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ประโยชน์ของการสวดมนต์บาลี-ไทย

๑. ท�ำให้ได้อรรถรสและธรรมรส หำกได้พิจำรณำธรรมไป
 ขณะสวด
๒. ช่วยให้ใจสงบได้เร็ว
๓. ท�ำให้ใจเป็นกุศลได้ง่ำย
๔. เหมำะส�ำหรับเตรียมจิตก่อนกำรปฏิบัติกัมมัฏฐำน
๕. ถ้ำสวดดัง ๆ หำกมีผู้ได้ยินและน้อมใจตำม เขำก็พลอย
 ได้ประโยชน์ไปด้วย
๖. หำกสวดเป็นประจ�ำ นับเป็นกำรบ�ำเพ็ญซึ่งศีล สมำธิ 
 ปัญญำอย่ำงมีระเบียบ นับว่ำได้เข้ำถึงพระรัตนตรัย
 เป็นนิจ
๗. นับเป็นกำรช่วยรักษำวัฒนธรรม ที่บรรพบุรุษของเรำ
 ได้ปฏิบัติมำแล้วอยำ่งดี ให้คงเป็นประโยชน์แก่
 ลูกหลำนสืบไป



ในสมยัทีท่่ำนพระอำจำรย์อนนัต์ได้ออกเดนิธดุงค์
มำยังแถบภำคตะวันออกนี้ ได้รับบริจำคที่ดินจำกโยม
สมพล สุวรรณโชติ (โยมซ่วน) และเมื่อวันที่  ๒๘ 
พฤศจิกำยน ๒๕๒๗ พระสงฆ์ก็เริ่มมำอยู่เป็นครั้งแรก ซึ่ง
นอกจำกจะต้องต่อสูก้บักเิลสในใจตนแล้ว ยงัต้องต่อสูก้บั
ทุกขเวทนำอันเกิดจำกไข้มำลำเรียด้วย ด้วยสภำพป่ำที่
รกชัฏ มีทำงเข้ำออกเป็นทำงเล็ก ๆ เป็นลูกรัง รถวิ่งเข้ำ
ออกไม่สะดวก ผู้คนก็ยังอำศัยอยู่ไม่มำก กำรบิณฑบำต
จึงมีควำมล�ำบำกยิ่งกว่ำในปัจจุบันมำกมำยนัก

ต่อมำได้ขยำยพืน้ทีแ่ละก่อสร้ำงเสนำสนะ โดยเริม่
จำกศำลำมุงหญ้ำคำหลังกะทัดรัด ซึ่งเป็นศำลำหลังแรก
ของ “ส�านักสงฆ์สุภัททะบรรพต” (ช่ือเดิมก่อนเป็น 
วัดมำบจันทร์ ซึ่งหมำยถึง ภูเขำแห่งควำมเจริญรุ่งเรือง
งอกงำม และเพื่อระลึกถึงคุณ ตำมฉำยำของหลวงปู่ชำ 
สุภทฺโท) สร้ำงขึ้นในเดือนเมษำยน ๒๕๒๘ แต่ภำยหลัง
ถูกพำยุพัดพัง ประกอบกับมีผู้สนใจมำวัดเพ่ิมขึ้นอย่ำง 
ต่อเนื่อง จึงจ�ำเป็นต้องสร้ำงเสนำสนะที่คงทนถำวรเพ่ิม
ขึน้ โดยมีนโยบำยให้สิง่ปลูกสร้ำงเอ้ือประโยชน์เหมำะแก่ 
กำรใช้สอย สำมำรถใช้พื้นที่ได้หลำยรูปแบบ ประหยัด มี
ควำมคงทนถำวร สะอำดตำ ดูแลรักษำง่ำย และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ตำมแบบวัดป่ำที่อยู่อย่ำงเรียบง่ำย
เสมอมำ

สังเขปประวัติวัดมาบจันทร์



วันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๒๘ พระเถระผู้ใหญ่ของ 
วัดหนองป่ำพงและสำขำ มีพระรำชภำวนำวิกรม (หลวง
พ่อเลี่ยม ฐฺิตธมฺโม) เป็นอำทิ ได้มำยังสถำนที่แห่งนี้  
เพื่อรับรองเป็นสำขำที่ ๗๓ ของวัดหนองป่ำพง โดยมี 
พระอำจำรย์อนนัต์  อกญฺิจโน เป็นประธำนสงฆ์ และทีผ่่ำน
มำมีครูบำอำจำรย์มำเยือนวัดมำบจันทร์มำกมำย เช่น  
หลวงปู่สิม หลวงปู่แบน หลวงปู่เหรียญ หลวงตำมหำบัว 
หลวงปู่โอภำส หลวงปู่สุภำ หลวงปู่ดวงดี เป็นต้น 

ปีพทุธศกัรำช ๒๕๓๗ เปลีย่นช่ือมำเป็น “วัดมาบ-
จนัทร์” ตำมชือ่หมูบ้่ำนและได้รบัอนญุำตจำกกรมป่ำไม้
ให้ดูแลรักษำเขตป่ำสงวน จนปัจจุบันดูแลพ้ืนที่กว่ำ 
๑,๐๐๐ ไร่

เที่ยงคืนของวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๙ ตรงกับ
วันพระขึ้น ๘ ค�่ำ เดือน ๓ ก่อนวันมำฆบูชำ ๗ วัน เกิด
โอภำสนิมิตเป็นแสงสว่ำงสีเขียวมรกตสำดส่องไป 
ทัว่บรเิวณ สกัครู่ปรำกฏเสียงดงักระหึม่เป็นวงกว้ำง ท่ำน
พระอำจำรย์อนันต์ ได้น้อมน�ำพระธรรมมำเปรียบเทียบ 
จำกปรำกฏกำรณ์นี้วำ่

“...แสงสว่ำงนี้คงจะมีจุดมุ่งหมำยว่ำ พระพุทธ
ศำสนำของเรำกค็งมำเจรญิในสถำนทีน่ี ้ซึง่หลำย ๆ  สถำน
ทีก่ม็ปีรำกฏกำรณ์เช่นนี ้เช่น วดัครูบำอำจำรย์...วดัหนอง 
ป่ำพงก็มีแสงเกิดขึ้นทั้งสี่ทิศ สวำ่งไสวรุ่งเรือง อันนี้ก็เป็น
นิมติหมำยภำยนอก แต่ว่ำกำรทีจ่ะให้เกดิควำมสว่ำงไสว



ในจิตใจ นักปฏิบัตินั้นก็ต้องพำกันปฏิบัติภำวนำ หรือว่ำ
อบรมจิตใจ...” 

ปัจจุบันวัดมำบจันทร์มีควำมกว้ำงขวำง งดงำม 
เป็นสัปปำยะ เป็นสถำนที่ที่เพียบพร้อมส�ำหรับกุลบุตรที่
ต้องกำรบรรพชำอุปสมบท เพื่อเข้ำมำศึกษำปฏิบัติธรรม
ในบวรพระพุทธศำสนำตำมปฏิปทำที่หลวงปู่ชำพำ
ด�ำเนิน และส�ำหรับอุบำสกอุบำสิกำผู้ต้องกำรควำมสุข
สงบทำงจิตใจ อันมีพระสงฆ์สำวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เป็นศูนย์รวมศรัทธำและเป็นแบบอย่ำงที่งดงำม ด้วย
ควำมมุ่งหวังที่จะด�ำเนินไปสู่ควำมพ้นทุกข์ร่วมกัน เพื่อ
ควำมตั้งอยู่อย่ำงมั่นคงแห่งบวรพระพุทธศำสนำกลำง
ดวงใจของมหำชนทั้งหลำยตลอดกำลยำวนำน.

“วุฑฒงิ สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยปัปะเวทเิต ฯ
ขอให้เราทัง้หลาย พงึประสบความเจริญใน

พระธรรมวนัิย ที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้ว ฯ”



กำรสวดมนต์ท�ำวตัรเช้ำ-เยน็ และกำรเจรญิพระพทุธ-
มนต์ เป็นข้อวัตรส�ำคัญประกำรหนึง่ของวดัมำบจนัทร์ เพรำะ
พระพทุธมนต์มพีลงัยิง่ใหญ่แผ่ไปไม่มปีระมำณ สำมำรถเข้ำ
ถึงได้ด้วยศรัทธำ จึงควรสำธยำยให้มีจังหวะวรรคตอนพอดี 
ไม่เร็วหรือชำ้เกินไป เสียงดังพอประมำณ กำรสำธยำยมนต์
เป็นประจ�ำนอกจำกจะเป็นกำรรกัษำบำลภีำษำซึง่เป็นตนัต-ิ
ภำษำที่มีควำมสมบูรณ์ทั้งอรรถะและพยัญชนะแล้ว ยัง
เป็นกำรน้อมจิตของผู้สำธยำยและผู้ฟังไปสู่ควำมสงบ จัด
เป็นกำรเจริญพุทธำนุสสติกรรมฐำน ธัมมำนุสสติกรรมฐำน 
สังฆำนุสสติกรรมฐำนและกรรมฐำนหมวดอื่นควบคู่กันไป
ด้วย และถ้ำทรำบควำมหมำยของมนต์บทนั้นๆ แล้วน�ำไป
ปฏิบัติตำม ก็จะได้รับประโยชน์จำกกำรสำธยำยมนต์อย่ำง
สมบูรณ์

พระอำจำรย์อนันต์ อกิญฺจโน มีด�ำริให้จัดท�ำหนังสือ
สวดมนต์ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ขึ้นมำ ด้วยเห็นควำมส�ำคัญ 
ดังกล่ำว จึงเพิ่มเติมเนื้อหำและค�ำแปลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
กอปรกับหนังสือสวดมนต์ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อสำธุชน 
ผู้ใฝ่ธรรมที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้น

ขออนุโมทนำต่อทุกท่ำนที่มีส่วนให้หนังสือสวดมนต์
ฉบับนี้ส�ำเร็จสมบูรณ์ด้วยดี และขอให้ทุกท่ำนประสบควำม
ส�ำเร็จสูงสุดจำกกำรสวดมนต์ ดังค�ำกล่ำวที่ว่ำ “สวดมนต์
จนเหน็ธรรม” โดยทั่วหนำ้กันเทอญ

คำานำา



	 		คำาบูชาพระรัตนตรัย	 ๑

บททำ�วัตรเ �
 - ท�ำวัตรเช้ำ ๔
 - ตังขณิกปัจจเวกขณปำฐะ ๑๙
 - ธำตุปัจจเวกขณปำฐะ ๒๓
 - สัพพปัตติทำนคำถำ ๒๗

บททำ�วัตรเย็น
 - ท�ำวัตรเย็น ๓๑
 - อตีตปัจจเวกขณปำฐะ   ๔๗
 - ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณปำฐะ ๕๑
 - อุททิสสนำธิฏฐำนคำถำ ๕๕
 - บทแผ่เมตตำ ๕๙
 - ทวัตตงิสำกำรปำฐะ(กำยคตำสต,ิ อำกำร ๓๒) ๖๑
 - อภิณหปัจจเวกขณปำฐะ ๖๖
 - บทพิจำรณำสังขำร ๖๘
 - สำมเณรสิกขำ ๗๓

บทธรรมคำ�สอน
 - เขมำเขมสรณทีปิกำคำถำ ๗๘
 - อริยธนคำถำ ๘๐
 - ติลักขณำทิคำถำ ๘๑
 - ภำรสุตตคำถำ ๘๓

สารบัญ
หน้�



 - ภัทเทกรัตตคำถำ ๘๔
 - ธัมมคำรวำทิคำถำ ๘๖
 - ปฐมพุทธภำสิตคำถำ ๘๘
 - ปัจฉิมพุทโธวำทปำฐะ ๙๑
 - โอวำทปำฏิโมกขคำถำ ๙๒
 - ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปำฐะ ๙๖
 - อริยมรรคมีองค์แปด ๑๑๑
 - อำนำปำนสติสูตร ๑๒๑
 - ธัมมปหังสนปำฐะ ๑๓๑
 - ปฏิจจสมุปปำทธัมมปำฐะ ๑๓๖

บทอนุโมทน�
 - อนุโมทนำรัมภคำถำ ๑๔๖
 - สำมัญญำนุโมทนำคำถำ ๑๔๗
 - ภะวะตุสัพพ์ ๑๔๘

บทพิธีกรรม
 - ค�ำสมำทำนไตรสรณคมน์และปัญจศีล ๑๔๙
 - ค�ำสมำทำนไตรสรณคมน์, 
   อัฏฐศีลและอุโบสถศีล ๑๕๒
 - ค�ำถวำยสังฆทำน ๑๕๘
 - ค�ำถวำยผำ้ป่ำ ๑๕๙
 - ค�ำถวำยผำ้กฐิน ๑๖๐
 - ค�ำอำรำธนำธรรม ๑๖๑
 - ค�ำลำกลับบ้ำน ๑๖๑
 - ค�ำอำรำธนำพระปริตร ๑๖๒



บทพระพุทธมนต์
 - บทชุมนุมเทวดำ ๑๖๓
 - มหำนมัสกำร, ไตรสรณคมน์  ๑๖๕
 - สัมพุทเธ ๑๖๖         
 - นมกำรสิทธิคำถำ ๑๖๘
 - นโมกำรัฏฐกคำถำ (นโม ๘ บท) ๑๗๑
 - มงคลสูตร ๑๗๓
 - รัตนสูตร ๑๗๖
 - กรณียเมตตสูตร ๑๘๐
 - ขันธปริตร ๑๘๔
 - วัฏฏกปริตร ๑๘๗
 - โมรปริตร ๑๘๘
 - อำฏำนำฏิยปริตร ๑๙๑
 - อังคุลิมำลปริตร ๑๙๓
 - โพชฌังคปริตร ๑๙๔
 - อภัยปริตร ๑๙๖
 - ปกิณณกคำถำ ๑๙๘
 - เทวตำอุยโยชนคำถำ ๒๐๑
 - บทถวำยพรพระ ๒๐๒
 - พุทธชัยมงคลคำถำ (พำหุง) ๒๐๕
 - ชัยปริตร ๒๐๙
 - พระคำถำชินบัญชร ๒๑๒
 - บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (สรภัญญะ) ๒๑๗ 
     - แผนที่ทำงไปวัดมำบจันทร์                         ๒๒๒



มโนปุพฺพงฺคมำ  ธมฺมำ
มโนเสฏฺฐฺำ  มโนมยำ
มนสำ  เจ  ปสนฺเนน
ภำสติ  วำ  กโรติ  วำ
ตโต  น�  สุขมเนฺวติ
ฉำยำว  อนุปำยินี ฯ

ใจเป็นผู้น�ำสรรพสิ่ง
ใจเป็นใหญ่ (กว่ำสรรพสิ่ง)
สรรพสิ่งส�ำเร็จได้ด้วยใจ
ถ้ำพูดหรือท�ำสิ่งใดด้วยใจบริสุทธิ์
ควำมสุขย่อมติดตำมเขำ
เหมือนเงำติดตำมตน.

Mind is the forerunner of all things,

Mind is chief, mind-made are they;

If one speaks or acts with a pure mind;

Then happiness follows him

Even as the shadow that never leaves.
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คำาบูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.

 พระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น พระองค์ใด 

 เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง 

 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.

สฺวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม.

 พระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภำคเจ้ำ

 พระองค์ใด ตรัสไว้ดีแล้ว.

สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.

 พระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ พระองค์ใด 

 ปฏิบัติดีแล้ว.

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง, อิเมหิ 

สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ.

 ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย ขอบูชำอย่ำงยิ่งซึ่งพระ-

 ผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรม

 และพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักกำระทั้งหลำยเหล่ำนี้ 

 อันยกขึ้นตำมสมควรแล้วอย่ำงไร.

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ

 ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภำคเจ้ำ

 แม้ปรินิพพำนนำนแล้ว ทรงสร้ำงคุณอันส�ำเร็จ

 ประโยชน์ไว้แก่ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย
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ปัจฉิมา ชะนะตานุกัมปะมานะสา

 ทรงมีพระหฤทัยอนุเครำะห์แก่พวกข้ำพเจ้ำ 

 อันเป็นชนรุ่นหลัง

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต 

ปะฏิคคัณหาตุ

 ขอพระผู้มีพระภำคเจ้ำ จงรับเครื่องสักกำระอันเป็น

 บรรณำกำรของคนยำกท้ังหลำยเหล่ำนี้

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

 เพ่ือประโยชน์และควำมสุขแก่ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย 

 ตลอดกำลนำนเทอญ.

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

 พระผู้มีพระภำคเจ้ำ เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส

 เพลิงทุกข์ส้ินเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.

 ข้ำพเจ้ำอภิวำทพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ผู้รู ้ ผู้ตื่น 

 ผู้เบิกบำน. (กรำบ).

สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

 พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ 

 ตรัสไว้ดีแล้ว,

ผู้เคารพ ย่อมมีผู้เคารพ ธรรมที่ประพฤติดีแล้วน�าสุขมาให้
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ธัมมัง นะมัสสามิ.

 ข้ำพเจ้ำนมัสกำรพระธรรม. (กรำบ).

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 พระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ

 ปฏิบัติดีแล้ว, 

สังฆัง นะมามิ.

 ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระสงฆ์. (กรำบ).

ปุพพภาคนมการ
(หันทะ	มะยัง	พุทธัสสะ	ภะคะวะโต	ปุพพะภาคะ-

นะมะการัง	กะโรมะ	เส.)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ พระองค์นั้น 

อะระหะโต, 

 ซึ่งเป็นผู้ไกลจำกกิเลส,

สัมมาสัมพุทธัสสะ. 

 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.  (๓ จบ)

ท�าวัตรเช้า   เปิดหน้าที่ ๔      เปิดดสูารบญัย่อยหน้า ๐

ท�าวัตรเยน็   เปิดหน้าที่ ๓๑   เปิดดสูารบญัย่อยหน้า ๗๑ 

ผู้เคารพ ย่อมมีผู้เคารพ ธรรมที่ประพฤติดีแล้วน�าสุขมาให้
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โย โส ตะถาคะโต 

 พระตถำคตเจ้ำนั้น พระองค์ใด 

อะระหัง 

 เป็นผู้ไกลจำกกิเลส 

สัมมาสัมพุทโธ, 

 เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, 

วิชชาจะระณะสัมปันโน

 เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชำและจรณะ 

สุคะโต

 เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี 

โลกะวิทู, 

 เป็นผู้รู้โลกอย่ำงแจ่มแจ้ง, 

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

 เป็นผู้สำมำรถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ 

 อย่ำงไม่มีใครยิ่งกว่ำ 

สัตถา เทวะมะนุสสานัง

 เป็นครูผู้สอนของเทวดำและมนุษย์ทั้งหลำย 

ทำาวัตรเช้า

พุทธาภิถุติ
(หันทะ	มะยัง	พุทธาภิถุติง	กะโรมะ	เส.)
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พุทโธ

 เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำนด้วยธรรม 

ภะคะวา.

  เป็นผู้มีควำมจ�ำเริญ จ�ำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์. 

โย อมิงั โลกงั สะเทวะกงั สะมาระกงั

สะพฺรหฺัมะกงั, สัสสะมะณะพฺราหฺมะณิง

ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา 

สัจฉิกัตฺวา ปะเวเทสิ.

 พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์ใด ได้ทรงท�ำ

 ควำมดับทุกข์ให้แจ้ง ด้วยพระปัญญำอันยิ่งเองแล้ว 

 ทรงสอนโลกนี้ พร้อมทั้งเทวดำ มำร พรหม, 

 และหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพรำหมณ์

 พร้อมทั้งเทวดำและมนุษย์ให้รู้ตำม. 

โย ธัมมัง เทเสสิ 

 พระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์ใด 

 ทรงแสดงธรรมแล้ว 

อาทิกัลฺยาณัง 

 ไพเรำะในเบื้องต้น

มัชเฌกัลฺยาณัง

 ไพเรำะในท่ำมกลำง

ปะริโยสานะกัลฺยาณัง,

 ไพเรำะในท่ีสุด,
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สาตถัง สะพฺยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง 

ปะริสุทธัง พฺรัหฺมะจะริยัง ปะกาเสสิ.

 ทรงประกำศพรหมจรรย์ คือ แบบแห่งกำรปฏิบัติ

 อันประเสริฐ บริสุทธิ์บริบูรณ์ส้ินเชิง พร้อมทั้ง

 อัตถะ (ค�ำอธิบำย) พร้อมท้ังพยัญชนะ (หัวข้อ). 

ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ

 ข้ำพเจ้ำบูชำอย่ำงยิ่ง เฉพำะพระผู้มีพระภำคเจ้ำ

 พระองค์นั้น 

ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ.

 ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระผู้มพีระภำคเจ้ำ พระองค์นัน้

 ด้วยเศยีรเกล้ำ.

(กราบร�าลึกพระพุทธคุณ)

คนขยันทั้งคืนทั้งวัน จักไม่ซึมเซา เรียกว่าแต่ละวันมีแต่น�าโชค ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
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ธัมมาภิถุติ
(หันทะ	มะยัง	ธัมมาภิถุติง	กะโรมะ	เส.)

โย โส สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

 พระธรรมนั้นใด เป็นส่ิงที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ

 ได้ตรัสไว้ดีแล้ว, 

สันทิฏฐิโก 

 เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษำและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง 

อะกาลิโก

 เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จ�ำกัดกำล 

เอหิปัสสิโก, 

 เป็นสิ่งที่ควรกล่ำวกับผู้อ่ืนว่ำ ท่ำนจงมำดูเถิด, 

โอปะนะยิโก

 เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ำมำใส่ตัว 

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ. 

 เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพำะตน. 

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

 ข้ำพเจ้ำบูชำอย่ำงยิ่งเฉพำะพระธรรมน้ัน 

ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ.

 ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้ำ. 

(กราบร�าลึกพระธรรมคุณ)

คนขยันทั้งคืนทั้งวัน จักไม่ซึมเซา เรียกว่าแต่ละวันมีแต่น�าโชค ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
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สังฆาภิถุติ
(หันทะ	มะยัง	สังฆาภิถุติง	กะโรมะ	เส.)

๑ สี่คู่ คือ โสดาปัตติมรรค-โสดาปัตติผล, สกทาคามิมรรค-สกทาคามิผล

 อนาคามิมรรค-อนาคามิผล และอรหัตตมรรค-อรหัตตผล

โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้นหมู่ใด 

 ปฏิบัติดีแล้ว, 

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำหมู่ใด

 ปฏิบัติตรงแล้ว,

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำหมู่ใด 

 ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเคร่ืองออกจำกทุกข์แล้ว, 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.

 สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำหมู่ใด

 ปฏิบัติสมควรแล้ว. 

ยะทิทัง

 ได้แก่ บุคคลเหล่ำนี้ คือ 

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,

 คู่แห่งบุรุษส่ีคู่ นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ๑, 

ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก คนดี ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
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เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 นั่นแหละสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ, 

อาหุเนยโย

 เป็นสงฆ์ควรแก่สักกำระที่เขำน�ำมำบูชำ 

ปาหุเนยโย

 เป็นสงฆ์ควรแก่สักกำระที่เขำจัดไว้ต้อนรับ 

ทักขิเณยโย

 เป็นผู้ควรรับทักษิณำทำน 

อัญชะลิกะระณีโย,

 เป็นผู้ท่ีบุคคลทั่วไปควรท�ำอัญชลี, 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ.

 เป็นเนื้อนำบุญของโลก ไม่มีนำบุญอื่นยิ่งกว่ำ. 

ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

 ข้ำพเจ้ำบูชำอย่ำงยิ่งเฉพำะพระสงฆ์หมู่นั้น 

ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.

 ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเศียรเกล้ำ. 

(กราบร�าลึกพระสังฆคุณ)

ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก คนดี ชอบช่วยเหลือเก้ือกูลผู้อื่น
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รตนัตตยัปปณามคาถา
(หันทะ	มะยัง	ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย	เจวะ	

สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ	ภะณามะ	เส.)

พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว

 พระพุทธเจ้ำผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณำดุจห้วงมหรรณพ 

โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน

 พระองค์ใดมีตำ คือ ญำณอันประเสริฐหมดจด

 ถึงที่สุด 

โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก

 เป็นผู้ฆ่ำเสียซึ่งบำปและอุปกิเลสของโลก 

วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง.

 ข้ำพเจ้ำไหว้พระพุทธเจ้ำพระองค์นั้น

 โดยใจเคำรพเอื้อเฟื้อ.

ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน

 พระธรรมของพระศำสดำสว่ำงรุ่งเรือง

 เปรียบดวงประทีป 

โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก

 จ�ำแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพำน ส่วนใด

โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน

 ซึ่งเป็นตัวโลกุตระ และส่วนใดที่ชี้แนวแห่ง

 โลกุตระนั้น 
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วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง.

 ข้ำพเจ้ำไหว้พระธรรมน้ัน โดยใจเคำรพเอื้อเฟื้อ.

สังโฆ สุเขตตาภฺยะติเขตตะสัญญิโต

 พระสงฆ์เป็นนำบุญอันยิ่งใหญ่กว่ำนำบุญอันดี

 ทั้งหลำย 

โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก

 เป็นผู้เห็นพระนิพพำน ตรัสรู้ตำมพระสุคต หมู่ใด 

โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส

 เป็นผู้ละกิเลสเคร่ืองโลเล เป็นพระอริยเจ้ำ 

 มีปัญญำดี 

วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง.

 ข้ำพเจ้ำไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น โดยใจเคำรพเอื้อเฟื้อ.

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง 

วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง 

ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา

มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.

 บุญใดที่ข้ำพเจ้ำผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสำม คือ 

 พระรัตนตรัยอันควรบูชำยิ่งโดยส่วนเดียว 

 ได้กระท�ำแล้วเป็นอย่ำงยิ่งเช่นนี้ ขออุปัทวะ

 (ควำมชั่ว) ทั้งหลำยจงอย่ำมีแก่ข้ำพเจ้ำเลย 

 ด้วยอ�ำนำจควำมส�ำเร็จอันเกิดจำกบุญนั้น.
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อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน

 พระตถำคตเจ้ำเกิดข้ึนแล้วในโลกนี้ 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,

 เป็นผู้ไกลจำกกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, 

ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก

 และพระธรรมที่ทรงแสดง เป็นธรรมเครื่องออก

 จำกทุกข์ 

อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก

 เป็นเครื่องสงบกิเลส เป็นไปเพื่อปรินิพพำน 

สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต. 

 เป็นไปเพื่อควำมรู้พร้อม เป็นธรรมที่พระสุคต

 ประกำศ. 

มะยันตัง ธัมมัง สุตฺวา เอวัง ชานามะ, 

 พวกเรำเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงได้รู้อย่ำงนี้ว่ำ 

ชาติปิ ทุกขา

 แม้ควำมเกิดก็เป็นทุกข์ 

ชะราปิ ทุกขา

 แม้ควำมแก่ก็เป็นทุกข์ 

มะระณัมปิ ทุกขัง,

 แม้ควำมตำยก็เป็นทุกข์, 

สังเวคปริกิตตนปาฐะ
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โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา,

 แม้ควำมโศก ควำมร�่ำไรร�ำพัน ควำมไม่สบำยกำย 

 ควำมไม่สบำยใจ ควำมคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์, 

อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข

 ควำมประสบกับส่ิงไม่เป็นที่รักที่พอใจ 

 ก็เป็นทุกข์ 

ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข

 ควำมพลัดพรำกจำกส่ิงเป็นที่รักที่พอใจ 

 ก็เป็นทุกข์ 

ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง.

 มีควำมปรำรถนำส่ิงใด ไม่ได้สิ่งนั้น 

 นั่นก็เป็นทุกข์. 

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา.

 ว่ำโดยย่อ อุปำทำนขันธ์ทั้งห้ำ๑ เป็นตัวทุกข์. 

เสยยะถีทัง.

 ได้แก่ ส่ิงเหล่ำนี้ คือ 

รูปูปาทานักขันโธ,

 ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งควำมยึดมั่น คือ รูป, 

เวทะนูปาทานักขันโธ,

 ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งควำมยึดมั่น คือ เวทนำ, 

๑ ขันธ์ห้า คือ ส่วนประกอบทั้งห้าที่รวมกันเป็นชีวิต คือ รูป (ร่างกาย) เวทนา 

สัญญา สังขาร และวิญญาณ (ส่วนทั้งสี่นี้รวมเรียกว่า “จิตใจ”)
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สัญญูปาทานักขันโธ,

 ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งควำมยึดมั่น คือ สัญญำ, 

สังขารูปาทานักขันโธ,

 ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งควำมยึดมั่น คือ สังขำร, 

วิญญาณูปาทานักขันโธ,

 ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งควำมยึดมั่น คือ วิญญำณ, 

เยสัง ปะริญญายะ,

 เพ่ือให้สำวกก�ำหนดรอบรู้อุปำทำนขันธ์ 

 เหล่ำน้ีเอง,

ธะระมาโน โส ภะคะวา,

 จงึพระผูม้พีระภำคเจ้ำนัน้ เมือ่ยงัทรงพระชนม์อยู,่

เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ.

 ย่อมทรงแนะน�ำสำวกท้ังหลำย 

 เช่นน้ีเป็นส่วนมำก. 

เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ 

อะนุสาสะนี, พะหุลา ปะวัตตะติ.

 อนึ่ง ค�ำสั่งสอนของพระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น 

 ย่อมเป็นไปในสำวกทั้งหลำย ส่วนมำก 

 มีส่วน คือ กำรจ�ำแนกอย่ำงนี้ว่ำ

รูปัง อะนิจจัง,

 รูปไม่เที่ยง, 

คนมีห่วงกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่ ตนเป็นที่พึ่งของตน
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เวทะนา อะนิจจา,

 เวทนำไม่เที่ยง, 

สัญญา อะนิจจา,

 สัญญำไม่เที่ยง, 

สังขารา อะนิจจา,

 สังขำรไม่เที่ยง, 

วิญญาณัง อะนิจจัง,

 วิญญำณไม่เที่ยง, 

รูปัง อะนัตตา,

 รูปไม่ใช่ตัวตน, 

เวทะนา อะนัตตา,

 เวทนำไม่ใช่ตัวตน, 

สัญญา อะนัตตา,

 สัญญำไม่ใช่ตัวตน, 

สังขารา อะนัตตา,

 สังขำรไม่ใช่ตัวตน, 

วิญญาณัง อะนัตตา,

 วิญญำณไม่ใช่ตัวตน, 

สัพเพ สังขารา อะนิจจา.

 สังขำรท้ังหลำยทั้งปวงไม่เที่ยง.

คนมีห่วงกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่ ตนเป็นที่พึ่งของตน
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สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ.

 ธรรมทั้งหลำยทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน ดังนี้.

เต (ตา)๑ มะยัง โอติณณามฺหะ

 พวกเรำทั้งหลำยเป็นผู้ถูกครอบง�ำแล้ว 

ชาติยา

 โดยควำมเกิด

ชะรามะระเณนะ,

 โดยควำมแก่และควำมตำย, 

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ 

อุปายาเสหิ,

 โดยควำมโศก ควำมร�่ำไรร�ำพัน ควำมไม่สบำยกำย 

 ควำมไม่สบำยใจ ควำมคับแค้นใจทั้งหลำย, 

ทุกโขติณณา

 เป็นผู้ถูกควำมทุกข์หยั่งเอำแล้ว 

ทุกขะปะเรตา,

 เป็นผู้มีควำมทุกข์เป็นเบื้องหน้ำแล้ว, 

อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ 

อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ,

 ท�ำไฉนกำรท�ำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ 

 จะพึงปรำกฏชัดแก่เรำได้,

๑ หญิงว่าในวงเล็บ

พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา คนไม่เกียจคร้าน พึงได้ความสงบใจ
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จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ 

อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง,

 เรำทั้งหลำยอุทิศเฉพำะพระผู้มีพระภำคเจ้ำ 

 ผู้ไกลจำกกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 

 แม้ปรินิพพำนนำนแล้วพระองค์นั้น,

สัทธา อะคารัสฺมา อะนะคาริยัง ปัพพะชิตา,

 เป็นผู้มีศรัทธำออกบวชจำกเรือน ไม่เกี่ยวข้อง

 ด้วยเรือนแล้ว,

ตัสฺมิง ภะคะวะติ พฺรัหฺมะจะริยัง จะรามะ,

 ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระภำคเจ้ำ

 พระองค์นั้น,

ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา.

 ถึงพร้อมด้วยสิกขำและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต

 ของภิกษุทั้งหลำย.

ตัง โน พฺรัหฺมะจะริยัง, อิมัสสะ เกวะลัสสะ 

ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ.

 ขอให้พรหมจรรย์ของเรำทั้งหลำยนั้น จงเป็นไปเพ่ือ

 กำรท�ำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญ.

(สำาหรับพระภิกษุสามเณรสวด)

พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา คนไม่เกียจคร้าน พึงได้ความสงบใจ
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จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา,

 เรำทั้งหลำยผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภำคเจ้ำ 

 แม้ปรินิพพำนนำนแล้ว พระองค์นั้นเป็นสรณะ 

ธัมมัญจะ สังฆัญจะ,

 ถึงพระธรรมด้วย ถึงพระสงฆ์ด้วย, 

ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง, ยะถาสะติ ยะถาพะลัง 

มะนะสิกะโรมะ, อะนุปะฏิปัชชามะ,

 จักท�ำในใจอยู่ ปฏิบัติตำมอยู่ ซึ่งค�ำสั่งสอน

 ของพระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้นตำมสติก�ำลัง, 

สา สา โน ปะฏิปัตติ,

 ขอให้ควำมปฏิบัตินั้น ๆ ของเรำทั้งหลำย, 

อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ 

สังวัตตะตุ.

 จงเป็นไปเพื่อกำรท�ำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญ.

(สำาหรับอุบาสก-อุบาสิกาสวด)

คนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ ย่อมเสื่อม ย่ิงผลัดว่ามะรืนนี้ ก็ยิ่งเสื่อม
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คนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ ย่อมเสื่อม ย่ิงผลัดว่ามะรืนนี้ ก็ยิ่งเสื่อม

ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
(หันทะ	มะยัง	ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง

ภะณามะ	เส.)

ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ,

 เรำย่อมพิจำรณำโดยแยบคำยแล้วนุ่งห่มจีวร,

ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ,

 เพียงเพื่อบ�ำบัดควำมหนำว,

อุณฺหัสสะ ปะฏิฆาตายะ,

 เพื่อบ�ำบัดควำมร้อน,

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง 

ปะฏิฆาตายะ,

 เพื่อบ�ำบัดสัมผัสอันเกิดจำกเหลือบ ยุง ลม แดด 

 และสัตว์เลื้อยคลำนท้ังหลำย,

ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง.

 และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดควำมละอำย.

ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ,

 เรำย่อมพิจำรณำโดยแยบคำยแล้วฉันบิณฑบำต,

เนวะ ทะวายะ

 ไม่ให้เป็นไปเพื่อควำมเพลิดเพลินสนุกสนำน

นะ มะทายะ

 ไม่ให้เป็นไปเพื่อควำมเมำมันเกิดก�ำลังพลังทำงกำย
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เมื่อคอยระวังอยู่ เวรย่อมไม่ก่อขึ้น

นะ มัณฑะนายะ

 ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ

นะ วิภูสะนายะ,

 ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง,

ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา

 แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อควำมตั้งอยู่ได้แห่งกำยนี้

ยาปะนายะ

 เพ่ือควำมเป็นไปได้ของอัตภำพ

วิหิงสุปะระติยา

 เพ่ือควำมสิ้นไปแห่งควำมล�ำบำกทำงกำย

พฺรัหฺมะจะริยานุคคะหายะ,

 เพ่ืออนุเครำะห์แก่กำรประพฤติพรหมจรรย์,

อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ

 ด้วยกำรท�ำอย่ำงนี้ เรำย่อมระงับเสียได้

 ซึ่งทุกขเวทนำเก่ำ คือ ควำมหิว

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ,

 และไม่ท�ำทุกขเวทนำใหม่ให้เกิดขึ้น,

ยาตฺรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ

ผาสุวิหาโร จาติ.

 อนึ่ง ควำมเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภำพนี้ด้วย 

 ควำมเป็นผู้หำโทษมิได้ด้วย และควำมเป็นอยู่

 โดยผำสุกด้วย จักมีแก่เรำ ดังนี้.
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เม่ือคอยระวังอยู่ เวรย่อมไม่ก่อขึ้น

ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ,

 เรำย่อมพิจำรณำโดยแยบคำยแล้ว ใช้สอยเสนำสนะ,

ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ,

 เพียงเพื่อบ�ำบัดควำมหนำว,

อุณฺหัสสะ ปะฏิฆาตายะ,

 เพ่ือบ�ำบัดควำมร้อน,

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง

ปะฏิฆาตายะ,

 เพ่ือบ�ำบัดสัมผัสอันเกิดจำกเหลือบ ยุง ลม แดด 

 และสัตว์เลื้อยคลำนท้ังหลำย,

ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง 

ปะฏิสัลลานารามัตถัง.

 เพียงเพื่อบรรเทำอันตรำยอันจะพึงมีจำก

 ดินฟ้ำอำกำศ และเพื่อควำมเป็นผู้ยินดีอยู่ได้

 ในที่หลีกเร้นส�ำหรับภำวนำ.

ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสัชชะ-

ปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ,

 เรำย่อมพิจำรณำโดยแยบคำยแล้ว 

 บริโภคเภสัชบริขำรอันเกื้อกูลแก่คนไข้,
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ไม่มีอะไรเลย ไม่มีใครเบียดเบียน ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆ เลย ที่เมื่อเรายึดถืออยู่ เราจักเป็นผู้หาโทษมิได้

ยาวะเทวะ อปุปันนานงั เวยยาพาธกิานงั เวทะนานงั

ปะฏิฆาตายะ,

 เพียงเพื่อบ�ำบัดทุกขเวทนำอันบังเกิดขึ้นแล้ว

 มีอำพำธต่ำง ๆ เป็นมูล,

อัพฺยาปัชฌะปะระมะตายาติ.

 เพื่อควำมเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่ำงยิ่ง

 ดังนี้.
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ไม่มีอะไรเลย ไม่มีใครเบียดเบียน

ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ
(หันทะ	มะยัง	ธาตุปัจจะเวกขะณะปาฐัง	ภะณามะ	เส.)

ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆ เลย ที่เม่ือเรายึดถืออยู่ เราจักเป็นผู้หาโทษมิได้

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง

 สิ่งเหล่ำนี้นี่เป็นสักว่ำธำตุตำมธรรมชำติเท่ำนั้น

 ก�ำลังเป็นไปตำมเหตุตำมปัจจัยอยู่เนืองนิจ

ยะทิทัง จีวะรัง. ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล

 สิ่งเหล่ำนี้ คือ จีวร. และคนผู้ใช้สอยจีวรนั้น

ธาตุมัตตะโก

 เป็นสักว่ำธำตุตำมธรรมชำติ

นิสสัตโต

 มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน

นิชชีโว

 มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล

สุญโญ.

 ว่ำงเปล่ำจำกควำมหมำยแห่งควำมเป็นตัวตน.

สัพพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ,

 ก็จีวรทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่ำเกลียดมำแต่เดิม,

อิมัง ปูติกายัง ปัตฺวา

 ครั้นมำถูกเข้ำกับกำยอันเน่ำอยู่เป็นนิจนี้แล้ว
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รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง

อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ.

 ย่อมกลำยเป็นของน่ำเกลียดอย่ำงยิ่งไปด้วยกัน.

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง

 สิ่งเหล่ำนี้นี่เป็นสักว่ำธำตุตำมธรรมชำติเท่ำนั้น

 ก�ำลังเป็นไปตำมเหตุตำมปัจจัยอยู่เนืองนิจ

ยะทิทัง ปิณฑะปาโต. ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล

 สิ่งเหล่ำนี้ คือ บิณฑบำต. และคนผู้บริโภคบิณฑบำตนั้น

ธาตุมัตตะโก

 เป็นสักว่ำธำตุตำมธรรมชำติ

นิสสัตโต

 มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน

นิชชีโว

 มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล

สุญโญ.

 ว่ำงเปล่ำจำกควำมหมำยแห่งควำมเป็นตัวตน.

สัพโพ ปะนายัง ปิณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย,

 ก็บิณฑบำตทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่ำเกลียดมำแต่เดิม,

อิมัง ปูติกายัง ปัตฺวา

 ครั้นมำถูกเข้ำกับกำยอันเน่ำอยู่เป็นนิจนี้แล้ว

อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ.

 ย่อมกลำยเป็นของน่ำเกลียดอย่ำงยิ่งไปด้วยกัน.
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รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง

 สิ่งเหล่ำนี้นี่เป็นสักว่ำธำตุตำมธรรมชำติเท่ำนั้น

 ก�ำลังเป็นไปตำมเหตุตำมปัจจัยอยู่เนืองนิจ

ยะทิทัง เสนาสะนัง. ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล

 สิ่งเหล่ำนี้ คือ เสนำสนะ. และคนผู้ใช้สอยเสนำสนะนั้น

ธาตุมัตตะโก

 เป็นสักว่ำธำตุตำมธรรมชำติ

นิสสัตโต

 มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน

นิชชีโว

 มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล

สุญโญ.

 ว่ำงเปล่ำจำกควำมหมำยแห่งควำมเป็นตัวตน.

สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิคุจฉะนียานิ,

 ก็เสนำสนะทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่ำเกลียดมำแต่เดิม,

อิมัง ปูติกายัง ปัตฺวา

 ครั้นมำถูกเข้ำกับกำยอันเน่ำอยู่เป็นนิจนี้แล้ว

อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ.

 ย่อมกลำยเป็นของน่ำเกลียดอย่ำงยิ่งไปด้วยกัน.

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง

 สิ่งเหล่ำนี้นี่เป็นสักว่ำธำตุตำมธรรมชำติเท่ำนั้น 

 ก�ำลังเป็นไปตำมเหตุตำมปัจจัยอยู่เนืองนิจ
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ผู้บริโภคกามเป็นผู้พร่อง ละร่างกายไปผู้เพ่งสันติ พึงละอามิสในโลกเสีย

ยะทิทัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร. 

ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล

 สิ่งเหล่ำนี้ คือ เภสัชบริขำรอันเกื้อกูลแก่คนไข้.

 และคนผู้บริโภคเภสัชบริขำรน้ัน
ธาตุมัตตะโก

 เป็นสักว่ำธำตุตำมธรรมชำติ

นิสสัตโต

 มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน

นิชชีโว

 มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล

สุญโญ.

 ว่ำงเปล่ำจำกควำมหมำยแห่งควำมเป็นตัวตน.

สัพโพ ปะนายัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะ-

ปะริกขาโร อะชิคุจฉะนีโย,

 ก็คิลำนเภสัชบริขำรทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่ำเกลียด

 มำแต่เดิม,

อิมัง ปูติกายัง ปัตฺวา

 ครั้นมำถูกเข้ำกับกำยอันเน่ำอยู่เป็นนิจนี้แล้ว

อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ.

 ย่อมกลำยเป็นของน่ำเกลียดอย่ำงยิ่งไปด้วยกัน.
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ผู้บริโภคกามเป็นผู้พร่อง ละร่างกายไปผู้เพ่งสันติ พึงละอามิสในโลกเสีย

สัพพปัตติทานคาถา
(หันทะ	มะยัง	สัพพะปัตติทานะคาถาโย	

ภะณามะ	เส.)

ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ  ยานัญญานิ กะตานิ เม, 

เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ  สัตตานันตาปปะมาณะกา.

 สัตว์ทั้งหลำยไม่มีที่สุดไม่มีประมำณ

 จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้ำพเจ้ำได้ท�ำในบัดนี้

 และแห่งบุญอื่นที่ได้ท�ำไว้ก่อนแล้ว

เย ปิยา คุณะวันตา จะ  มัยฺหัง มาตาปิตาทะโย,

ทิฏฐา เม จาปฺยะทิฏฐา วา  อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน.

 คือจะเป็นสัตว์เหล่ำใด ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ 

 เช่น มำรดำ บิดำ ของข้ำพเจ้ำ เป็นต้นก็ดี 

 ที่ข้ำพเจ้ำเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดี 

 สัตว์เหล่ำอ่ืนที่เป็นกลำง ๆ หรือเป็นคู่เวรกันก็ดี

สัตตา ติฏฐันติ โลกัสฺมิง  เต ภุมมา จะตุโยนิกา, 

ปัญเจกะจะตุโวการา  สังสะรันตา ภะวาภะเว.

 สัตว์ทั้งหลำยต้ังอยู่ในโลก อยู่ในภูมิทั้งสำม, 

 อยู่ในก�ำเนิดทั้งส่ี มีขันธ์ห้ำขันธ์ มีขันธ์ขันธ์เดียว 

 มีขันธ์ส่ีขันธ์ ก�ำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อย

 ภพใหญ่ก็ดี

27 



ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข

ญาตัง เย ปัตติทานัมเม  อะนุโมทันตุ เต สะยัง,

เย จิมัง นัปปะชานันติ  เทวา เตสัง นิเวทะยุง.

 สัตว์เหล่ำใดรู้ส่วนบุญที่ข้ำพเจ้ำแผ่ให้แล้ว

 สัตว์เหล่ำน้ันจงอนุโมทนำเองเถิด

 ส่วนสัตว์เหล่ำใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้

 ขอเทวดำท้ังหลำย จงบอกสัตว์เหล่ำนั้นให้รู้

มะยา ทินนานะ ปุญญานัง  อะนุโมทะนะเหตุนา, 

สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ  อะเวรา สุขะชีวิโน,

เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ  เตสาสา สิชฌะตัง สุภา.

 เพรำะเหตุที่ได้อนุโมทนำส่วนบุญที่ข้ำพเจ้ำแผ่

 ให้แล้ว สัตว์ท้ังหลำยทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร 

 อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ จนถึงบทอันเกษม กล่ำวคือ 

 พระนิพพำน ควำมปรำรถนำที่ดีงำมของสัตว์

 เหล่ำน้ันจงส�ำเร็จเถิด.
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ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข



ภ�พสังเวชนียสถ�นที่ประเทศอินเดีย ในอดีต



ทำาวัตรเย็น
(คำาบูชาพระและปุพพภาคนมการ	ใช้อย่างเดียวกับคำา

ทำาวัตรเช้า)

พุทธานุสสติ
(หันทะ	มะยัง	พุทธานุสสะตินะยัง	กะโรมะ	เส.)	

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลฺยาโณ 

กิตติสัทโท อัพภุคคะโต,

 ก็กิตติศัพท์อันงำมของพระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น

 ได้ฟุ้งไปแล้วอย่ำงนี้ว่ำ

อิติปิ โส ภะคะวา

 เพรำะเหตุอย่ำงนี้ ๆ พระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น

อะระหัง

 เป็นผู้ไกลจำกกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ,

 เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,

วิชชาจะระณะสัมปันโน

 เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชำและจรณะ

สุคะโต

 เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
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ศรัทธารวบรวมไว้ซ่ึงเสบียง (คือกุศล)

โลกะวิทู,

 เป็นผู้รู้โลกอย่ำงแจ่มแจ้ง,

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

 เป็นผู้สำมำรถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้

 อย่ำงไม่มีใครยิ่งกว่ำ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง

 เป็นครูผู้สอนของเทวดำและมนุษย์ทั้งหลำย

พุทโธ

 เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำนด้วยธรรม

ภะคะวาติ.

 เป็นผู้มีควำมจ�ำเริญ จ�ำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ 

 ดังนี้.

ท่านผู้เป็นที่พึ่ง ประกอบด้วยกรุณาใหญ่
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ศรัทธารวบรวมไว้ซ่ึงเสบียง (คือกุศล) ท่านผู้เป็นที่พึ่ง ประกอบด้วยกรุณาใหญ่

พุทธาภิคีติ
(หันทะ	มะยัง	พุทธาภิคีติง	กะโรมะ	เส.)

พุทธฺวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต

 พระพุทธเจ้ำประกอบด้วยคุณ มีควำมประเสริฐ

 แห่งอรหันตคุณ เป็นต้น

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต

 มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญำณ 

 และพระกรุณำอันบริสุทธิ์

โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร

 พระองค์ใดทรงกระท�ำชนท่ีดีให้เบิกบำน ดุจอำทิตย์

 ท�ำบัวให้บำน

วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง.

 ข้ำพเจ้ำไหว้พระชินสีห์ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้น

 ด้วยเศียรเกล้ำ.

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง  สะระณัง เขมะมุตตะมัง

 พระพุทธเจ้ำพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุด

 ของสัตว์ทั้งหลำย

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง  วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

 ข้ำพเจ้ำไหว้พระพุทธเจ้ำพระองค์นั้น อันเป็นที่ตั้ง

 แห่งควำมระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเศียรเกล้ำ
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๑ หญิงว่าในวงเล็บ

พุทธัสสาหัสฺมิ ทาโส (ทาสี)๑ วะ, พุทโธ เม 

สามิกิสสะโร

 ข้ำพเจ้ำเป็นทำสของพระพุทธเจ้ำ พระพุทธเจ้ำ

 เป็นนำยมีอิสระเหนือข้ำพเจ้ำ

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ  วิธาตา จะ หิตัสสะ เม

 พระพุทธเจ้ำเป็นเครื่องก�ำจัดทุกข์ และทรงไว้ซึ่ง

 ประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

 ข้ำพเจ้ำมอบกำยถวำยชีวิตนี้ แด่พระพุทธเจ้ำ

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)๑ จะริสสามิ, พุทธัสเสวะ 

สุโพธิตัง

 ข้ำพเจ้ำผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตำม ซ่ึงควำมตรัสรู้ดี

 ของพระพุทธเจ้ำ

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

 สรณะอื่นของข้ำพเจ้ำไม่มี พระพุทธเจ้ำเป็นสรณะ

 อันประเสริฐของข้ำพเจ้ำ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน

 ด้วยกำรกล่ำวค�ำสัตย์นี้ ข้ำพเจ้ำพึงเจริญใน

 พระศำสนำของพระศำสดำ

อย่าปล่อยกาลเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์คนขยัน ย่อมไม่พร่าประโยชน์ซ่ึงถึงตามกาล
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อย่าปล่อยกาลเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์คนขยัน ย่อมไม่พร่าประโยชน์ซ่ึงถึงตามกาล

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)๑, 

ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

 ข้ำพเจ้ำผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้ำ 

 ได้ขวนขวำยบุญใดในบัดนี้

สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.

 อันตรำยท้ังปวงอย่ำได้มีแก่ข้ำพเจ้ำ 

 ด้วยเดชแห่งบุญน้ัน.

 (หมอบกรำบลง).

*กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

 ด้วยกำยก็ดี ด้วยวำจำก็ดี ด้วยใจก็ดี

พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

 กรรมน่ำติเตียนอันใดที่ข้ำพเจ้ำกระท�ำแล้ว

 ในพระพุทธเจ้ำ,

พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง

 ขอพระพุทธเจ้ำจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ.

 เพื่อกำรส�ำรวมระวังในพระพุทธเจ้ำในกำลต่อไป.

๑ หญิงว่าในวงเล็บ
* หมอบกราบลง
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ความบริสุทธ์ิและไม่บริสุทธ์ิ เป็นของเฉพาะตัว

สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

 พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำได้ตรัสไว้

 ดีแล้ว,

สันทิฏฐิโก

 เป็นสิ่งท่ีผู้ศึกษำและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง

อะกาลิโก

 เป็นสิ่งท่ีปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จ�ำกัดกำล

เอหิปัสสิโก,

 เป็นสิ่งท่ีควรกล่ำวกับผู้อ่ืนว่ำ ท่ำนจงมำดูเถิด,

โอปะนะยิโก

 เป็นสิ่งท่ีควรน้อมเข้ำมำใส่ตัว

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

 เป็นสิ่งท่ีผู้รู้ก็รู้ได้เฉพำะตน ดังนี้.
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ธัมมานุสสติ
(หันทะ	มะยัง	ธัมมานุสสะตินะยัง	กะโรมะ	เส.)



ความบริสุทธ์ิและไม่บริสุทธ์ิ เป็นของเฉพาะตัว



สติเป็นธรรมเครื่องต่ืนอยู่ในโลก



สฺวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย

 พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพรำะประกอบด้วยคุณ   

 คือ ควำมที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสไว้ดีแล้ว เป็นต้น

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท

 เป็นธรรมอันจ�ำแนกเป็นมรรค ผล ปริยัติ และ

 นิพพำน

ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี

 เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรม

 จำกกำรตกไปสู่โลกที่ชั่ว

วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง.

 ข้ำพเจ้ำไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้น

 อันเป็นเคร่ืองขจัดเสียซึ่งควำมมืด.

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง  สะระณัง เขมะมุตตะมัง

 พระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุด

 ของสัตว์ทั้งหลำย

ทุติยานุสสะติฏฐานัง  วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

 ข้ำพเจ้ำไหว้พระธรรมน้ัน อันเป็นที่ตั้งแห่งควำม

 ระลึกองค์ที่สองด้วยเศียรเกล้ำ

ธัมมาภิคีติ
(หันทะ	มะยัง	ธัมมาภิคีติง	กะโรมะ	เส.)

สติเป็นธรรมเคร่ืองตื่นอยู่ในโลก
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ธัมมัสสาหัสฺมิ ทาโส (ทาสี)๑ วะ, ธัมโม เม 

สามิกิสสะโร

 ข้ำพเจ้ำเป็นทำสของพระธรรม พระธรรมเป็นนำย

 มีอิสระเหนือข้ำพเจ้ำ

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ  วิธาตา จะ หิตัสสะ เม

 พระธรรมเป็นเครื่องก�ำจัดทุกข์ 

 และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

 ข้ำพเจ้ำมอบกำยถวำยชีวิตนี้แด่พระธรรม

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)๑ จะริสสามิ, ธัมมัสเสวะ 

สุธัมมะตัง

 ข้ำพเจ้ำผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตำม

 ซึ่งควำมเป็นธรรมดีของพระธรรม

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

 สรณะอื่นของข้ำพเจ้ำไม่มี พระธรรมเป็นสรณะ

 อันประเสริฐของข้ำพเจ้ำ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน

 ด้วยกำรกล่ำวค�ำสัตย์นี้ ข้ำพเจ้ำพึงเจริญ

 ในพระศำสนำของพระศำสดำ

๑ หญิงว่าในวงเล็บ

ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมเป็นทุกข์ บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมกล่าวถึงศีลและปัญญา ว่าเป็นของเลิศในโลก
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ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมเป็นทุกข์

ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)๑,

ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

 ข้ำพเจ้ำผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม ได้ขวนขวำยบุญใด

 ในบัดนี้

สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.

 อันตรำยทั้งปวงอย่ำได้มีแก่ข้ำพเจ้ำ 

 ด้วยเดชแห่งบุญน้ัน.

 (หมอบกราบลง).

*กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

 ด้วยกำยก็ดี ด้วยวำจำก็ดี ด้วยใจก็ดี

ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

 กรรมน่ำติเตียนอันใดที่ข้ำพเจ้ำกระท�ำแล้ว

 ในพระธรรม,

ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง

 ขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม.

 เพื่อกำรส�ำรวมระวังในพระธรรมในกำลต่อไป.

๑ หญิงว่าในวงเล็บ
* หมอบกราบลง

บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมกล่าวถึงศีลและปัญญา ว่าเป็นของเลิศในโลก
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สังฆานุสสติ
(หันทะ	มะยัง	สังฆานุสสะตินะยัง	กะโรมะ	เส.)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำหมู่ใด 

 ปฏิบัติดีแล้ว,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำหมู่ใด 

 ปฏิบัติตรงแล้ว,

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำหมู่ใด 

 ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเคร่ืองออกจำกทุกข์แล้ว,

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำหมู่ใด 

 ปฏิบัติสมควรแล้ว,

ยะทิทัง

 ได้แก่บุคคลเหล่ำน้ีคือ

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,

 คู่แห่งบุรุษส่ีคู่ นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ,

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 น่ันแหละสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ,

ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้ส�าเร็จ
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ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง

อาหุเนยโย

 เป็นสงฆ์ควรแก่สักกำระที่เขำน�ำมำบูชำ

ปาหุเนยโย

 เป็นสงฆ์ควรแก่สักกำระที่เขำจัดไว้ต้อนรับ

ทักขิเณยโย

 เป็นผู้ควรรับทักษิณำทำน

อัญชะลิกะระณีโย,

 เป็นผู้ท่ีบุคคลทั่วไปควรท�ำอัญชลี,

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

 เป็นเนื้อนำบุญของโลก ไม่มีนำบุญอื่นยิ่งกว่ำ 

 ดังนี้.

ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้ส�าเร็จ
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สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต

 พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม ประกอบด้วยคุณ

 มีควำมปฏิบัติดี เป็นต้น

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ

 เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ

 แปดจ�ำพวก

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต

 มีกำยและจิตอันอำศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวร

วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง.

 ข้ำพเจ้ำไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้ำเหล่ำนั้น

 อันบริสุทธิ์ด้วยดี.

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง  สะระณัง เขมะมุตตะมัง

 พระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุด

 ของสัตว์ทั้งหลำย

ตะติยานุสสะติฏฐานัง  วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

 ข้ำพเจ้ำไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น อันเป็นที่ตั้ง

 แห่งควำมระลึกองค์ที่สำมด้วยเศียรเกล้ำ

สังฆาภิคีติ
(หันทะ	มะยัง	สังฆาภิคีติง	กะโรมะ	เส.)

ผู้ประพฤติตามอ�านาจจิต ย่อมจะล�าบาก การท�าประโยชน์แก่ส่วนรวม คือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
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ผู้ประพฤติตามอ�านาจจิต ย่อมจะล�าบาก

สังฆัสสาหัสฺมิ ทาโส (ทาสี)๑ วะ, สังโฆ เม 

สามิกิสสะโร

 ข้ำพเจ้ำเป็นทำสของพระสงฆ์ พระสงฆ์เป็นนำย

 มีอิสระเหนือข้ำพเจ้ำ

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ  วิธาตา จะ หิตัสสะ เม

 พระสงฆ์เป็นเครื่องก�ำจัดทุกข์ และทรงไว้ซึ่ง

 ประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

 ข้ำพเจ้ำมอบกำยถวำยชีวิตนี้แด่พระสงฆ์

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)๑ จะริสสามิ, สังฆัสโส-

ปะฏิปันนะตัง

 ข้ำพเจ้ำผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตำม 

 ซึ่งควำมปฏิบัติดีของพระสงฆ์

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

 สรณะอื่นของข้ำพเจ้ำไม่มี พระสงฆ์เป็นสรณะ

 อันประเสริฐของข้ำพเจ้ำ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน

 ด้วยกำรกล่ำวค�ำสัตย์นี้ ข้ำพเจ้ำพึงเจริญ

 ในพระศำสนำของพระศำสดำ

๑ หญิงว่าในวงเล็บ

การท�าประโยชน์แก่ส่วนรวม คือเคร่ืองยึดเหนี่ยวใจคน
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สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)๑,

ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

 ข้ำพเจ้ำผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ ได้ขวนขวำยบุญใด

 ในบัดนี้

สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.

 อันตรำยท้ังปวงอย่ำได้มีแก่ข้ำพเจ้ำ 

 ด้วยเดชแห่งบุญน้ัน.

 (หมอบกราบลง).

*กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

 ด้วยกำยก็ดี ด้วยวำจำก็ดี ด้วยใจก็ดี

สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

 กรรมน่ำติเตียนอันใดที่ข้ำพเจ้ำกระท�ำแล้ว

 ในพระสงฆ์,

สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง

 ขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.

 เพ่ือกำรส�ำรวมระวังในพระสงฆ์ในกำลต่อไป.

(จบค�าท�าวัตรเย็น).

๑ หญิงว่าในวงเล็บ
* หมอบกราบลง

ความเป็นผู้สะอาด พึงทราบได้ด้วยถ้อยค�าส�านวน  ได้สิ่งใด พึงพอใจด้วยสิ่งนั้น
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ความเป็นผู้สะอาด พึงทราบได้ด้วยถ้อยค�าส�านวน

อตีตปัจจเวกขณปาฐะ	
(หันทะ	มะยัง	อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง	

ภะณามะ	เส.)

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตฺวา ยัง จีวะรัง 

ปะริภุตตัง,

 จีวรใดอันเรำนุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจำรณำในวันนี้,

ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ,

 จีวรนั้นเรำนุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบ�ำบัดควำมหนำว,

อุณฺหัสสะ ปะฏิฆาตายะ,

 เพื่อบ�ำบัดควำมร้อน,

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง 

ปะฏิฆาตายะ,

 เพื่อบ�ำบัดสัมผัสอันเกิดจำกเหลือบ ยุง ลม แดด

 และสัตว์เลื้อยคลำนทั้งหลำย,

ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง.

 และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดควำมละอำย.

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตฺวา โย ปิณฑะปาโต 

ปะริภุตโต,

 บิณฑบำตใดอันเรำฉันแล้วไม่ทันพิจำรณำในวันนี้,

 ได้สิ่งใด พึงพอใจด้วยสิ่งนั้น
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โส เนวะ ทะวายะ

 บิณฑบำตนั้นเรำฉันแล้ว ไม่ใช่เป็นไป

 เพ่ือควำมเพลิดเพลินสนุกสนำน

นะ มะทายะ

 ไม่ใช่เป็นไปเพื่อควำมเมำมันเกิดก�ำลัง

 พลังทำงกำย

นะ มัณฑะนายะ

 ไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับ

นะ วิภูสะนายะ,

 ไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่ง,

ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา 

 แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อควำมตั้งอยู่ได้แห่งกำยนี้

ยาปะนายะ

 เพ่ือควำมเป็นไปได้ของอัตภำพ

วิหิงสุปะระติยา

 เพ่ือควำมสิ้นไปแห่งควำมล�ำบำกทำงกำย

พฺรัหฺมะจะริยานุคคะหายะ, 

 เพ่ืออนุเครำะห์แก่กำรประพฤติพรหมจรรย์,

อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ

 ด้วยกำรท�ำอย่ำงนี้ เรำย่อมระงับเสียได้ 

 ซึ่งทุกขเวทนำเก่ำ คือ ควำมหิว

ไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขา เมื่อสัตว์ถูกชราน�าเข้าไปแล้ว ไม่มีผู้ป้องกัน
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ไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขา

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ,

 และไม่ท�ำทุกขเวทนำใหม่ให้เกิดขึ้น,

ยาตฺรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ 

ผาสุวิหาโร จาติ. 

 อนึ่ง ควำมเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภำพนี้ด้วย

 ควำมเป็นผู้หำโทษมิได้ด้วย และควำมเป็นอยู่

 โดยผำสุกด้วย จักมีแก่เรำ ดังนี้.

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตฺวา ยัง เสนาสะนัง 

ปะริภุตตัง,

 เสนำสนะใดอันเรำใช้สอยแล้วไม่ทันพิจำรณำ

 ในวันนี้,

ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ,

 เสนำสนะนั้นเรำใช้สอยแล้ว 

 เพียงเพื่อบ�ำบัดควำมหนำว,

อุณฺหัสสะ ปะฏิฆาตายะ

 เพ่ือบ�ำบัดควำมร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง

ปะฏิฆาตายะ,

 เพ่ือบ�ำบัดสัมผัสอันเกิดจำกเหลือบ ยุง ลม แดด

 และสัตว์เลื้อยคลำนท้ังหลำย,

เม่ือสัตว์ถูกชราน�าเข้าไปแล้ว ไม่มีผู้ป้องกัน
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ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง 

ปะฏิสัลลานารามัตถัง.

 เพียงเพ่ือบรรเทำอันตรำยอันจะพึงมีจำกดินฟ้ำ

 อำกำศ และเพื่อควำมเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ 

 ในที่หลีกเร้นส�ำหรับภำวนำ.

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตฺวา โย คิลานะ- 

ปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ปะริภุตโต,

 คิลำนเภสัชบริขำรใดอันเรำบริโภคแล้ว 

 ไม่ทันพิจำรณำในวันนี้,

โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง 

เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ

 คิลำนเภสัชบริขำรนั้นเรำบริโภคแล้ว เพียงเพื่อ

 บ�ำบัดทุกขเวทนำอันบังเกิดข้ึนแล้ว มีอำพำธต่ำง ๆ

 เป็นมูล,

อัพฺยาปัชฌะปะระมะตายาติ.

 เพื่อควำมเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่ำงยิ่ง ดังนี้.

ขันติ คือ ความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง คนมีธุระหมั่นท�างานให้เหมาะเจาะ ย่อมหาทรัพย์ได้
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ขันติ คือ ความอดทน เป็นตบะอย่างย่ิง

ทะสะ อิเม ภิกขะเว ธัมมา

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ธรรมทั้งหลำยสิบประกำร

 เหล่ำนี้ มีอยู่

ปัพพะชิเตนะ อะภิณฺหัง ปัจจะเวกขิตัพพา.

 เป็นธรรมที่บรรพชิตพึงพิจำรณำโดยแจ่มชัด 

 อยู่เนืองนิจ.

กะตะเม ทะสะ.

 ธรรมทั้งหลำยสิบประกำรน้ันเป็นอย่ำงไรเล่ำ.

เววัณณิยัมหิ อัชฌูปะคะโตติ,

ปัพพะชิเตนะ อะภิณฺหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

 คือ บรรพชิตพึงพิจำรณำโดยแจ่มชัด 

 อยู่เนืองนิจว่ำ เรำเป็นผู้เข้ำถึงเฉพำะแล้ว 

 ซึ่งวรรณะอันต่ำงอันพิเศษ ดังนี้.

ปะระปะฏิพัทธา เม ชีวิกาติ,

ปัพพะชิเตนะ อะภิณฺหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

 บรรพชิตพึงพิจำรณำโดยแจ่มชัด อยู่เนืองนิจว่ำ 

 กำรเล้ียงชีวิตของเรำ เนื่องเฉพำะแล้วด้วยผู้อื่น ดังนี้.

คนมีธุระหม่ันท�างานให้เหมาะเจาะ ย่อมหาทรัพย์ได้
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ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
(หันทะ	มะยัง	ปัพพะชิตะอะภิณหะปัจจะเวก-

ขะณะปาฐัง	ภะณามะ	เส.)



อัญโญ เม อากัปโป กะระณีโยติ,

ปัพพะชิเตนะ อะภิณฺหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

 บรรพชิตพึงพิจำรณำโดยแจ่มชัด อยู่เนืองนิจว่ำ 

 ระเบียบกำรปฏิบัติอย่ำงอื่นที่เรำจะต้องท�ำ มีอยู่

 ดังนี้.

กัจจิ นุ โข เม อัตตา สีละโต นะ อุปะวะทะตีติ,

ปัพพะชิเตนะ อะภิณฺหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

 บรรพชิตพึงพิจำรณำโดยแจ่มชัด อยู่เนืองนิจว่ำ

 เม่ือกล่ำวโดยศีล เรำย่อมต�ำหนิติเตียนตนเอง

 ไม่ได้ มิใช่หรือ ดังนี้.

กัจจิ นุ โข มัง อะนุวิจจะ วิญญู,

สะพฺรัหฺมะจารี สีละโต นะ อุปะวะทันตีติ,

ปัพพะชิเตนะ อะภิณฺหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

 บรรพชิตพึงพิจำรณำโดยแจ่มชัด อยู่เนืองนิจว่ำ

 เม่ือกล่ำวโดยศีล เพื่อนสพรหมจำรีที่เป็นวิญญูชน 

 ใคร่ครวญแล้ว ย่อมต�ำหนิติเตียนเรำไม่ได้ มิใช่หรือ 

 ดังนี้.

สพัเพหิ เม ปิเยห ิมะนาเปห,ิ นานาภาโว วนิาภาโวต,ิ

ปัพพะชิเตนะ อะภิณฺหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

 บรรพชิตพึงพิจำรณำโดยแจ่มชัด อยู่เนืองนิจว่ำ

 ควำมพลัดพรำกจำกของรัก ของชอบใจทั้งสิ้น

 จักมีแก่เรำ ดังนี้.

นักปราชญ์พึงรักษาศีล หิริและโอตตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี
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นักปราชญ์พึงรักษาศีล

กัมมัสสะโกมฺหิ กัมมะทายาโท, 

กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ; 

ยัง กัมมัง กะริสสามิ, กัลฺยาณัง วา ปาปะกงั วา, 

ตสัสะ ทายาโท ภะวสิสามีต,ิ 

ปัพพะชิเตนะ อะภิณฺหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

 บรรพชิตพึงพิจำรณำโดยแจ่มชัด อยู่เนืองนิจว่ำ

 เรำเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน มีกรรมที่ต้องรับผล

 เป็นมรดกตกทอด มีกรรมเป็นที่ก�ำเนิด มีกรรมเป็น

 เผ่ำพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอำศัย เรำท�ำกรรมใดไว้ 

 ดีก็ตำม ชั่วก็ตำม เรำจักเป็นผู้รับผลตกทอดแห่ง

 กรรมนั้น ดังนี้.

กะถัมภูตัสสะ เม รัตตินทิวา วีติปะตันตีติ, 

ปัพพะชิเตนะ อะภิณฺหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

 บรรพชิตพึงพิจำรณำโดยแจ่มชัด อยู่เนืองนิจว่ำ

 วันคืนล่วงไปล่วงไป ในเมื่อเรำก�ำลังเป็นอยู่ใน

 สภำพเช่นไร ดังนี้.

กัจจิ นุ โขหัง สุญญาคาเร อะภิระมามีติ, 

ปัพพะชิเตนะ อะภิณฺหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

 บรรพชิตพึงพิจำรณำโดยแจ่มชัด อยู่เนืองนิจว่ำ

 เรำย่อมยินดีในโรงเรือนอันสงัด อยู่หรือหนอ ดังนี้.

หิริและโอตตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี
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อัตถิ นุ โข เม อุตตะริมะนุสสะธัมมา, 

อะละมะริยะญาณะทัสสะนะวิเสโส อะธิคะโต; 

โสหัง ปัจฉิเม กาเล สะพฺรัหฺมะจารีหิ, 

ปุฏโฐ นะ มังกุ ภะวิสสามีติ, 

ปัพพะชิเตนะ อะภิณฺหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

 บรรพชิตพึงพิจำรณำโดยแจ่มชัด อยู่เนืองนิจว่ำ

 ญำณทัศนะอันวิเศษ ควรแก่พระอริยเจ้ำ 

 อันยิ่งกว่ำวิสัยธรรมดำของมนุษย์ ที่เรำได้บรรลุ

 แล้ว เพ่ือเรำจะไม่เป็นผู้เก้อเขิน เมื่อถูกเพื่อน

 สพรหมจำรีด้วยกันถำมในภำยหลัง มีอยู่แก่เรำ

 หรือไม่ ดังนี้.

อิเม โข ภิกขะเว ทะสะ ธัมมา

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ธรรมทั้งหลำยสิบประกำร

 เหล่ำน้ีแล 

ปัพพะชิเตนะ อะภิณฺหัง ปัจจะเวกขิตัพพา

 เป็นธรรมที่บรรพชิตพึงพิจำรณำโดยแจ่มชัด 

 อยู่เนืองนิจ

อิติ.

 ด้วยอำกำรอย่ำงน้ีแล.

การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก
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การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

 ด้วยบุญน้ีอุทิศให้

อุปัชฌายา คุณุตตะรา

 อุปัชฌำย์ผู้เลิศคุณ

อาจะริยูปะการา จะ

 แลอำจำรย์ผู้เกื้อหนุน

มาตาปิตา จะ ญาตะกา

 ทั้งพ่อแม่แลปวงญำติ

สุริโย จันทิมา ราชา

 สูรย์จันทร์แลรำชำ

คุณะวันตา นะราปิ จะ

 ผู้ทรงคุณ หรือสูงชำติ

พฺรัหฺมะมารา จะ อินทา จะ

 พรหม มำร และอินทรำช

โลกะปาลา จะ เทวะตา

 ทั้งทวยเทพ และโลกบำล

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ

 ยมรำช มนุษย์มิตร

อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
(หันทะ	มะยัง	อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย	

ภะณามะ	เส.)
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มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

 ผู้เป็นกลำง ผู้จ้องผลำญ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ

 ขอให้เป็นสุขศำนต์ทุกทั่วหน้ำอย่ำทุกข์ทน

ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

 บุญผองที่ข้ำท�ำ จงช่วยอ�ำนวยศุภผล

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ

 ให้สุขสำมอย่ำงล้น

ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

 ให้ลุถึงนิพพำนพลัน

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

 ด้วยบุญนี้ที่เรำท�ำ

อิมินา อุททิเสนะ จะ

 แลอุทิศให้ปวงสัตว์

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ

 เรำพลันได้ซึ่งกำรตัด

ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

 ตัวตัณหำ อุปำทำน

เย สันตาเน หินา ธัมมา

 สิ่งชั่วในดวงใจ

ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

 กว่ำเรำจะถึงนิพพำน
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นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ

 มลำยส้ินจำกสันดำน

ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

 ทุก ๆ ภพที่เรำเกิด

อุชุจิตตัง สะติปัญญา

 มีจิตตรงและสติ ทั้งปัญญำอันประเสริฐ

สัลเลโข วิริยัมหินา

 พร้อมทั้งควำมเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหำย

มารา ละภันตุ โนกาสัง

 โอกำสอย่ำพึงมีแก่หมู่มำรสิ้นทั้งหลำย

กาตุญจะ วิริเยสุ เม

 เป็นช่องประทุษร้ำยท�ำลำยล้ำงควำมเพียรจม

พุทธาทิปะวะโร นาโถ

 พระพุทธผู้บวรนำถ

ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

 พระธรรมที่พึ่งอุดม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ

 พระปัจเจกะพุทธสม-

สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

 ทบพระสงฆ์ที่พึ่งผยอง

เตโสตตะมานุภาเวนะ

 ด้วยอำนุภำพนั้น
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มาโรกาสัง ละภันตุ มา

 ขอหมู่มำรอย่ำได้ช่อง

ทะสะปุญญานุภาเวนะ๑

 ด้วยเดชบุญทั้งสิบป้อง

มาโรกาสัง ละภันตุ มา.

 อย่ำเปิดโอกำสแก่มำร เทอญ.

๑บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ “ข้อปฏิบัติที่ช่วยช�าระจิตใจให้ปราศจากความโลภ โกรธ หลง เพ่ือ

บรรเทาและก�าจัดทุกข์ในชีวิต”

๑. ทาน - กำรให้ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทั้งวัตถุทำน (ปัจจัย ๔) และอภัยทำน

๒. ศีล - ควบคุมกำรกระท�ำทำงกำย-วำจำ ให้เรียบร้อยเป็นปกติ ไม่เบียดเบียน 

 ตนเองและคนอื่น

๓. ภาวนา - อบรมจิตให้สงบ และเกิดปัญญำรู้แจ้งในอริยสัจ

๔. อปจายนะ - อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ

๕. เวยยาวัจจะ - ช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจที่ถูกต้องดีงำมแก่เพ่ือนและสังคม

๖. ปัตติทานะ - แผ่เมตตำและบุญกุศลที่ตนได้ท�ำแก่สรรพสัตว์ทั้งหลำย

๗. ปัตตานุโมทนา - อนุโมทนำพลอยยินดีกับควำมดีของคนอ่ืน

๘. ธรรมสวนะ - กำรฟังหรือศึกษำธรรมะอยู่เสมอ

๙. ธรรมเทศนา - แนะน�ำข้อธรรมที่ตนได้ศึกษำและปฏิบัติมำให้แก่ผู้อ่ืน

๑๐. ทิฏฐุชุกัมมะ - อบรมควำมคิดควำมเห็นให้ถูกต้องกับหลักธรรมในพุทธ  

 ศำสนำ เช่น เชื่อเรื่องอริยสัจ, กรรม “ท�ำดี...ดี! ท�ำชั่ว...ชั่ว! เป็นต้น
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อะหัง สุขิโต โหมิ,

 ขอให้ข้ำพเจ้ำจงเป็นผู้ถึงสุข,

นิททุกโข โหมิ,

 จงเป็นผู้ไร้ทุกข์,

อะเวโร โหมิ,

 จงเป็นผู้ไม่มีเวร,

อัพฺยาปัชโฌ โหมิ,

 จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน,

อะนีโฆ โหมิ,

 จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์,

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ.

 จงรักษำตนอยู่เป็นสุขเถิด.

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ,

 ขอสัตว์ท้ังหลำยท้ังปวงจงเป็นผู้ถึงควำมสุข,

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ,

 ขอสัตว์ท้ังหลำยท้ังปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร,

สัพเพ สัตตา อัพฺยาปัชฌา โหนตุ,

 ขอสัตว์ท้ังหลำยท้ังปวงจงอย่ำได้เบียดเบียน

 ซึ่งกันและกัน,

บทแผ่เมตตา
(หันทะ	มะยัง	เมตตาผะระณัง	กะโรมะ	เส.)
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สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ,

 ขอสัตว์ทั้งหลำยทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์,

สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

 ขอสัตว์ทั้งหลำยทั้งปวงจงรักษำตนอยู่เป็นสุขเถิด.

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ.

 ขอสัตว์ทั้งหลำยทั้งปวงจงพ้นจำกทุกข์ทั้งมวล.

สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ.

 ขอสัตว์ทั้งหลำยทั้งปวงจงอย่ำได้พรำกจำกสมบัติ

 อันตนได้แล้ว.

สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา 

กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา

 สัตว์ทั้งหลำยทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตน 

 มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด 

 มีกรรมเป็นผู้ติดตำม มีกรรมเป็นที่พึ่งอำศัย

ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลฺยาณัง วา ปาปะกัง วา, 

ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ.

 จักท�ำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบำป 

 จักต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น ๆ สืบไป.

ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว ย่อมหลับและตื่นเป็นสุข
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ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว ย่อมหลับและตื่นเป็นสุข

การระลึกอยู่เสมอว่ากายเป็นสิ่งปฏิกูล
และไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง

(หันทะ	มะยัง	ทฺวัตติงสาการะปาฐัง	ภะณามะ	เส.)

อะยัง โข เม กาโย

 กำยของเรำน้ีแล

อุทธัง ปาทะตะลา

 เบื้องบนแต่พื้นเท้ำข้ึนมำ

อะโธ เกสะมัตถะกา

 เบื้องต�่ำแต่ปลำยผมลงไป

ตะจะปะริยันโต

 มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ

ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน

 เต็มไปด้วยของไม่สะอำดมีประกำรต่ำง ๆ

อัตถิ อิมัสฺมิง กาเย

 มีอยู่ในกำยนี้

เกสา    คือผมทั้งหลำย

โลมา    คือขนทั้งหลำย

นะขา    คือเล็บทั้งหลำย

ทวัตติงสาการปาฐะ
กายคตาสติ, อาการ ๓๒
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ทันตา   คือฟันท้ังหลำย

ตะโจ    หนัง

มังสัง    เนื้อ

นะหารู   เอ็นทั้งหลำย

อัฏฐี    กระดูกทั้งหลำย

อัฏฐิมิญชัง   เยื่อในกระดูก

วักกัง    ไต

หะทะยัง   หัวใจ

ยะกะนัง   ตับ

กิโลมะกัง   พังผืด

ปิหะกัง   ม้ำม

ปัปผาสัง   ปอด

อันตัง   ไส้ใหญ่

อันตะคุณัง   สำยรัดไส้ (ไส้เล็ก)

อุทะริยัง   อำหำรใหม่

กะรีสัง   อำหำรเก่ำ

ปิตตัง   น�้ำดี

เสมหัง   น�้ำเสลด

ปุพโพ   น�้ำเหลือง

โลหิตัง   น�้ำเลือด

เสโท    น�้ำเหงื่อ

เมโท    น�้ำมันข้น
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ยะกะนัง

นะหารู

อัฏฐี 

ปัปผาสัง

ปิหะกัง 

หะทะยัง

กะรีสัง 

มังสัง 

โลมา  ตะโจ 
เกสา

ทันตา

ปัปผาสัง

มัตถะเก มัตถะลุงคัง



การตรึกตาม ตรองตามถึงอารมณ์ใด ๆ มาก จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้น ๆ

อันตัง

กิโลมะกัง

อัสสุ

เมโท

เขโฬ

ปุพโพ
วักกัง มุตตัง

อันตะคุณัง
โลหิตัง

อุทะริยัง

สิงฆาณิกา



อัสสุ    น�้ำตำ

วะสา    น�้ำมันเหลว

เขโฬ    น�้ำลำย

สิงฆาณิกา   น�้ำมูก

ละสิกา   น�้ำมันไขข้อ

มุตตัง   น�้ำมูตร

มัตถะเก มัตถะลุงคัง เยื่อในสมอง

เอวะมะยัง เม กาโย

 กำยของเรำนี้อย่ำงนี้

อุทธัง ปาทะตะลา

 เบื้องบนแต่พื้นเท้ำขึ้นมำ

อะโธ เกสะมัตถะกา

 เบื้องต�่ำแต่ปลำยผมลงไป

ตะจะปะริยันโต

 มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ

ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน.

 เต็มไปด้วยของไม่สะอำด มีประกำรต่ำง ๆ 

 อย่ำงน้ีแล.

การตรึกตาม ตรองตามถึงอารมณ์ใด ๆ มาก จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้น ๆ

65 



ชะราธัมโมมฺหิ ชะรัง อะนะตีโต (อะนะตีตา)๑,

 เรำมีควำมแก่เป็นธรรมดำ 

 จะล่วงพ้นควำมแก่ไปไม่ได้,

พฺยาธิธัมโมมฺหิ พฺยาธิง อะนะตีโต (อะนะตีตา)๑,

 เรำมีควำมเจ็บไข้เป็นธรรมดำ

 จะล่วงพ้นควำมเจ็บไข้ไปไม่ได้,

มะระณะธัมโมมฺหิ มะระณัง อะนะตีโต (อะนะตีตา)๑,

 เรำมีควำมตำยเป็นธรรมดำ 

 จะล่วงพ้นควำมตำยไปไม่ได้,

สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว,

 เรำจะละเว้นเป็นต่ำง ๆ คือว่ำ เรำจะต้องพลัดพรำก

 จำกของรักของเจริญใจทั้งหลำยทั้งปวง,

กัมมัสสะโกมฺหิ (...กามฺหิ)๑ กัมมะทายาโท (...ทา)๑ 

กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ (...ณา)๑

 เรำเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน 

 มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด 

 มีกรรมเป็นผู้ติดตำม มีกรรมเป็นที่พึ่งอำศัย

อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
(หันทะ	มะยัง	อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง	

ภะณามะ	เส.)

๑ หญิงว่าในวงเล็บ

ศีลยังประโยชน์ให้ส�าเร็จตราบเท่าชรา
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ยัง กัมมัง กะริสสามิ, กัลฺยาณัง วา ปาปะกัง วา, 

ตัสสะ ทายาโท (...ทา)๑ ภะวิสสามิ,

 เรำท�ำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบำป 

 เรำจะเป็นทำยำท คือว่ำเรำจะต้องได้รับผลของ

 กรรมนั้น ๆ สืบไป,

เอวัง อัมเหหิ อะภิณฺหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง.

 เรำท้ังหลำยควรพิจำรณำอย่ำงนี้ทุกวัน ๆ เถิด.

๑ หญิงว่าในวงเล็บ

ศีลยังประโยชน์ให้ส�าเร็จตราบเท่าชรา
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สัพเพ สังขารา อะนิจจา

 สังขำรคือร่ำงกำยจิตใจ แลรูปธรรมนำมธรรม

 ทั้งหมดทั้งส้ิน มันไม่เที่ยง เกิดข้ึนแล้วดับไป

 มีแล้วหำยไป

สัพเพ สังขารา ทุกขา

 สังขำรคือร่ำงกำยจิตใจ แลรูปธรรมนำมธรรม

 ทั้งหมดทั้งส้ิน มันเป็นทุกข์ทนยำก 

 เพรำะเกิดข้ึนแล้ว แก่เจ็บตำยไป

สัพเพ ธัมมา อะนัตตา

 สิ่งท้ังหลำยท้ังปวง ทั้งที่เป็นสังขำรแลมิใช่สังขำร

 ทั้งหมดทั้งส้ิน ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่ำเรำ

 ว่ำของเรำ ว่ำตัวว่ำตนของเรำ

อะธุวัง ชีวิตัง

 ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน

ธุวัง มะระณัง

 ควำมตำยเป็นของยั่งยืน

อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง

 อันเรำจะพึงตำยเป็นแท้

มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง

 ชีวิตของเรำมีควำมตำยเป็นท่ีสุดรอบ

บทพิจารณาสังขาร
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ชีวิตัง เม อะนิยะตัง

 ชีวิตของเรำเป็นของไม่เที่ยง

มะระณัง เม นิยะตัง

 ควำมตำยของเรำเป็นของเที่ยง

วะตะ

 ควรที่จะสังเวช

อะยัง กาโย

 ร่ำงกำยนี้

อะจิรัง

 มิได้ตั้งอยู่นำน

อะเปตะวิญญาโณ

 ครั้นปรำศจำกวิญญำณ

ฉุฑโฑ 

 อันเขำทิ้งเสียแล้ว

อะธิเสสสะติ

 จักนอนทับ

ปะฐะวิง

 ซึ่งแผ่นดิน

กะลิงคะรัง อิวะ

 ประดุจดังว่ำท่อนไม้และท่อนฟืน

นิรัตถัง

 หำประโยชน์มิได้
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อะนิจจา วะตะ สังขารา

 สังขำรท้ังหลำยไม่เที่ยงหนอ

อุปปาทะวะยะธัมมิโน

 มีควำมเกิดขึ้นแล้ว มีควำมเสื่อมไปเป็นธรรมดำ

อุปปัชชิตฺวา นิรุชฌันติ

 ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป

เตสัง วูปะสะโม สุโข.

 ควำมเข้ำไปสงบระงับสังขำรท้ังหลำย 

 เป็นสุขอย่ำงยิ่ง ดังนี้.

บุญน�าสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต
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บททำ�วัตรเย็น                        หน�้

๑. คำ�บูช�พระรัตนตรัย   ๑

 (โย โส ภะคะว�...)

๒. ทำ�วัตรเย็น ๓๑

๓. [เฉพ�ะพระ]  

 อตีตปัจจเวกขณป�ฐะ   ๔๗

 (อัชชะ มะย�...)

๔. [เฉพ�ะพระ]  

 ปัพพชิตอภิณห-

 ปัจจเวกขณป�ฐะ   ๕๑

 (ทะสะ อิเม ภิกขะเว...)

๕. อุททิสสน�ธิฏฐ�นค�ถ�   ๕๕

 (อิมิน� ปุญญะกัมเมนะ...)

๖. บทแผ่เมตต�   ๕๙

 (อะหัง สุขิโต โหมิ...)

๗. ทวัตติงส�ก�รป�ฐะ

 ก�ยคต�สติ,อ�ก�ร ๓๒   ๖๑

 (อะยัง โข เม ก�โย...)

๘. อภิณหปัจจเวกขณป�ฐะ   ๖๖

 (ชะร�ธัมโมมฺหิ...)

๙. บทพิจ�รณ�สังข�ร   ๖๘

 (สัพเพ สังข�ร� อะนิจจ�...)



บทธรรมคำ�สอน   หน้�

๑. เขม�เขมสรณทีปิก�ค�ถ� ๗๘

 (พะหุง เว สะระณัง ยันติ...)

๒. อริยธนค�ถ�   ๘๐

 (ยัสสะ สัทธ� ตะถ�คะเต...)

๓. ติลักขณ�ทิค�ถ�  ๘๑

 (สัพเพ สังข�ร� อะนิจจ�ติิ...)

๔. ภ�รสุตตค�ถ�   ๘๓

 (ภ�ร� หะเว ปัญจักขันธ�...)

๕. ภัทเทกรัตตค�ถ�  ๘๔

 (อะตีตัง น�นฺว�คะเมยยะ...)

๖. ธัมมค�รว�ทิค�ถ�  ๘๖

 (เย จะ อะตีต� สัมพุทธ�...)

๗. ปฐมพุทธภ�สิตค�ถ�  ๘๘

 (อะเนกะช�ติสังส�รัง...)

๘. ปัจฉิมพุทโธว�ทป�ฐะ ๙๑

 (หันทะท�นิ ภิกขะเว...)

๙. โอว�ทป�ฏิโมกขค�ถ� ๙๒

 (สัพพะป�ปัสสะ อะกะระณัง...)



ถ้าได้สหายผู้รอบคอบพึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา
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อะนุญญาสิ โข ภะคะวา

 พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงอนุญำตไว้แล้วแล

สามะเณรานัง ทะสะ สิกขาปะทานิ

 ซึ่งสิกขำบทสิบประกำรแก่สำมเณรทั้งหลำย

เตสุ จะ สามะเณเรหิ สิกขิตุง

 และเพื่อให้สำมเณรศึกษำในสิกขำบทเหล่ำนั้น คือ

ปาณาติปาตา เวระมะณี,

 เจตนำเครื่องงดเว้นจำกกำรท�ำสัตว์ที่มีชีวิต

 ให้ตกล่วงไป,

อะทินนาทานา เวระมะณี,

 เจตนำเครื่องงดเว้นจำกกำรถือเอำของที่เจ้ำของ 

 ไม่ได้ให้,

อะพฺรัหฺมะจะริยา เวระมะณี,

 เจตนำเครื่องงดเว้นจำกกรรมอันเป็นข้ำศึกแก่

 พรหมจรรย์,

มุสาวาทา เวระมะณี,

 เจตนำเครื่องงดเว้นจำกกำรพูดปด,

สามเณรสิกขา
(สิกขาบท	๑๐)



มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว ย่อมมีมรรยาทและมีที่เที่ยวเลว
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สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี,

 เจตนำเคร่ืองงดเว้นจำกเหตุอันเป็นที่ตั้ง

 แห่งควำมประมำท คือ กำรด่ืมกินสุรำและเมรัย,

วิกาละโภชะนา เวระมะณี,

 เจตนำเคร่ืองงดเว้นจำกกำรบริโภคอำหำรใน

 เวลำวิกำล,

นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี,

 เจตนำเคร่ืองงดเว้นจำกกำรขับร้องฟ้อนร�ำ 

 และประโคมดนตรี และดูกำรละเล่นต่ำง ๆ,

มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะ-

นัฏฐานา เวระมะณี,

 เจตนำเคร่ืองงดเว้นจำกกำรทัดทรงดอกไม้

 ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอมเคร่ืองย้อม

 เครื่องทำ,

อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี,

 เจตนำเคร่ืองงดเว้นจำกกำรนั่งหรือนอน เหนือที่นั่ง 

 ที่นอนอันสูงอันใหญ่,

ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี.

 เจตนำเคร่ืองงดเว้นจำกกำรรับเงินและทอง.

อะนุญญาสิ โข ภะคะวา

 พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงอนุญำตไว้แล้วแล



มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว ย่อมมีมรรยาทและมีที่เที่ยวเลว
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ทะสะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัง สามะเณรัง นาเสตุง.

 เพ่ือยังสำมเณรผู้ประกอบด้วยองค์สิบให้ฉิบหำย.

กะตะเมหิ ทะสะหิ.

 องค์สิบอะไรบ้ำง.

ปาณาติปาตี โหติ,

 คือ สำมเณรชอบท�ำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไป,

อะทินนาทายี โหติ,

 สำมเณรชอบถือเอำส่ิงของที่เจ้ำของเขำไม่ได้ให้,

อะพฺรัหฺมะจารี โหติ,

 สำมเณรไม่ชอบประพฤติพรหมจรรย์,

มุสาวาที โหติ,

 สำมเณรชอบพูดปด,

มัชชะปายี โหติ,

 สำมเณรชอบดื่มกินของเมำ,

พุทธัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ,

 สำมเณรกล่ำวติเตียนพระพุทธเจ้ำ,

ธัมมัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ,

 สำมเณรกล่ำวติเตียนพระธรรม,

สังฆัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ,

 สำมเณรกล่ำวติเตียนพระสงฆ์,

มิจฉาทิฏฐิโก โหติ,

 สำมเณรเป็นผู้มีควำมเห็นผิดจำกธรรมวินัย,



ในกาลไหนๆ ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งการงาน
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ภิกขุนีทูสะโก โหติ.

 สำมเณรชอบประทุษร้ำยภิกษุณี.

อะนุญญาสิ โข ภะคะวา

 พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงอนุญำตไว้แล้วแล

อิเมหิ ทะสะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัง สามะเณรัง 

นาเสตุนติ.

 เพ่ือยังสำมเณรผู้ประกอบด้วยองค์สิบเหล่ำนี้

 ให้ฉิบหำย ดังนี้.

อะนุญญาสิ โข ภะคะวา

 พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงอนุญำตไว้แล้วแล

ปัญจะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัสสะ 

สามะเณรัสสะ ทัณฑะกัมมัง กาตุง.

 เพ่ือท�ำทัณฑกรรม คือ ลงโทษแก่สำมเณร

 ผู้ประกอบด้วยองค์ห้ำอย่ำง.

กะตะเมหิ ปัญจะหิ.

 องค์ห้ำอย่ำงอะไรบ้ำง.

ภิกขูนัง อะลาภายะ ปะริสักกะติ,

 คือ สำมเณรพยำยำมท�ำให้ภิกษุเสื่อมลำภ

 ที่ควรจะได้,

ภิกขูนัง อะนัตถายะ ปะริสักกะติ,

 สำมเณรพยำยำมท�ำส่ิงที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ภิกษุ

 ทั้งหลำย,
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ภิกขูนัง อะนาวาสายะ ปะริสักกะติ,

 สำมเณรพยำยำมท�ำไม่ให้ภิกษุอยู่อย่ำงสงบ,

ภิกขู อักโกสะติ ปะริภาสะติ,

 สำมเณรด่ำและพูดขู่ภิกษุทั้งหลำย,

ภิกขู ภิกขูหิ เภเทติ.

 สำมเณรยุให้ภิกษุแตกกัน.

อะนุญญาสิ โข ภะคะวา

 พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงอนุญำตไว้แล้วแล

อิเมหิ ปัญจะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัสสะ 

สามะเณรัสสะ ทัณฑะกัมมัง กาตุนติ.

 เพ่ือท�ำทัณฑกรรมแก่สำมเณรผู้ท�ำผิดประกอบ

 ด้วยองค์ห้ำอย่ำงเหล่ำนี้ ดังนี้.
 

 (นอกจำกน้ีแล้ว สำมเณรยังจะต้องศึกษำและ

 ปฏิบัติตำมเสขิยวัตร ๗๕ ข้อ อีกด้วย เพื่อรักษำ

 กิริยำมำรยำทให้เรียบร้อย สมกับควำมเป็น

 เหล่ำกอของสมณะที่ดี)



พะหุง เว สะระณัง ยันติ  ปัพพะตานิ วะนานิ จะ 

อารามะรุกขะเจตฺยานิ  มะนุสสา ภะยะตัชชิตา

 มนุษย์เป็นอันมำก เม่ือเกิดมีภัยคุกคำมแล้ว

 ก็ถือเอำภูเขำบ้ำง ป่ำไม้บ้ำง 

 อำรำมและรุกขเจดีย์บ้ำง เป็นสรณะ

เนตัง โข สะระณัง เขมัง, เนตัง สะระณะมุตตะมัง

เนตัง สะระณะมาคัมมะ  สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ.

 นั่นมิใช่สรณะอันเกษมเลย นั่นมิใช่สรณะอันสูงสุด

 เขำอำศัยสรณะนั่นแล้ว ย่อมไม่พ้นจำกทุกข์

 ทั้งปวงได้.

โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ สะระณัง คะโต

จัตตาริ อะริยะสัจจานิ  สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ

 ส่วนผู้ใดถือเอำพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 เป็นสรณะแล้ว เห็นอริยสัจ คือควำมจริงอันประเสริฐ

 สี่ด้วยปัญญำอันชอบ

เขมาเขมสรณทีปิกาคาถา
(หันทะ	มะยัง	เขมาเขมะสะระณะทีปิกาคาถาโย	

ภะณามะ	เส.)

จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
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จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง

ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง  ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง

อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง  ทุกขูปะสะมะคามินัง

 คือ เห็นควำมทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ควำมก้ำวล่วง

 ทุกข์เสียได้ และหนทำงมีองค์แปดอันประเสริฐ

 เครื่องถึงควำมระงับทุกข์

เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง

เอตัง สะระณะมาคัมมะ  สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ.

 นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษม นั่นเป็นสรณะ

 อันสูงสุด เขำอำศัยสรณะนั่นแล้ว ย่อมพ้นจำก

 ทุกข์ทั้งปวงได้.

ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

79 



ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต  อะจะลา สุปะติฏฐิตา

 ศรัทธำในพระตถำคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่ำงดี

 ไม่หว่ันไหว

สีลัญจะ ยัสสะ กัลฺยาณัง  อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง

 และศีลของผู้ใดงดงำม เป็นท่ีสรรเสริญที่พอใจ

 ของพระอริยเจ้ำ

สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ  อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง

 ควำมเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ และควำมเห็น

 ของผู้ใดตรง

อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ  อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง

 บัณฑิตกล่ำวเรียกเขำผู้นั้นว่ำ คนไม่จน

 ชีวิตของเขำไม่เป็นหมัน

ตัสฺมา สัทธัญจะ สีลัญจะ  ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง 

อะนุยุญเชถะ เมธาวี  สะรัง พุทธานะ สาสะนัง.

 เพรำะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ถึงค�ำสั่งสอนของ

 พระพุทธเจ้ำอยู่ ผู้มีปัญญำควรก่อสร้ำงศรัทธำ 

 ศีล ควำมเลื่อมใส และควำมเห็นธรรมให้เนือง ๆ.

อริยธนคาถา
(หันทะ	มะยัง	อะริยะธะนะคาถาโย	ภะณามะ	เส.)

ศรัทธาตั้งม่ันแล้วน�าสุขมาให้ กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเอง
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ศรัทธาตั้งม่ันแล้วน�าสุขมาให้

สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ  ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ

 เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญำว่ำ สังขำรทั้งปวง

 ไม่เที่ยง

อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข  เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

 เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ำยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง 

 นั่นแหละเป็นทำงแห่งพระนิพพำนอันเป็นธรรม

 หมดจด

สัพเพ สังขารา ทุกขาติ  ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ

 เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญำว่ำ สังขำรทั้งปวง

 เป็นทุกข์

อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข  เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

 เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ำยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง 

 นั่นแหละเป็นทำงแห่งพระนิพพำนอันเป็นธรรม

 หมดจด

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ  ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ

 เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญำว่ำ ธรรมทั้งปวง 

 เป็นอนัตตำ

ติลักขณาทิคาถา
(หันทะ	มะยัง	ติลักขะณาทิคาถาโย	ภะณามะ	เส.)

กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเอง
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อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข  เอสะ มัคโค วิสุทธิยา.

 เม่ือน้ันย่อมเหนื่อยหน่ำยในสิ่งท่ีเป็นทุกข์

 ที่ตนหลง นั่นแหละเป็นทำงแห่งพระนิพพำน 

 อันเป็นธรรมหมดจด.

อัปปะกา เต มะนุสเสสุ  เย ชะนา ปาระคามิโน

 ในหมู่มนุษย์ทั้งหลำย ผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพำน

 มีน้อยนัก

อะถายัง อิตะรา ปะชา  ตีระเมวานุธาวะติ

 หมู่มนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่งเลำะอยู่ตำมฝั่งในนี่เอง

เย จะ โข สัมมะทักขาเต  ธัมเม ธัมมานุวัตติโน

 ก็ชนเหล่ำใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม

 ในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว

เต ชะนา ปาระเมสสันติ  มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง.

 ชนเหล่ำนั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพำน 

 ข้ำมพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่ข้ำมได้ยำกนัก.

กัณหัง ธัมมัง วิปปะหายะ  สุกกัง ภาเวถะ ปัณฑิโต

 จงเป็นบัณฑิตละธรรมด�ำเสีย แล้วเจริญธรรมขำว

โอกา อะโนกะมาคัมมะ  วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง, 

ตัตฺราภิระติมิจเฉยยะ  หิตฺวา กาเม อะกิญจะโน ฯ

 จงมำถึงที่ไม่มีน�้ำ จำกที่มีน�้ำ จงละกำมเสีย 

 เป็นผู้ไม่มีควำมกังวล จงยินดีเฉพำะต่อพระนิพพำน 

 อันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยำกฯ

สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
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ภารา หะเว ปัญจักขันธา

 ขันธ์ทั้งห้ำเป็นของหนักเน้อ

ภาระหาโร จะ ปุคคะโล

 บุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพำไป

ภาราทานัง ทุกขัง โลเก

 กำรแบกถือของหนักเป็นควำมทุกข์ในโลก

ภาระนิกเขปะนัง สุขัง

 กำรสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นควำมสุข

นิกขิปิตฺวา คะรุง ภารัง

 พระอริยเจ้ำสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้ว

อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ

 ทั้งไม่หยิบฉวยเอำของหนักอันอื่นขึ้นมำอีก

สะมูลัง ตัณหัง อัพพุยฺหะ

 ก็เป็นผู้ถอนตัณหำขึ้นได้กระทั่งรำก

นิจฉาโต ปะรินิพพุโต.

 เป็นผู้หมดส่ิงปรำรถนำดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ.

ภารสุตตคาถา
(หันทะ	มะยัง	ภาระสุตตะคาถาโย	ภะณามะ	เส.)

สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
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อะตีตัง นานฺวาคะเมยยะ 

นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง

 บุคคลไม่ควรตำมคิดถึงส่ิงที่ล่วงไปแล้วด้วยอำลัย

 และไม่พึงพะวงถึงส่ิงที่ยังไม่มำถึง

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง 

อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง

 สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว ส่ิงเป็นอนำคตก็ยังไม่มำ

ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง 

ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ,

อะสังหิรัง อะสังกุปปัง 

ตัง วิทธา มะนุพฺรูหะเย

 ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดข้ึนเฉพำะหน้ำในที่นั้น ๆ 

 อย่ำงแจ่มแจ้ง ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน 

 เขำควรพอกพูนอำกำรเช่นนั้นไว้

อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง 

โก ชัญญา มะระณัง สุเว

 ควำมเพียรเป็นกิจที่ต้องท�ำวันนี้ 

 ใครจะรู้ควำมตำยแม้พรุ่งนี้

ภัทเทกรัตตคาถา
(หันทะ	มะยัง	ภัทเทกะรัตตะคาถาโย	ภะณามะ	เส.)

ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์
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นะ หิ โน สังคะรันเตนะ 

มะหาเสเนนะ มัจจุนา

 เพรำะกำรผัดเพี้ยนต่อมัจจุรำช 

 ซึ่งมีเสนำมำกย่อมไม่มีส�ำหรับเรำ

เอวัง วิหาริมาตาปิง 

อโหรัตตะมะตันทิตัง,

ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ 

สันโต อาจิกขะเต มุนิ.

 มุนีผู้สงบย่อมกล่ำวเรียกผู้มีควำมเพียรอยู่เช่นนั้น

 ไม่เกียจคร้ำนทั้งกลำงวันกลำงคืนว่ำ

 “ผู้เป็นอยู่แม้เพียงรำตรีเดียวก็น่ำชม”.

ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์
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เย จะ อะตีตา สัมพุทธา 

เย จะ พุทธา อะนาคะตา,

โย เจตะระหิ สัมพุทโธ 

พะหุนนัง โสกะนาสะโน

 พระพุทธเจ้ำบรรดำท่ีล่วงไปแล้วด้วย 

 ที่ยังไม่มำตรัสรู้ด้วย และพระพุทธเจ้ำ

 ผู้ขจัดโศกของมหำชนในกำลบัดนี้ด้วย

สัพเพ สัทธัมมะคะรุโน

วิหะริงสุ วิหาติ จะ,

อะถาปิ วิหะริสสันติ 

เอสา พุทธานะ ธัมมะตา

 พระพุทธเจ้ำทั้งปวงนั้นทุกพระองค์เคำรพพระธรรม  

 ได้เป็นมำแล้วด้วย ก�ำลังเป็นอยู่ด้วย

 และจักเป็นด้วย เพรำะธรรมดำ

 ของพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยเป็นเช่นนั้นเอง

ตัสฺมา หิ อัตตะกาเมนะ 

มะหัตตะมะภิกังขะตา,

สัทธัมโม คะรุกาตัพโพ 

สะรัง พุทธานะ สาสะนัง.

ธัมมคารวาทิคาถา
(หันทะ	มะยัง	ธัมมะคาระวาทิคาถาโย	ภะณามะ	เส)

สิ่งใดไม่ผิด พึงถือเอาสิ่งนั้น
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 เพรำะฉะนั้น บุคคลผู้รักตน หวังอยู่เฉพำะคุณเบื้องสูง  

 เม่ือระลึกได้ถึงค�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้ำอยู่ 

 จงท�ำควำมเคำรพพระธรรม

นะ หิ  ธัมโม  อะธัมโม  จะ  

อุโภ  สะมะวิปากิโน

 ธรรมและอธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่ำง

 หำมิได้

อะธัมโม นิระยัง เนติ 

ธัมโม ปาเปติ สุคคะติง.

 อธรรมย่อมน�ำไปนรก ธรรมย่อมน�ำให้ถึงสุคติ.

ธัมโม  หะเว  รักขะติ  ธัมมะจาริง

 ธรรมแหละย่อมรักษำผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจ

ธัมโม  สุจิณโณ  สุขะมาวะหาติ

 ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมน�ำสุขมำให้ตน

เอสานิสังโส  ธัมเม  สุจิณเณ ฯ

 นี่เป็นอำนิสงส์ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้ว ฯ

สิ่งใดไม่ผิด พึงถือเอาสิ่งนั้น
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อะเนกะชาติสังสารัง  สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง

 เมื่อเรำยังไม่พบญำณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสำร 

 เป็นอเนกชำติ

คะหะการัง คะเวสันโต  ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง

 แสวงหำอยู่ซึ่งนำยช่ำงปลูกเรือน คือ ตัณหำ

 ผู้สร้ำงภพ กำรเกิดทุกครำวเป็นทุกข์ร�่ำไป

คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ  ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ

 นี่แน่ะนำยช่ำงปลูกเรือน เรำรู้จักเจ้ำเสียแล้ว 

 เจ้ำจะท�ำเรือนให้เรำไม่ได้อีกต่อไป

สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา  คะหะกูฏัง วิสังขะตัง

 โครงเรือนท้ังหมดของเจ้ำเรำหักเสียแล้ว 

 ยอดเรือนเรำก็รื้อเสียแล้ว

วิสังขาระคะตัง จิตตัง  ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคา.

 จิตของเรำถึงแล้วซึ่งสภำพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้
 อีกต่อไป มันได้ถึงแล้วซึ่งควำมสิ้นไปแห่งตัณหำ
 (คือถึงนิพพำน).

ปฐมพุทธภาสิตคาถา
(หันทะ	มะยัง	ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถาโย	

ภะณามะ	เส.)

คนมีปัญญา ย่อมแนะน�าทางที่ควรแนะน�า
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คนมีปัญญา ย่อมแนะน�าทางที่ควรแนะน�า



ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง



ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง

หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บัดนี้ เรำขอเตือนท่ำน

 ทั้งหลำยว่ำ

วะยะธัมมา สังขารา,

 สังขำรท้ังหลำยมีควำมเสื่อมไปเป็นธรรมดำ,

อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ.

 ท่ำนทั้งหลำยจงท�ำควำมไม่ประมำทให้ถึง

 พร้อมเถิด.

อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจา.

 นี้เป็นพระวำจำมีในครั้งสุดท้ำยของ

 พระตถำคตเจ้ำ.

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
(หันทะ	มะยัง	ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง	ภะณามะ	เส.)
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โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(หันทะ	มะยัง	โอวาทะปาฏิโมกขะคาถาโย	

ภะณามะ	เส.)

ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ
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สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง

 กำรไม่ท�ำบำปท้ังปวง

กุสะลัสสูปะสัมปะทา

 กำรท�ำกุศลให้ถึงพร้อม

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง

 กำรช�ำระจิตของตนให้ขำวรอบ

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง

 ธรรม ๓ อย่ำงนี้ เป็นค�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้ำ

 ทั้งหลำย

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา

 ขันติ คือควำมอดกล้ัน เป็นธรรมเครื่องเผำกิเลส

 อย่ำงยิ่ง

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา

 ผู้รู ้ท้ังหลำยกล่ำวพระนิพพำนว่ำ เป็นธรรมอันยิ่ง

นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี

 ผู้ก�ำจัดสัตว์อ่ืนอยู่ ไม่ชื่อว่ำเป็นบรรพชิตเลย



ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติ



ผู้ไม่ประมาท พินิจพิจารณา ต้ังใจฟัง ย่อมได้ปัญญา



ผู้ไม่ประมาท พินิจพิจารณา ตั้งใจฟัง ย่อมได้ปัญญา
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สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต.

 ผู้ท�ำสัตว์อ่ืนให้ล�ำบำกอยู่ไม่ชื่อว่ำเป็นสมณะเลย.

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต

 กำรไม่พูดร้ำย กำรไม่ท�ำร้ำย

ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร

 กำรส�ำรวมในปำฏิโมกข์

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสฺมิง

 ควำมเป็นผู้รู ้ประมำณในกำรบริโภค

ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง

 กำรนอน กำรน่ัง ในที่อันสงัด

อะธิจิตเต จะ อาโยโค

 ควำมหมั่นประกอบในกำรท�ำจิตให้ยิ่ง

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง.

 ธรรม ๖ อย่ำงน้ี เป็นค�ำส่ังสอนของพระพุทธเจ้ำ

 ทั้งหลำย.



เทฺวเม* ภิกขะเว อันตา

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ที่สุดแห่งกำรกระท�ำสองอย่ำง

 เหล่ำน้ีมีอยู่

ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา,

 เป็นสิ่งท่ีบรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลย,

โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค,

 นี้ คือกำรประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยควำมใคร่

 ในกำมทั้งหลำย,

หีโน

 เป็นของต�่ำทรำม

คัมโม

 เป็นของชำวบ้ำน

โปถุชชะนิโก

 เป็นของคนชั้นปุถุชน

อะนะริโย

 ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้ำ

ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปาฐะ
(หันทะ	มะยัง	ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตะ-

ปาฐัง	ภะณามะ	เส.)

*เทฺวเม อ่านว่า ทะเว-เม

สิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา
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สิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา

อะนัตถะสัญหิโต,

 ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย นี้อย่ำงหนึ่ง,

โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค,

 อีกอย่ำงหน่ึง คือ กำรประกอบกำรทรมำนตน

 ให้ล�ำบำก,

ทุกโข

 เป็นสิ่งน�ำมำซึ่งทุกข์

อะนะริโย

 ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้ำ

อะนัตถะสัญหิโต.

 ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย.

เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ, 

มัชฌิมา ปะฏิปะทา

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ข้อปฏิบัติเป็นทำงสำยกลำง,

 ไม่เข้ำไปหำที่สุดแห่งกำรกระท�ำสองอย่ำงนั้น,

 มีอยู่

ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา,

 เป็นข้อปฏิบัติที่ตถำคตได้ตรัสรู้เฉพำะแล้ว,

จักขุกะระณี

 เป็นเครื่องกระท�ำให้เกิดจักษุ

ญาณะกะระณี

 เป็นเครื่องกระท�ำให้เกิดญำณ
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อุปะสะมายะ

 เพ่ือควำมสงบ

อะภิญญายะ

 เพ่ือควำมรู้ยิ่ง

สัมโพธายะ

 เพ่ือควำมรู้พร้อม

นิพพานายะ สังวัตตะติ.

 เป็นไปเพื่อนิพพำน.

กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา...

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย 

 ข้อปฏิบัติเป็นทำงสำยกลำงน้ันเป็นอย่ำงไรเล่ำ...

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค.

 ข้อปฏิบัติเป็นทำงสำยกลำงน้ัน คือ ข้อปฏิบัติเป็น

 หนทำงอันประเสริฐ, ประกอบด้วยองค์แปด

 ประกำรนี้เอง. 

เสยยะถีทัง.

 ได้แก่ สิ่งเหล่ำนี้ คือ :-

สัมมาทิฏฐิ

 ควำมเห็นชอบ

สัมมาสังกัปโป

 ควำมด�ำริชอบ

ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค์ ๘ เป็นทางเกษม ให้ถึงอมตธรรม
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ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด

สัมมาวาจา

 กำรพูดจำชอบ

สัมมากัมมันโต

 กำรท�ำกำรงำนชอบ

สัมมาอาชีโว,

 กำรเล้ียงชีวิตชอบ,

สัมมาวายาโม

 ควำมพำกเพียรชอบ

สัมมาสะติ

 ควำมระลึกชอบ

สัมมาสะมาธิ.

 ควำมตั้งใจมั่นชอบ.

อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย 

 นี้แล คือ ข้อปฏิบัติเป็นทำงสำยกลำง

ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา,

 เป็นข้อปฏิบัติที่ตถำคตได้ตรัสรู้เฉพำะแล้ว,

จักขุกะระณี

 เป็นเครื่องกระท�ำให้เกิดจักษุ

ญาณะกะระณี

 เป็นเครื่องกระท�ำให้เกิดญำณ

บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค์ ๘ เป็นทางเกษม ให้ถึงอมตธรรม
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อุปะสะมายะ

 เพ่ือควำมสงบ

อะภิญญายะ

 เพ่ือควำมรู้ยิ่ง

สัมโพธายะ

 เพ่ือควำมรู้พร้อม

นิพพานายะ สังวัตตะติ.

 เป็นไปเพื่อนิพพำน.

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ก็อริยสัจ คือ ทุกข์นี้, มีอยู่.

ชาติปิ ทุกขา

 คือ ควำมเกิดก็เป็นทุกข์

ชะราปิ ทุกขา

 ควำมแก่ก็เป็นทุกข์

มะระณัมปิ ทุกขัง,

 ควำมตำยก็เป็นทุกข์,

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา,

 ควำมโศก ควำมร�่ำไรร�ำพัน ควำมไม่สบำยกำย 

 ควำมไม่สบำยใจ ควำมคับแค้นใจก็เป็นทุกข์,

อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข

 ควำมประสบกับส่ิงไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์

รู้ว่าการใดเป็นประโยชน์แก่ตน พึงรีบท�าการนั้นเทียว เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น
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รู้ว่าการใดเป็นประโยชน์แก่ตน พึงรีบท�าการนั้นเทียว

ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข

 ควำมพลัดพรำกจำกส่ิงเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์

ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง,

 มีควำมปรำรถนำส่ิงใด ไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์,

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา.

 ว่ำโดยย่อ อุปำทำนขันธ์ทั้งห้ำเป็นตัวทุกข์.

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ก็อริยสัจ คือ เหตุให้เกิดทุกข์นี้, มีอยู่.

ยายัง ตัณฺหา

 นี้ คือตัณหำ

โปโนพภะวิกา

 อันเป็นเคร่ืองท�ำให้มีกำรเกิดอีก

นันทิราคะสะหะคะตา

 อันประกอบอยู่ด้วยควำมก�ำหนัดด้วยอ�ำนำจ

 ควำมเพลิน

ตัตฺระ ตัตฺราภินันทินี.

 เป็นเครื่องให้เพลินอย่ำงยิ่งในอำรมณ์นั้น ๆ.

เสยยะถีทัง.

 ได้แก่ ตัณหำเหล่ำนี้ คือ

กามะตัณหา

 ตัณหำในกำม

เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น
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ภะวะตัณหา

 ตัณหำในควำมมีควำมเป็น

วิภะวะตัณหา.

 ตัณหำในควำมไม่มีไม่เป็น.

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ก็อริยสัจ คือ ควำมดับไม่เหลือ

 แห่งทุกข์นี้, มีอยู่.

โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ

 นี้ คือ ควำมดับสนิทเพรำะจำงไปโดยไม่มีเหลือ

 ของตัณหำน้ันนั่นเอง

จาโค

 เป็นควำมสลัดทิ้ง

ปะฏินิสสัคโค

 เป็นควำมสละคืน

มุตติ

 เป็นควำมปล่อย

อะนาละโย.

 เป็นควำมท�ำไม่ให้มีที่อำศัยซึ่งตัณหำนั้น.

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี 

ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ก็อริยสัจ คือ ข้อปฏิบัติที่ท�ำสัตว์

 ให้ลุถึงควำมดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้, มีอยู่.

ผู้รู้จักควบคุมจิตใจ จะพ้นไปได้จากบ่วงของมาร
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อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค.

 นี้ คือ ข้อปฏิบัติเป็นหนทำงอันประเสริฐ 

 ประกอบด้วยองค์แปดประกำร.

เสยยะถีทัง.

 ได้แก่ ส่ิงเหล่ำนี้ คือ

สัมมาทิฏฐิ

 ควำมเห็นชอบ

สัมมาสังกัปโป,

 ควำมด�ำริชอบ,

สัมมาวาจา

 กำรพูดจำชอบ

สัมมากัมมันโต

 กำรท�ำกำรงำนชอบ

สัมมาอาชีโว,

 กำรเล้ียงชีวิตชอบ,

สัมมาวายาโม

 ควำมพำกเพียรชอบ

สัมมาสะติ

 ควำมระลึกชอบ

สัมมาสะมาธิ.

 ควำมตั้งใจมั่นชอบ.

ผู้รู้จักควบคุมจิตใจ จะพ้นไปได้จากบ่วงของมาร
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อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, 

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ,

ญาณัง อุทะปาทิ, ปัญญา  อุทะปาทิ, 

วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย จักษุเกิดข้ึนแล้วแก่เรำ

 ญำณเกิดขึ้นแล้วแก่เรำ ปัญญำเกิดขึ้นแล้วแก่เรำ 

 วิชชำเกิดข้ึนแล้วแก่เรำ แสงสว่ำงเกิดขึ้นแล้ว

 แก่เรำ ในธรรมที่เรำไม่เคยฟังมำแต่ก่อนว่ำ

 อริยสัจ คือ ทุกข์ เป็นอย่ำงนี้อย่ำงนี้ ดังนี้.

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ...

 ...ว่ำ ก็อริยสัจ คือ ทุกข์นั้นแล เป็นสิ่งที่ควรก�ำหนดรู้ ดังนี้.

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ...

 ...ว่ำ ก็อริยสัจ คือ ทุกข์นั้นแล เรำก�ำหนดรู้ได้แล้ว ดังนี้...

อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, 

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ,

ญาณัง อุทะปาทิ, ปัญญา อุทะปาทิ,

วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย จักษุเกิดข้ึนแล้วแก่เรำ 

 ญำณเกิดขึ้นแล้วแก่เรำ ปัญญำเกิดขึ้นแล้วแก่เรำ 

 วิชชำเกิดข้ึนแล้วแก่เรำ แสงสว่ำงเกิดขึ้นแล้วแก่เรำ 

 ในธรรมที่เรำไม่เคยฟังมำแต่ก่อนว่ำ อริยสัจ คือ

 เหตุให้เกิดทุกข์ เป็นอย่ำงนี้อย่ำงนี้ ดังนี้.

ละเหตุแห่งทุกข์ได้ เป็นสุขในที่ทั้งปวง
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ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง 

ปะหาตัพพันติ...

 ...ว่ำ ก็อริยสัจ คือ เหตุให้เกิดทุกข์นั้นแล

 เป็นสิ่งที่ควรละเสีย ดังนี้.

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง 

ปะหีนันติ...

 ...ว่ำ ก็อริยสัจ คือ เหตุให้เกิดทุกข์นั้นแล

 เรำละได้แล้ว ดังนี้...

อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, 

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ, 

ญาณัง อุทะปาทิ, ปัญญา อุทะปาทิ, 

วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย จักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เรำ 

 ญำณเกิดขึ้นแล้วแก่เรำ ปัญญำเกิดขึ้นแล้วแก่เรำ 

 วิชชำเกิดข้ึนแล้วแก่เรำ แสงสว่ำงเกิดขึ้นแล้วแก่เรำ 

 ในธรรมที่เรำไม่เคยฟังมำแต่ก่อนว่ำ อริยสัจ คือ

 ควำมดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่ำงนี้อย่ำงนี้ ดังนี้.

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง 

สัจฉิกาตัพพันติ...

 ...ว่ำ ก็อริยสัจ คือ ควำมดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแล

 เป็นสิ่งที่ควรท�ำให้แจ้ง ดังนี้.

ละเหตุแห่งทุกข์ได้ เป็นสุขในที่ทั้งปวง
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ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง 

สัจฉิกะตันติ...

 ...ว่ำ ก็อริยสัจ คือ ควำมดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแล

 เรำท�ำให้แจ้งได้แล้ว ดังนี้...

อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ 

เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, 

จักขุง อุทะปาทิ, ญาณัง อุทะปาทิ, ปัญญา อุทะปาทิ, 

วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย จักษุเกิดข้ึนแล้วแก่เรำ 

 ญำณเกิดขึ้นแล้วแก่เรำ ปัญญำเกิดขึ้นแล้วแก่เรำ 

 วิชชำเกิดข้ึนแล้วแก่เรำ แสงสว่ำงเกิดขึ้นแล้วแก่เรำ 

 ในธรรมที่เรำไม่เคยฟังมำแต่ก่อนว่ำ อริยสัจ คือ ข้อ

 ปฏิบัติท่ีท�ำสัตว์ให้ลุถึงควำมดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 

 เป็นอย่ำงนี้อย่ำงน้ี ดังนี้.

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา 

อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ...

 ...ว่ำ ก็อริยสัจ คือ ข้อปฏิบัติที่ท�ำสัตว์ให้ลุถึงควำมดับ

 ไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแล เป็นส่ิงที่ควรท�ำให้เกิดมี ดังนี้.

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา 

อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ...

 ...ว่ำ ก็อริยสัจ คือ ข้อปฏิบัติที่ท�ำสัตว์ให้ลุถึงควำมดับ

 ไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแล เรำท�ำให้เกิดมีได้แล้ว ดังนี้...

ปัญญาย่อมเกิดเพราะความประกอบ
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ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ 

อะริยะสัจเจสุ, เอวันติปะริวัฏฏัง ทฺวาทะสาการัง 

ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ปัญญำเครื่องรู้เห็นตำมที่

 เป็นจริง มีปริวัฏฏ์สำม มีอำกำรสิบสองเช่นนั้น 

 ในอริยสัจทั้งส่ีเหล่ำนี้ ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์ 

 หมดจดด้วยดีแก่เรำอยู่เพียงใด.

เนวะ ตาวาหงั ภกิขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก 

สะพฺรัหฺมะเก, สัสสะมะณะพฺราหฺมะณิยา ปะชายะ 

สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง 

อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ตลอดกำลเพียงนั้น เรำยัง

 ไม่ปฏิญญำว่ำ ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพำะแล้ว 

 ซึ่งอนุตตรสัมมำสัมโพธิญำณในโลก

 พร้อมทั้งเทวโลก มำรโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์

 พร้อมทั้งสมณพรำหมณ์ พร้อมทั้งเทวดำ

 และมนุษย์.

ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจ-

เจสุ, เอวันติปะริวัฏฏัง ทฺวาทะสาการัง ยะถาภูตัง 

ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ.

ปัญญาย่อมเกิดเพราะความประกอบ
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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย เมื่อใดปัญญำเครื่องรู้เห็น

 ตำมท่ีเป็นจริง มีปริวัฏฏ์สำม มีอำกำรสิบสอง

 เช่นน้ัน ในอริยสัจทั้งส่ีเหล่ำนี้ เป็นของบริสุทธิ์

 หมดจดด้วยดีแก่เรำ.

อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก 

สะพฺรัหฺมะเก, สัสสะมะณะพฺราหฺมะณิยา ปะชายะ 

สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง 

อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย เมื่อนั้น เรำปฏิญญำว่ำ 

 ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพำะแล้ว 

 ซึ่งอนุตตรสัมมำสัมโพธิญำณ ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก 

 มำรโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้ง

 สมณพรำหมณ์ พร้อมทั้งเทวดำและมนุษย์.

ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ,

 ก็แลญำณและทัศนะได้เกิดข้ึนแล้วแก่เรำ,

อะกุปปา เม วิมุตติ,

 ว่ำ ควำมหลุดพ้นของเรำไม่กลับก�ำเริบ,

อะยะมันติมา ชาติ,

 ควำมเกิดนี้เป็นควำมเกิดคร้ังสุดท้ำย,

นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ

 บัดน้ี ควำมเกิดอีกย่อมไม่มี ดังนี้ ฯ

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
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แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี





อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค.

 หนทำงนี้แล เป็นหนทำงอันประเสริฐ

 ซึ่งประกอบด้วยองค์แปด.

เสยยะถีทัง.

 ได้แก่ ส่ิงเหล่ำนี้ คือ

สัมมาทิฏฐิ

 ควำมเห็นชอบ

สัมมาสังกัปโป,

 ควำมด�ำริชอบ,

สัมมาวาจา

 กำรพูดจำชอบ

สัมมากัมมันโต

 กำรท�ำกำรงำนชอบ

สัมมาอาชีโว,

 กำรเล้ียงชีวิตชอบ,

สัมมาวายาโม

 ควำมพำกเพียรชอบ

สัมมาสะติ

 ควำมระลึกชอบ

อริยมรรคมีองค์แปด
(หันทะ	มะยัง	อะริยัฏฐังคิกะมัคคะปาฐัง	ภะณามะ	เส.)
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สัมมาสะมาธิ.

 ควำมตั้งใจมั่นชอบ.

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ควำมเห็นชอบเป็นอย่ำงไรเลำ่.

ยัง โข ภิกขะเว ทุกเข ญาณัง

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ควำมรู้อันใด 

 เป็นควำมรู้ในทุกข์

ทุกขะสะมุทะเย ญาณัง

 เป็นควำมรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์

ทุกขะนิโรเธ ญาณัง

 เป็นควำมรู้ในควำมดับแห่งทุกข์

ทุกขะนิโรธะคามินิยา ปะฏิปะทายะ ญาณัง.

 เป็นควำมรู้ในทำงด�ำเนินให้ถึงควำมดับแห่งทุกข์.

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย อันนี้เรำกล่ำวว่ำ

 “ควำมเห็นชอบ”.

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป.

 

เนกขัมมะสังกัปโป

 ควำมด�ำริในกำรออกจำกกำม

อัพฺยาปาทะสังกัปโป

 ควำมด�ำริในกำรไม่มุ่งร้ำย
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ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ควำมด�ำริชอบเป็นอย่ำงไรเล่ำ.



อะวิหิงสาสังกัปโป.

 ควำมด�ำริในกำรไม่เบียดเบียน.

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย อันนี้เรำกล่ำวว่ำ 

 “ควำมด�ำริชอบ”.

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาวาจา.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย กำรพูดจำชอบเป็นอย่ำงไรเล่ำ.

มุสาวาทา เวระมะณี,

 เจตนำเป็นเครื่องเว้นจำกกำรพูดไม่จริง,

ปิสุณายะ วาจายะ เวระมะณี,

 เจตนำเป็นเครื่องเว้นจำกกำรพูดส่อเสียด,

ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี,

 เจตนำเป็นเครื่องเว้นจำกกำรพูดหยำบ,

สัมผัปปะลาปา เวระมะณี.

 เจตนำเป็นเครื่องเว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้อ.

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวาจา.

 ดูก่อนภิกษุท้ังหลำย อันน้ีเรำกล่ำวว่ำ “กำรพูดจำชอบ”.

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย 

 กำรท�ำกำรงำนชอบเป็นอย่ำงไรเล่ำ.

ปาณาติปาตา เวระมะณี,

 เจตนำเป็นเครื่องเว้นจำกกำรฆ่ำ,

113 



อะทินนาทานา เวระมะณี,

 เจตนำเป็นเครื่องเว้นจำกกำรถือเอำส่ิงของ

 ที่เจ้ำของไม่ได้ให้แล้ว,

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี.

 เจตนำเป็นเครื่องเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม

 ทั้งหลำย.

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย อันนี้เรำกล่ำวว่ำ 

 “กำรท�ำกำรงำนชอบ”.

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย กำรเลี้ยงชีวิตชอบเป็น

 อย่ำงไรเล่ำ.

อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย สำวกของพระอริยเจ้ำ 

 ในธรรมวินัยนี้

มิจฉาอาชีวัง ปะหายะ,

 ละกำรเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสีย,

สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกัง กัปเปติ.

 ย่อมส�ำเร็จควำมเป็นอยู่ด้วยกำรเลี้ยงชีวิตที่ชอบ.

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย อันนี้เรำกล่ำวว่ำ 

 “กำรเลี้ยงชีวิตชอบ”.

คนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ ย่อมเสื่อม ยิ่งว่ามะรืนนี้ ก็ยิ่งเสื่อม
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กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาวายาโม.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ควำมพำกเพียรชอบเป็น

 อย่ำงไรเล่ำ.

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

อะนุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง

อะนุปปาทายะ, ฉันทัง ชะเนติ, วายะมะติ, 

วิริยัง อาระภะติ, จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ.

 ย่อมท�ำควำมพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยำยำม ปรำรภ

 ควำมเพียร ประคองตั้งจิตไว้ เพื่อจะยังอกุศลธรรม

 อันเป็นบำปที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น.

อุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง 

ปะหานายะ, ฉันทัง ชะเนติ, วายะมะติ, 

วิริยัง อาระภะติ, จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ.

 ย่อมท�ำควำมพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยำยำม 

 ปรำรภควำมเพียร ประคองตั้งจิตไว้ 

 เพ่ือจะละอกุศลธรรม อันเป็นบำปที่เกิดขึ้นแล้ว.

อะนุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง อุปปาทายะ,

ฉันทัง ชะเนติ, วายะมะติ, วิริยัง อาระภะติ, 

จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ.

คนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ ย่อมเสื่อม ย่ิงว่ามะรืนนี้ ก็ยิ่งเสื่อม
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 ย่อมท�ำควำมพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยำยำม 

 ปรำรภควำมเพียร ประคองตั้งจิตไว้ 

 เพ่ือจะยังกุศลธรรม ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น.

อุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง, ฐิติยา 

อะสัมโมสายะ, ภิยโยภาวายะ, เวปุลลายะ 

ภาวะนายะ ปาริปูริยา, ฉันทัง ชะเนติ, วายะมะติ, 

วิริยัง อาระภะติ, จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ.

 ย่อมท�ำควำมพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยำยำม

 ปรำรภควำมเพียร ประคองตั้งจิตไว้ เพื่อควำม

 ตั้งอยู่ ควำมไม่เลอะเลือน ควำมงอกงำมย่ิงขึ้น

 ควำมไพบูลย์ ควำมเจริญ ควำมเต็มรอบ 

 แห่งกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว.

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวายาโม.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย อันนี้เรำกล่ำวว่ำ

 “ควำมพำกเพียรชอบ”.

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ควำมระลึกชอบ

 เป็นอย่ำงไรเล่ำ.

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.

 ย่อมเป็นผู้พิจำรณำเห็นกำยในกำยอยู่เป็นประจ�ำ.

สติจ�าปรารถนาในที่ทั้งปวง
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อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, วิเนยยะ โลเก 

อะภิชฌาโทมะนัสสัง.

 มีควำมเพียรเคร่ืองเผำกิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ,  

 ถอนควำมพอใจและควำมไม่พอใจในโลกออกเสียได้.

เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ.

 ย่อมเป็นผู้พิจำรณำเห็นเวทนำในเวทนำทั้งหลำย

 อยู่เป็นประจ�ำ.

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, วิเนยยะ โลเก 

อะภิชฌาโทมะนัสสัง.

 มีควำมเพียรเคร่ืองเผำกิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ, 

 ถอนควำมพอใจและควำมไม่พอใจในโลกออกเสียได้.

จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ.

 ย่อมเป็นผู้พิจำรณำเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจ�ำ.

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, วิเนยยะ โลเก 

อะภิชฌาโทมะนัสสัง.

 มีควำมเพียรเคร่ืองเผำกิเลส มีสัมปชัญญะ  มีสติ, 

 ถอนควำมพอใจและควำมไม่พอใจในโลกออกเสียได้.

ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ.

 ย่อมเป็นผู้พิจำรณำเห็นธรรมในธรรมทั้งหลำย

 อยู่เป็นประจ�ำ.

สติจ�าปรารถนาในที่ทั้งปวง

117 



อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, วิเนยยะ โลเก 

อะภิชฌาโทมะนัสสัง.

 มีควำมเพียรเคร่ืองเผำกิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ,

 ถอนควำมพอใจและควำมไม่พอใจในโลกออกเสียได้.

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะติ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย อันนี้เรำกล่ำวว่ำ

 “ควำมระลึกชอบ”.

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ควำมตั้งใจมั่นชอบ

 เป็นอย่ำงไรเล่ำ.

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

วิวิจเจวะ กาเมหิ

 สงัดแล้วจำกกำมทั้งหลำย

วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ,

 สงัดแล้วจำกธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลำย,

สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง

ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ.

 เข้ำถึงปฐมฌำน ประกอบด้วยวิตกวิจำร มีปีติ

 และสุขอันเกิดจำกวิเวกแล้วแลอยู่.

วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา,

 เพรำะควำมที่วิตกวิจำรท้ังสองระงับลง,

ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี
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อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส, เอโกทิภาวัง

อะวิตักกัง อะวิจารัง, สะมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง 

ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ.

 เข้ำถึงทุติยฌำน เป็นเคร่ืองผ่องใสแห่งใจภำยใน 

 ให้สมำธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น ไม่มีวิตก 

 ไม่มีวิจำร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจำกสมำธิ 

 แล้วแลอยู่.

ปีติยา จะ วิราคา

 อนึ่ง เพรำะควำมจำงคลำยไปแห่งปีติ

อุเปกขะโก จะ วิหะระติ, สะโต จะ สัมปะชาโน,

 ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขำ มีสติ และสัมปชัญญะ,

สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ.

 และย่อมเสวยควำมสุขด้วยนำมกำย.

ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ, อุเปกขะโก สะติมา 

สุขะวิหารีติ.

 ชนิดที่พระอริยเจ้ำทั้งหลำย ย่อมกล่ำวสรรเสริญ

 ผู้นั้นว่ำ “เป็นผู้อยู่อุเบกขำ มีสติอยู่เป็นปกติสุข” ดังนี้.

ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ.

 เข้ำถึงตติยฌำนแล้วแลอยู่.

สุขัสสะ จะ ปะหานา

 เพรำะละสุขเสียได้

ความสุข (อ่ืน) ย่ิงกว่าความสงบ ไม่มี

119 



ทุกขัสสะ จะ ปะหานา,

 และเพรำะละทุกข์เสียได้,

ปุพเพวะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา,

 เพรำะควำมดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสอง

 ในกำลก่อน,

อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง, 

จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ.

 เข้ำถึงจตุตถฌำน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข 

 มีแต่ควำมที่สติเป็นธรรมชำติบริสุทธิ์

 เพรำะอุเบกขำแล้วแลอยู่.

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย อันนี้เรำกล่ำวว่ำ 

 “ควำมต้ังใจมั่นชอบ”.

ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่างของบุรุษ ผู้มีปีติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
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ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่างของบุรุษ

อานาปานะสะติ ภิกขะเว ภาวิตา พะหุลีกะตา

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย อำนำปำนสติอันบุคคลเจริญ

 ท�ำให้มำกแล้ว

มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา.

 ย่อมมีผลใหญ่ มีอำนิสงส์ใหญ่.

อานาปานะสะติ ภิกขะเว ภาวิตา พะหุลีกะตา

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย อำนำปำนสติอันบุคคลเจริญ

 ท�ำให้มำกแล้ว

จัตตาโร สะติปัฏฐาเน ปะริปูเรนติ,

 ย่อมท�ำสติปัฏฐำนท้ังส่ีให้บริบูรณ์,

จัตตาโร สะติปัฏฐานา ภาวิตา พะหุลีกะตา

 สติปัฏฐำนท้ังส่ีอันบุคคลเจริญท�ำให้มำกแล้ว

สัตตะ โพชฌังเค ปะริปูเรนติ,

 ย่อมท�ำโพชฌงค์ท้ังเจ็ดให้บริบูรณ์,

สัตตะ โพชฌังคา ภาวิตา พะหุลีกะตา

 โพชฌงค์ทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญท�ำให้มำกแล้ว

วิชชา วิมุตติง ปะริปูเรนติ.

 ย่อมท�ำวิชชำและวิมุติให้บริบูรณ์.

อานาปานสติสูตร
(หันทะ	มะยัง	อานาปานะสะติปาฐัง	ภะณามะ	เส.)

ผู้มีปีติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
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กะถัง ภาวิตา จะ ภิกขะเว อานาปานะสะติ, 

กะถัง พะหุลีกะตา

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ก็อำนำปำนสติอันบุคคล

 เจริญท�ำให้มำกแล้วอย่ำงไรเล่ำ

มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา.

 จึงมีผลใหญ่ มีอำนิสงส์ใหญ่.

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

อะรัญญะคะโต วา

 ไปแล้วสู่ป่ำก็ตำม

รุกขะมูละคะโต วา

 ไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตำม

สุญญาคาระคะโต วา,

 ไปแล้วสู่เรือนว่ำงก็ตำม,

นิสีทะติ ปัลลังกัง อาภุชิตฺวา

 นั่งคู้ขำเข้ำมำโดยรอบแล้ว

อุชุง กายัง ปะณิธายะ, ปะริมุขัง สะติง 

อุปัฏฐะเปตฺวา.

 ตั้งกำยตรง ด�ำรงสติมั่น.

โส สะโตวะ อัสสะสะติ, สะโต ปัสสะสะติ.

 ภิกษุน้ันเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียว หำยใจเข้ำ

 มีสติอยู่หำยใจออก.
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ทีฆัง วา อัสสะสันโต, ทีฆัง อัสสะสามีติ 

ปะชานาติ,

 ภิกษุนั้น เมื่อหำยใจเข้ำยำว ก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่ำ

 เรำหำยใจเข้ำยำว ดังนี้,

ทีฆัง วา ปัสสะสันโต, ทีฆัง ปัสสะสามีติ 

ปะชานาติ,

 เม่ือหำยใจออกยำว ก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่ำ
 เรำหำยใจออกยำว ดังนี้,

รัสสัง วา อัสสะสันโต, รัสสัง อัสสะสามีติ 

ปะชานาติ,

 ภิกษุนั้น เมื่อหำยใจเข้ำส้ัน ก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่ำ

 เรำหำยใจเข้ำสั้น ดังนี้,

รัสสัง วา ปัสสะสันโต, รัสสัง ปัสสะสามีติ

ปะชานาติ,

 เม่ือหำยใจออกสั้น ก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่ำ

 เรำหำยใจออกสั้น ดังนี้,

สัพพะกายะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ภิกษุนั้นย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้รู ้พร้อม

 เฉพำะซึ่งกำยทั้งปวง จักหำยใจเข้ำ ดังนี้,

สัพพะกายะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้รู ้พร้อมเฉพำะ

 ซึ่งกำยท้ังปวง จักหำยใจออก ดังนี้,
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ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ภิกษุน้ันย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ท�ำกำย

 สังขำรให้ร�ำงับอยู่ จักหำยใจเข้ำ ดังนี้,

ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปัสสะสิสสามีติ 

สิกขะติ,

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ท�ำกำยสังขำร

 ให้ร�ำงับอยู่ จักหำยใจออก ดังนี้,

ปีติปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ภิกษุน้ันย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้รู ้พร้อม

 เฉพำะซึ่งปีติ จักหำยใจเข้ำ ดังนี้,

ปีติปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้รู ้พร้อมเฉพำะ

 ซึ่งปีติ จักหำยใจออก ดังนี้,

สุขะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ภิกษุน้ันย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้รู ้พร้อม

 เฉพำะซึ่งสุข จักหำยใจเข้ำ ดังนี้,

สุขะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้รู ้พร้อมเฉพำะ

 ซึ่งสุข จักหำยใจออก ดังนี้,

จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ภิกษุน้ันย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้รู ้พร้อม

 เฉพำะซึ่งจิตตสังขำร จักหำยใจเข้ำ ดังนี้,

ความส�ารวมในที่ทั้งปวง เป็นดี
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จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ 

สิกขะติ,

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้รู ้พร้อมเฉพำะ

 ซึ่งจิตตสังขำร จักหำยใจออก ดังนี้,

ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ 

สิกขะติ,

 ภิกษุนั้นย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ท�ำ

 จิตตสังขำรให้ร�ำงับอยู่ จักหำยใจเข้ำ ดังนี้,

ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง ปัสสะสิสสามีติ 

สิกขะติ,

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ท�ำจิตตสังขำร

 ให้ร�ำงับอยู่ จักหำยใจออก ดังนี้,

จิตตะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ภิกษุนั้นย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้รู ้พร้อม

 เฉพำะซึ่งจิต จักหำยใจเข้ำ ดังนี้,

จิตตะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้รู ้พร้อมเฉพำะ

 ซึ่งจิต จักหำยใจออก ดังนี้,

อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ภิกษุนั้นย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู ้ท�ำจิต 

 ให้ปรำโมทย์ย่ิงอยู่ จักหำยใจเข้ำ ดังนี้,

ความส�ารวมในที่ทั้งปวง เป็นดี
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อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ท�ำจิตให้ปรำโมทย์

 ยิ่งอยู่ จักหำยใจออก ดังนี้,

สะมาทะหัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ภิกษุน้ันย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ท�ำจิต

 ให้ตั้งม่ันอยู่ จักหำยใจเข้ำ ดังนี้,

สะมาทะหัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ท�ำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ 

 จักหำยใจออก ดังนี้,

วิโมจะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ภิกษุน้ันย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ท�ำจิต

 ให้ปล่อยอยู่ จักหำยใจเข้ำ ดังนี้,

วิโมจะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ท�ำจิตให้ปล่อยอยู่ 

 จักหำยใจออก ดังนี้,

อะนิจจานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ภิกษุน้ันย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ตำมเห็น

 ซึ่งควำมไม่เที่ยงอยู่เป็นประจ�ำ จักหำยใจเข้ำ 

 ดังนี้,

คนมีห่วงกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่ยาว ถ้าพร�่าสอนผู้อื่นฉันใด ก็ควรท�าตนฉันนั้น
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คนมีห่วงกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่ยาว

อะนิจจานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ตำมเห็น

 ซึ่งควำมไม่เที่ยงอยู่เป็นประจ�ำ จักหำยใจออก 

 ดังนี้,

วิราคานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ภิกษุนั้นย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ตำมเห็น

 ซึ่งควำมจำงคลำยอยู่เป็นประจ�ำ จักหำยใจเขำ้

 ดังนี้,

วิราคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ตำมเห็น

 ซึ่งควำมจำงคลำยอยู่เป็นประจ�ำ จักหำยใจออก

  ดังนี้,

นิโรธานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ภิกษุนั้นย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ตำมเห็น

 ซึ่งควำมดับไม่เหลืออยู่เป็นประจ�ำ จักหำยใจเข้ำ

 ดังนี้,

นิโรธานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ตำมเห็น

 ซึ่งควำมดับไม่เหลืออยู่เป็นประจ�ำ จักหำยใจออก 

 ดังนี้,

ถ้าพร�่าสอนผู้อ่ืนฉันใด ก็ควรท�าตนฉันนั้น
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ปะฏินิสสัคคานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ,

 ภิกษุน้ันย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ตำมเห็น

 ซึ่งควำมสลัดคืนอยู่เป็นประจ�ำ จักหำยใจเข้ำ

 ดังนี้,

ปะฏินิสสัคคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ.

 ย่อมท�ำในบทศึกษำว่ำ เรำเป็นผู้ตำมเห็นซึ่งควำม

 สลัดคืนอยู่เป็นประจ�ำ จักหำยใจออก ดังนี้,

เอวัง ภาวิตา โข ภิกขะเว อานาปานะสะติ, เอวัง 

พะหุลีกะตา

 ดูก่อนภิกษทุัง้หลำย อำนำปำนสตอินับคุคล

 เจรญิแล้ว ท�ำให้มำกแล้ว อย่ำงนี้แล

มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา

 ย่อมมีผลใหญ่ มีอำนิสงส์ใหญ่

อิติ.

 ด้วยประกำรฉะนี้แล.

บุคคลมีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก
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บุคคลมีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก





เอวัง สฺวากขาโต ภิกขะเว มะยา ธัมโม

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ธรรมเป็นธรรมอันเรำ

 กล่ำวดีแล้วอย่ำงนี้

อุตตาโน

 เป็นธรรมอันท�ำให้เป็นดุจของคว�่ำที่หงำยแล้ว

วิวะโฏ

 เป็นธรรมอันท�ำให้เป็นดุจของปิดที่เปิดแล้ว

ปะกาสิโต

 เป็นธรรมอันเรำตถำคตประกำศก้องแล้ว

ฉินนะปิโลติโก.

 เป็นธรรมมีส่วนข้ีร้ิวอันเรำตถำคตเฉือน

 ออกหมดส้ินแล้ว.

เอวัง สฺวากขาเต โข ภิกขะเว มะยา ธัมเม,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย  เมื่อธรรมนี้เป็นธรรมอันเรำ

 กล่ำวดีแล้ว อย่ำงนี้,

อะละเมวะ

 ย่อมเป็นกำรสมควรแล้วนั่นเทียว
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ธัมมปหังสนปาฐะ

(หันทะ	มะยัง	ธัมมะปะหังสะนะสะมาทะปะนาทิ-

วะจะนะปาฐัง	ภะณามะ	เส.)



สัทธาปัพพะชิเตนะ กุละปุตเตนะ วิริยัง อาระภิตุง

 ที่กุลบุตรผู้บวชแล้วด้วยศรัทธำ จะพึงปรำรภกำร

 กระท�ำควำมเพียร

กามัง ตะโจ จะ นะหารุ จะ อัฏฐิ จะ อะวะสิสสะตุ,

 ด้วยกำรอธิษฐำนจิตว่ำ แม้หนังเอ็นกระดูกเท่ำนั้น

 จักเหลืออยู่,

สะรีเร อุปะสุสสะตุ มังสะโลหิตัง,

 เน้ือและเลือดในสรีระนี้จักเหือดแห้งไปก็ตำมที,

ยันตัง ปุริสะถาเมนะ ปุริสะวิริเยนะ ปุริสะปะรักกะ- 

เมนะ ปัตตัพพัง,

 ประโยชน์ใด อันบุคคลจะพึงลุถึงได้ด้วยก�ำลัง

 ด้วยควำมเพียร ควำมบำกบ่ันของบุรุษ

นะ ตัง อะปาปุณิตฺวา ปุริสัสสะ วิริยัสสะ สัณฐานัง

ภะวิสสะตีติ. 

 ถ้ำยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว จักหยุดควำมเพียร

 ของบุรุษเสียเป็นไม่มี ดังนี้.

ทุกขัง ภิกขะเว กุสีโต วิหะระติ,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย คนผู้เกียจคร้ำน 

 ย่อมอยู่เป็นทุกข์,

โวกิณโณ ปาปะเกหิ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ,

 ระคนอยู่ด้วยอกุศลธรรมอันลำมกทั้งหลำยด้วย,

บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าจะส�าเร็จประโยชน์
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บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าจะส�าเร็จประโยชน์

มะหันตัญจะ สะทัตถัง ปะริหาเปติ.

 ย่อมท�ำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้

 เสื่อมด้วย.

อารัทธะวิริโย จะ โข ภิกขะเว สุขัง วิหะระติ,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บุคคลผู้มีควำมเพียร

 อันปรำรภแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข,

ปะวิวิตโต ปาปะเกหิ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ,

 สงัดแล้วจำกอกุศลธรรมอันลำมกทั้งหลำยด้วย,

มะหันตัญจะ สะทัตถัง ปะริปูเรติ.

 ย่อมท�ำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้บริบูรณ์

 ด้วย.

นะ ภิกขะเว หีเนนะ อัคคัสสะ ปัตติ โหติ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย กำรบรรลุธรรมอันเลิศ

 ด้วยกำรกระท�ำอันเลว ย่อมมีไม่ได้เลย.

อัคเคนะ จะ โข อัคคัสสะ ปัตติ โหติ.

 แต่กำรบรรลุธรรมอันเลิศ ด้วยกำรกระท�ำอันเลิศ 

 ย่อมมีได้แล.

มัณฑะเปยยะมิทัง ภิกขะเว พฺรัหฺมะจะริยัง,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย พรหมจรรย์นี้น่ำดื่ม 

 เหมือนมัณฑะยอดโอชำแห่งโครส,

สัตถา สัมมุขีภูโต.

 ทั้งพระศำสดำก็อยู่ ณ ที่เฉพำะหน้ำนี้แล้ว.
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ตัสฺมาติหะ ภิกขะเว วิริยัง อาระภะถะ,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย เพรำะฉะนั้น เธอทั้งหลำย

 จงปรำรภควำมเพียรเถิด,

อัปปัตตัสสะ ปัตติยา

 เพ่ือกำรบรรลุถึงซึ่งธรรม อันยังไม่บรรลุ

อะนะธิคะตัสสะ อะธิคะมายะ

 เพ่ือกำรถึงทับซึ่งธรรม อันยังไม่ถึงทับ

อะสัจฉิกะตัสสะ สัจฉิกิริยายะ.

 เพ่ือกำรท�ำให้แจ้งซึ่งธรรม อันยังไม่ได้ท�ำให้แจ้ง.

เอวัง โน อะยัง อัมหากัง ปัพพัชชา

 เม่ือเป็นอย่ำงนี้ บรรพชำนี้ของเรำทั้งหลำย

อะวังกะตา อะวัญฌา ภะวิสสะติ

 จักเป็นบรรพชำไม่ต�่ำทรำม จักไม่เป็นหมันเปล่ำ

สะผะลา สะอุทะระยา.

 แต่จักเป็นบรรพชำท่ีมีผล เป็นบรรพชำที่มีก�ำไร.

เยสัง มะยัง ปะริภุญชามะ จีวะระปิณฑะปาตะ-

เสนาสะนะคิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง.

 พวกเรำทั้งหลำย บริโภคจีวร บิณฑบำต เสนำสนะ

 และเภสัช ของชนทั้งหลำยเหล่ำใด.

เตสัง เต การา อัมเหสุ

 กำรกระท�ำน้ัน ๆ  ของชนท้ังหลำยเหล่ำนัน้ ในเรำทั้งหลำย

มะหัปผะลา ภะวิสสันติ มะหานิสังสาติ.
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 จักเป็นกำรกระท�ำมีผลใหญ่ มีอำนิสงส์ใหญ่ ดังนี้.

เอวัง หิ โว ภิกขะเว สิกขิตัพพัง.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย เธอทั้งหลำยพึงท�ำควำม

 ส�ำเหนียกอย่ำงนี้แล.

อัตตัตถัง วา หิ ภิกขะเว สัมปัสสะมาเนนะ

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย  เมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ 

 ซึ่งประโยชน์แห่งตนก็ตำม

อะละเมวะ อัปปะมาเทนะ สัมปาเทตุง.

 ก็ควรแล้วน่ันเทียว เพื่อยังประโยชน์แห่งตนให้

 ถึงพร้อมด้วยควำมไม่ประมำท.

ปะรัตถัง วา หิ ภิกขะเว สัมปัสสะมาเนนะ

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย  เมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ 

 ซึ่งประโยชน์แห่งชนเหล่ำอ่ืนก็ตำม

อะละเมวะ อัปปะมาเทนะ สัมปาเทตุง.

 ก็ควรแล้วน่ันเทียว เพื่อยังประโยชน์แห่งชน

 เหล่ำอื่นให้ถึงพร้อม ด้วยควำมไม่ประมำท.

อุภะยัตถัง วา หิ ภิกขะเว สัมปัสสะมาเนนะ

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย หรือว่ำ เม่ือบุคคลมองเห็นอยู่  

 ซึ่งประโยชน์ของทั้งสองฝ่ำยก็ตำม

อะละเมวะ อัปปะมาเทนะ สัมปาเทตุนติ.

 ก็ควรแล้วน่ันเทียว เพื่อยังประโยชน์ของทั้งสอง

 ฝ่ำยนั้นให้ถึงพร้อมด้วยควำมไม่ประมำท ดังนี้.
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กะตะโม จะ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, ก็ปฏิจจสมุปบำท

 เป็นอย่ำงไรเล่ำ.

๑. ชาติปัจจะยา ภิกขะเว ชะรามะระณัง.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะชำติเป็นปัจจัย, 

 ชรำ มรณะย่อมมี.

*อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง,

อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะเหตุที่พระตถำคต

 ทั้งหลำย, จะบังเกิดขึ้นก็ตำม, จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตำม,

ฐิตาวะ สา ธาตุ

 ธรรมธำตุนั้น ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว

ธัมมัฏฐิตะตา

 คือ ควำมต้ังอยู่แห่งธรรมดำ

ธัมมะนิยามะตา,

 คือ ควำมเป็นกฎตำยตัวแห่งธรรมดำ,

ปฏิจจสมุปปาทธัมมปาฐะ
(อิทัปปัจจยตา)

(หันทะ	มะยัง	ปะฏิจจะสะมุปปาทะธัมเมสุ

อิทัปปัจจะยะตาทิธัมมะปาฐัง	ภะณามะ	เส.)
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อิทัปปัจจะยะตา.

 คือ ควำมที่เมื่อมีส่ิงนี้ ๆ  เป็นปัจจัย, สิ่งนี้ ๆ  จึงเกิดขึ้น.

ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ,

 ตถำคตย่อมรู้พร้อมเฉพำะ, ย่อมถึงพร้อมเฉพำะ

 ซึ่งธรรมธำตุนั้น,

อะภิสัมพุชฌิตฺวา อะภิสะเมตฺวา

 ครั้นรู้พร้อมเฉพำะแล้ว, ถึงพร้อมเฉพำะแล้ว

อาจิกขะติ เทเสติ,

 ย่อมบอก, ย่อมแสดง,

ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ,

 ย่อมบัญญัติ, ย่อมตั้งขึ้นไว้,

วิวะระติ วิภะชะติ

 ย่อมเปิดเผย, ย่อมจ�ำแนกแจกแจง

อุตตานีกะโรติ,

 ย่อมท�ำให้เป็นเหมือนกำรหงำยของที่คว�่ำ*,

ปัสสะถาติ จาหะ, ชาติปัจจะยา ภิกขะเว ชะรา 

มะระณัง.

 และได้กล่ำวแล้วในบัดนี้ว่ำ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, 

 ท่ำนทั้งหลำยจงมำดู, เพรำะชำติเป็นปัจจัย, 

 ชรำ มรณะย่อมมี.

**อิติ โข ภิกขะเว

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะเหตุดังนี้แล
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ยาตัตฺระ ตะถะตา

 ธรรมธำตุใด, ในกรณีนั้น, อันเป็นตถตำ, 

 คือ ควำมเป็นอย่ำงน้ัน

อะวิตตะถะตา

 เป็นอวิตถตำ, คือ ควำมไม่ผิดไปจำกควำมเป็นอยำ่งนั้น

อะนัญญะถะตา

 เป็นอนัญญถตำ, คือ ควำมไม่เป็นไปโดยประกำรอื่น

อิทัปปัจจะยะตา.

 เป็นอิทัปปัจจยตำ, คือ ควำมท่ีเมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เป็น  

 ปัจจัย, สิ่งนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, ธรรมนี้เรำเรียกว่ำ

 ปฏิจจสมุปบำท

 (คือ ธรรมอันเป็นธรรมชำติอำศัยกันแล้วเกิดขึ้น)**.

๒. ภะวะปัจจะยา ภิกขะเว ชาติ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะภพเป็นปัจจัย, ชำติย่อมมี.

*อุปปาทา วา ..........................................................

......................................เหมือนกำรหงำยของที่คว�่ำ*,

ปัสสะถาติ จาหะ, ภะวะ ปัจจะยา ภิกขะเว ชาติ.

 และได้กล่ำวแล้วในบัดนี้ว่ำ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย,  

 ท่ำนท้ังหลำยจงมำดู, เพรำะภพเป็นปัจจัย, ชำติย่อมมี.

ควรท�าแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียนเขา ไม่ควรค�านึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว
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ควรท�าแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียนเขา

**อิติ โข ภิกขะเว................................................

 (คือธรรมอันเป็นธรรมชำติ อำศัยกันแล้วเกิดขึ้น)**.

๓. อุปาทานะปัจจะยา ภิกขะเว ภะโว.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะอุปำทำนเป็นปัจจัย, 

 ภพย่อมมี.

*อุปปาทา วา ......................................................

.....................................เหมือนกำรหงำยของที่คว�่ำ*,

ปัสสะถาติ จาหะ, อุปาทานะปัจจะยา ภิกขะเว   

ภะโว.

 และได้กล่ำวแล้วในบัดนี้ว่ำ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, 

 ท่ำนทั้งหลำยจงมำดู, เพรำะอุปำทำนเป็นปัจจัย, 

 ภพย่อมมี.

**อิติ โข ภิกขะเว.................................................

 (คือธรรมอันเป็นธรรมชำติ, อำศัยกันแล้วเกิดขึ้น)**.

๔. ตัณหาปัจจะยา ภิกขะเว อุปาทานัง.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะตัณหำเป็นปัจจัย, 

 อุปำทำนย่อมมี.

*อุปปาทา วา .......................................................

..................................เหมือนกำรหงำยของที่คว�่ำ*,

ปัสสะถาต ิจาหะ, ตณัหาปัจจะยา ภกิขะเว อปุาทานงั.

 และได้กล่ำวแล้วในบัดนี้ว่ำ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, 

ไม่ควรค�านึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว
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 ท่ำนทั้งหลำยจงมำดู, เพรำะตัณหำเป็นปัจจัย, 

 อุปำทำนย่อมมี.

**อิติ โข ภิกขะเว..................................................

 (คือธรรมอันเป็นธรรมชำติ อำศัยกันแล้วเกิดขึ้น)**.

๕. เวทะนาปัจจะยา ภิกขะเว ตัณหา.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะเวทนำเป็นปัจจัย, 

 ตัณหำย่อมมี.

*อุปปาทา วา ....................................................

...................................เหมือนกำรหงำยของที่คว�่ำ*,

ปัสสะถาติ จาหะ, เวทะนาปัจจะยา ภิกขะเว 

ตัณหา.

 และได้กล่ำวแล้วในบัดนี้ว่ำ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, 

 ท่ำนทั้งหลำยจงมำดู, เพรำะเวทนำเป็นปัจจัย, 

 ตัณหำย่อมมี.

**อิติ โข ภิกขะเว.................................................

 (คือธรรมอันเป็นธรรมชำติ, อำศัยกันแล้วเกิดขึ้น)**.

๖. ผัสสะปัจจะยา ภิกขะเว เวทะนา.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะผัสสะเป็นปัจจัย, 

 เวทนำย่อมมี.

*อุปปาทา วา ......................................................

...................................เหมือนกำรหงำยของที่คว�่ำ*,

ไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี
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ไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง

ปัสสะถาติ จาหะ, ผัสสะปัจจะยา ภิกขะเว เวทะนา.

 และได้กล่ำวแล้วในบัดนี้ว่ำ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย,

 ท่ำนทั้งหลำยจงมำดู, เพรำะผัสสะเป็นปัจจัย, 

 เวทนำย่อมมี.

**อิติ โข ภิกขะเว..................................................

 (คือธรรมอันเป็นธรรมชำติ, อำศัยกันแล้วเกิดขึ้น)**.

๗. สะฬายะตะนะปัจจะยา ภิกขะเว ผัสโส.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะสฬำยตนะเป็นปัจจัย, 

 ผัสสะย่อมมี.

*อุปปาทา วา ........................................................

....................................เหมือนกำรหงำยของที่คว�่ำ*,

ปัสสะถาติ จาหะ, สะฬายะตะนะปัจจะยา ภิกขะเว

ผัสโส.

 และได้กล่ำวแล้วในบัดนี้ว่ำ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย,

 ท่ำนทั้งหลำยจงมำดู, เพรำะสฬำยตนะเป็นปัจจัย, 

 ผัสสะย่อมมี.

**อิติ โข ภิกขะเว..................................................

 (คือธรรมอันเป็นธรรมชำติ, อำศัยกันแล้วเกิดขึ้น)**.

๘. นามะรูปะปัจจะยา ภิกขะเว สะฬายะตะนัง.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะนำมรูปเป็นปัจจัย, 

 สฬำยตนะย่อมมี.

พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี
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*อุปปาทา วา .....................................................

...................................เหมือนกำรหงำยของที่คว�่ำ*,

ปัสสะถาติ จาหะ, นามะรูปะปัจจะยา ภิกขะเว 

สะฬายะตะนัง.

 และได้กล่ำวแล้วในบัดนี้ว่ำ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย,

 ท่ำนทั้งหลำยจงมำดู, เพรำะนำมรูปเป็นปัจจัย, 

 สฬำตยนะย่อมมี.

**อิติ โข ภิกขะเว.................................................

 (คือธรรมอันเป็นธรรมชำติ, อำศัยกันแล้วเกิดขึ้น)**.

๙. วิญญาณะปัจจะยา ภิกขะเว นามะรูปัง.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะวิญญำณเป็นปัจจัย, 

 นำมรูปย่อมมี.

*อุปปาทา วา .....................................................

...................................เหมือนกำรหงำยของที่คว�่ำ*,

ปัสสะถาติ จาหะ, วิญญาณะปัจจะยา ภิกขะเว 

นามะรูปัง.

 และได้กล่ำวแล้วในบัดนี้ว่ำ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย,

 ท่ำนทั้งหลำยจงมำดู, เพรำะวิญญำณเป็นปัจจัย, 

 นำมรูปย่อมมี.

**อิติ โข ภิกขะเว.................................................

 (คือธรรมอันเป็นธรรมชำติ, อำศัยกันแล้วเกิดขึ้น)**.

พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ คบคนเช่นใด ก็เป็นคนเช่นนั้น
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พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้

๑๐. สังขาระปัจจะยา ภิกขะเว วิญญาณัง.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะสังขำรเป็นปัจจัย, 

 วิญญำณย่อมมี.

*อุปปาทา วา .....................................................

...................................เหมือนกำรหงำยของที่คว�่ำ*,

ปัสสะถาติ จาหะ, สังขาระปัจจะยา ภิกขะเว 

วิญญาณัง.

 และได้กล่ำวแล้วในบัดนี้ว่ำ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย,

 ท่ำนทั้งหลำยจงมำดู, เพรำะสังขำรเป็นปัจจัย, 

 วิญญำณย่อมมี.

**อิติ โข ภิกขะเว.................................................

 (คือธรรมอันเป็นธรรมชำติ, อำศัยกันแล้วเกิดขึ้น)**.

๑๑. อวิชชาปัจจะยา ภิกขะเว สังขารา.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะอวิชชำเป็นปัจจัย, 

 สังขำรทั้งหลำยย่อมมี.

อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง, 

อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะเหตุที่พระตถำคตท้ัง  

 หลำย, จะบังเกิดข้ึนก็ตำม, จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตำม,

ฐิตา วะ สา ธาตุ

 ธรรมธำตุนั้น, ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว

คบคนเช่นใด ก็เป็นคนเช่นนั้น
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ธัมมัฏฐิตะตา

 คือ ควำมต้ังอยู่แห่งธรรมดำ

ธัมมะนิยามะตา,

 คือ ควำมเป็นกฎตำยตัวแห่งธรรมดำ,

อิทัปปัจจะยะตา.

 คือ ควำมที่เมื่อมีส่ิงน้ี ๆ  เป็นปัจจัย, สิ่งนี้ ๆ  จึงเกิดขึ้น.

ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ,

 ตถำคตย่อมรู้พร้อมเฉพำะ, ย่อมถึงพร้อมเฉพำะ, 

 ซึ่งธรรมธำตุนั้น,

อะภิสัมพุชฌิตฺวา อะภิสะเมตฺวา

 ครั้นรู้พร้อมเฉพำะแล้ว, ถึงพร้อมเฉพำะแล้ว

อาจิกขะติ เทเสติ,

 ย่อมบอก, ย่อมแสดง,

ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ,

 ย่อมบัญญัติ, ย่อมตั้งขึ้นไว้,

วิวะระติ วิภะชะติ

 ย่อมเปิดเผย, ย่อมจ�ำแนกแจกแจง

อุตตานีกะโรติ,

 ย่อมท�ำให้เป็นเหมือนกำรหงำยของที่คว�่ำ,

ปัสสะถาต ิจาหะ, อะวชิชาปัจจะยา ภกิขะเว สงัขารา.

 และได้กล่ำวแล้วในบัดนี้ว่ำ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, 
 ท่ำนทั้งหลำยจงมำดู, เพรำะอวิชชำเป็นปัจจัย, 
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 สังขำรทั้งหลำยย่อมมี.

อิติ โข ภิกขะเว

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, เพรำะเหตุดังนี้แล

ยาตัตฺระ ตะถะตา

 ธรรมธำตุใด ในกรณีนั้น, อันเป็นตถตำ, 

 คือ ควำมเป็นอย่ำงนั้น

อะวิตตะถะตา

 เป็นอวิตถตำ, คือ ควำมไม่ผิดไปจำกควำมเป็นอย่ำงนั้น

อะนัญญะถะตา

 เป็นอนัญญถตำ คือ ควำมไม่เป็นไปโดยประกำรอ่ืน

อิทัปปัจจะยะตา.

 เป็นอิทัปปัจจยตำ, คือ ควำมท่ีเมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เป็น  

 ปัจจัย, ส่ิงนี้ ๆ จึงเกิดขึ้น.

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย, ธรรมนี้เรำเรียกว่ำ ปฏิจจสมปุบำท

 (คือ ธรรมอันเป็นธรรมชำติอำศัยกันแล้วเกิดขึ้น)

อิติ.     

 ดังนี้แล.

บทที่ ๑ ใช้เป็นบทสวดหลักในกำรสวด (หน้ำ ๑๓๖-๑๓๗).

บทที่ ๒ สวดถึง *อุปปาทา วา... แล้วสวดอย่ำงบทแรกไปจนถึงดอกจัน (*)

 ต่อด้วย ปัสสะถาติ จาหะ... (ของแต่ละบทจนถึง...ย่อมมี).

 ต่อด้วย **อิติ โข ภิกขะเว... (หน้ำ ๑๓๗) จนถึงแต่ละตอน.

ส่วนบทที่ ๑๑ พิมพ์ไว้ครบบริบูรณ์แล้ว.
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ยะถา วาริวะหา ปูรา  ปะริปูเรนติ สาคะรัง

 ห้วงน�้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสำครให้บริบูรณ์

 ได้ฉันใด

เอวะเมวะ อิโต ทินนัง  เปตานัง อุปะกัปปะติ

 ทำนที่ท่ำนอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ย่อมส�ำเร็จประโยชน์                

 แก่ผู้ท่ีละโลกนี้ไปแล้วได้ ฉันนั้น

อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง

 ขออิฐผลที่ท่ำนปรำรถนำแล้ว ตั้งใจแล้ว

ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ

 จงส�ำเร็จโดยฉับพลัน

สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา

 ขอควำมด�ำริทั้งปวงจงเต็มที่

จันโท ปัณณะระโส ยะถา

 เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ

มะณิ โชติระโส ยะถา.

 เหมือนแก้วมณีอันสว่ำงไสวควรยินดี.

อนุโมทนารัมภคาถา

ผู้ฉลาดควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อสุขย่ิงใหญ่ของส่วนรวม บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า
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ผู้ฉลาดควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อสุขย่ิงใหญ่ของส่วนรวม

สัพพีติโย วิวัชชันตุ

 ควำมจัญไรทั้งปวง จงบ�ำรำศไป

สัพพะโรโค วินัสสะตุ

 โรคทั้งปวงของท่ำนจงหำย

มา เต ภะวัตฺวันตะราโย

 อันตรำยอย่ำมีแก่ท่ำน

สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

 ท่ำนจงเป็นผู้มีควำมสุข มีอำยุยืน

อะภิวาทะนะสีลิสสะ  นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน, 

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ, อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.

 ธรรมสี่ประกำร คือ อำยุ วรรณะ สุขะ พละ 

 ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กรำบ, 

 มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์.

สามัญญานุโมทนาคาถา

บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า

147 



ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง

 ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่ำน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา

 ขอเหล่ำเทวดำท้ังปวงจงรักษำท่ำน

สัพพะพุทธานุภาเวนะ

 ด้วยอำนุภำพแห่งพระพุทธเจ้ำทั้งปวง

สัพพะธัมมานุภาเวนะ

 ด้วยอำนุภำพแห่งพระธรรมทั้งปวง

สัพพะสังฆานุภาเวนะ

 ด้วยอำนุภำพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.

 ขอควำมสวัสดีทั้งหลำยจงมีแก่ท่ำนทุกเมื่อเทอญ.

ภะวะตุสัพพ์

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา
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ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ 

ยาจามะ. 

 ข้ำแต่ท่ำนผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย

 ขอไตรสรณคมน์และศีลห้ำ.

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ  

สีลานิ ยาจามะ. 

 แม้ครั้งที่สอง ข้ำแต่ท่ำนผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย

 ขอไตรสรณคมน์และศีลห้ำ.

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ 

สีลานิ ยาจามะ. 
 แม้ครั้งที่สำม ข้ำแต่ท่ำนผู้เจริญ ข้ำพเจำ้ทั้งหลำย

 ขอไตรสรณคมน์และศีลห้ำ.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 

สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ จบ).

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภำคอรหันตสัมมำ-

 สัมพุทธเจ้ำพระองค์นั้น. (๓ จบ).
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. 

 ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระพุทธเจ้ำเป็นสรณะ.

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. 

 ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระธรรมเป็นสรณะ.

คำาสมาทานไตรสรณคมน์
และปัญจศีล
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สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ. 

 ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระสงฆ์เป็นสรณะ.

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.

 แม้ครั้งที่สอง ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระพุทธเจ้ำ

 เป็นสรณะ.

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.

 แม้ครั้งที่สอง ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระธรรมเป็นสรณะ.

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

 แม้ครั้งที่สอง ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระสงฆ์เป็นสรณะ.

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.

 แม้ครั้งที่สำม ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระพุทธเจ้ำ

 เป็นสรณะ.

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.

 แม้ครั้งที่สำม ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระธรรมเป็นสรณะ.

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

 แม้ครั้งที่สำม ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระสงฆ์เป็นสรณะ.

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 ข้ำพเจ้ำจะละเว้นจำกกำรฆ่ำและเบียดเบียนสัตว์

 ทุกชนิดรวมทั้งไม่ใช้ให้ผู้อ่ืนฆ่ำ.

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 ข้ำพเจ้ำจะละเว้นจำกกำรลัก, ฉ้อโกงของผู้อื่น

 และไม่ใช้ผู้อ่ืนลัก, ฉ้อโกง.
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กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 ข้ำพเจ้ำจะละเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม

 ทั้งหลำย. (ไม่เก่ียวข้อง, แย่งชิงของรักของผู้อื่น).

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 ข้ำพเจ้ำจะละเว้นจำกกำรพูดไม่จริง. (พูดส่อเสียด,

 พูดหยำบ, พูดเพ้อเจ้อ, พูดนินทำ).

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี 

สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 ข้ำพเจ้ำจะละเว้นจำกกำรดื่มสุรำและเมรัยอันเป็น

 เหตุแห่งควำมประมำท. (รวมทั้งยำเสพติดทุกชนิด).

พระสงฆ์จะสรุปตอนท้ายว่า	:-

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ

 สิกขำบทห้ำประกำรเหล่ำนี้

สีเลนะ สุคะติง ยันติ

 ศีลเป็นท่ีมำของควำมสงบสุข

สีเลนะ โภคะสัมปะทา

 ศีลเป็นท่ีมำของควำมสมบูรณ์แห่งทรัพย์สิน

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ 

 ศีลเป็นท่ีมำของกำรพ้นทุกข์ทั้งปวง

ตัสฺมา สีลัง วิโสธะเย.

 เพรำะฉะนั้น พึงช�ำระศีลให้บริสุทธิ์.
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มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ 

ยาจามะ.* 

 ข้ำแต่ท่ำนผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย

 ขอไตรสรณคมน์และศีลแปด.* 

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ 

สีลานิ ยาจามะ.*

 แม้ครั้งที่สอง ข้ำแต่ท่ำนผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย

 ขอไตรสรณคมน์และศีลแปด.* 

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ 

สีลานิ ยาจามะ.*  

 แม้ครั้งที่สำม ข้ำแต่ท่ำนผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย

 ขอไตรสรณคมน์และศีลแปด.* 

คำาสมาทานไตรสรณคมน์
อัฏฐศีลและอุโบสถศีล*

มนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด

*หมายเหตุ : ถ้าสมาทานอุโบสถศีล

เปลี่ยน อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.*    เป็น      อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง 

     อุโปสะถัง ยาจามะ.

เปลี่ยน ศีลแปด*                     เป็น     อุโบสถศีลทั้งแปดข้อ.
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มนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด





นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 

สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ จบ).

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภำคอรหันตสัมมำ-

 สัมพุทธเจ้ำพระองค์นั้น. (๓ จบ).

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.

 ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระพุทธเจ้ำเป็นสรณะ.

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.

 ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระธรรมเป็นสรณะ.

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

 ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระสงฆ์เป็นสรณะ.

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.

 แม้ครั้งที่สอง ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระพุทธเจ้ำ

 เป็นสรณะ.

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.

 แม้ครั้งที่สอง ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระธรรมเป็นสรณะ.

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

 แม้ครั้งที่สอง ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระสงฆ์เป็นสรณะ.

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.

 แม้ครั้งที่สำม ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระพุทธเจ้ำ

 เป็นสรณะ.

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.

 แม้ครั้งที่สำม ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระธรรมเป็นสรณะ.
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ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

 แม้ครั้งที่สำม ข้ำพเจ้ำขอถือเอำพระสงฆ์เป็นสรณะ.

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 ข้ำพเจ้ำจะละเว้นจำกกำรฆ่ำและเบียดเบียนสัตว์

 ทุกชนิดรวมทั้งไม่ใช้ให้ผู้อ่ืนฆ่ำ.

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 ข้ำพเจ้ำจะละเว้นจำกกำรลัก, ฉ้อโกงของผู้อื่นและ

 ไม่ใช้ผู้อ่ืนลัก, ฉ้อโกง.

อะพฺรัหฺมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง 

สะมาทิยามิ.

 ข้ำพเจ้ำจะละเว้นจำกกำรกระท�ำอันเป็นข้ำศึก

 แก่พรหมจรรย์. (ละเว้นกำรเกี่ยวข้องกับกำมคุณ).

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 ข้ำพเจ้ำจะละเว้นจำกกำรพูดไม่จริง. (พูดส่อเสียด, 

 พูดหยำบ, พูดเพ้อเจ้อ, พูดนินทำ).

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี 

สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 ข้ำพเจ้ำจะละเว้นจำกกำรดื่มสุรำและเมรัย

 อันเป็นเหตุแห่งควำมประมำท.

 (รวมทั้งยำเสพติดทุกชนิด).

วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 ข้ำพเจ้ำจะละเว้นจำกกำรบริโภคอำหำรในยำมวิกำล.

คนเปล่งวาจาช่ัวย่อมท�าตนให้เดือดร้อน
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นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะมาลาคันธะ-

วิเลปะนะธาระณะมัณฑนะวิภูสะนัฏฐานา

เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 ข้ำพเจ้ำจะละเว้นจำก กำรดู ฟัง ฟ้อนร�ำ ขับร้อง, 

 ประโคมเครื่องดนตรีต่ำง ๆ, ดูกำรละเล่น

 ที่เป็นข้ำศึกแก่กุศลธรรม และทัดทรงตกแต่ง

 ร่ำงกำยด้วยเคร่ืองประดับและดอกไม้ของหอม 

 เครื่องย้อมเคร่ืองทำ ผัดผิวท�ำกำยให้งดงำม 

 อันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งควำมก�ำหนัดยินดี.

อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี 

สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 ข้ำพเจ้ำจะละเว้นจำกกำรนั่งนอนบนเตียง ตั่งม้ำ

 ที่มีเท้ำสูงเกินประมำณ, ท่ีนั่ง ที่นอนใหญ่ 

 ภำยในใส่นุ่นและส�ำลี และเครื่องปูลำดที่วิจิตร

 งดงำม. 

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.

(กล่ำว ๓ ครั้ง).

 ข้ำพเจ้ำขอสมำทำนศึกษำและปฏิบัติในสิกขำบท

 ทั้งแปดประกำรน้ี.

(จบพิธีสมาทานไตรสรณคมน์และศีล)

คนเปล่งวาจาช่ัวย่อมท�าตนให้เดือดร้อน
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อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ*, สะปะริวารานิ,

ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ. สาธุ โน ภันเต, 

ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ*, สะปะริวารานิ, 

ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง*, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,

สุขายะ.

 ข้ำแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยขอน้อม

 ถวำยภัตตำหำร* กับทั้งของอันเป็นบริวำรทั้งหลำย

 เหล่ำน้ี แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์โปรดรับภัตตำหำร*

 กับท้ังของอันเป็นบริวำรท้ังหลำยเหล่ำนี้ 

 ของข้ำพเจ้ำทั้งหลำย เพ่ือประโยชน์และควำมสุข

 แก่ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย แก่ญำติทั้งหลำย 

 ทั้งท่ียังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว 

 อันมีบิดำมำรดำ เป็นต้น ตลอดทั้งเจ้ำกรรมนำยเวร 

 และสรรพสัตว์ท้ังหลำย ตลอดกำลนำนเทอญ.

คำาถวายสังฆทาน

* หมายเหตุ : ค�าถวายสังฆทานอุทิศแด่ผู้ตาย

เปลี่ยน ภัตตานิ  เป็น มะตะกะภัตตานิ.

เปลี่ยน อัมหากัง  เป็น อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุุอาทีนัญจะ 

    ญาตะกานัง กาละกะตานัง.

เปลื่ยน ภัตตาหาร เป็น มตกภัตตาหาร (อ่านว่า มะ-ตะ-กะ...).
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1 ใช้กับสงฆ์ , 2 ใช้กับอำจำรย์ , 3 ใช้กับพระเถระและพระมหำเถระ

4 ผู้ขอขมำรูปเดียว / คนเดียว , 5 ผู้ขอขมำหลำยรูป / หลำยคน

อิมานิ มะยัง ภันเต, ปังสุกูละจีวะรานิ, 

สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ. 

สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, 

ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, 

อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

 

 ข้ำแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย 

 ขอน้อมถวำย ผ้ำบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวำรเหล่ำนี้ 

 แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับ

 ผ้ำบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวำรเหล่ำนี้ 

 ของข้ำพเจ้ำทั้งหลำย เพ่ือประโยชน์และควำมสุข  

 แก่ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย ตลอดกำลนำนเทอญ.

คำาถวายผ้าป่า

ค�าขอขมา

(ผู้ขอ) สังเฆ1 / อาจะริเย2 / (มะหา)เถเร3 ปะมาเทนะ ทฺวารัตตะเยนะ กะตัง

 สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ1 / ขะมะถะ2, 3 เม4 / โน5 ภันเต. (๓ จบ)

(ผู้รับ) อะหัง ขะมามิ ตะยาปิ4 / ตุมเหหิปิ5 เม ขะมิตัพพัง.

(ผู้ขอ) ขะมามิ4 / ขะมามะ5 ภันเต
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อิมัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, 

สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ. สาธุ โน ภันเต, สังโฆ,

อิมัง, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง,

ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตฺวา จะ, 

อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง, 

ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

 ข้ำแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยขอน้อม

 ถวำยผ้ำกฐินจีวรกับทั้งบริวำรท้ังหลำยเหล่ำนี้ 

 แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์โปรดรับผ้ำกฐินจีวรกับ

 ทั้งบริวำรท้ังหลำยเหล่ำนี้ ของข้ำพเจ้ำทั้งหลำย 

 รับแล้วโปรดกรำนกฐินด้วยผ้ำนี้ เพื่อประโยชน์

 และควำมสุขแก่ข้ำพเจ้ำท้ังหลำย ตลอดกำลนำน

 เทอญ.

คำาถวายผ้ากฐิน

ตระเตรียมตนให้ดีเสียก่อนแล้ว ต่อไปจะได้สิ่งอันเป็นที่รัก ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ
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ตระเตรียมตนให้ดีเสียก่อนแล้ว ต่อไปจะได้สิ่งอันเป็นที่รัก

พฺรัหฺมา (พรัม-มา) จะ โลกาธิปตี สะหัมปะติ,

กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ,

สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา,

เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง. 

 ท้ำวสหัมบดีผู้เป็นอธิบดีแห่งพรหมโลกได้ประคอง

 อัญชลี ทูลวิงวอนพระพุทธเจ้ำผู้ประเสริฐว่ำ สัตว์

 ผู้มีธุลีในดวงตำน้อยมีอยู่ในโลกนี้ ขอพระองค์โปรด

 แสดงพระธรรมอนุเครำะห์ด้วยเถิด.

คำาอาราธนาธรรม

ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ

(โยม)  หันทะทานิ, มะยัง ภันเต, อาปุจฉามะ,

     พะหุกิจจา มะยัง, พะหุกะระณียา.

   ข้ำแต่ท่ำนผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย 

   ขอกล่ำวลำ เพรำะมีกิจมำก ธุระมำก.

(พระ)  ยัสสะทานิ ตุมเห กาลัง มัญญะถะ.

   ท่ำนทั้งหลำยจงรู้กำลรู้เวลำเถิด.

(โยม)  สาธุ ภันเต.

   ข้ำแต่ท่ำนผู้เจริญ ดีล่ะ.

(กราบ ๓ ครั้ง)

คำาลากลับบ้าน

161 



วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 

สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง. 

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 

สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง. 

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 

สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง.

 

 ขอพระคุณเจ้ำท้ังหลำยจงสวดพระปริตรอันเป็น

 มงคล เพื่อป้องกันควำมวิบัติ เพื่อยังสมบัติทั้งปวง 

 ให้ส�ำเร็จ เพื่อให้ทุกข์ ภัย โรค ทั้งปวงพินำศไป.

คำาอาราธนาพระปริตร

การแสดงสัทธรรม น�าความสุขมาให้บัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสอง
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บทชุมนุมเทวดา

(เจ็ดต �านาน)

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง, 

ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ.

ผะริตฺวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, 

อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ. (ต่อ*)

 ท่ำนผู้เจริญทั้งหลำย ผู้มีเมตตำ จงแผ่เมตตำจิต 

 ด้วยคิดว่ำ ขออำนุภำพพระปริตรจงรักษำ

 พระรำชำผู้เป็นเจ้ำแห่งนรชน พร้อมด้วย

 รำชสมบัติ พร้อมด้วยรำชวงศ์ พร้อมด้วย

 เสนำมำตย์ แล้วอย่ำมีจิตฟุ้งซ่ำน ตั้งใจสวดพระปริตร.

(สิบสองต�านาน)

สะมันตา จักกะวาเฬสุ   อัตฺราคัจฉันตุ เทวะตา

 ขออัญเชิญเทพเจ้ำในจักรวำลทั้งหลำย 

 โดยรอบ มำประชุมกัน ณ สถำนที่นี้

สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ   สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง. (ต่อ*)

 จงฟังซ่ึงพระสัทธรรมอนัชีท้ำงสวรรค์และนพิพำน 

 ของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำผู้เป็นเจ้ำแห่งมุนี.

การแสดงสัทธรรม น�าความสุขมาให้บัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสอง
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*สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข 

วิมาเน,

 ขอเชิญเหล่ำเทพเจ้ำซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ 

 ชั้น กำมภพก็ดี รูปภพก็ดี และภุมมเทวดำซ่ึงสถิต

 อยู่ในวิมำนหรือยอดเขำและหุบผำ ในอำกำศก็ดี,

ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน 

เคหะวัตถุมหิ เขตเต,

 ในเกำะก็ดี ในแว่นแคว้นก็ดี ในบ้ำนก็ดี ในต้นพฤกษำ

 และป่ำชัฏก็ดี ในเรือนก็ดี ในที่ไร่นำก็ดี,

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม 

ยักขะคันธัพพะนาคา,

 เทพยดำทั้งหลำยซึ่งสถิตตำมภำคพื้นดิน 

 รวมทั้งยักษ์ คนธรรพ์ และพญำนำคซ่ึงสถิต

 อยู่ในน�้ำ บนบก และที่อันไม่รำบเรียบก็ดี,

ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง 

สาธะโว เม สุณันตุ.

 ซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมำประชุมพร้อมกันในที่นี้

 ค�ำใดเป็นของพระมุนีผู้ประเสริฐ ท่ำนสำธุชน

 ทั้งหลำยจงสดับค�ำข้ำพเจ้ำนั้น.

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา. (๓ จบ)

 ดูก่อนท่ำนผู้เจริญทั้งหลำย กำลนี้เป็นกำลฟังธรรม.

ผู้ฟังมาก ต้องพิจารณาเป็นส�าคัญ
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ผู้ฟังมาก ต้องพิจารณาเป็นส�าคัญ

พระสงฆ์นำาเจริญ
พระพุทธมนต์

* พระสูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๒๕ หน้า ๑.

มห�นมัสก�ร*

ไตรสรณคมน์*
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.

 ข้ำพเจ้ำขอถึงพระพุทธเจ้ำ ว่ำเป็นที่พึ่ง.

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.

 ข้ำพเจ้ำขอถึงพระธรรม ว่ำเป็นที่พึ่ง.

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

 ข้ำพเจ้ำขอถึงพระสงฆ์ ว่ำเป็นที่พึ่ง.

(๓	จบ	จบที่	๒	ขึ้นต้นด้วย			ทุติยัมปิ	พุทธัง…

	 	 																				แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้า...

	จบที	่๓	ขึ้นต้นด้วย		ตะติยัมปิ	พุทธัง…

																																		แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้า...)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 

สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ จบ).

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภำคอรหันตสัมมำ-

 สัมพุทธเจ้ำพระองค์นั้น. (๓ จบ).
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สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ  ทฺวาทะสัญจะ สะหัสสะเก

ปัญจะสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ สิระสา อะหัง 

 ข้ำพเจ้ำขอนอบน้อม ด้วยเศียรเกล้ำ 

 ซึ่งพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำท้ังหลำย 

 ห้ำแสน หน่ึงหมื่น สองพัน ยี่สิบแปดพระองค์

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ  อาทะเรนะ นะมามิหัง

 ข้ำพเจ้ำขอนอบน้อมโดยเคำรพ ซ่ึงพระธรรมด้วย 

 ซึ่งพระสงฆ์ด้วยของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเหล่ำนั้น

นะมะการานุภาเวนะ  หันตฺวา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ อะเสสะโต.

 ด้วยอำนุภำพแห่งกำรกระท�ำควำมนอบน้อม 

 จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง แม้อันตรำยทั้งหลำย 

 เป็นอันมำก จงพินำศไปโดยไม่เหลือ.

สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ  จะตุวีสะติสะหัสสะเก

ทะสะสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ สิระสา อะหัง

 ข้ำพเจ้ำขอนอบน้อม ด้วยเศียรเกล้ำ 

 ซึ่งพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำท้ังหลำย

 หนึ่งล้ำน สองหมื่น ส่ีพัน ห้ำสิบห้ำพระองค์

*บท สัมพุทเธ เป็นบทที่แสดงความนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต ซึ่งมีอยู่เป็น
จ�านวนมากนับไม่ถ้วน จ�านวนที่ยกมาสวดประกอบเป็นค�าฉันท์ ในที่นี้เป็นการอ้างคุณ
ของพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ เพื่อขจัดอุปัทวันตรายและให้เป็นมงคล
พิธี เป็นความนิยมมาแต่เดิม ต่อมา สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชริญาณวโรรส 
ได้ทรงนพินธ์บท “นมการสทิธคิาถา” ขึน้บทหนึง่ส�าหรบัสวด ด้วยความมุง่หมายอย่างเดยีวกนั.

มนต์มีการไม่ท่องบ่น เป็นมลทิน

สัมพุทเธ*
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มนต์มีการไม่ท่องบ่น เป็นมลทิน

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ  อาทะเรนะ นะมามิหัง

 ข้ำพเจ้ำขอนอบน้อมโดยเคำรพ ซ่ึงพระธรรมด้วย 

 ซึ่งพระสงฆ์ด้วยของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเหล่ำนั้น

นะมะการานุภาเวนะ  หันตฺวา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ อะเสสะโต.

 ด้วยอำนุภำพแห่งกำรกระท�ำควำมนอบน้อม 

 จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง แม้อันตรำยทั้งหลำย

 เป็นอันมำก จงพินำศไปโดยไม่เหลือ.

สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก 

วีสะติสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ สิระสา อะหัง

 ข้ำพเจ้ำขอนอบน้อม ด้วยเศียรเกล้ำ 

 ซึ่งพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำท้ังหลำย 

 สองล้ำน สี่หมื่น แปดพัน หนึ่งร้อยเก้ำพระองค์

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ  อาทะเรนะ นะมามิหัง

 ข้ำพเจ้ำขอนอบน้อมโดยเคำรพ ซ่ึงพระธรรมด้วย 

 ซึ่งพระสงฆ์ด้วย ของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเหล่ำนั้น

นะมะการานุภาเวนะ  หันตฺวา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ อะเสสะโต.

 ด้วยอำนุภำพ แห่งกำรกระท�ำควำมนอบน้อม 

 จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง แม้อนัตรำยทัง้หลำย 

 เป็นอนัมำก จงพนิำศไป โดยไม่เหลอื.
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พรตของผู้บริสุทธ์ิมีการงานสะอาด ย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อ

* ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.

นมการสิทธิคาถา*

โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ 

สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต 

 พระพุทธเจ้ำพระองค์ใด ผู้มีพระปัญญำจักษุ 

 ขจัดมลทิน คือ โมหะได้แล้ว ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง 

 เป็นผู้เสด็จไปดี พ้นทุกข์แล้ว

มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต 

ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง.

 ทรงช่วยชุมนุมชนผู้เป็นเวไนย  ให้พ้นจำกบ่วงแห่ง

 มำร ให้ถึงควำมปลอดภัย.

พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ 

โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ

 ข้ำพเจ้ำขอถวำยนมัสกำรพระพุทธเจ้ำ ผู้ประเสริฐ

 พระองค์นั้น  ผู้เป็นนำถะและผู้น�ำแห่งโลก 

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ 

สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.

 ด้วยเดชพระพุทธเจ้ำพระองค์นั้น ขอควำมส�ำเร็จ

 แห่งชัยชนะจงมีแก่ท่ำน และอันตรำยทั้งปวง 

 จงถึงควำมเส่ือมสูญไป.
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พรตของผู้บริสุทธ์ิมีการงานสะอาด ย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อ

ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ 

ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง

 พระธรรมใด เป็นดุจธงชัยแห่งพระศำสดำ

 พระองค์นั้น แสดงทำงแห่งควำมบริสุทธิ์แก่โลก

นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี 

สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ. 

 เป็นธรรมน�ำสัตว์ออกจำกทุกข์ ทรงไว้ซึ่งบุคคลผู้ทรง

 คุณธรรม ประพฤติดีแล้ว น�ำควำมสุขมำ ท�ำควำมสงบ.

ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ 

โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง

 ข้ำพเจ้ำขอถวำยนมัสกำรพระธรรมอันประเสริฐนั้น 

 อันเป็นธรรมท�ำลำยโมหะ ระงับควำมเร่ำร้อน (กเิลส)

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ 

สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ. 

 ด้วยเดชแห่งพระธรรมนั้น ขอควำมส�ำเร็จแห่งชัยชนะ 

 จงมีแก่ท่ำน และอันตรำยทั้งปวงจงถึงควำมเส่ือมสิ้นไป.

สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย 

โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา

 พระสงฆ์ใด เป็นเสนำ ประกำศพระสัทธรรม  

 ด�ำเนินตำมพระสุคตเจ้ำ ผจญเสียซึ่งบำปเครื่อง  

 เศร้ำหมองของโลก (คือ ปรำบควำมช่ัวของชุมนุมชน 

 ด้วยส่ังสอนให้ละเสีย)
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ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ

สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ 

สฺวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ.

 เป็นผู้สงบเองด้วย  ประกอบผู้อ่ืนไว้ในควำมสงบ

 ด้วย ท�ำพระธรรมอันพระศำสดำตรัสไว้ดีแล้ว

 ให้ปรำกฏ (คือ เผยแผ่ธรรม).

สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ 

พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง

 ข้ำพเจ้ำ ขอถวำยนมัสกำรพระสงฆ์ ผู้ประเสริฐนั้น 

 ผู้ตรัสรู้ตำมพระพุทธเจ้ำ มีศีลและทิฐิเสมอกัน

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ 

สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.

 ด้วยเดชพระสงฆ์นั้น ขอควำมส�ำเร็จแห่งชัยชนะ

 จงมีแก่ท่ำน และอันตรำยท้ังปวง 

 จงถึงควำมเสื่อมหำยไปเทอญ.
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ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ

*เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้สวดเวลาท�าน�้า

พระพุทธมนต์ ถ้าไม่ต้ังขันน�้าพระพุทธมนต์ไว้ก็งดสวด.

นโมการัฏฐกคาถา*
(นโม	๘	บท)

นะโม อะระหะโต สัมมา-  สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน

 ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ 

 ผู้เป็นมหำฤำษี

นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ  สฺวากขาตัสเสวะ เตนิธะ

 ขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุด

 ในพระศำสนำน้ี ที่พระองค์ตรัสดีแล้ว

นะโม มะหาสังฆัสสาปิ  วิสุทธะสีละทิฏฐิโน

 ขอนอบน้อมแด่พระมหำสงฆ์ผู้มีศีล 

 และทิฐิอันหมดจดแล้ว
นะโม โอมาตฺยารัทธัสสะ  ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง

 ขอนอบน้อมด้วยดี แด่พระรัตนตรัย 

 ที่เริ่มด้วยค�ำว่ำ โอม (คือ อ.อุ.ม.) ดังนี้

นะโม โอมะกาตีตัสสะ  ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ

 ขอนอบน้อมแด่พระรัตนะทั้ง ๓ อันสูงส่งนั้น

นะโมการัปปะภาเวนะ  วิคัจฉันตุ อุปัททะวา

 ด้วยอำนุภำพแห่งกำรกระท�ำควำมนอบน้อม 

 ขออุปัทวะท้ังหลำยจงปรำศจำกไป
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เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี น�าทุกข์มาให้ฯ

นะโมการานุภาเวนะ  สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

 ด้วยอำนุภำพแห่งกำรกระท�ำควำมนอบน้อม 

 ขอควำมสวัสดีจงมีทุกเมื่อ

นะโมการัสสะ เตเชนะ  วิธิมฺหิ โหมิ เตชะวา.

 ด้วยเดชแห่งกำรกระท�ำควำมนอบน้อม 

 ขอเรำจงเป็นผู้มีอ�ำนำจศักดิ์สิทธ์ิใน (กำรประกอบ) 

 มงคลพิธีเถิด.

172 



เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี น�าทุกข์มาให้ฯ

* พระสูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๒๕ หน้า ๓ ขุททนิกาย สุตตนิบาต หน้า ๓๘๖. 
๑ พอขึ้นมงคลสูตร “อะเสวนา...” ประธานในพิธีหรือเจ้าภาพจุดเทียนเพ่ือท�า

  น�้าพระพุทธมนต์.

มงคลสูตร*
๑อะเสวะนา จะ พาลานัง  ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา

 กำรไม่คบคนพำลทั้งหลำย ๑ 

 กำรคบบัณฑิตทั้งหลำย ๑ 

ปูชา จะ ปูชะนียานัง  เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 

 กำรบูชำผู้ควรบูชำท้ังหลำย ๑ นี้เป็นมงคลสูงสุด.

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ  ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา 

 กำรอยู่ในประเทศอันสมควร ๑ 

 กำรได้ท�ำบุญไว้ในกำลก่อน ๑

อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ  เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

 กำรต้ังตนไว้ชอบ ๑ นี้เป็นมงคลสูงสุด.

พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ  วินะโย จะ สุสิกขิโต

 ควำมเป็นพหูสูต ๑ ศิลปะ (คือ กำรงำนที่ไม่

 เบียดเบียน) ๑ กำรศึกษำวินัยอย่ำงดีแล้ว ๑

สุภาสิตา จะ ยา วาจา  เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

 วำจำเป็นสุภำษิต ๑ นี้เป็นมงคลสูงสุด.

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง  ปุตตะทารัสสะ สังคะโห

 กำรบ�ำรุงมำรดำและบิดำ ๑ 

 กำรสงเครำะห์บุตรและภรรยำ ๑
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เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานช่ือว่าน้อย ย่อมไม่มี

๑ อากูล คือ การปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่า เป็นต้น, กัมมันตะ คือ การกระท�างาน
อาชีพ มีกสิกรรม พาณิชยกรรม และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น. (มังคลัตถทีปนี (อรรถ
กถาขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ) ภาค ๑ ข้อ ๔๐๑).
๒ มังคลัตถทีปนี ภาค ๒ ข้อ ๑๗๐ “ส�ยโม นาม วิรติ : การงดเว้น ชื่อว่า สัญญโม 
(การส�ารวม)”.
๓ โสวจัสสตา (สุวโจ ๗) คือ บุคคลที่พึงพูดด้วยได้ด้วยความสบายใจ.

อะนากุลา จะ กัมมันตา  เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

 ประกอบกำรงำนไม่อำกูล๑ ๑ นี้เป็นมงคลสูงสุด.

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ  ญาตะกานัญจะ สังคะโห

 กำรให้ทำน ๑ กำรประพฤติธรรม ๑ 

 กำรสงเครำะห์ญำติทั้งหลำย ๑

อะนะวัชชานิ กัมมานิ  เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 

 กำรงำนทั้งหลำยไม่มีโทษ ๑ นี้เป็นมงคลสูงสุด.

อาระตี วิระตี ปาปา  มัชชะปานา จะ สัญญะโม๒

 กำรงดเว้นจำกบำป ๑ กำรเว้นจำกกำรดืม่น�ำ้เมำ ๑

อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ  เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

 ควำมไม่ประมำทในธรรมท้ังหลำย ๑ 

 นี้เป็นมงคลสูงสุด.

คาระโว จะ นิวาโต จะ  สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา

 ควำมเคำรพ ๑ ควำมถ่อมตัว ๑ 

 ควำมสันโดษ ๑ ควำมกตัญญู ๑

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง  เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

 กำรฟังธรรมตำมกำล ๑ นี้เป็นมงคลสูงสุด.

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา  สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง

 ขนัติ ๑ โสวจสัสตำ๓ ๑ กำรพบเห็นสมณะทัง้หลำย ๑ 
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เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานช่ือว่าน้อย ย่อมไม่มี

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา  เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

 กำรสนทนำธรรมตำมกำล ๑ นี้เป็นมงคลสูงสุด.

ตะโป จะ พฺรัหฺมะจะริยัญจะ  อะริยะสัจจานะ ทสัสะนงั

 กำรบ�ำเพ็ญตบะ ๑ กำรประพฤติพรหมจรรย์ ๑ 

 กำรเห็นอริยสัจทั้งหลำย ๑

นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ  เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

 กำรท�ำพระนิพพำนให้แจ้ง ๑ นี้เป็นมงคลสูงสุด.

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ  จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ

 จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลำยถูกต้องแล้ว 

 ย่อมไม่หวั่นไหว ๑

อะโสกัง วิระชัง เขมัง  เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

 เป็นจิตไม่เศร้ำโศก ๑ เป็นวิรชจิต ๑ (จิตที่ปรำศจำกกิเลส)  

 เป็นเขมจิต ๑ (จิตที่ปรำศจำกโยคะ เครื่องร้อยรัดสัตว์ไว้ในวัฏฏะ)

 น้ีเป็นมงคลสูงสุด.

เอตาทิสานิ กัตฺวานะ  สัพพัตถะมะปะราชิตา

 ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลำย 

 เมื่อพำกันกระท�ำมงคลต่ำง ๆ เช่นนี้แล้ว 

 ย่อมเป็นผู้ไม่พ่ำยแพ้ในท่ีทั้งปวง

สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ.
 ย่อมถึงควำมสวัสดีในกำลทุกเมื่อ ข้อนี้ เป็นมงคล
 อันสูงสุดของทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลำยเหล่ำนี้แล.
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* พระสูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๒๕ หน้า ๕ อธิบายเหตุของรัตนสูตร
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ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา 

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

 ทรัพย์ใด ๆ ก็ตำม ในโลกนี้หรือโลกอื่น 

 หรือรัตนะใด ๆ อันประณีตในสรวงสวรรค์ 

นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ 

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

 ทรัพย์หรือรัตนะนั้น จะเสมอด้วยพระตถำคตย่อม

 ไม่มี ข้อนี้เป็นพุทธรัตนะอันประณีตประกำรหนึ่ง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. 

 ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอควำมสวัสดีจงมี.

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง 

ยะทัชฌะคา สักฺยะมุนี สะมาหิโต 

 พระศำกยมุนีมีพระหฤทัยด�ำรงมั่น ได้บรรลุธรรม 

 คือ กำรสิ้นกิเลส กำรส้ินรำคะ เป็นอมตธรรม

 อันประณีต

นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ 

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

 ธรรมใดที่จะเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มี ข้อนี้ 

 เป็นธรรมรัตนะอันประณีตประกำรหนึ่ง

รัตนสูตร*
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เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
 ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอควำมสวัสดีจงมี.

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง 

สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

 พระพุทธเจ้ำผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญสมำธิใดว่ำ 

 บริสุทธิ์ ท่ำนกล่ำวว่ำ สมำธินั้น ได้แก่  อำนันตริก- 

 สมำธิ (คือ สัมมำสมำธิ ในอริยมรรค)

สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ 

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

 สมำธิที่จะเสมอด้วยอำนันตริกสมำธิย่อมไม่มี 

 ข้อนี้ เป็นธรรมรัตนะอันประณีตประกำรหนึ่ง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

 ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอควำมสวัสดีจงมี.

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัตถา 

จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

 พระสำวกของพระสุคตเหล่ำใด นับเรียงบุคคลได้ ๘  

 นับเป็นคู่ได้ ๔ คู่ อันสัตบุรุษทั้งหลำยสรรเสริญแล้ว

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา 

เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

 พระสำวกของพระสุคตเจ้ำเหล่ำนั้น เป็นผู้ควรแก่

 ทักษิณำทำน ทำนอันบุคคลถวำยแก่ท่ำน

 เหล่ำนั้น ย่อมมีผลมำก



สิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้

178 

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

 ข้อน้ี เป็นสังฆรัตนะอันประณีตประกำรหนึ่ง 

 ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอควำมสวัสดีจงมี.

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ 

นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

 พระสำวกท้ังหลำยเหล่ำใด กระท�ำควำมเพียรด้วยดี 

 ในพระศำสนำของพระโคดม มีจิตมุ่งมั่นเพ่ือสิ้นกิเลส

เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ 

ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
 พระสำวกทั้งหลำยเหล่ำนั้น ย่อมบรรลุผลสู่อมตะ 
 เสวยสุขสงบ (ด้วยสิ้นตัณหำ เข้ำถึงพระนิพพำน)

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
 ข้อนี้ เป็นสังฆรัตนะอันประณีตประกำรหนึ่ง 
 ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอควำมสวัสดีจงมี.

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง 

วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสฺมิง
 กรรมเก่ำผำ่นไปแล้ว กรรมใหม่อันเป็นเหตุให้เกิด 
 (ในภพใหม่) ไม่มี พระอริยบุคคลเหล่ำใด 
 มีจิตหน่ำยแล้วในภพต่อไป



สิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไม่ควรยึดม่ันถือมั่น ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้
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เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา 

นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป

 พระอริยบุคคลเหล่ำน้ัน มีพืช (ปฏิสนธิจิต) สิ้นไป

 แล้ว ไม่มีฉันทะที่จะเกิด (ใหม่) เป็นผู้มีปัญญำ  

 ย่อมนิพพำน เหมือนประทีปดวงนี้ดับไป ฉะนั้น

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

 แม้ข้อนี้ก็เป็นสังฆรัตนะอันประณีตประกำรหนึ่ง  

 ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอควำมสวัสดีจงมี.



ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุข

* พระสูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๒๕ หน้า ๑๗, ขุททนิกาย สุตตนิบาต หน้า 

๓๕๔ เหตุของกรณียเมตตสูตร.

มารดาเป็นมิตรในเรือนตน
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กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ 

ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ 

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ 

สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

 ภิกษุผู้ฉลำดในส่ิงที่เป็นประโยชน์ 

 ประสงค์จะบรรลุแดนสงบ พึงอบรมสิกขำสำม 

 ภิกษุน้ันพึงเป็นผู้อำจหำญ เป็นคนตรง แน่วแน ่

 ว่ำง่ำย อ่อนโยน ไม่ถือตัว

สนัตุสสะโก จะ สภุะโร จะ 

อปัปะกจิโจ จะ สลัละหกุะวุตติ 

สันตินทฺริโย จะ นิปะโก จะ 

อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

 พึงเป็นผู้สันโดษ เล้ียงง่ำย มีกิจธุระน้อย ด�ำเนิน

 ชีวิตเรียบง่ำย มีอินทรีย์สงบ มีปัญญำรักษำตน 

 มกีำรส�ำรวมกำยวำจำใจ ไม่พัวพนักับสกลุทัง้หลำย

กรณียเมตตสูตร*



ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุข มารดาเป็นมิตรในเรือนตน
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นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ 

เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยงุ 

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ 

สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

 ไม่พึงประพฤติส่ิงเล็กน้อยอะไร ๆ ที่จะเป็นเหตุ

 ให้ผูรู้ต้�ำหน ิ(พงึแผ่เมตตำว่ำ) ขอสตัว์ทัง้ปวง 

 จงเป็นผู้สุขกำย สุขใจ ปลอดจำกภัยทั้งปวงเถิด

เย เกจ ิปาณะภตูตัถิ 

ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา 

ทีฆา วา เย มะหันตา วา 

มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา

 สัตว์ท้ังหลำยที่มีควำมหวำดกลัวก็ดี ที่มั่นคงก็ดี 

 ท้ังหมด ทั้งที่มีกำยยำว ใหญ่ ปำนกลำง สั้น 

 ละเอียด หรือหยำบ

ทฏิฐา วา เย จะ อะทิฏฐา 

เย จะ ทเูร วะสนัต ิอะวทิเูร 

ภูตา วา สมัภะเวส ีวา 

สพัเพ สตัตา ภะวนัต ุสขุติตัตา

 ท้ังท่ีเคยเห็นหรือไม่เคยเห็น อยู่ไกลหรือใกล้ 

 ท่ีเกิดแล้ว หรอืทีก่�ำลังแสวงหำทีเ่กดิ 

 สตัว์ทัง้ปวงเหล่ำนั้น จงมีควำมสุขกำย สุขใจเถิด



ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง
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นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ 

นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ 

พฺยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา 

นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

 บุคคลไม่พึงหลอกลวงกัน ไม่พึงดูหมิ่นใคร

 ในที่ไหน ไม่พึงปรำรถนำทุกข์แก่กันและกัน 

 ด้วยกำรเบียดเบียน หรือด้วยใจมุ่งร้ำย

มาตา ยะถา นิยงั ปุตตงั 

อายสุา เอกะปุตตะมะนรุกัเข 

เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ 

มานะสัมภาวะเย อะปะรมิาณัง

 มำรดำถนอมบุตรคนเดียวของตนด้วยชีวิต ฉันใด 

 บุคคลพึงเจริญเมตตำจิตไม่มีประมำณ

 ในสัตว์ทั้งปวง ฉันนั้น

เมตตญัจะ สพัพะโลกสัมิฺง 

มานะสัมภาวะเย อะปะรมิาณัง 

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ 

อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง

 บุคคลพึงเจริญเมตตำจิต อันไม่มีประมำณ 

 ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู ในสัตว์โลกทั้งหมด 

 ทั้งในอรูปภูมิเบื้องบน รูปภูมิเบื้องกลำง

 และกำมำวจรภูมิเบื้องต�่ำ



ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง
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ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา 

สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ 

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ 

พฺรัหฺมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ

 เม่ือยืน เดิน นั่ง หรือนอน พึงเป็นผู้ปรำศจำก

 ควำมง่วง ตั้งสติอย่ำงน้ีไว้ พระพุทธเจ้ำทั้งหลำย

 ตรัสกำรปฏิบัติเช่นนี้ว่ำ เป็นควำมประพฤติ

 อันประเสริฐในพระศำสนำนี้

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา

ทัสสะเนนะ สมัปันโน 

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง

นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ.

 บุคคลผู้นั้นจะไม่กล�้ำกรำยควำมเห็นผิด 

 เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยควำมเห็นชอบ 

 เมื่อขจัดควำมยินดีในกำมได้แล้ว ย่อมไม่เข้ำถึงกำร

 เกิดในครรภ์อีกอย่ำงแน่แท้.
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ขันธปริตร*
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง

 ควำมเป็นมิตรของเรำ จงมีแก่พญำงูทั้งหลำย 

 สกุลวิรูปักข์ด้วย

เมตตัง เอราปะเถหิ เม 

 ควำมเป็นมิตรของเรำ จงมีแก่พญำงูทั้งหลำย 

 สกุลเอรำบถด้วย

ฉัพฺยาปุตเตหิ เม เมตตัง 

 ควำมเป็นมิตรของเรำ จงมีแก่พญำงูทั้งหลำย 

 สกุลฉัพยำบุตรด้วย

เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ 

 ควำมเป็นมิตรของเรำ จงมีแก่พญำงูทั้งหลำย

 สกุลกัณหำโคตมกะด้วย

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง 

 ควำมเป็นมิตรของเรำ จงมีแก่สัตว์ทั้งหลำย 

 ที่ไม่มีเท้ำด้วย

เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม 

 ควำมเป็นมิตรของเรำ จงมีแก่สัตว์ทั้งหลำย 

 ที่มีสองเท้ำด้วย

* พระสูตร ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๒๗ หน้า ๗๕.
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จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง

 ควำมเป็นมิตรของเรำ จงมีแก่สัตว์ทั้งหลำย 

 ที่มีสี่เท้ำด้วย 

เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม 

 ควำมเป็นมิตรของเรำ จงมีแก่สัตว์ทั้งหลำย 

 ที่มีหลำยเท้ำด้วย

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ 

 สัตว์ไม่มีเท้ำอย่ำเบียดเบียนเรำ 

มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก 

 สัตว์สองเท้ำอย่ำเบียดเบียนเรำ 

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ 

 สัตว์สี่เท้ำอย่ำเบียดเบียนเรำ 

มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท 

 สัตว์หลำยเท้ำอย่ำเบียดเบียนเรำ 

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา 

 ขอสรรพสัตว์ท่ีมีชีวิตทั้งหลำย 

สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา 

 ที่เกิดมำทั้งหมดจนส้ินเชิงด้วย 

สัพเพ ภัทฺรานิ ปัสสันตุ 

 จงเห็นซึ่งควำมเจริญทั้งหลำยทั้งปวงเถิด 

มา กิญจิ ปาปะมาคะมา 

 โทษลำมกใด ๆ อย่ำได้มำถึงแล้ว แก่สัตว์เหล่ำนั้น
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อัปปะมาโณ พุทโธ, 

 พระพุทธเจ้ำ ทรงพระคุณ ไม่มีประมำณ,

อัปปะมาโณ ธัมโม, 

 พระธรรม ทรงพระคุณ ไม่มีประมำณ,

อัปปะมาโณ สังโฆ, 

 พระสงฆ์ ทรงพระคุณ ไม่มีประมำณ,

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ, อะหิ วิจฉิกา 

สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา,

 สัตว์เล้ือยคลำนท้ังหลำย คือ งู แมลงป่อง ตะเข็บ 

 ตะขำบ แมงมุม ตุ๊กแก หนู เหล่ำนี้ ล้วนมีประมำณ 

 (ไม่มำกเหมือนพระรัตนตรัย),

กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา, 

 ควำมรักษำ อันเรำกระท�ำแล้ว 

 กำรป้องกัน อันเรำกระท�ำแล้ว,

ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ, 

 หมู่สัตว์ทั้งหลำยจงหลีกไปเสีย,

โสหัง นะโม ภะคะวะโต, 

 เรำนั้น กระท�ำนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภำคเจ้ำอยู่,

นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง.

 กระท�ำนอบน้อม แด่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ 

 เจ็ดพระองค์อยู่.
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อัตถิ โลเก สีละคุโณ  สัจจัง โสเจยยะนุททะยา

เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

 ศีล ควำมประพฤติอันประเสริฐ ควำมสัตย์ 

 ควำมหมดจด และควำมเอื้ออำทร ปรำกฏอยู่จริง

 ในโลก เรำขอเสี่ยงสัจวำจำอันยิ่งด้วยควำมจริงนี้

อาวัชชิตฺวา ธัมมะพะลัง สะริตฺวา ปุพพะเก ชิเน

สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

 เรำผู้ครุ่นนึกถึงอำนุภำพแห่งพระธรรม 

 ระลึกถึงพระชินเจ้ำองค์ก่อน ๆ 

 แล้วอำศัยอำนุภำพแห่งควำมจริง ขอเสี่ยงสัจวำจำ

สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา

มาตา ปิตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ

 เรำมีปีกก็บินไม่ได้ มีเท้ำก็เดินไม่ได้ มำรดำบิดำ

 ก็บินหนีไปแล้ว ดูก่อนไฟ ขอท่ำนจงหลีกไปเถิด

สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง  มะหาปัชชะลิโต สิขี

วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ  อุทะกัง ปัตฺวา ยะถา สิขี

สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ  เอสา เม สัจจะปาระมีติ.

 เม่ือเรำท�ำสัจวำจำเช่นน้ีแล้ว ไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ 

 ก็ดับไปเป็นพื้นที่ถึง ๑๖ กรีสะในทันที ดั่งไฟ

 ถูกน�้ำดับไป ฉะนั้น ส่ิงที่เสมอกับควำมสัตย์

 ของเรำไม่มี นี้เป็นสัจบำรมีของเรำ.

วัฏฏกปริตร
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โมรปริตร*

* พระสูตร ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๒๗ หน้า ๕๓ อธิบายเหตุของโมรปริตร.

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา 

 พระอำทิตย์แรกข้ึน เป็นดั่งดวงตำของโลก 

 เป็นเอกรำชำ

หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

 สีสุกปลั่งดั่งทองค�ำส่องปฐพีให้สว่ำง 

ตัง ตัง นะมัสสามิ 

 เพรำะเหตุนั้น ข้ำขอนอบน้อมพระอำทิตย์นั้น 

หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

 ผู้มีสีสุกปล่ังดั่งทองค�ำ ส่องปฐพีให้สว่ำง

ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง

 ขอให้ข้ำทั้งหลำย อันท่ำนได้คุ้มครองแล้ว 

 พึงอยู่เป็นสุขตลอดทั้งวัน วันนี้
(เมื่อพญานกยูงโพธิสัตว์กล่าวคาถาแรก 
ไหว้พระอาทิตย์แรกขึ้นนั้นแล้ว จึงกล่าวคาถาที่ ๒ ว่า)

เย พฺราหฺมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

 ท่ำนผู้ลอยบำปแล้วเหล่ำใด เป็นผูรู้จ้บในธรรมทัง้ปวง

เต เม นะโม

 ข้ำขอนอบน้อมท่ำนผู้ลอยบำปแล้วเหล่ำนั้น

เต จะ มัง ปาละยันตุ

 ขอท่ำนผู้ลอยบำปแล้วเหล่ำนั้น จงรักษำข้ำ
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นะมัตถุ พุทธานัง

 ข้ำขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้ำทั้งหลำย

นะมัตถุ โพธิยา

 ข้ำขอนอบน้อมแด่พระโพธิญำณ

นะโม วิมุตตานัง 

 ข้ำขอนอบน้อมแด่ท่ำนผู้วิมุต หลุดพ้นแล้วทั้งหลำย

นะโม วิมุตติยา

 ข้ำขอนอบน้อมแด่พระวิมุตติธรรม ควำมหลุดพ้น

อิมัง โส ปะริตตัง กัตฺวา 

 พญำนกยูงนั้น เจริญพระปริตรนี้แล้ว

โมโร จะระติ เอสะนา.

 จึงเท่ียวแสวงหำอำหำรไป.
(เมือ่พระอาทติย์ตก พญานกยงู โพธสิตัว์กล่าวคาถาว่า)

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา

 พระอำทิตย์ก�ำลังลับไป เป็นดั่งดวงตำของโลก

 เป็นเอกรำชำ

หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

 สีสุกปล่ังดั่งทองค�ำส่องปฐพีให้สว่ำง

ตัง ตัง นะมัสสามิ

 เพรำะเหตุนั้น ข้ำขอนอบน้อมพระอำทิตย์นั้น

หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

 ผู้มีสีสุกปล่ังดั่งทองค�ำ ส่องปฐพีให้สว่ำง



190 
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง

 ขอให้ข้ำทั้งหลำย อันท่ำนได้คุ้มครองแล้ว

 พึงอยู่เป็นสุขตลอดทั้งคืน วันนี้
(พญานกยูงโพธิสัตว์กล่าวคาถาไหว้พระอาทิตย์อัสดงแล้ว 

จึงกล่าวคาถาว่า)

เย พฺราหฺมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

 ท่ำนผู้ลอยบำปแล้วเหล่ำใด เป็นผู้รู้จบในธรรมทั้งปวง

เต เม นะโม 

 ข้ำขอนอบน้อมท่ำนผู้ลอยบำปแล้ว เหล่ำนั้น

เต จะ มัง ปาละยันตุ

 ขอท่ำนผู้ลอยบำปแล้วเหล่ำนั้น จงรักษำข้ำ

นะมัตถุ พุทธานัง

 ข้ำขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้ำทั้งหลำย

นะมัตถุ โพธิยา

 ข้ำขอนอบน้อมแด่พระโพธิญำณ

นะโม วิมุตตานัง  

 ข้ำขอนอบน้อมแด่ท่ำนผู้วิมุต หลุดพ้นแล้วทั้งหลำย

นะโม วิมุตติยา

 ข้ำขอนอบน้อมแด่พระวิมุตติธรรม ควำมหลุดพ้น

อิมัง โส ปะริตตัง กัตฺวา 

 พญำนกยูงนั้น เจริญพระปริตรนี้แล้ว

โมโร วาสะมะกัปปะยีติ.

 จึงพักผ่อนอยู่แล.



วิปัสสิสสะ นะมัตถุ  จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต

 ควำมนอบน้อมจงมีแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้ำ

 ผู้มีจักษุ  ผู้มีสิริ

สิขิสสะปิ นะมัตถุ  สัพพะภูตานุกัมปิโน

 ควำมนอบน้อมจงมีแด่พระสิขีพุทธเจ้ำ

 ผู้ทรงอนุเครำะห์สัตว์ทั้งปวง

เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นฺหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน

 ควำมนอบน้อมจงมีแด่พระเวสสภูพุทธเจ้ำ

 ผู้มีกิเลสอันช�ำระแล้ว  ผู้มีตบะ

นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระเสนัปปะมัททิโน

 ควำมนอบน้อมจงมีแด่พระกกุสันธพุทธเจ้ำ

 ผู้ย�่ำยีเสียได้ซึ่งมำรและเสนำมำร

โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ  

พฺราหฺมะณัสสะ วุสีมะโต

 ควำมนอบน้อมจงมีแด่พระโกนำคมนพุทธเจ้ำ

 ผู้ลอยบำปแล้ว  ผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว

กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ

 ควำมนอบน้อมจงมีแด่พระกัสสปพุทธเจ้ำ

 ผู้พ้นแล้วจำกกิเลส  ทุกสถำน

* พระสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๑๑ หน้า ๒๐๙  อธิบายเหตุของอาฏานาฏิยปริตร.
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อาฏานาฏิยปริตร*



อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สักฺยะปุตตัสสะ สิรีมะโต

 ควำมนอบน้อมจงมีแด่พระอังคีรสพุทธเจ้ำ

 ผู้โอรสแห่งศำกยรำช  ผู้ทรงไว้ซึ่งพระสิริ

โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ   สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

 ผู้ได้ทรงแสดงธรรมนี้ไว้

 อันเป็นเคร่ืองบรรเทำซึ่งทุกข์ทั้งปวง

เย จาปิ นิพพุตา โลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง

 อนึ่ง  ชนเหล่ำใดในโลก

 เห็นแจ้งธรรมตำมเป็นจริง  ดับกิเลสเสียได้

เต ชะนา อะปิสุณา๑ มะหันตา วีตะสาระทา

 ชนเหล่ำนั้น  เป็นผู้พูดด้วยปัญญำ

 เป็นผู้เป็นใหญ่  ปรำศจำกควำมครั่นคร้ำม

หิตัง เทวะมะนุสสานัง  ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง

 (ฝูงชน) พำกันนอบน้อมอยู่ ซึ่งพระพุทธเจ้ำ

 พระองค์ใด ผู้เป็นโคตมโคตร เกื้อกูลแก่เทวดำและ

 มนุษย์ทั้งหลำย

วิชชาจะระณะสัมปันนัง    มะหันตัง วีตะสาระทัง

 ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชำและจรณะ

 (ย่อม) เป็นผู้เป็นใหญ่ ปรำศจำกควำมคร่ันคร้ำม

๑ อปิสุณา มีความหมายว่า ไม่มุสา ไม่ส่อเสียด ไม่หยาบคาย พูดด้วยความ

ไตร่ตรอง จากสุมังคลวิลาสินี (อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค) ภาค ๓ หน้า ๑๙๓.
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วิชชาจะระณะสัมปันนัง   

พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ.

 ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย ขอนมัสกำรพระพุทธเจ้ำ

 พระองค์นั้น ผู้เป็นโคตมโคตร ผู้ถึงพร้อมแล้ว

 ด้วยวิชชำและจรณะ.

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต,

 ดูกรน้องหญิง  จ�ำเดิมแต่อำตมำเกิด

 โดยชำติอริยะแล้ว,

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา.

 มิได้รู้สึกว่ำ  จงใจแกล้งท�ำลำยชีวิตสัตว์เลย.

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ

 ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอควำมสวัสดีจงมีแก่ตัวเจ้ำ

โสตถิ คัพภัสสะ.

 ขอควำมสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของเจ้ำเถิด.

อังคุลิมาลปริตร*	(๓	จบ)

* พระสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๑๓ หน้า ๔๘๕. 

  อธิบายเหตุของอังคุลิมาลปริตร.
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โพชฌังคปริตร
โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

 โพชฌงค์ ๗ ประกำร คือ สติสัมโพชฌงค์ 

 ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์

วิริยัมปีติปัสสัทธิ-  โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

 วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา  สัตเตเต สัพพะทัสสินา

 สมำธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขำสัมโพชฌงค์ 

 ธรรมทั้ง ๗ ประกำรเหล่ำนี้

มุนินา สัมมะทักขาตา  ภาวิตา พะหุลีกะตา

 เป็นธรรมที่พระมุนีผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวง 

 ได้ทรงสั่งสอนไว้อย่ำงถูกต้องดีแล้ว

 บุคคลเจริญแล้ว ปฏิบัติให้มำกแล้ว

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา

 ย่อมเป็นไปเพื่ออภิญญำ เพื่อพระนิพพำน 

 และเพ่ือควำมตรัสรู้

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

 ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอควำมสวัสดีจงมีแก่ท่ำนทุกเมื่อ.

เอกัสฺมิง สะมะเย นาโถ  โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง

คิลาเน ทุกขิเต ทิสฺวา  โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

บัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์
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 ในสมัยหนึ่ง พระโลกนำถทอดพระเนตรเห็น

 พระโมคคัลลำนะและพระกัสสปะ 

 เป็นไข้ได้รับควำมล�ำบำก ทรงแสดงโพชฌงค์ ๗

เต จะ ตัง อะภินันทิตฺวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

 ท่ำนทั้งสอง เพลิดเพลินด้วยพระธรรมเทศนำนั้น

 หำยโรคในบัดดล

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

 ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอควำมสวัสดีจงมีแก่ท่ำนทุกเมื่อ.

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต

 ครั้งหนึ่ง องค์ธรรมรำชำเอง 

 (สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ) ทรงพระประชวร

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ   ภะณาเปตฺวานะ สาทะรัง

 รับสั่งให้พระจุนทเถระ กล่ำวโพชฌงค์นั้นถวำย

 โดยเคำรพ

สัมโมทิตฺวา จะ อาพาธา   ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

 ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หำยจำกพระประชวรนั้น

 โดยพลัน

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

 ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอควำมสวัสดีจงมีแก่ท่ำนทุกเมื่อ.

ปะหีนา เต จะ อาพาธา    ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

 อำพำธทั้งหลำย ของพระมหำฤๅษีทั้งสำมหำยแล้ว 

 ไม่กลับเป็นอีก
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ผู้รักษา ควรมีสติรักษา

มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

 ดุจดังกิเลสอันมรรคท�ำลำยแล้ว

 ย่อมไม่เกิดอีกเป็นธรรมดำ ฉะนั้น

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

 ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอควำมสวัสดีจงมีแก่ท่ำนทุกเมื่อ.

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

 ลำงร้ำยอันใด และอวมงคลอันใด 

 เสียงนกท่ีไม่น่ำพึงใจอันใด

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.

 เครำะห์ร้ำยและฝันร้ำย อันไม่น่ำปรำรถนำอันใด 

 ขอควำมร้ำยเหล่ำนั้น จงถึงควำมพินำศสลำยไป 

 ด้วยพุทธำนุภำพ.

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

 ลำงร้ำยอันใด และอวมงคลอันใด

  เสียงนกท่ีไม่น่ำพึงใจอันใด

อภัยปริตร*

* ของโบราณาจารย์.

ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก
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ผู้รักษา ควรมีสติรักษา ความผิดของผู้อ่ืนเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.

 เครำะห์ร้ำยและฝันร้ำย อันไม่น่ำปรำรถนำอันใด 

 ขอควำมร้ำยเหล่ำนั้น จงถึงควำมพินำศสลำยไป 

 ด้วยธรรมำนุภำพ.

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

 ลำงร้ำยอันใด และอวมงคลอันใด 

 เสียงนกท่ีไม่น่ำพึงใจอันใด

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.

 เครำะห์ร้ำยและฝันร้ำย อันไม่น่ำปรำรถนำอันใด 

 ขอควำมร้ำยเหล่ำนั้น จงถึงควำมพินำศสลำยไป

 ด้วยสังฆำนุภำพ.
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ปกิณณกคาถา
สักกัตฺวา พุทธะระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

 เพรำะสักกำระพระพุทธรัตนะ อันเป็นโอสถประเสริฐสุด

หิตัง เทวะมะนุสสานัง  พุทธะเตเชนะ โสตถินา 

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ  ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต.

 เกื้อกูลแก่เทวดำและมนุษย์ทั้งหลำย ขออุปัทวะทั้ง

 ปวงจงหำยไป ขอทุกข์ทั้งหลำยของท่ำนจงสงบไป

 ด้วยดี ด้วยพระเดชแห่งพระพุทธเจ้ำเทอญ.

สักกัตฺวา ธัมมะระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

 เพรำะสักกำระพระธรรมรัตนะ อันเป็นโอสถประเสริฐสุด

ปะริฬาหูปะสะมะนัง  ธัมมะเตเชนะ โสตถินา 

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ  ภะยา วูปะสะเมนตุ เต. 

 ระงับควำมเร่ำร้อน คือ กิเลส ขออุปัทวะทั้งปวง 

 จงหำยไป ขอภัยทั้งหลำยของท่ำน จงสงบไปด้วยดี 

 ด้วยเดชแห่งพระธรรมเทอญ.

สักกัตฺวา สังฆะระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 

 เพรำะสักกำระพระสังฆรัตนะ อันเป็นโอสถประเสริฐสุด

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง  สังฆะเตเชนะ โสตถินา 

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ  โรคา วูปะสะเมนตุ เต. 

 ผู้ควรแก่กำรสักกำระ ควรแก่กำรต้อนรับ 

 ขออุปัทวะท้ังปวงจงหำยไป ขอโรคทั้งหลำยของท่ำน 

 จงสงบไปด้วยดี ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์เทอญ.
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นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง   พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

 ที่พ่ึงอ่ืนของข้ำพเจ้ำไม่มี พระพุทธเจ้ำเป็นที่พึ่ง 

 อันประเสริฐของข้ำพเจ้ำ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.

 ด้วยกำรกล่ำวค�ำสัตย์นี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่ำนเทอญ.

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง  ธัมโม เม สะระณัง วะรัง 

 ท่ีพ่ึงอ่ืนของข้ำพเจ้ำไม่มี พระธรรมเป็นที่พึ่ง 

 อันประเสริฐของข้ำพเจ้ำ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง. 

 ด้วยกำรกล่ำวค�ำสัตย์นี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่ำนเทอญ.

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง  สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

 ที่พ่ึงอื่นของข้ำพเจ้ำไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง

 อันประเสริฐของข้ำพเจ้ำ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.

 ด้วยกำรกล่ำวค�ำสัตย์นี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่ำนเทอญ.

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ 

 รัตนะนำนำชนิด บรรดำมีในโลก

ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ 

ตัสฺมา โสตถี ภะวันตุ เต. 

 รัตนะนั้น ๆ ที่จะเสมอด้วยพระพุทธรัตนะ ย่อมไม่มี 

 เพรำะเหตุนั้น ขอควำมสวัสดีทั้งหลำย จงมีแก่ท่ำน.
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ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ 

 รัตนะนำนำชนิด บรรดำมีในโลก

ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ  

ตัสฺมา โสตถี ภะวันตุ เต.

 รัตนะนั้น ๆ ที่จะเสมอด้วยพระธรรมรัตนะ ย่อมไม่มี 

 เพรำะเหตุนั้น ขอควำมสวัสดีทั้งหลำย จงมีแก่ท่ำน. 

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

 รัตนะนำนำชนิด บรรดำมีในโลก

ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ  

ตัสฺมา โสตถี ภะวันตุ เต.

 รัตนะนั้น ๆ ที่จะเสมอด้วยพระสังฆรัตนะ ย่อมไม่มี 

 เพรำะเหตุนั้น ขอควำมสวัสดีทั้งหลำย จงมีแก่ท่ำน.

ควรเปล่งวาจาให้ไพเราะที่มีประโยชน์
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ควรเปล่งวาจาให้ไพเราะที่มีประโยชน์

เทวตาอุยโยชนคาถา
ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา  ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา     โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

 ขอสัตว์ท้ังปวง ที่มีทุกข์อยู่ จงหมดทุกข์ ที่มีภัยอยู่ 

 จงปรำศจำกภัย และที่มีโศกอยู่ จงสิ้นโศก เทอญ.

เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ    สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

สัพเพ เทวานุโมทันตุ  สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

 และขอเทวดำทั้งปวงจงอนุโมทนำซ่ึงบุญสมบัติ 

 อันข้ำพเจ้ำทั้งหลำยได้สั่งสมไว้แล้วถึงบัดนี้ (ทั้งนี้) 

 เพื่อควำมส�ำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงเถิด

ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ  สีลัง รักขันตุ สัพพะทา

ภาวะนาภิระตา โหนตุ  คัจฉันตุ เทวะตา คะตา.

 ขอเทวดำทั้งหลำยจงให้ทำน รักษำศีล ยินดีใน

 ภำวนำ ด้วยศรัทธำทุกเมื่อ เทวดำที่มำชุมนุมแล้ว 

 ขอเชิญกลับเถิด.

สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา  ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ  รักขัง พันธามิ สัพพะโส.

 ขออัญเชิญพระพลังของพระพุทธเจ้ำผู้ทรงพลัง

 ทุก พระองค์ ขออัญเชิญพลังของพระปัจเจกพุทธเจ้ำ 

 ผู้ทรงพลังทุกพระองค์ และขออัญเชิญเดชแห่งพระ

 อรหันต์ทุกพระองค์ จงมำคุ้มครองรักษำ 

 โดยประกำรท้ังปวง เทอญ.
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บทถวายพรพระ*
 อิติปิ   เพรำะเหตุดังนี้๑

โส ภะคะวา,  พระผู้มีพระภำคพระองค์นั้น,

อะระหัง,   เป็นพระอรหันต์,

สัมมาสัมพุทโธ,  เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ,

วิชชาจะระณะ-  เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชำ 

สัมปันโน,   และจรณะ,

สุคะโต,   เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว,

โลกะวิทู,   เป็นผู้ทรงรู้แจ้งโลก,

อะนุตตะโร   เป็นผู้ฝึกบุรุษให้ละพยศร้ำย  

ปุริสะทัมมะสาระถิ, ไม่มีผู้ใดเทียม,

สัตถา    เป็นศำสดำของเทวดำและ

เทวะมะนุสสานัง,  มนุษย์ทั้งหลำย,

พุทโธ,   เป็นพุทธะ (เพรำะตรัสรู้เอง 

      และให้ผู้อื่นรู้ด้วย)๒,

ภะคะวาติ.   เป็นภควำ (เพรำะตรัสรู้  

      พร้อมกับได้สัพพัญญุตญำณ).๓

* พระสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑๕ หน้า ๓๒๒ (ธชัคคสูตร).
๑ เพราะเหตุความกลัวในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ท่านพึงระลึกถึงเราตถาคต ดังนี้ 

อิติปิ โส ภะคะวา ฯลฯ (จนถึง) โลกัสสาติ แล้วความกลัวจักหายไป (ธชัคคสูตร).
๒ วิสุทธิมรรค ภาค ๑ ฉบับภูมิพโลภิกขุ หน้า ๓๓๕-๓๓๖.
๓ วิสุทธิมรรค ภาค ๑ ฉบับภูมิพโลภิกขุ หน้า ๓๓๖.
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 สฺวากขาโต พระธรรม   

ภะคะวะตา  อันพระผู้มีพระภำค 

ธัมโม,  ตรัสไว้ประเสริฐแล้ว,

สันทิฏฐิโก,  อันบุคคลพึงเห็นด้วยตนเอง,

อะกาลิโก,  เป็นส่ิงไม่มีกำลเวลำ (ให้ผลทันที

     คือผลจิตเกิดต่อมรรคจิต),

เอหิปัสสิโก,  เป็นควำมจริงที่จะร้องเรียก  

     ผู้อื่นมำดูได้,

โอปะนะยิโก, เป็นธรรม (พระนิพพำน)๑ 

     อันบุคคลพึงท�ำให้แจ้ง,

ปัจจัตตัง  เป็นสภำพ

เวทิตัพโพ  อันวิญญูชนทั้งหลำย

วิญญูหีติ.  พึงรู้เฉพำะตน ดังนี้.

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 พระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำค 

 เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 พระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำค 

 เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว,

๑ วิสุทธิมรรค ภาค ๑ ฉบับภูมิพโลภิกขุ หน้า ๓๔๖-๓๔๗.
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ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 พระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำค 

 เป็นผู้ปฏิบัติถูกทำงแล้ว,

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 พระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำค 

 เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว,

ยะทิทัง,   พระสงฆ์นี้คือผู้ใด

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ, คือพระอริยบุคคลนับเป็นคู่ได้ ๔

อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, นับเรียงองค์ได้ ๘,

เอสะ ภะคะวะโต  นี่คือพระสงฆ์สำวก

สาวะกะสังโฆ,   ของพระผู้มีพระภำค,

อาหุเนยโย,   เป็นผู้ควรแก่กำรสักกำระ,

ปาหุเนยโย,   เป็นผู้ควรแก่กำรต้อนรับ,

ทักขิเณยโย,  เป็นผู้ควรแก่ทักษิณำทำน,

อัญชะลิกะระณีโย, เป็นผู้ควรแก่อัญชลีกรรม,

อะนุตตะรัง   เป็นเนื้อนำบุญของโลก

ปุญญักเขตตัง  ไม่มีนำบุญอื่นยิ่งกว่ำ

โลกัสสาติ.   ดังนี้.

ของที่ให้แล้ว ช่ือว่าน�าออกไปอย่างดีแล้ว ประโยชน์ย่อมส�าเร็จโดยชอบ แก่ผู้ท�าโดยไม่เบ่ือหน่าย

204 



ของที่ให้แล้ว ช่ือว่าน�าออกไปอย่างดีแล้ว

๑. พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 

คฺรีเมขะลัง อุทติะโฆระสะเสนะมารัง 

ทานาทธิมัมะวธินิา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ. 

 พระจอมมุนีทรงได้ชนะพญำมำรผู้นิรมิตแขนตั้งพัน

 ถืออำวุธครบมือ ข่ีช้ำงคีรีเมขละพร้อมด้วยเสนำมำร

 โห่ร้องก้องกึก ด้วยธรรมวิธี คือ เสี่ยงพระบำรมี

 มีทำนบำรมี เป็นต้น ด้วยเดชแห่งพระจอมมุนี 

 พระองค์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลำยจงมีแก่ท่ำน.

๒. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
 พระจอมมุนีทรงชนะอำฬวกยักษ์ ผู้โหดร้ำยบำ้คลั่ง 
 น่ำสะพรึงกลัว   ซึ่งต่อสู้กับพระองค์ตลอดทั้งคืน  

 รุนแรงยิ่งกว่ำพญำมำร จนละพยศร้ำยได้สิ้น 

 ด้วยขันติวิธี อันพระองค์ฝึกไว้ดีแล้ว 

 ด้วยเดชแห่งพระจอมมุนีพระองค์นั้น 

 ขอชัยมงคลทั้งหลำยจงมีแก่ท่ำน. 

ประโยชน์ย่อมส�าเร็จโดยชอบ แก่ผู้ท�าโดยไม่เบื่อหน่าย

พุทธชัยมงคลคาถา
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๑ คือ ทรงบันดาลให้แผ่นดินใหญ่เกิดเป็นคลื่นจ�านวนมาก พระองค์ทรงอยู่ด้าน

นอกของสันคลื่น (ลูกแรก) ส่วนด้านในของสันคลื่นเกิดเป็นลูกคล่ืนมากมายไหล

ออก พาองคุลิมาลให้ห่างพระองค์ออกไป (แม้องคุลิมาลจะวิ่งเข้าหาพระองค์ด้วย

เต็มก�าลัง) (ดูพระสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๑๓ หน้า ๔๗๙ 

(อังคุลิมาลสูตร) และปปัญจสูทนี (อรรถกถามัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์) 

เล่ม ๓ หน้า ๓๐๘.).

๓. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง 

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

 พระจอมมุนีทรงได้ชนะพญำช้ำงช่ือนำฬำคิรี  ซ่ึงก�ำลัง

 ตกมันจัด ทำรุณโหดร้ำยยิ่งนัก  ดังไฟป่ำ จักรำวุธ 

 หรือสำยฟ้ำ ด้วยวิธีรดน�้ำพระเมตตำ ด้วยเดชแห่งพระ-

 จอมมุนีพระองค์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลำยจงมีแก่ท่ำน.

๔. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.  

 พระจอมมุนีทรงได้ชนะมหำโจรองคุลิมำล ในมือ

 ถือดำบเงื้อง่ำ โหดร้ำยทำรุณยิ่ง วิ่งไล่ตำมพระองค์ 

 (ห่ำงออก) ไปเป็นทำงถึง ๓ โยชน์ ด้วยทรงบันดำล 

 มโนมยิทธิ๑ (ฤทธิ์ทำงใจ) ด้วยเดชแห่งพระจอมมุนี 

 พระองค์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลำยจงมีแก่ท่ำน.
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๕. กัตฺวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา 

จิญจายะ ทฏุฐะวะจะนงั ชะนะกายะมชัเฌ 

สนัเตนะ โสมะวธินิา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

 พระจอมมุนีทรงได้ชนะค�ำกล่ำวว่ำใส่ร้ำย 

 ท่ำมกลำงชุมชนของนำงจิญจมำณวิกำ ผู้ผูกท่อน

 ไม้(ซ่อน)ที่ท้องแสร้งท�ำเป็นหญิงมีครรภ์ ด้วยควำม

 จริง ด้วยควำมสงบเยือกเย็น ด้วยเดชแห่งพระจอม 

 มุนีพระองค์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลำยจงมีแก่ท่ำน.

๖. สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง 

วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

 พระจอมมุนีทรงได้ชนะสัจจกนิครนถ์ ผู้มืดมนยิ่งนัก

 เชิดชูลัทธิของตนว่ำจริงแท้อย่ำงเลิศลอย 

 รำวกับชูธงฟ้ำ มุ่งมำโต้วำทะกับพระองค์ ด้วยพระ

 ปัญญำดังประทีปอันโชติช่วง ด้วยเดชแห่งพระจอม

 มุนีพระองค์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลำยจงมีแก่ท่ำน.

๗. นันโทปะนนัทะภชุะคงั วพิธุงั มะหทิธงิ 

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
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 พระจอมมนุทีรงได้ชนะพญำนำคชือ่นนัโทปนนัทะ 

 ผู้มีฤทธิ์มำก หลงผิด โดยโปรดให้พระเถระภุชงค์ 

 พุทธบุตร (พระโมคคัลลำนะ) ไปปรำบให้เชื่องด้วย

 วิธีแนะน�ำ (ให้ใช้) อิทธิฤทธิ์ ด้วยเดชแห่งพระจอมมุนี 

 พระองค์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลำยจงมีแก่ท่ำน. 

๘. ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง 

พฺรัหฺมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

 พระจอมมุนี ทรงได้ชนะพรหมชื่อท้ำวพกะ ผู้รัดรึง

 ทิฐิคือควำมเห็นผิดไว้แนบแน่น ดังมือถูกงูกัดติด 

 โดยส�ำคัญผิดว่ำตนบริสุทธิ์ มีฤทธิ์รุ่งโรจน์ ด้วยวิธีวำง

 พระโอสถคือเทศนำญำณ ด้วยเดชแห่งพระจอมมุนี 

 พระองค์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลำยจงมีแก่ท่ำน.

เอตาปิ พทุธะชะยะมังคะละอฏัฐะคาถา 

โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที 

หิตฺวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ 

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ. 

 แม้นรชนใดไม่เกียจคร้ำน สวดก็ดี ระลึกก็ดี 

 ซึ่งพุทธชัยมงคลคำถำ ๘ บทนี้ทุกวัน ๆ ย่อมเป็นเหตุ

 ให้พ้นอุปัทวันตรำยใด ๆ ต่ำง ๆ ทั้งหลำย นรชนผู้มี

 ปัญญำนั้น ย่อมถึงซึ่งควำมสุขสูงสุดแล.
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มะหาการุณิโก นาโถ  หิตายะ สัพพะปาณินัง 

ปูเรตฺวา ปาระมี สัพพา  ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 

 พระพุทธเจ้ำผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์ ทรงประกอบ

 ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณ ทรงบ�ำเพ็ญบำรมีทั้งปวง 

 เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ทรงบรรลุ

 พระสัมโพธิญำณ อันสูงสุดแล้ว

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.

 ด้วยกำรกล่ำวค�ำสัตย์นี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่ำนเถิด.

ชะยันโต โพธิยา มูเล  สักฺยานัง นันทิวัฑฒะโน 

เอวัง ตฺวัง วิชะโย โหหิ  ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

 ขอท่ำนจงมีชัยชนะในชัยมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนี 

 ผู้ยังควำมปีติยินดีให้เพิ่มพูนแก่ชำวศำกยะ

 ทรงมีชัยช�ำนะมำร ณ โคนไม้โพธิพฤกษ์

อะปะราชิตะปัลลังเก  สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง  อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ.

 ทรงถึงควำมเป็นผู้เลิศ ทรงปีติปรำโมทย์อยู่เหนือ

 อชิตบัลลังก์อันไม่รู้พ่ำย ณ โปกขรปฐพี๑ อันเป็นที่

 อภิเษกของพระพุทธเจ้ำทุกพระองค์ ฉะนั้นเถิด.

ชัยปริตร	*

* พระสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๒๐ หน้า ๓๙๗.
๑ โปกขรปฐพี คือ แผ่นดินที่เกิดข้ึนในกัปใหม่เป็นแห่งแรก หลังจากน�้าท่วมโลกเมื่อส้ินกัป 
ที่ผ่านไป แผ่นดินนี้จะเป็นที่เกิดของดอกบัวอันเป็นนิมิตหมายของจ�านวนพระพุทธเจ้าที่จะ
มาตรัสรู้ในกัปนั้น ๆ เช่น มีดอกเดียว ก็หมายถึง จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในกัปนั้น
พระองค์ เดียว ดังนี้.
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สุนักขัตตัง สุมังคะลัง  สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

  เวลำที่ก�ำหนดไว้ดี งำนมงคลดี รุ่งแจ้งดี 

 ควำมพยำยำมดี

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ  สุยิฏฐัง พฺรัหฺมะจาริสุ

 ชั่วขณะหนึ่งดี ชั่วครู่หนึ่งดี และกำรบูชำดีใน

 ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลำย

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง  วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

 กำยกรรมอันเป็นกุศล วจีกรรมอันเป็นกุศล

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง  ปะณิธี เต ปะทักขิณา

 มโนกรรมอันเป็นกุศล ควำมปรำรถนำของท่ำน 

 อันเป็นกุศล

ปะทักขิณานิ กัตฺวานะ  ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.

 ผู้ได้กระท�ำกรรมอันเป็นกุศล ย่อมประสบโชคดีแล.

 (อธิบำย : กำรงำนมงคลที่ดี อันน�ำมำซึ่งควำมสุข

 ควำมเจริญ ควรกระท�ำในยำมท่ีสะดวก 

 ด้วยควำมพยำยำมดี 

 และด้วยกำรท�ำบุญแก่สงฆ์ผู้บริสุทธิ์ 

 ด้วยกำยกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่เป็นกุศล

 ประกอบกับควำมปรำรถนำที่เป็นกุศล 

 ผู้กระท�ำย่อมประสบโชคดีแล).

ท่านเอ๋ย ! ท่านก็สามารถท�าดีได้ ไยจึงมาดูหมิ่นตัวเองเสีย ไม่ควรดูหมิ่นลาภของตน

210 



ท่านเอ๋ย ! ท่านก็สามารถท�าดีได้ ไยจึงมาดูหม่ินตัวเองเสีย

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา 

สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. 

 ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่ำน ขอเหล่ำเทวดำทั้งปวง 

 จงรักษำท่ำน ด้วยอำนุภำพแห่งพุทธเจ้ำทั้งปวง 

 ขอควำมสวัสดีทั้งหลำยจงมีแก่ท่ำนทุกเมื่อ.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา 

สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.

 ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่ำน ขอเหล่ำเทวดำทั้งปวง 

 จงรักษำท่ำน ด้วยอำนุภำพแห่งพระธรรมท้ังปวง 

 ขอควำมสวัสดีทั้งหลำยจงมีแก่ท่ำนทุกเมื่อ.

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา 

สัพพะสังฆานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.

 ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่ำน ขอเหล่ำเทวดำทั้งปวง 

 จงรักษำท่ำน ด้วยอำนุภำพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง 

 ขอควำมสวัสดีทั้งหลำยจงมีแก่ท่ำนทุกเมื่อเทอญ.

ไม่ควรดูหม่ินลาภของตน
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(ตั้งนะโม	๓	จบ)

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง  ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง 

อัตถิ กาเย กายะญายะ  เทวานัง ปิยะตัง สุตฺวา 

อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ 

มะระณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา  เชตฺวา มารัง สะวาหะนัง  

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง  เย ปิวิงสุ นะราสะภา

 พระพุทธเจ้ำและพระนรำสภำทั้งหลำยผู้ประทับ

 น่ังแล้วบนชัยบัลลังก์  ทรงพิชิตพระยำมำรำธิรำช

 ผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนำรำชพำหนะแล้ว เสวยอมตรส 

 คืออริยสัจธรรมส่ีประกำร เป็นผู้น�ำสรรพสัตว์ 

 ให้ข้ำมพ้นจำกกิเลสและกองทุกข์

ตัณหังกะราทะโย พุทธา  อัฏฐะวีสะติ นายะกา 

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง  มัตถะเก เต มุนิสสะรา

 มี ๒๘ พระองค์ คือ พระผู้ทรงพระนำมว่ำตัณหังกร

 เป็นอำทิ พระพุทธเจ้ำจอมมุนีทั้งหมดนั้น 

 มำประดิษฐำนอยู่เหนือเศียรเกล้ำของข้ำพเจ้ำ 

พระคาถาชินบัญชร
ของสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต	พฺรหฺมรำสี)

จะพึงมีความสุขเป็นนิตย์ ก็เพราะไม่พบเห็นคนพาล ผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวแท้
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จะพึงมีความสุขเป็นนิตย์ ก็เพราะไม่พบเห็นคนพาล

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง  พุทโธ ธัมโม ทฺวิโลจะเน 

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง  อุเร สัพพะคุณากะโร

 ขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ

 ประดิษฐำนอยู่เหนือศีรษะ

 พระธรรมอยู่ที่ดวงตำทั้งสองข้ำง 

 พระสงฆ์ผู้เป็นอำกรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

หะทะเย เม อะนุรุทโธ  สารีปุตโต จะ ทักขิเณ  

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสฺมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

 พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ  พระสำรีบุตรอยู่เบื้องขวำ 

 พระโมคคัลลำน์อยู่เบื้องซ้ำย

 พระอัญญำโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง  อาสุง อานันทะราหุโล 
กัสสะโป จะ มะหานาโม  อุภาสุง วามะโสตะเก 

 พระอำนนท์กับพระรำหุลอยู่หูขวำ 

 พระกัสสปะกับพระมหำนำมะอยู่หูซ้ำย

เกสะโต ปิฏฐิภาคัสฺมิง  สุริโย วะ ปะภังกะโร 

นิสินโน สิริสัมปันโน  โสภิโต มุนิปุงคะโว

 มุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ

 ดังพระอำทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่ำง

 ทั้งข้ำงหน้ำและข้ำงหลัง

ผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวแท้
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กุมาระกัสสะโป เถโร  มะเหสี จิตตะวาทะโก 

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง  ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

 พระเถระกุมำรกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ

 มีวำทะอันวิจิตรไพเรำะอยู่ปำกเป็นประจ�ำ

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ  อุปาลี นันทะสีวะลี 

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา  นะลาเฏ ติละกา มะมะ

 พระปุณณะ พระอังคุลิมำล พระอุบำลี พระนันทะ 

 และพระสีวลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรำกฏเกิดเป็น

 กระแจะจุณเจิมที่หน้ำผำก

เสสาสีติ มะหาเถรา  วิชิตา ชินะสาวะกา 

เอเตสีติ มะหาเถรา  ชิตะวันโต ชิโนระสา 

ชะลันตา สีละเตเชนะ  อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

 ส่วนพระอสีติมหำเถระที่เหลือ ผู้มีชัย

 และเป็นพระโอรส เป็นพระสำวกของพระพุทธเจ้ำ

 ผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์

 ด้วยเดชแห่งศีล ให้ด�ำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

ระตะนัง ปุระโต อาสิ  ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง 

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ  วาเม อังคุลิมาละกัง

 พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้ำ พระเมตตสูตรอยู่  

 เบื้องขวำ พระอังคุลิมำลปริตรอยู่เบื้องซ้ำย 

 พระธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง

ท�ากรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ท�าแล้วนั้นไม่ดี เวรของผู้ไม่จองเวร ย่อมระงับได้
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ท�ากรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ท�าแล้วนั้นไม่ดี

ขันธะโมระปะริตตัญจะ   อาฏานาฏิยะสุตตะกัง 

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ  เสสา ปาการะสัณฐิตา

 พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอำฏำนำฏิยสูตร 

 เป็นเครื่องกำงกั้นดุจหลังคำอยู่บนนภำกำศ

ชินาณาวะระสังยุตตา  สัตตัปปาการะลังกะตา 

วาตะปิตตาทิสัญชาตา  พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

 อนึ่ง พระชินพุทธเจ้ำทั้งหลำยที่ได้กล่ำวมำแล้วนี้ 

 ผู้ประกอบด้วยก�ำลังนำนำชนิดมีศีลำทิคุณอันมั่นคง 

 คือ สัตตปรำกำรเป็นอำภรณ์ มำตั้งล้อม

 เป็นก�ำแพงเจ็ดชั้น คุ้มครองข้ำพเจ้ำจำกโรค

 อุปัทวะทุกข์ทั้งภำยนอกและภำยใน อันเกิดแต่

 โรคร้ำย คือ โรคลมและโรคดี เป็นต้น

อะเสสา วินะยัง ยันตุ  อะนันตะชินะเตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ  สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

 ด้วยเดชำนุภำพแห่งพระอนันตชินเจ้ำ ไม่ว่ำจะท�ำ

 กิจกำรใด ๆ เมื่อข้ำพระพุทธเจ้ำเข้ำอำศัยอยู่ใน

 พระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ 

 ขอจงก�ำจัดอันตรำยให้พินำศไปอย่ำได้เหลือ

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ  วิหะรันตัง มะหีตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ  เต มะหาปุริสาสะภา

เวรของผู้ไม่จองเวร ย่อมระงับได้
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 ขอพระมหำบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล�้ำเลิศทั้งปวงนั้น

 จงอภิบำลข้ำพเจ้ำผู้อยู่ ณ ภำคพื้น ในท่ำมกลำง

 แห่งชินบัญชรตลอดไป

อิจเจวะมันโต  สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ  ชิตูปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ.

 ข้ำพระพุทธเจ้ำได้รับกำรอภิบำลด้วยคุณำนุภำพ

 แห่งพระสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวันตรำยใด ๆ 

 ด้วยอำนุภำพแห่งพระชินพุทธเจ้ำ ชนะข้ำศึกศัตรู

 ด้วยอำนุภำพแห่งพระธรรม ชนะอันตรำยทั้งปวง 

 ด้วยอำนุภำพแห่งพระสงฆ์ ขอข้ำพระพุทธเจ้ำ 

 จงได้ปฏิบัติและรักษำด�ำเนินไปโดยสวัสดี

 เป็นนิจนิรันดรเทอญ.

สิ่งที่ท�าแล้ว ท�าคืนไม่ได้เลย
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สิ่งที่ท�าแล้ว ท�าคืนไม่ได้เลย

 อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,

วชิชาจะระณะสมัปันโน สคุะโต โลกะวทิ,ู 

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ 

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

 (น�ำ) องค์ใดพระสัมพุทธ 

 (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดำน

ตัดมูลเกลศมำร๑  บ๒ มิหม่นมิหมองมัว

 หนึ่งในพระทัยท่ำน ก็เบิกบำนคือดอกบัว

รำคี บ พันพัว  สุวคนธก�ำจร

 องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณำดังสำคร

โปรดหมู่ประชำกร  มละ๓โอฆกันดำร๔

 ชี้ทำงบรรเทำทุกข์ และชี้สุขเกษมศำนต์

ช้ีทำงพระนฤพำน  อันพ้นโศกวิโยคภัย

 พร้อมเบญจพิธจัก- ษุ๕จรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล  ก็เจนจบประจักษ์จริง

บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
ทำ�นองสรภัญญะ

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

๑ ตัดมูลเกลสมาร คือ ตัดรากกิเลสมาร
๒ บ บ่ คือ ไม่
๓ มละ คือ ละทิ้ง
๔ โอฆกันดาร คือ ห้วงน�า้ที่ข้ามได้ยากยิ่ง เปรียบเทียบหมายถึงกิเลส
๕ หมายถึง จักขุของพระพุทธเจ้ามี ๕ คือ มังสจักขุ ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ พุทธจักขุ สมันตจักขุ
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 สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก 

อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง 

เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

 (น�ำ) ธรรมะคือคุณำกร     

 (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสำทร๑  

ดุจดวงประทีปชัชวำล

 แห่งองค์พระศำสดำจำรย์ ส่องสัตว์สันดำน

สว่ำงกระจ่ำงใจมล๒

 ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล

และเก้ำกับทั้งนฤพำน 

 สมญำโลกอุดรพิสดำร  อันลึกโอฬำร

พิสุทธ์ิพิเศษสุกใส  

 อีกธรรมต้นทำงครรไล๓ นำมขนำนขำนไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ

 ก�ำจัดน�้ำใจหยำบ สันดำนบำปแห่งชำยหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง  มละบำปบ�ำเพ็ญบุญ

 ข้ำฯ ขอประณตน้อม ศิระเกล้ำบังคมคุณ

สัมพุทธกำรุณ-  ยภำพนั้นนิรันดร ฯ (กรำบ)

๑ สาทร คือ เอื้อเฟื้อ ดีงาม
๒ มล หรือ มละ มลทิน สนิม
๓ ครรไล แผงมาจากไคล คือ ไป

218 



 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะสังโฆ, 

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคลา, 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย 

ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลิกะระณีโย, 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

 (น�ำ) สงฆ์ใดสำวกศำสดำ      
 (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมำ  แต่องค์สมเด็จภควันต์
 เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทำงที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย
 โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร๒ ปัญญำผ่องใส
สะอำดและปรำศมัวหมอง

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

 คือทำงด�ำเนินดุจคลอง  ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

 ข้ำฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์๑ นบธรรมจ�ำนง

ด้วยจิตและกำยวำจำ ฯ (กรำบ)

๑ อุตมงค์ หรือ อุตมางค์ คือ ส่วนสูงสุดของร่างกาย หมายถึง ศีรษะ
๒ ตรัสไตร หมายถึง ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรืออริยมรรค
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 เหินหำ่งทำงข้ำศึกปอง บ  มิล�ำพอง
ด้วยกำยและวำจำใจ
 เป็นเนื้อนำบุญอันไพ- ศำลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล 
 สมญำเอำรส๑ทศพล มีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรำ
 ข้ำฯ ขอนบหมู่พระศรำ- พก๒ทรงคุณำ-
นุคุณประดุจร�ำพัน
 ด้วยเดชบุญขำ้อภิวันท ์ พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติศัย๓

 จงช่วยขจัดโพยภัย      อันตรำยใดใด

จงดับและกลับเส่ือมสูญ ฯ  (กรำบ)

 พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 

คฺรีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง ฯ

บทสวด ยสิทธิค�ถ�

๑เอารส คือ โอรส
๒ศราพก คือ สาวก
๓นิรัติศัย คือ พิเศษยิ่ง ประเสริฐยิ่ง
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 (น�ำ) ปำงเมือ่พระองค์ปรมพทุ- 

 (รบัพร้อมกนั)  ธวสุิทธศำสดำ

ตรัสรู้อนุตตรสมำ-   ธิ ณ โพธิบัลลังก์

 ขุนมำรสหัสสพหุพำ-  หุ๑วิชำวิชิตขลัง

ขี่คีริเมขลประทัง   คชเหีย้มกระเหมิหำญ

 แสร้งเสกสรำวุธประดิษฐ์ กลคิดจะรอนรำญ๒

รุมพลพหลพยุหปำน  พระสมุททะ๓นองมำ

 หวังเพื่อผจญวรมุนิน-  ท๔สุชินรำชำ๕

พระปรำบพหลพยุหมำ-  รมเลืองมลำยสูญ

 ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมลไพบูลย์

ทำนำทิธัมมวิธิกูล๖   ชนน้อมมโนตำม

 ด้วยเดชสัจจวจนำ  และนมำมิองค์สำม

ขอจงนิกรพลสยำม   ชยสิทธิทุกวำร

 ถึงแม้จะมีอริวิเศษ  พลเดชเทียมมำร

ขอไทยผจญพิชิตผลำญ          อริแม้นมุนินทร ฯ 

(กรำบ)

๑สหัสสพหุพาหุ คือ มีมือมากถึงหนึ่งพันมือ
๒รอนราญ คือ รบ
๓สมุททะ คือ สมุทร หมายถึง ทะเลลึก ห้วงน�า้ขนาดใหญ่
๔มุนิินท คือ มุนินทร์ หมายถึง พระพุทธเจ้า
๕สุชินราชา คือ พระราชาผู้ชนะด้วยดี หมายถึง พระพุทธเจ้า
๖ทานาธิธัมมวิธิกูล คือพระพุทธองค์ทรงชนะมารด้วยธรรมวิธี 

 เช่น ทานบารมี เป็นต้น
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