตกนรกหรอืข้ึนสวรรค
ไดไม  กลบัทำใหงมงายย่ิงขึน้  หางจากธรรมท่ีแทจรงิมากข้ึน   ไมใหเปนคนหูเบาเช่ืออะไรงายๆ
โดยไมพจิารณาใหถองแท หรือถามทานผรูเูสยีกอนท่ีจะเช่ือหรือไมเชือ่ กรรมคือการกระทำของตัว
เทานั้นวา ตัวทำกรรมไวเชนไร ตองไดรับผลเชนนั้นแน ใหเชื่อวาคนเกิดมามีกรรมติดตัวมาทุกคน
ใหเช่ือวาคำสอนของพระพทุธศาสนานีเ้ปนทางใหพนทกุขไดจรงิ  เปนตน

๔. ไมแสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา คอื ไมคลอยตามพิธกีรรมซ่ึงเปนของตางศาสนา
ไมทำตามลทัธอินัใดทีข่ดัตอความดงีามและศลีธรรมในพระพทุธศาสนา

๕. บำเพญ็แตบญุในพระพุทธศาสนา คอื มงุแสวงบุญตามหลักคำสอนของพระพุทธองค
เทานั้น เชน ใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ประกอบดวยเมตตากรุณา มีความกตัญูกตเวที
ตอผมูพีระคุณ เปนตน เพราะการทำการประพฤตเิชนนี ้ถอืวาเปนบญุในพระพุทธศาสนา

ทั้ง ๕ ประการนี้ จัดเปนธรรมของอุบาสกอุบาสิกา  อันผูเปนอุบาสกอุบาสิกาพึงปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด เพือ่ความเปนอบุาสกอุบาสิกาอยางสมบูรณ เพือ่สำเร็จประโยชนตามท่ีตองการ
ถาขาดไปเสียขอใดขอหนึ่ง ก็จะทำใหขาดคุณสมบัติไป  ทำใหเปนอุบาสกอุบาสิกาท่ีไมสมบูรณ

อนึง่ ผปูระกอบดวย วบิตั ิ ๕ ตอไปน้ี  ไมจดัเปนอบุาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาเลย
คือ
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๑. มีศรัทธาในพระรัตนตรัยไมมั่นคง
๒. ศีลไมบริสุทธิ์
๓. ถอืมงคลต่ืนขาว เชน ลอดทองชางแลวเปนมงคล เปนตน   ไมเชือ่กรรม
๔. แสวงเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา
๕. ไมทำบุญในพระศาสนา

นอกจากนี ้พระพทุธองคยงัตรสัถึง คณุสมบตัขิองอบุาสกอบุาสกิา อกี ๗ ประการ คอื
๑. ไมขาดการเย่ียมเยียนพบพระภิกษุ
๒. ไมละเลยการฟงธรรม
๓. ศกึษาในอธศิลี
๔. มากดวยความเล่ือมใสในภกิษทุัง้หลาย ทัง้ทีเ่ปนเถระ ผใูหม และผปูานกลาง
๕. ไมฟงธรรมดวยตัง้ใจจะคอยเพงโทษตเิตยีน
๖. ไมแสวงหาเน้ือนาบุญนอกพระศาสนาน้ี [แตถาสงเคราะหบุคคลในศาสนาอ่ืนดวยหลัก

มนษุยธรรม ไมหาม]
๗. ทำการสนับสนุนในพระศาสนานี้เปนเบื้องตน [คือรูจักใหความสำคัญแกศาสนาท่ีตน

นับถือกอน]

การคาตองหามสำหรบัอบุาสกอบุาสกิา (มจิฉาวณิชชา)
๑. คาขายเครือ่งประหาร คอื คาขายอาวุธอนัเปนเคร่ืองมือสำหรบัฆาสตัว เบยีดเบียน

สตัว ทกุชนดิ เชน ปน หอก ดาบ แห อวน ลอบ เปนตน   สวนเคร่ืองมอื เชน มดี ขวาน สิว่ จอบ
เสียม และส่ิงอื่นๆ อันเปนเครื่องประกอบในการทำมาหากิน [ที่ไมเบียดเบียนสัตว] ตามปกติ
กไ็มไดหามคาขาย เพราะไมไดมงุขายใหใครนำไปใชเปนอาวธุประหารสัตว  แตถามงุคาใหเปนเครือ่ง
ประหาร ทานหาม

๒. คาขายมนุษย คอื การหลอกลวงมนษุยไปขาย การขายทาส การตัง้สำนกับำเรอชาย
เปนตน  จดัเปนคามนษุยทัง้สิน้

๓. คาขายสตัวเปนๆ สำหรบัฆาเปนอาหาร คอื การคาขายสัตวทีม่เีน้ือเปนอาหาร เชน
หม ู เปด ไก โค กระบอื ปลา นก เปนตน   แตถาคาสตัวเลีย้งหรอืสตัวใชงาน ถงึจะมเีนือ้เปน
อาหารกต็าม  เขาเลีย้งไวเพือ่ทำงาน   ขายไปเพือ่ใหเลีย้งใชงาน  ไมนบัเปนคาขายในขอนี้

๔. คาขายน้ำเมา คอื คาขายเครือ่งดองของเมา ยาเสพตดิ ซึง่เปนเหตใุหเกดิความประมาทได
ทุกชนิด แตถาเปนจำพวกยาดองสุราอ่ืนใดท่ีมีของมึนเมาเจือปนอยู ซึ่งเปนยารักษาโรคเทานั้น
เปนตน กค็าขายได

๕. คาขายยาพิษ เปนไปเพือ่เบยีดเบยีนสัตวอืน่โดยตรง  แสดงถงึความเหีย้มโหด.
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คำถวายสังฆทาน
คำถวายภัตตาหาร

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ.
สาธุ โน ภนัเต ภกิขสุงัโฆ อมิาน ิภตัตาน ิสะปะรวิาราน ิปะฏคิคณัห๎าต ุอมัห๎ากญัเจวะ
ญาตะกานญัจะ ทฆีะรตัตัง หติายะ สุขายะ นพิพานายะ จะ.

ขาแตพระสงฆผเูจรญิ  ขาพเจาทัง้หลาย ขอนอมถวายภัตตาหาร กบัทัง้บรวิารเหลาน้ี
แดพระภิกษุสงฆ.  ขอพระภกิษสุงฆ จงรบัภตัตาหาร กบัทัง้บรวิารเหลานี ้ของขาพเจาทัง้หลาย
เพือ่ประโยชน เพือ่ความสขุ และเพือ่มรรคผลนพิพาน แกขาพเจาทัง้หลาย และญาตขิองขาพเจา
ทัง้หลาย ตลอดกาลนาน เทอญ.

หมายเหตุ : ถาไมมเีครือ่งบรวิารถวายพวงดวย  กต็ดัคำบาลวีา “สะปะรวิาราน”ิ หรอื
“สะปะรวิารงั” และคำทีแ่ปลวา “กบัทัง้บริวาร” ออกเสยีทกุแหง.

คำถวายขาวสาร
อิมานิ มะยัง ภันเต ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ.

สาธ ุโน ภนัเต.   ภกิขสุงัโฆ อมิานิ ตณัฑุลาน ิสะปะรวิาราน ิปะฏิคคณัห๎าต ุอมัห๎ากญัเจวะ
ญาตะกานญัจะ ทฆีะรตัตัง หติายะ สขุายะ นพิพานายะ จะ.

ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายขาวสาร กับทั้งบริวารเหลานี้
แดพระภิกษุสงฆ.   ขอพระภิกษสุงฆ จงรบัขาวสาร กบัทัง้บรวิารเหลาน้ี ของขาพเจาทัง้หลาย
เพือ่ประโยชน เพือ่ความสขุ และเพือ่มรรคผลนพิพาน แกขาพเจาทัง้หลาย และญาตขิองขาพเจา
ทัง้หลาย ตลอดกาลนาน เทอญ.

คำถวายพระพุทธรูป
อมิงั มะยงั ภนัเต พทุธะปะฏมิงั ภกิขสุงัฆสัสะ โอโณชะยามะ.  สาธ ุโน ภนัเต

ภกิขสุงัโฆ อมิงั พทุธะปะฏมิงั ปะฏคิคณัห๎าต ุอมัห๎ากญัเจวะ ญาตะกานญัจะ ทฆีะรตัตงั
หติายะ สขุายะ นพิพานายะ จะ.

ขาแตพระสงฆผเูจริญ ขาพเจาทัง้หลาย ขอนอมถวายพระพุทธปฏิมานี ้แดพระภิกษสุงฆ.
ขอพระภิกษสุงฆ จงรบัพระพุทธปฏมิานี ้เพือ่ประโยชน เพ่ือความสุข และเพ่ือมรรคผลนิพพาน
แกขาพเจาทัง้หลาย และญาติของขาพเจาท้ังหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ.
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คำถวายผาปา (ผาบงัสกุลู)
อมิาน ิมะยงั ภนัเต ปงสกุลูะจวีะราน ิสะปะรวิาราน ิภกิขสุงัฆสัสะ โอโณชะยามะ.

สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปงสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณ๎หาตุ
อมัห๎ากญัเจวะ ญาตะกานญัจะ ทฆีะรัตตงั หติายะ สขุายะ นพิพานายะ จะ.

ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายผาปา กับทั้งบริวารเหลานี้
แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆ จงรับ ผาปา กับทั้งบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย
เพือ่ประโยชน เพือ่ความสขุ และเพือ่มรรคผลนพิพาน แกขาพเจาทัง้หลาย และญาตขิองขาพเจา
ทัง้หลาย ตลอดกาลนาน เทอญ.

คำถวายผาอาบน้ำฝน (ผาวสัสกิสาฎก)
อมิาน ิมะยงั ภนัเต วสัสกิะสาฏกิาน ิสะปะริวาราน ิภกิขสุงัฆสัสะ โอโณชะยามะ.

สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ  วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณ๎หาตุ
อมัห๎ากญัเจวะ ญาตะกานญัจะ ทฆีะรตัตัง หติายะ สขุายะ นพิพานายะ จะ.

ขาแตพระสงฆผเูจรญิ ขาพเจาทัง้หลาย ขอนอมถวายผาอาบน้ำฝน กบัทัง้บรวิารเหลานี้
แดพระภิกษสุงฆ.   ขอพระภิกษสุงฆจงรับ ผาอาบน้ำฝน กบัทัง้บริวารเหลานี ้ของขาพเจา
ทัง้หลาย เพ่ือประโยชน เพือ่ความสุข และเพ่ือมรรคผลนิพพาน แกขาพเจาทัง้หลาย และญาติ
ของขาพเจาทัง้หลาย ตลอดกาลนาน เทอญ.

คำถวายผากฐิน
อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ. สาธุ

โน ภนัเต  สงัโฆ อมิงั สะปะรวิารงั กะฐนิะทสุสงั ปะฏคิคณัห๎าต.ุ   ปะฏคิคะเหต๎วา จะ
อมินิา ทสุเสนะ กะฐินงั อตัถะระตุ อมัห๎ากญัเจวะ ญาตะกานัญจะ ทฆีะรตัตงั หติายะ
สขุายะ นพิพานายะ จะ.

ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายผากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้
แดพระภิกษุสงฆ.   ขอพระภิกษุสงฆ จงรับผากฐิน กับทั้งบริวารนี้ ของขาพเจาทั้งหลาย
ครัน้รบัแลว ขอจงกรานกฐนิดวยผานี ้เพือ่ประโยชน เพือ่ความสุข และเพือ่มรรคผลนพิพาน
แกขาพเจาทัง้หลาย และญาตขิองขาพเจาทัง้หลาย ตลอดกาลนาน เทอญ.
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คำถวายเสนาสนะ กฏุ ิวหิาร
อมิาน ิมะยงั ภนัเต เสนาสะนาน ิอาคะตานาคะตสัสะ จาตทุทสิสัสะ ภกิขสุงัฆสัสะ

โอโณชะยามะ.    สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ เสนาสะนานิ ปะฏคิคัณห๎าตุ
อมัห๎ากัญเจวะ ญาตะกานญัจะ ทฆีะรตัตงั หติายะ สขุายะ นพิพานายะ จะ.

ขาแตพระสงฆผเูจรญิ ขาพเจาทัง้หลาย ขอนอมถวายเสนาสนะเหลานี ้แดพระภิกษสุงฆ
ผมูใีนทิศทัง้ ๔  ทีม่าแลวกด็ ียงัไมมาก็ด.ี   ขอภิกษสุงฆจงรับ เสนาสนะเหลาน้ี ของขาพเจา
ทัง้หลาย เพ่ือประโยชน เพือ่ความสุข และเพ่ือมรรคผลนิพพาน แกขาพเจาทัง้หลาย และญาติ
ของขาพเจาทัง้หลาย ตลอดกาลนาน เทอญ.

คำบูชาขาวพระ
อกุาสะ สปูะพ๎ยญัชะนะสมัปนนงั  สาลนีงั  โภชะนญัจะ (โอทะนญัจะ)  อทุะกงั วะรงั

พทุธสัสะ ธมัมสัสะ สงัฆสัสะ ปเูชม.ิ
ขาพเจาขอโอกาส บูชาซ่ึงโภชนะ (และขาวสุก) แหงขาวสาลี อันสมบูรณดวยแกง

และกับ และน้ำบริสทุธ์ิ  แดพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ.

คำลาขาวพระ
เสสงั มงัคะลงั ยาจาม.ิ   ขาพเจาขอสิง่ทีเ่หลอือนัเปนมงคล.

คำกรวดน้ำแบบสั้น
อทิงั  เม  ญาตีนงั  โหตุ.

ขอบญุนีจ้งสำเรจ็แกญาตทิัง้หลายของขาพเจา. (คำอทุศิของพระเจาพมิพสิาร)

สขุติา  โหนต ุ ญาตะโย.
ขอญาติทัง้หลายจงเปนสุขเถดิ.  (พระพทุธภาษติ).
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วธิปีฏบิตัภิาวนาเบ้ืองตน

นั่งคูบัลลังกขัดสมาธิ เทาขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือซาย ปลายน้ิวชี้มือขวาจรด
หวัแมมอืซาย  อชุ ุกาย ํปณิธาย ตัง้กายใหตรง คอืวดัตัง้แตปลายน้ิวชีข้องเทาขวา ถงึกลาง
ลกูสะบาของหวัเขาขวา เทากบัระยะจากบนตาตมุขาขวาจรดใตลกูคาง

ปรมิขุ ํสตึ อปุฏฐเปตวฺา เขาไปตัง้สตไิวใหมหีนารอบ มสีตทิกุเมือ่  เหลอืบตาขึน้นิดๆ
บรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอะระหงั” พรอมกำหนดบริกรรมนิมติตรงศูนยกลางกายเหนือสะดือ
สองน้ิวมอื เปนดวงแกวกลมใส เหมือนเพชรลูกที่เจียระไนแลว ไมมีขนแมว โตเทาแกวตา
ประมาณเทาวงของตาดำ  ใสขาวเหมือนกระจกท่ีสองเงาหนา  สณัฐานกลมรอบตัว  ไมมตีำหนิ
เรียบรอบตัว เหมือนดวงแกวกายสิทธ์ิ   สติไมเผลอจากบริกรรมภาวนาและบริกรรมนิมิต
บรกิรรม  ทัง้สองน้ีพรากจากกันไมได ตองใหตดิกนัอยเูสมอในอิรยิาบถท้ัง ๔ คอื ยนื เดนิ นัง่
นอน ไมเผลอ ใหมสีตอิยเูสมอมไิดขาด

บรกิรรมภาวนารอยคร้ังพนัคร้ัง จนกระท่ังใจคอยๆ รวมหยุดอยทูีเ่ดยีว เหน็ดวงนิมติ
เกดิเปนดวงใสขึน้แลว กใ็หหยุดบรกิรรมภาวนา เพงอยทูีก่ลางดวงนัน้ แลวทำใจใหหยดุในหยดุ
ที่จุดเล็กใสกลางดวงน้ัน ใหใสหนักขึ้นทุกทีจนเปนรัศมีคือแสงสวาง   ดวงใสน้ีเรียกวา
“ดวงปฐมมรรค”  กลางดวงน้ีเปนทางไปของพระพุทธเจาพระอรหันตทัง้หลาย

ทำใจใหหยุดในหยุดทีก่ลางดวงปฐมมรรคน้ันเขาทกุทไีมมถีอย กจ็ะเห็นดวงในดวงและ
กายในกาย ใสละเอยีดโตใหญหนกัเขาทกุท ี กใ็หเดนิดวงเดนิกาย คอืเหน็ดวงก็เอาใจจรดเขา
ทีศ่นูยกลางดวง เหน็กายก็เอาใจจรดเขาทีศ่นูยกลางกาย ไมมถีอยออก

เมื่อทำไดเชนนี้แลว ก็ใหรีบมาตอวิชชาธรรมกายกับ พระเดชพระคุณหลวงพอ พระราชพรหมเถร
(วีระ คณุตฺตโม) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ   หรือ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)
เพือ่วชิชาจะไดพฒันาไปอยางถกูตองตอไป

 ํ
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คำบชูาพระกมัมฏัฐาน
(บูชากอนน่ังเจริญภาวนาทุกคร้ัง)

ยะมะหงั สมัมาสมัพทุธงั, ภะคะวันตงั สะระณงั คะโต (ชาย), คะตา (หญงิ),
อมินิา สกักาเรนะ, ตงั ภะคะวนัตงั อะภปิชูะยาม.ิ
ขาพเจาบชูาบัดนี,้ ซึง่พระผมูพีระภาคเจา, ผตูรสัรแูลวเองโดยชอบ, ซึง่ขาพเจาถงึ,
วาเปนทีพ่ึง่, กำจดัทกุขไดจรงิ, ดวยสักการะน้ี.
ยะมะหัง สว๎ากขาตัง, ภะคะวะตา ธมัมงั สะระณัง คะโต (ชาย), คะตา (หญงิ),
อมินิา สกักาเรนะ, ตงั ธมัมงั อะภปิชูะยาม.ิ
ขาพเจาบชูาบัดนี,้ ซึง่พระธรรม, อนัพระผมูพีระภาคเจา, ตรสัดแีลว, ซึง่ขาพเจาถงึ,
วาเปนทีพ่ึง่, กำจดัภยัไดจรงิ, ดวยสักการะน้ี.
ยะมะหงั สปุะฏปินนงั, สงัฆงั สะระณงั คะโต (ชาย), คะตา (หญงิ),
อมินิา สกักาเรนะ, ตงั สงัฆงั อะภปิชูะยาม.ิ
ขาพเจาบชูาบัดนี,้ ซึง่พระสงฆผปูฏบิตัดิ,ี ซึง่ขาพเจาถงึ, วาเปนทีพ่ึง่,
กำจดัโรคไดจรงิ, ดวยสกัการะนี.้
อะระหัง สมัมาสัมพทุโธ ภะคะวา,  พทุธงั ภะคะวันตงั อะภิวาเทมิ (กราบ)
สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม,  ธมัมงั นะมสัสาม ิ (กราบ)
สปุะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  สงัฆงั นะมามิ  (กราบ)

(นำ) หนัทะ มะยงั พทุธสัสะ ภะคะวะโต ปพุพะภาคะนะมะการงั กะโรมะ เส.
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ  (๓ จบ)
อุกาสะ, อัจจะโย โน ภันเต, อัจจัคคะมา, ยะถาพาเล, ยะถามุฬเห,

ยะถาอะกสุะเล, เย มะยงั กะรมัหา.  เอวงั ภนัเต มะยงั, อจัจะโย โน, ปะฏคิคณัหะถะ,
อายะตงิ สงัวะเรยยาม.ิ

ขาพระพุทธเจาขอวโรกาส, ไดพลัง้พลาดดวยกาย วาจา ใจ, ในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ, เพยีงไรแตขาพระพุทธเจา, เปนคนพาลคนหลง, อกศุลเขาสิงจติ, ใหกระทำความ
ผดิ, ตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ.  ขอพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ, จงงดความผิด
ทั้งหลายเหลานั้น, แกขาพระพุทธเจา.   จำเดิมแตวันนี้เปนตนไป, ขาพระพุทธเจา,
จกัขอสำรวมระวัง, ซึง่กาย วาจา ใจ, สบืตอไปในเบ้ืองหนา.  (กราบ ๓ หน)
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๒. เพลาตา (หญงิซาย-ชายขวา)
๑. ปากชองจมูก (หญงิซาย-ชายขวา)

๓. จอมประสาท
๔. ชองเพดานปาก

๕. ปากชองลำคอ

๗. ยกจากฐานที ่๖ สงูขึน้ ๒ นิว้
๖. ศนูยกลางกาย ตรงระดบัสะดอื

รูปดานขางผาซีก
แสดงท่ีตัง้ของดวงนิมติ จากฐานท่ี ๑ ถงึ ฐานท่ี ๗

ฐานท่ี ๑ ปากชองจมูก หญิงซาย ชายขวา ตรงกลางพอดี ไมล้ำเขาไป ไมเหลือ่มออกมา
ฐานท่ี ๒ เพลาตา หญิงซาย ชายขวา  ตรงหวัตาพอด ีตามชองลมเขาออกขางใน
ฐานที ่๓ จอมประสาท กลางก๊ักศรีษะ ใหไดระดบักบัเพลาตา  อยภูายในตรงศนูยกลาง

ของศรีษะ
ฐานที ่๔ ปากชองเพดาน ไมใหล้ำเหลือ่ม  ตรงชองทีร่บัประทานอาหารสำลัก
ฐานที ่๕ ปากชองคอ เหนอืลกูกระเดอืก อยตูรงกลางทีเ่ดยีว
ฐานที ่๖ ทีส่ดุลมหายใจเขาออก คอืกลางตวั ตรงระดับสะดอื แตอยภูายใน
ฐานท่ี ๗ ถอยหลังกลับมาเหนอืระดับสะดือประมาณ ๒ นิว้มอื ในกลางตวั



ทำวัตร-สวดมนต122

คำอธษิฐาน
ขอกุศลผลบุญที่ขาพเจาไดประกอบบำเพ็ญไวดวยดีแลว มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล

และการอทุศิแผสวนกุศลนัน้แกสรรพสัตวโลกทัง้หลายเปนตนนี ้ ตัง้แตอดตีจนตราบเทาถงึปจจบุนั
จงเปนตบะ เดชะ พลวปจจัยใหขาพเจาเปนผูปราศจากกิเลสนิวรณ และวิปสสนูปกิเลสท้ังหลาย
ใหขาพเจาเปนผูมีปญญาอันเห็นชอบในพระอริยสัจทั้ง ๔  และใหไดดวงตาเห็นธรรม  ขอใหสิ้น
อาสวะ กเิลส ตณัหา อปุาทาน และไดบรรลุมรรคผลนิพพานฝายสัมมาทิฏฐแิตสวนเดียว  และขอจง
เปนพลวปจจัยเกื้อหนุนขาพเจา

๑. ใหแตกฉานในพระไตรปฎก มพีระวนิยัปฎก พระสตุตนัตปฎก และพระอภธิรรมปฎก

๒. ใหถึงพรอมดวยจรณะ ๑๕ ธรรมเคร่ืองยังใหเกิดและเจริญโพธิปกขิยธรรมองคธรรม
เครือ่งตรสัร ู๓๗ ประการ อนัประกอบดวยทพิพจกัข ุทพิพโสต สมนัตจกัข ุปญญาจกัข ุธรรมจกัขุ
และพทุธจักขุ อนับริสทุธิ ์พรอมดวยวิชชา ๓ วชิชา ๘ อภิญญา ๖ และปฏสิมัภทิา ๔

(สำหรับผูปรารถนาพุทธภูมิ พึงอธิษฐานเพ่ิมวา  ใหเจริญดวยอาสยานุสยญาณ และ
อนิทรยิปโรปรยิตัตญาณ๑ ธรรมเครือ่งชวยในการโปรดสตัว)

๓. ใหไดเขาถงึ ไดร-ูเหน็ และเปนพระธรรมกายมรรค ผล และพระนิพพาน คอืธรรมกาย
ที่บรรลุพระอรหัตตผลแลว ทำใหแจงทั้งพระนิพพานถอดกาย และทั้งพระนิพพานเปน โดยพลัน
ใหไดตรสัรใูนธรรมท่ีควรร ูทัง้สังขตธาตุ-สงัขตธรรม และอสังขตธาตุ-อสงัขตธรรมท้ังหลาย ตามท่ี
เปนจริง    ใหสามารถละธรรมที่ควรละ ใหสามารถเจริญในธรรมที่ควรเจริญ มุงตรงตอมรรค
ผลนิพพาน ทีส่ิน้สดุแหงทกุขทัง้ปวง

๔. ขอใหไดบุญศักดิ์สิทธิ์ บารมี รัศมี กำลัง ฤทธ์ิ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด เปนทับทวี
ตามศักดิแ์หงบารมี และหนาท่ีทนายแหงพระพุทธศาสนา

๕. ขอใหขาพเจาไดชนะศัตร ูคอื กเิลสมาร ขนัธมาร มจัจมุาร และอุปาทานในอภิสงัขารมาร
ดวยตณัหาและทิฏฐคิอืความหลงผิด   และขอใหพญามารท้ังหลายและบริวาร จงอยาไดชองเขา
ครอบงำขัดขวางและทำลายการบำเพ็ญบารมแีหงขาพเจา  ตลอดท้ังเพือ่นผรูวมบำเพญ็บารมทีัง้หลาย
ของขาพเจาได

๑ อนิทรยิปโรปรยิตัตญาณ อานวา อนิ-ทรฺ-ิยะ...
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๖. ใหไดรูถูกเห็นถูก ในธรรมท่ีควรรูและควรเห็น ใหเปนผูคิดถูก พูดถูก กระทำถูก
นำผอูืน่ถกู และทรงไวซึ่งพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาตลอดไปในกาลทุกเมื่อ

๗. ขอใหขาพเจาเปนผูฉลาดในอุบายแหงความเจริญและความเส่ือม เปนผูเฉียบแหลม
ในอรรถและในธรรม

๘. ขอใหสขุสมบูรณบริบรูณดวยปจจยั ๔  สิง่อำนวยความสะดวกทัง้หลาย  มยีวดยาน
พาหนะและเคร่ืองใชสอยตางๆ เปนตน  ขึน้ชือ่วาความขาดแคลนในส่ิงเหลาน้ี อยาไดมี

๙. แมวาขาพเจาจะยงัอาภพัอย ูยงัจะตองทองเทีย่วไปในวฏัฏสงสาร  กข็อใหไดเกดิในฤกษ
สรางบารม ีบรบิรูณดวยสมบตั ิ๖ ประการ คอื กาลสมบตั ิชาตสิมบตั ิตระกลูสมบตั ิประเทศสมบตัิ
ทิฏฐิสมบัติ และอุปธิสมบัติ   ใหไดมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพ่ือความพนทุกขตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา และขอใหขาพเจาเปนเหมือนพระโพธิสัตวผูเท่ียงแท ไดรับการพยากรณจาก
พระพทุธเจาแลว ไมกระทำอกศุลกรรมอนัจะนำไปสอูบายภมูอิกี และถาหากยงัมเีศษกรรมเหลอือยู
ก็ขออยาไดถึงฐานะแหงความอาภัพตางๆ

๑๐. เมือ่เกดิเปนมนษุยกข็อใหไดเพศบริสทุธิ ์เปนชาย ใหไดบรรพชาอุปสมบท เปนผมูอีายุ
ยนืกวาอายุขยัของมนุษยในกาลน้ันตามปรารถนา และแมวาจะผานวัยกลางคน กข็อใหมพีลานามัย
แขง็แรง อายตนะภายในดเีลิศ และสขุภาพจติใจดเีลศิ

๑๑. ขอใหขาพเจาไมพงึคบมิตรช่ัว  พงึคบแตบณัฑติ ในกาลทุกเม่ือ   และขอใหขาพเจาเปน
บอเกดิแหงคณุความด ี  คอืเปนผมูศีรัทธา สต ิหริ ิ โอตตปัปะ  ประกอบดวยความเพยีรและขนัติ
พงึเวนจากเวรท้ัง ๕    ไมเกาะเก่ียวในกามคุณทัง้ ๕   พงึเวนจากเปอกตมคือกาม   พงึยนิดใีนการ
รกัษาศลี เจริญสมาธ ิปญญา วมิตุต ิวมิตุตญิาณทัสสนะ  โดยสมัมาทฏิฐแิตสวนเดยีว.

พระราชญาณวสิฐิ (เสรมิชยั ชยมงคฺโล)
เจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี



ทำวัตร-สวดมนต124

ขอเชิญรวมปฏบิตัภิาวนาธรรม ตามแนวสติปฏฐาน ๔
 ⌫ ⌫  
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๑. เปนประจำทุกวันอาทิตย และทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น.
มีรถรับสงฟรี   จอดรับอยูที่ปากทางเขา วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)
รถออกจากวดั เวลา ๐๗.๐๐ น. และกลบัถงึกรงุเทพฯ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.

๒. อบรมพระกมัมฏัฐานประจำป  ระหวางวนัที ่๑-๑๔ พฤษภาคม   และ ๑-๑๔ ธนัวาคม (จะเขา-
รบัการอบรมกีว่นักไ็ด ไมจำเปนตองอยตูลอดการอบรม)

๓. บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน  ตั้งแตวันอาทิตยแรกของเดือนเมษายน ระยะเวลาอบรม
๓ สปัดาห.

๔. อบรมธรรมปฏบิตัริะยะสัน้ (๓-๔ วนั) แกคณะบคุคลจากองคกรตางๆ ผมูาขอเขารบัการอบรม
เดอืนละ ๒-๓ รนุ

⌫
๑. รายการโทรทศัน “บานของเรา”  ออกอากาศทางสถานโีทรทศันแหงประเทศไทย ชอง ๙ อสมท.

ทกุวนัอาทติยสปัดาหที ่๑ และที ่๓ ของเดอืน เวลา ๐๕.๓๐ น.
๒. รายการปาฐกถาธรรม โดย หลวงพอ พระราชญาณวิสฐิ เจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม

ทุกเชาวันอาทิตยสัปดาหที่ ๓ ของเดือน   ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
กรมประชาสมัพันธ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ทัว่ประเทศ

๓. ถายทอดเสียงการปฏิบัติธรรมและธรรมบรรยาย จากวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม
ทกุวนัอาทติย เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ทางสถานวีทิยกุรมอตุนุยิมวทิยา AM stereo 1287 KHz.

๔. รายการวิทยุ “ธรรมสสูนัติ”  ออกอากาศในเครอืขายสถานวีทิยแุหงประเทศไทยกรมประชาสมัพนัธ
และทางสถานีวทิยอุืน่ๆ  ในทุกภมูภิาคของประเทศไทย (ดใูนตารางการออกอากาศหนาถัดไป)

๕. สถานีวทิยพุระพทุธศาสนา วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม  คลืน่ความถ่ี FM 104.75 MHz. ทกุวนั.


http://www.dhammakaya.org/
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รายการวิทย ุ“ธรรมสสูนัติ” ออกอากาศในเครือขายสถานีวทิยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย
กรมประชาสัมพนัธ และสถานีวทิยอุืน่ๆ ในท่ัวทกุภูมภิาค ดงัตอไปน้ี

ภาคกลาง
ส.ว.ท. กาญจนบุรี AM 558 KHz จันทร-ศุกร 05.00 น.
ส.ว.ท. เพชรบรุี FM 95.75 MHz จันทร 05.00 น.
ส.ว.ท. สงัขละบุรี FM 94.25 MHz จันทร-ศุกร 20.30 น.
ส.ว.ท. ราชบรุี AM 1593 KHz จันทร 22.00 น.
ส.ว.ท. ราชบรุี AM 99.25 KHz จันทร 23.00 น.

ภาคตะวันออก
ส.ว.ท. ชลบุรี FM 99.75 MHz องัคาร 05.00 น.
ส.ว.ท. ตราด FM 92.75 MHz เสาร 20.30 น.
ส.ว.ท. จนัทบรุี AM 1125 KHz จันทร 21.30 น.

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ก.ว.ส.3 สกลนคร AM 1188 KHz อาทิตย 05.15 น.
ส.ว.ท. หนองคาย AM 810 KHz อาทิตย 20.30 น.
ส.ว.ท. นครพนม AM 981 KHz ศกุร 20.30 น.
ส.ว.ท. เพชรบรูณ AM 846 KHz เสาร 21.30 น.

ภาคเหนอื
ส.ว.ท. ตาก AM 864 KHz อาทิตย 20.30 น.
ส.ว.ท. ชยันาท FM 91.75 MHz อาทิตย 20.30 น.
ส.ว.ท. เชยีงราย FM 95.75 MHz อาทิตย 20.30 น.
ส.ว.ท. แมฮองสอน AM 981 KHz องัคาร 21.00 น.
ส.ว.ท. ลำปาง AM 1134 KHz เสาร 21.00 น.

ภาคใต
ว.ป.ถ.17 ตรงั AM 1350 KHz อาทิตย 05.30 น.
ว.ป.ถ.15 ชมุพร AM 585 KHz เสาร 08.00 น.
ส.ว.ท. ชมุพร AM 1368 KHz เสาร 09.30 น.
ส.ว.ท. ภเูกต็ AM 639 KHz เสาร 14.30 น.
ส.ว.ท. สข.สงขลา AM 1098 KHz เสาร 17.30 น.
ส.ว.ท. ระนอง AM 1593 KHz เสาร 18.30 น.
ส.ว.ท. ตรงั AM 810 KHz อาทิตย 19.00 น.
ทอ. 001 สงขลา AM 1323 KHz อาทิตย 19.30 น.
ส.ว.ท. พทัลงุ AM 756 KHz เสาร 19.30 น.
ส.ว.ท. สงขลา AM 1404 KHz เสาร 20.00 น.
ส.ว.ท. ยะลา AM 981 KHz อาทิตย 21.30 น.
ส.ว.ท. พงังา AM 1341 KHz ศกุร 21.30 น.
ส.ว.ท. อ.ตะกัว่ปา AM 1134 KHz อาทิตย 22.00 น.
ส.ว.ท. สรุาษฏรธานี AM 1215 KHz เสาร 22.30 น.
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คตขิองสตัว สวนนอย-สวนมาก

“ภกิษทุัง้หลาย
สตัวทีเ่กดิบนบกมเีปนสวนนอย
สตัวทีเ่กดิในน้ำมากกวาโดยแท
สตัวทีก่ลบัมาเกดิในมนษุยมเีปนสวนนอย
สตัวทีก่ลับมาเกดิในกำเนดิอืน่จากมนษุยมากกวาโดยแท
สตัวทีเ่กดิในมัชฌมิชนบทมีเปนสวนนอย
สตัวทีเ่กดิในปจจนัตชนบท ในพวกชาวมลิกัขะทีโ่งเขลา มากกวาโดยแท
สตัวทีม่ปีญญา ไมโงเงา ไมเงอะงะ สามารถทีจ่ะรอูรรถแหงคำเปนสภุาษติและคำเปนทพุภาษติได มเีปน

สวนนอย
สตัวทีเ่ขลา โงเงา เงอะงะ ไมสามารถทีจ่ะรอูรรถแหงคำเปนสภุาษติและคำเปนทพุภาษติได มากกวา

โดยแท
สตัวทีป่ระกอบดวยปญญาจกัษอุยางประเสริฐ มเีปนสวนนอย
สตัวทีต่กอยใูนอวชิชา หลงใหลมากกวาโดยแท
สตัวทีไ่ดเหน็พระตถาคต มเีปนสวนนอย
สตัวทีไ่มไดเหน็พระตถาคตมากกวาโดยแท
สตัวทีไ่ดฟงธรรมวินยัทีพ่ระตถาคตประกาศไว มเีปนสวนนอย
สตัวทีไ่มไดฟงธรรมวนิยัทีพ่ระตถาคตประกาศไว มากกวาโดยแท
สตัวทีไ่ดฟงธรรมแลวทรงจำไวได มเีปนสวนนอย
สตัวทีไ่ดฟงธรรมแลวทรงจำไวไมได มากกวาโดยแท
สตัวทีไ่ตรตรองอรรถแหงธรรมท่ีตนทรงจำไวได มเีปนสวนนอย
สตัวทีไ่มไตรตรองอรรถแหงธรรมท่ีตนทรงจำไวได มากกวาโดยแท
สตัวทีร่ทูัว่ถงึอรรถ รทูัว่ถงึธรรมแลว ปฏบิตัธิรรมสมควรแกธรรม มเีปนสวนนอย
สตัวทีร่ทูัว่ถงึอรรถ รทูัว่ถงึธรรม แลวไมปฏบิตัธิรรมสมควรแกธรรม มากกวาโดยแท
สตัวทีส่ลดใจในฐานะเปนทีต่ัง้แหงความสลดใจ มเีปนสวนนอย
สตัวทีไ่มสลดใจในฐานะเปนทีต่ัง้แหงความสลดใจ มากกวาโดยแท
สตัวทีส่ลดใจ เริม่ตัง้ความเพยีรโดยแยบคาย มเีปนสวนนอย
สตัวทีส่ลดใจไมเริม่ตัง้ความเพยีรโดยแยบคาย มากกวาโดยแท
สตัวทีก่ระทำนิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิไดเอกคัคตาจิต มเีปนสวนนอย
สตัวทีก่ระทำนพิพานใหเปนอารมณแลว ไมไดสมาธิ ไมไดเอกัคคตาจิตมากกวาโดยแท
สตัวทีไ่ดขาวอนัเลศิและรสอนัเลศิ มเีปนสวนนอย
สัตวที่ไมไดขาวอันเลิศและรสอันเลิศ ยังอัตภาพใหเปนไปดวยการแสวงหา ดวยภัตที่นำมาดวย

กระเบ้ือง มากกวาโดยแท
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สตัวทีไ่ดอรรถรสธรรมรส วมิตุริส มเีปนสวนนอย
สตัวทีไ่มไดอรรถรส ธรรมรส วมิตุริส มากกวาโดยแท
เปรยีบเหมอืนในชมพูทวปีนี ้มสีวนท่ีนารืน่รมย มปีาท่ีนารืน่รมย มภีมูปิระเทศท่ีนาร่ืนรมย มสีระโบกขรณี

ทีน่ารืน่รมย เพยีงเล็กนอย   มทีีด่อน ทีล่มุ เปนลำน้ำ เปนท่ีตัง้แหงตอและหนาม มภีเูขาระเกะระกะเปน
สวนมาก ฉะนัน้   เพราะฉะนัน้แหละ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยางนีว้า เราจกัเปนผไูดอรรถรส ธรรมรส
วมิติุรส   ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยางน้ีแล.”

“ภกิษทุัง้หลาย
สตัวทีจ่ตุจิากมนษุยกลบัมาเกดิในมนษุย มเีปนสวนนอย
สตัวทีจ่ตุจิากมนษุยไปเกดิในนรก เกดิในกำเนดิสัตวดริจัฉาน เกดิในปตติวสิยั มากกวาโดยแท
สตัวทีจ่ตุจิากมนษุยไปเกดิในเทพยดา มเีปนสวนนอย
สตัวทีจ่ตุจิากมนษุยไปเกดิในนรก เกดิในกำเนดิสัตวดริจัฉาน เกดิในปตติวสิยั มากกวาโดยแท
สตัวทีจ่ตุจิากเทพยดากลบัมาเกดิในเทพยดา มเีปนสวนนอย
สตัวทีจ่ตุจิากเทพยดาไปเกดิในนรก เกดิในกำเนดิสัตวดริจัฉาน เกดิในปตติวสิยั มากกวาโดยแท
สตัวทีจ่ตุจิากเทพยดากลบัมาเกดิในมนษุยมเีปนสวนนอย
สตัวทีจ่ตุจิากเทพยดาไปเกดิในนรก เกดิในกำเนดิสัตวดริจัฉาน เกดิในปตติวสิยั มากกวาโดยแท
สตัวทีจ่ตุจิากนรกกลับมาเกิดในมนุษย มเีปนสวนนอย
สตัวทีจ่ตุจิากนรกไปเกิดในนรก เกิดในกำเนิดสตัวดริจัฉาน เกดิในปตตวิสิยั มากกวาโดยแท
สตัวทีจ่ตุจิากนรกไปเกิดในเทพยดา มเีปนสวนนอย
สตัวทีจ่ตุจิากนรกไปเกิดในนรก เกิดในกำเนิดสตัวดริจัฉาน เกดิในปตตวิสิยั มากกวาโดยแท
สตัวทีจ่ตุจิากกำเนิดสตัวดริจัฉานกลับมาเกิดในมนุษย มเีปนสวนนอย
สัตวทีจ่ตุจิากกำเนดิสตัวดริจัฉานไปเกิดในนรก เกดิในกำเนิดสัตวดริจัฉาน เกดิในปตติวสิยั มากกวา

โดยแท
สตัวทีจ่ตุจิากกำเนดิสตัวดริจัฉานไปเกดิในเทพยดา มเีปนสวนนอย
สตัวทีจ่ตุจิากกำเนดิสตัวดริจัฉานไปเกดิในนรก เกดิในกำเนดิสัตวดริจัฉานเกดิในปตติวสิยั มากกวา

โดยแท
สตัวทีจ่ตุจิากปตติวสิยักลับมาเกิดในมนุษย มเีปนสวนนอย
สตัวทีจ่ตุจิากปตตวิสิยัไปเกดิในนรก เกดิในกำเนดิสัตวดริจัฉาน เกดิในปตติวสิยั มากกวาโดยแท
สตัวทีจ่ตุจิากปตติวสิยัไปเกดิในเทพยดา มเีปนสวนนอย
สตัวทีจ่ตุจิากปตตวิสิยั ไปเกดิในนรก เกดิในกำเนดิสตัวดริจัฉาน เกิดในปตตวิสิยั มากกวาโดยแท
เปรยีบเหมอืนในชมพูทวปีนี ้มสีวนท่ีนารืน่รมย มปีาทีน่ารืน่รมย มภีมูปิระเทศท่ีนารืน่รมย มสีระโบกขรณี

ทีน่ารืน่รมย เพยีงเล็กนอย  มทีีด่อน ทีล่มุ เปนลำน้ำ เปนทีต่ัง้แหงตอและหนาม มภีเูขาระเกะระกะ เปน
สวนมากโดยแท ฉะนัน้.”
พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที ่๒๐ องัคตุตรนิกาย เอก-ทกุ-ตกินบิาต ขอ ๒๐๕ หนา ๔๔.




