




สวดมนต์ข้ามปี 
เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่

การสวดมนต์ นอกจากจะเป็นการน้อมระลึกถึง 
คุณพระศรีรัตนตรัยแล้ว ส่ิงท่ีประสบกับตนเองคือ ช่วยทำาให้

จิตสงบ เกิดสมาธิ มีความม่ันคงทางอารมณ์ ส่งผลโดยตรง
ต่อความคิด การตัดสินใจ ในการการดำาเนินชีวิตและการทำางาน 
เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะ ท่ีครอบคลุมท้ัง กาย ใจ ปัญญา 

และสังคม ผมจึงเช่ือว่าการสวดมนต์คือความเป็นมงคล
หน่ึงในชีวิต

หากในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เราชาวไทยได้มา
ร่วมกัน “สวดมนต์ข้ามปี” จะเป็นการเร่ิมต้นส่ิงดี ๆ 

ให้เกิดข้ึนกับชีวิต และแรงแห่งความต้ังใจดี จะเป็นพลังส่งให้
ความดีงามเกิดข้ึนในบ้านเมืองของเรา

ด้วยความร่วมแรง ความต้ังใจ ของหลายหน่วยงาน อาทิ 
สำานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
มูลนิธิศึกษาธิการ มูลนิธิวัดปัญญา สำานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 



และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
จึงได้เกิดโครงการ “สวดมนต์ข้ามปี เร่ิมต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่” 

ข้ึน เพ่ือขยายแนวคิด และรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทย 
ได้ประกอบกิจกรรมอันเป็นมงคลในช่วงคืนวันส่งท้ายปีเก่า 

ต้อนรับปีใหม่ ซ่ึงสามารถกระทำาได้ท้ังท่ีวัด สำานักปฏิบัติธรรม 
และท่ีพักอาศัย

ในท้ายน้ี ผมต้องกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระทุกรูป 
ท่ีได้เมตตามอบความรู้เร่ืองการสวดมนต์ไว้เป็นธรรมทาน 

ในหนังสือสวดมนต์ฉบับน้ี และท่านพระมหาสุรศักด์ิ ธนปาโล 
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ท่ีได้กรุณาให้ข้อมูลการสวดมนต์ 
รวมถึงพิจารณาถ้อยความในหนังสือสวดมนต์ฉบับน้ีให้มี

ความเหมาะสม

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร  ๖

สวดมนต์...สวดได้ทุกวัน ๘

นานาทัศนะ...ใคร ๆ ก็ไปสวดมนต์ข้ามปี ๑๐

ประวัติการสวดมนต์ ๑๒

วิธีการสวดมนต์ ๑๔

ระลึกคุณพระรัตนตรัย...ฝึกสติ ให้จิตใจสงบ  ๑๖

•  บทบูชาพระรัตนตรัย     ๑๗

•  บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า ๑๘

•  บทพระพุทธคุณ ๒๐

•  บทพระธรรมคุณ ๒๑

•  บทพระสังฆคุณ ๒๒

รับศีล ให้ทาน...ท�ให้ทานเป็นทานที่บริสุทธิ์  ๒๔

อุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับ  

•  บทอาราธนาศีล ๕ ๒๕

•  บทไตรสรณคมน์ ๒๖

•  บทสมาทานศีล ๕ ๒๗

สารบัญ



ชัยมงคล...แคล้วคลาดภยันตราย  ๒๙

•  บทถวายพรพระ (พาหุง) ๓๐

•  บทชัยปริตร (มะหาการุนิโก) ๓๔

ตั้งมั่นในพระธรรม...ความเจริญ รุ่งเรืองในชีวิต  ๓๘

•  บทคาถาชินบัญชร ๓๙

•  บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๔๕

•  กาลามสูตร ๑๐ ประการ ๖๕

•  โพชฌังคปริตร ๖๖

•  บทสวดนพเคราะห์ ๗๐

มงคลชีวิต...ความสุข ความร่มรื่นในชีวิต  ๗๖

•  บทมงคลสูตร ๗๗

•  บทอภยปริตร  ๘๒

•  บทคาถามงคลจักรวาฬทั้ง ๘ ทิศ ๘๔

แผ่เมตตา...ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สร้างกุศลให้ตัวเอง ๘๖

•  บทแผ่เมตตาให้ตนเอง ๘๗

•  บทแผ่เมตตาสรรพสัตว์ ๘๘

•  บทกรวดน�(แบบย่อ) ๙๐

•  บทกรวดน�(แบบยาว) ๙๑

บันทึกการสวดมนต์  ๙๔



สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร

“การสวดมนต์ถือว่าเป็นพุทธานุสติให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 
พร้อมน้อมนำาหลักคำาสอนมาปฏิบัติตาม นอกจากนี้ช่วยให้

จิตใจสงบ ยังเป็นที่พึ่งทางใจ และทำาให้จิตเกิดพลัง 
โดยเฉพาะหากเป็นการสวดมนต์วันปีใหม่จะถือว่ามีความเป็น

สิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง” 

พระเทพคุณาภรณ์ 
เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

“สวดมนต์ ช่วยรักษาโรคเครียด หากเปรียบร่างกายมนุษย์เป็น
คอมพิวเตอร์ การสวดมนต์ก็คือการป้อนข้อมูลที่ไม่มีไวรัสเข้าไป 
ทำาให้ระบบต่าง ๆ ทำางานได้ดีขึ้น บทสวดมนต์ที่แนะนำา คือ 

“บทพาหุง” ซึ่งจะช่วยปกป้องจากอันตราย และบท
โพชฌังคสูตร เพื่อช่วยให้ร่ายกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ” 

พระราชญาณกวี 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

๖



“ทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า การสวดมนต์ ช่วยคุ้มครอง 

ปกปักษ์รักษาจากอันตราย การสวดบทอิติปิโส ซึ่งเป็นการบูชา
พุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ สามารถทำาได้ทุกวัน ขณะที่
การสวดมนต์รับปีใหม่นั้นมักนิยมสวดบทนพเคราะห์ เชื่อว่าจะ

เสริมดวงประจำาวันเกิดของผู้ที่สวดได้” 

พระวิจิตรธรรมาภรณ์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ สำานักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา 
พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

“บทสวดมนต์ทุกบท ล้วนเป็นแก่นคำาสอนของพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้า มีอานุภาพแตกต่างกันไป เช่น “บทกาลามสูตร” 

เป็นบทสวดเพื่อให้เกิดปัญญา “บทมงคลสูตร” เพื่อให้รู้ว่าอะไร
เป็นมงคลแท้-เทียม แต่เหนืออื่นใด ผลของการสวดมนต์ ก็คือ

เมื่อสวดแล้วก็จะเห็นธรรม” 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี 

ผู้อำานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย 

๗



การสวดมนต์ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกศาสนา 
แตกต่างท่ีพิธีการ ถ้อยคำาเท่าน้ัน ซ่ึงการสวดมนต์นอกจาก

จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวแล้ว 
ยังเกิดประโยชน์อ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะช่วยให้มี 

“ความจำาดี ปัญญาดี”
การสวดมนต์เป็นประจำาทุกวัน วันละ ๒๐ นาที ช่วย

พัฒนาสมองด้านความจำา ทำาให้มี “ความจำาดี จำาแม่น” 
เพราะเวลาท่ีใจจดจ่อกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง ช่วยให้เกิดสมาธิ 
ทำาให้สมองส่วนความคิดปรับระบบภายใน เกิดพลังแห่ง

การคิด หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “การคิดเก่ง” น่ันเอง 
คุณสมบัติ ๒ ประการน้ี คือ “จำาแม่น” และ “คิดเก่ง” 

เป็นองค์ประกอบสำาคัญของการดำาเนินชีวิต และการศึกษา 
เม่ือจิตใจสงบ ทำาให้เกิดสมาธิ มีสติ และปัญญา

ในท่ีสุดช่วยให้เด็ก ๆ วัยรุ่น หรือแม้แต่คนวัยอ่ืน ๆ ท่ีต้องการ
ความคิดสร้างสรรค์ท้ังในการทำางาน การเรียน 

และการใช้ชีวิตอย่างมีสติ 

สวดมนต์...สวดได้ทุกวัน

๘



ดังน้ัน ขอให้ฝึกสวดมนต์เป็นประจำาทุกวัน เด็กจะเรียนเก่ง
สมความปรารถนา ผู้ใหญ่วัยทำางาน ช่วยให้ทำางานได้มี
ประสิทธิภาพ จิตใจแจ่มใส มีความกระตือรือร้นในการ

ทำางาน สำาหรับผู้สูงอายุ ท่ีมักมีภาวะความจำาเร่ิมถดถอย 
การสวดมนต์ช่วยฟ้ืนฟูความจำาได้อย่างอัศจรรย์ 

ในด้านจิตใจ การสวดมนต์ ยังช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้
อ่อนโยน สงบเย็น ไม่มีใจคิดร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่น 

สร้างความเข้มแข็งความมั่นใจ ให้กับผู้สวดด้วย ช่วยให้
สังคมไทยน่าอยู่ รื่นรมย์ ยิ่งขึ้น

ในโอกาสดี เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีจะถึงน้ี เป็นโอกาสดี 
ท่ีจะเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี 
เร่ิมต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่” จัดโดยสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำานัก

เลขาธิการมหาเถรสมาคม สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
และเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมสร้างกุศล และเป็นสิริมงคลให้กับ

ชีวิตในวันเร่ิมต้นปีใหม่ด้วยการสวดมนต์คืนข้ามปีกันเถิด
              

เรียบเรียงจาก สวดมนต์สร้างบุญฤทธ์ิ วารสารกระแสใจ 
โดย ดร.อำานาจ บัวศิริ 

ผู้อำานวยการสำานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

๙



นานาทัศนะ...
ใครๆ ก็ไปสวดมนต์ข้ามปี

“ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนเข้าวัดปฏิบัติธรรม 

สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนาในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 

ต้อนรับปีใหม่ เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างพลังใจ

ให้แก่เราเองและสมาชิกในครอบครัวเพื่อดำาเนินชีวิตในปีต่อไปด้วย

ความสุข โดยยึดถือความเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม 

ที่ปรึกษายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม-

ราชูปถัมภ์ และประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

“การสวดมนต์จะช่วยเสริมปัญญา เป็นพุทธคุณ เกิดการตั้งมั่น

นึกถึงสิ่งที่ดี ผู้สวดมนต์ต้องสงบกาย วาจา ใจ มีสมาธิ ดังนั้น

ในช่วงคืนเข้าสู่ปีใหม่ เป็นโอกาสเริ่มต้นในการทำาเรื่องดี ๆ หากได้

สวดมนต์ แทนการดื่มเหล้าเฉลิมฉลอง จะช่วยให้นึกถึงสิ่งดี ๆ 

และช่วยให้ได้รับสิ่งที่ดี ๆกลับมา” 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 

ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๑๐



“ในช่วงเทศกาลปีใหม่มักเห็นผู้คนต่างออกไป countdown นับถอยหลัง

ต้อนรับปีใหม่แบบวัฒนธรรมตะวันตก แต่ผมคิดว่า เราควรหันกลับมา

ทำาอะไรท่ีเป็นสิริมงคล ซ่ึงน้ันคือการทำาทาน  รักษาศีล และการสวดมนต์ 

ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถือเป็นโอกาสอันดีท่ีคนไทยจะได้

ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกันท้ังประเทศ เพ่ือเติมพลังให้แก่ชีวิต 

และได้แสดงให้ชาวโลกเห็นถึงวัฒนธรรมและศาสนาพุทธของเราด้วย 

ในปีใหม่ท่ีกำาลังจะมาถึง ผมอยากเห็นคนไทยทวงคืนพ้ืนท่ีประเทศไทย

ท่ีน่าอยู่ท่ีสุดกลับคืนมาด้วยการร่วมสวดมนต์คืนข้ามปีครับ”

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ 

มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำากัด

 “ชำาระจิตส่งท้ายปี สร้างบุญบารมีรับปีใหม่ ตามวิถีพุทธ 

มาสวดมนต์ นั่งสมาธิกันเถอะค่ะ” 

น.ส.สิริรัตน  เรืองศรี (หนูสิ) 

Miss Thailand World 2010 

 “สนุกมาหลายปีแล้ว ลองมาเปล่ียนวิธีฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ

ปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี กับคนท่ีคุณรัก นอกจากจะได้บุญแล้ว 

ยังได้ความเป็นสิริมงคลกับตัวคุณเองและครอบครัวด้วยคะ”  

(ก้อย) รัชวิน วงศ์วิริยะ 

ดารานักแสดงชื่อดัง

๑๑



“การสวดมนต์ไหว้พระ” เป็นการสร้างมนต์ชีวิตไว้
ประจำาตัว เพ่ือให้ดำารงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท มีสติ

อยู่เสมอ และสร้างพลังจิต เพ่ือให้เกิดความม่ันคงกับตนเอง 
ให้ประพฤติชอบในกรอบของศีลธรรม ซ่ึงเป็นการนำาความสุข

ความเจริญมาสู่ตนเอง สังคม และประเทศชาติด้วย
การสวดมนต์มีประวัติความเป็นมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล 
โดยท่ีพระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว เพ่ือป้องกันความหลงลืม  
ท่านก็จะนำาเอาคำาสั่งสอนนั้นมาทบทวนด้วยตนเองบ้าง 
เป็นคณะบ้าง  จนคล่องปาก จำาได้ขึ้นใจ โดยเรียกว่า 
“วาจุคฺคโต” เพราะในสมัยนั้นตัวหนังสือท่ีจะใช้บันทึก
ยังไม่มี พอเวลานานเข้าเกรงว่าพระธรรมวินัย อันเป็น
คำาส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะผิดเพี้ยนไป 

จึงจัดให้มีการประชุมกันมีการทบทวนสอบทานที่เรียกว่า 
“การทำาสังคายนา”

ประวัติการสวดมนต์

๑๒



สำาหรับคติความเชื่อการสวดมนต์ของคนไทยนั้น 
ได้ถือตามเหตุการณ์ในสมัยพระพุทธกาล โดยมี
เรื่องเล่าว่า เมื่อคราวเกิดโรคระบาดที่เมืองเวสาลี 

ทำาให้คนและสัตว์ตายเป็นจำานวนมาก พระอานนท์ 
จึงได้ไปยัง ณ ที่นั้นแล้ว “สวดรัตนสูตร” 

โรคนั้นได้ระงับไป
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประชวร โปรดให้

พระจุนทเถระ “สวดโพชฌังคปริตร” ถวาย ท่านจึงได้
หายจากอาการประชวร 

คร้ังหน่ึง พวกภิกษุไปบำาเพ็ญสมณธรรมในป่า 
ถูกพวกอมนุษย์รบกวน พระพุทธองค์โปรดให้ 

“สวดกรณียเมตตสูตร” ภัยเหล่านั้นก็หมดไป

๑๓



วิธีการสวดมนต์

ก่อนเข้าห้องพระ ต้องอาบน้ำาชำาระกายให้สะอาด และควร
สวมเส้ือผ้าท่ีสะอาด หากนุ่งขาวห่มขาวได้ก็จะดีมาก ก่อนสวดมนต์

ทำาจิตใจให้สดชื่นและผ่องใส แล้วจึงกล่าวคำาบูชาพระ
ตามคำาแนะนำาดังนี้

๑. สำาหรับท่านท่ีมีเวลาน้อยให้สวดตามคำาแนะนำาของ 
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ) ในบทสวดมนต์หลัก
๒. หากมีเวลามาก อาจสวดบทอื่นที่ชอบเพิ่มขึ้น เช่น 

บทถวายพรพระ (พาหุง) บทชัยปริตร (มะหาการุนิโก) บทพุทธคุณ 
(อิติปิ โส..พุทโธ ภควาติ) จำานวนเท่าอายุบวกด้วยอีก ๑ จบ 
แล้วจึงแผ่เมตตา (แปล) ก็ได้ หรือจะสวดทำาวัตรเช้า – เย็น

แบบยาวก็ดีเช่นกัน
๓. เม่ือเสร็จจากการสวดมนต์แล้ว หากมีเวลาน้อยให้สำารวมใจ

กำาหนดดูความสงบในใจ หรือน่ังดูลมหายใจเข้า – ออกไปเร่ือย ๆ 
สบาย ๆสัก ๕ – ๑๐ นาที อนึ่ง หากมีเวลามากก็ขอเชิญ

ทำาสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมง หรือ ๑ ชั่วโมง ทุก ๆวัน 
จะเกิดผลดีอย่างมหาศาลทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 

เป็นปัจจัตตัง คือ รู้ได้เฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้น ก็ขอเชิญศึกษา
ได้ตามอัธยาศัย 

๑๔



“รอยโค รอยเกวียน วงเวียนแห่งกรรม ดีชั่ว 
ตัวเราทíา เป็นกฎแห่งกรรม ของปุถุชน”

๑๕



ระลึกคุณพระรัตนตรัย...
ฝึกสติ ให้จิตใจสงบ
 

บทสวดมนต์กลุ่มนี้จะท�ให้จิตตั้งมั่นในคุณของ

พระพุทธเจ้า ๙ ประการ คุณของพระธรรม ๖ ประการ  

และคุณของพระสงฆ์ ๙ ประการ สามารถสวดได้ทุกวัน 

ทุกช่วงเวลาตามความสะดวก บทสวดมนต์นี้จะท�ให้

หายจากความเศร้าโศก ความไม่สบายใจ  ท�ให้มี

สมาธิ เพราะผู้สวดต้องตั้งจิตอยู่กับบทสวดมนต์ หาก

ขาดสติจิตก็จะนึกถึงแต่เรื่องในอดีตที่ท�ให้เราเศร้าโศก 

ไม่สบายใจ ต้องอยู่บทที่สวด ขอแนะนÓให้สวดมนต์แปล

จะทÓให้เข้าใจในความหมายในของบทสวดมนต์

๑๖



อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง 

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

(กราบ) 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมัง นะมัสสามิ
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม 

(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว 

สังฆัง นะมามิ
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ 

(กราบ)

บทบูชาพระรัตนตรัย  

๑๗



นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

อะระหะโต
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทธัสสะ
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

(๓ ครั้ง)

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า

๑๘



“ความสุขใด เสมอด้วยความสงบไม่มี”

๑๙



บทพระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู 

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ 
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น 
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง 

ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (ความรู้และความประพฤติ) 
เสด็จไปดี (คือเสด็จไปที่ใดก็ทรงทำาประโยชน์ให้แก่มหาชนในที่นั้น) 
ทรงรู้แจ้งโลก ทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้ 

ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรม

๒๐



บทพระธรรมคุณ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก 
อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง 

เวทิตัพโพ วิญญูหีติ 

พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว 
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง 

เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำากัดกาล 
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด 

เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว 
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน

๒๑



บทพระสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

ญายะปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  
สามีจิปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา  
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย  
อัญชะลิกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว 
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว 

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว 

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติสมควรแล้ว 
ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ 

นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำามาบูชา 

เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน 
เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำาอัญชลี 

เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า 

๒๒



“เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา 
จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่
เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู
ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย”

พุทธทาสภิกขุ

๒๓



รับศีล ให้ทาน...
ท�ให้ทานเป็นทานที่บริสุทธิ์ 
อุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับ 
บทสวดมนต์กลุ่มนี้ ใช้สวดก่อนเข้าสู่พิธีกรรมที่

เป็นงานมงคลและงานอวะมงคล เช่น ทÓบุญ

ขึ้นบ้านใหม่ ถวายสังฆทาน สวดพระอภิธรรม เป็นต้น 

โดยบทสวดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะ

รับศีล ก่อนที่จะถวายทาน และทÓให้ทานบริสุทธิ์ 

มีผลบุญมาก

๒๔



บทอาราธนาศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ 
สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ  

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ 
สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ  

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ 
สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ข้อ พร้อมทั้ง 
สรณะ (ที่พึ่ง) ๓ เพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาเป็นข้อ

๒๕



บทไตรสรณคมน์ 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง 

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
 ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง 

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง 

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง 

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง 

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง 

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง

๒๖



บทสมาทานศีล ๕

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 (ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท ที่งดเว้นก่อนจากการฆ่าสัตว์)

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 (ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท ที่งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของ

ที่เจ้าของไม่ได้ให้)

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 (ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท ที่งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม ิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท ที่งดเว้นจากการพูดเท็จ) 

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง 
สะมาทิยาม ิ

(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท ที่งดเว้นจากการดื่มของเมาคือสุรา
และเมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาท)

๒๗



“ความทุกข์นั้นปรากฏแล้ว ไม่ต้องไปหาที่ใด
มันเกิดที่นี้ ก็ต้องดับที่นี่”
ท่านปรมาจารย์ ตักม้อ

๒๘



ชัยมงคล...แคล้วคลาดภยันตราย
 

ใช้สวดก่อนนอนและใช้สวดในงานมงคล เช่น 

ทÓบุญขึ้นบ้านใหม่ บทสวดมนต์นี้จะช่วยทÓให้ชีวิตมี

แต่ความเจริญก้าวหน้า ได้รับชัยชนะ แคล้วคลาดจาก

ศัตรู เหมือนชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๘ ครั้ง 

ที่ทรงชนะพญามาร และเสนามารด้วยทานบารมี   

ชนะอาฬวกยักษ์ด้วยขันติ  ชนะพญาช้างนาราคิรี

ด้วยเมตตา  ชนะโจรองคุลีมาลด้วยอิทธิฤทธิ์ ชนะนาง

จิญจมาณวิกาด้วยความสงบ  ชนะสัจจกนิครนถ์ด้วย

ปัญญา   ทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะปราบ

พญานาคนันโทปนันทะด้วยอิทธิฤทธิ์ และชนะพรหม

ชื่อพกะด้วยญาณ

๒๙



บทถวายพรพระ (พาหุง)

(๑) พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 พระจอมมุนีได้ทรงชนะพญามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธ
ครบมือ ขี่คชสารชื่อครีเมขละ พร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องกึกก้อง 

ด้วยธรรมวิธี คือ ทรงระลึกถึงพระบารมี ๑๐ ประการ ที่ทรงบำาเพ็ญ
แล้ว มีทานบารมี เป็นต้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดช

แห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 
 

(๒) มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนีได้ทรงชนะอาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตกระด้าง ดุร้ายเหี้ยมโหด 
มีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญามาร ผู้เข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่ง ด้วยวิธีที่ทรง
ฝึกฝนเป็นอันดี คือ ขันติบารมี (คือ ความอดทน อดกลั้น ซึ่งเป็น ๑ 

ในพระบารมี ๑๐ ประการ) ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน 
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 

 

๓๐



(๓) นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง 
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนีได้ทรงชนะพญาช้างตัวประเสริฐชื่อนาฬาคิรี เป็นช้าง
เมามันยิ่งนัก ดุร้ายประดุจไฟป่า และร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้า 
(ขององค์อินทร์) ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำา คือ พระเมตตา ขอชัยมงคล

ทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 
 

(๔) อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง 
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนีทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ทางใจอันยอดเยี่ยม ชนะโจรชื่อ
องคุลิมาล (ผู้มีพวงมาลัย คือ นิ้วมือมนุษย์) แสนร้ายกาจ มีฝีมือ 
ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทาง ๓ โยชน์ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมี

แก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 
 

๓๑



(๕) กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา 
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ 
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนีได้ทรงชนะความกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา ผู้ทำา
อาการประดุจว่ามีครรภ์ เพราะทำาไม้สัณฐานกลม (ผูกติดไว้) ให้เป็น
ประดุจมีท้อง ด้วยวิธีสมาธิอันงาม คือ ความสงบระงับพระหฤทัย 
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 

 

(๖) สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง 
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนี ทรงรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีป คือ ปัญญา ได้ชนะสัจจก-
นิครนถ์ (อ่านว่า สัจจะกะนิครนถ์, นิครนถ์ คือ นักบวชประเภทหนึ่งใน

สมัยพุทธกาล) ผู้มีอัชฌาสัยในอันที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์ 
มุ่งยกถ้อยคำาของตนให้สูงล้ำาดุจยกธง เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก ด้วยเทศนา

ญาณวิธี คือ รู้อัชฌาสัยแล้ว ตรัสเทศนาให้มองเห็นความจริง 
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 

 

๓๒



(๗) นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนีทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรส นิรมิตกาย
เป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีความหลง

ผิดมีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีให้ฤทธิ์ที่เหนือกว่าแก่พระเถระ ขอชัยมงคล
ทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 

 

(๘) ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง 
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

พระจอมมุนีได้ทรงชนะพรหมผู้มีนามว่าพกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ สำาคัญตน
ว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ มีความเห็นผิดประดุจถูกงูรัดมือไว้

อย่างแน่นแฟ้นแล้ว ด้วยวิธีวางยาอันพิเศษ คือ เทศนาญาณ 
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น 

 

๓๓



(๙) เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา 
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันท ี

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ 
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
นรชนใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี 

ซึ่งพระพุทธชัยมงคล ๘ บทนี้ทุก ๆ วัน 
นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลายมีประการต่าง ๆ 
เป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์ (คือ ความหลุดพ้น) อันเป็นบรมสุขแล

บทชัยปริตร
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์
ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงบำาเพ็ญพระบารมีทั้งปวง 

เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด 
ด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

 

๓๔



ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน 
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล  
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ

ขอข้าพเจ้าจงมีชัยชนะในชัยมงคลพิธี ดุจพระจอมมุนีผู้ยังความปีติ
ยินดีให้เพิ่มพูนแก่ชาวศากยะ ทรงมีชัยชนะมาร ณ โคนต้นมหาโพธิ์
ทรงถึงความเป็นเลิศยอดเยี่ยม ทรงปีติปราโมทย์อยู่เหนืออชิตบัลลังก์

อันไม่รู้พ่าย ณ โปกขรปฐพี อันเป็นที่อภิเษกของพระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์ ฉะนั้นเถิด 

สุนักขัตตัง สุมัง คะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง 
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ 
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง 
ปะทักขิณัง มโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา 
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ
เวลาที่กำาหนดไว้ดี งานมงคลดี รุ่งแจ้งดี ความพยายามดี ชั่วขณะหนึ่ง
ดี ชั่วครู่หนึ่งดี การบูชาดี แด่พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ กายกรรมอันเป็นกุศล 
วจีกรรมอันเป็นกุศล มโนกรรมอันเป็นกุศล ความปรารถนาดีอันเป็น

กุศล ผู้ได้ประพฤติกรรมอันเป็นกุศล ย่อมประสบความสุขโชคดี เทอญ 
 

๓๕



ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา  
สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน 
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย 

จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา  
สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย 
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา  
สัพพะสังฆานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน 

ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย 
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

๓๖



“สิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรไปทíาความผูกพัน
เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง

แม้จะทíาความผูกพัน 
และม่ันใจในส่ิงน้ันกลับมาเป็นปัจจุบัน..ก็เป็นไปมิได้
ผู้ทíาความสíาคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียว

โดยความไม่สมหวังตลอดไป
อนาคตที่ยังไม่มาถึง

ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน
อดีต..ควรปล่อยไว้ตามอดีต

อนาคต..ก็ควรปล่อยไว้ตามกาลของมัน
ปัจจุบันเท่านั้นที่จะสíาเร็จประโยชน์ได้

เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทíาได้..ไม่สุดวิสัย”
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

๓๗



ตั้งมั่นในพระธรรม...
ความเจริญ รุ่งเรืองในชีวิต
 

บทสวดมนต์กลุ่มนี้สวดแล้วจะทำาให้ชีวิตมีความ

เจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้า สติตั้งมั่น ปราศจาก

ทุกข์ โศก โรคภัย อย่างเช่น พระคาถาชินบัญชร จะ

ป้องกันภยันตราย  สามารถสวดวันละกี่รอบหรือ

เวลาไหนก็ได้ ส่วนกลามาสูตรทำาให้จิตตั้งมั่นใน

พระรัตนตรัย ทำาให้จิตตั้งมั่นในพระรัตนตรัย 

เชื่อมั่นในคุณพระสงฆ์ ส่วนบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

ทำาให้ไม่มัวเมาหมกมุ่นในกาม ไม่ทำาให้ตัวลำาบาก

๓๘



บทคาถาชินบัญชร

๑.ชะยาสะนาคะตา พุทธา  เชตะวา มารัง สะวาหะนัง 
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง  เยปิวิงสุ นะราสะภา

พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์  
ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว  
เสวยอมตรสคือ อริยสัจธรรมทั้ง ๔ ประการ เป็นผู้นำาสรรพสัตว์

ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ 

๒.ตัณหังกะราทะโย พุทธา  อัฏฐะวีสะติ นายะกา 
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง  มัตถะเต มุนิสสะรา

มี ๒๘ พระองค์คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกร เป็นอาทิ 
พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น

๓.สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง  พุทโธ ธัมโม ทวิโลจะเน 
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง  อุเร สัพพะคุณากะโร

ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า  
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะ

พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง  
พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก 

๓๙



๔.หะทะเย เม อะนุรุทโธ  สารีปุตโต จะ ทักขิเณ 
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน จะวามะเก

พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่
เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง

๕.ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง  อาสุง อานันทะลาหุโล 
กัสสะโป จะ มะหานาโม  อุภาสุง วามะโสตะเก

พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะ
อยู่ที่หูซ้าย 

๖.เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง  สุริโย วะ ปะภังกะโร 
นิสินโน สิริสัมปันโน  โสภิโต มุนิปุงคะโว

มุนีผู้ประเสริฐคือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง
อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง 

๗.กุมาระกัสสะโป เถโร  มะเหสี จิตตะวาทะโก 
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง  ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

พระเถระกุมารกัสสะปะ ผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ  
มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำา 

๔๐



๘.ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ  อุปาลี นันทะสีวะลี 
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา  นะลาเฏ ติละกา มะมะ

พระปุณณะ พระองคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี  
พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก 

๙.เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา   ชินะสาวะกา 
เอเตสีติ มะหาเถรา   ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเต เชนะ  อังคะมังเคสุ สัณฐิตา 

ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวก
ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่ง

ศีลให้ดำารงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ 

๑๐.ระตะนัง ปุระโต อาสิ  ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง 
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ  วาเม อังคุลิมาละกัง

รัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า เมตตสูตรอยู่เบื้องขวา 
อังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย ธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง 

๔๑



๑๑.ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะสุตตะกัง 
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ  เสสา ปาการะสัณฐิตา

ขันธปริตร โมรปริตร และอาฏานาฏิยสูตร  
เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ 

๑๒.ชิน นานาวะระสังยุตตา  สัตตะปาการะลังกะตา 
วาตะปิตตาทิสัญชาตา  พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้  
ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำาลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง  

สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำาแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น 

๑๓.อะเสสา วินะยัง ยันตุ  อะนันตะชินะเตชะสา 
วะสะโต เม สะกิจเจนะ  สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำากิจการใด ๆ  
เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม  

แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน  
อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น  
เป็นสมุฏฐานจงกำาจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ 

๔๒



๑๔.ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ  วิหะรันตัง มะหีตะเล 
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ  เต มะหาปุริสาสะภา

ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำาเลิศทั้งปวงนั้น  
จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร  
ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล 

๑๕.อิจเจวะมันโต  สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ  ชิตุปัททะโว  
ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ  
สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย  
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะรามิ ชินะปัญชะเรติ 

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม  
จึงชนะเสียได้ซ่ึงอุปัทวอันตรายใด ๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า  
ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วย
อานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษา

ดำาเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ

๔๓



“สิ่งใดที่เรารู้เท่าทัน สิ่งนั้นไม่สามารถ
ท่ีจะดึงใจของเรา ไปทรมานให้เกิดทุกข์ข้ึนได้”

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

๔๔



บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระ
ติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย  

ข้าพเจ้าได้ฟังจากพระผู้มี พระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มี
พระภาคเจ้าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี 

ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ  
ในกาลครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเตือนสติเหล่าภิกษุ
ปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังและพิจารณาตามพระดำารัสของพระองค์

อย่างนี้ว่า 

เทวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตไม่ควรปฏิบัติให้หนักไปในส่วนที่สุด 

๒ อย่าง คือ 

โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม 
โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต  

การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อแสวงหาความสุขอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัสที่น่ารักน่าปรารถนา ซึ่งเป็นธรรมอันเลว เป็นเหตุให้ต้องมีบ้าน

เรือน เป็นธรรมของคนผู้ครองเรือนผู้หนาไปด้วยกิเลส ไม่ใช่ธรรมอันจะ

๔๕



นำาจิตใจออกจากกิเลส ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพื่อ
ให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องรัดรึงใจทั้งหลายนี้อย่างหนึ่ง 

โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย 
อะนัตถะสัญหิโต  

และอีกอย่างหนึ่ง คือ การประพฤติปฏิบัติด้วยการทรมานร่างกายให้
ได้รับความลำาบาก ซึ่งมีแต่ทำาให้ใจเป็นทุกข์ทรมานอย่างเดียว ไม่เป็น
ทางนำาจิตใจออกจากกิเลส และไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพื่อให้
จิตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องรัดรึงใจทั้งหลาย ฯ (หรืออีกนัยหนึ่งคือ เร่ง
หักโหมปฏิบัติธรรมจนเกินกำาลัง เพื่อหวังจะได้บรรลุมรรคผลเร็ว ๆ) 

 

เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ 
มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตได้รู้ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง 
โดยไม่เข้าไปใกล้ส่วนที่สุด ๒ อย่างนั้นแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง 

จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ 
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ 

ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้น สามารถทำาดวงตาคือ ปัญญา 
ทำาญาณเครื่องรู้ ให้เป็นไปเพื่อใจสงบระงับจากกิเลส เพื่อความรู้ยิ่ง 
เพื่อความรู้ดี และเพื่อทำาให้กิเลสดับไปจากจิตคือเข้าสู่พระนิพพาน 

๔๖



กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ 
อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ 

อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ   
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง ซ่ึงสามารถทำา

ดวงตาคือ ปัญญา ทำาญาณเคร่ืองรู้ ให้เป็นไปเพ่ือใจสงบระงับจากกิเลส 
เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความรู้ดี และเพ่ือให้กิเลสดับไปจากจิต คือ เข้าสู่

พระนิพพาน ท่ีตถาคตรู้แล้วด้วยปัญญาอันย่ิงน้ัน คือ การปฏิบัติอย่างไร ? 

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค   
ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนี้ คือ ทางนำาไปสู่ความไกลจากกิเลส

เครื่องรัดรึงใจทั้งหลาย มี ๘ อย่าง 

เสยยะถีทัง  
ข้อปฏิบัติเหล่านี้คือ 

สัมมาทิฏฐิ  
ปัญญาอันเห็นชอบ (คือเห็นอริยสัจ) 

สัมมาสังกัปโป  
ความดำาริชอบ (คิดจะออกจากกาม ไม่คิดอาฆาตพยาบาท 

ไม่คิดเบียดเบียน) 

สัมมาวาจา  
วาจาชอบ (ไม่พูดโกหก ไม่พูดคำาหยาบ ไม่พูดคำาส่อเสียด 

ไม่พูด เพ้อเจ้อเหลวไหล) 

๔๗



สัมมากัมมันโต  
การงานชอบ (เว้นจากการทุจริต เช่น โกงแรงงานเขา เป็นต้น และ

ทำาการงานที่ไม่มีโทษ) 

สัมมาอาชีโว  
การเลี้ยงชีวิตชอบ (หากินโดยไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรม ไม่

ผิดประเพณี) 

สัมมาวายาโม  
ความเพียรชอบ (เพียรละชั่ว ประพฤติดี เพื่อให้มีคุณธรรมประจำาใจ 

และเพื่อให้ได้คุณธรรมสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป) 

สัมมาสะติ  
การระลึกชอบ (ระลึกนึกถึง อนุสสติ ๑๐ ประการ มีพระนิพพานเป็น

ที่สุด และระลึกในมหาสติปัฏฐาน ๔) 

สัมมาสะมาธิ  
การตั้งจิตไว้ชอบ (การทำาสมาธิให้อารมณ์ตั้งมั่นในอนุสสติ ๑๐ 

ประการนั้น) 

อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ 
อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ 

อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางเหล่านี้แล คือ ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง 

ซึ่งสามารถทำาดวงตาคือ ปัญญา ทำาญาณเครื่องรู้ ให้เป็นไปเพื่อใจ

๔๘



สงบระงับจากกิเลส เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดี และเพื่อทำาให้กิเลส
ดับไปจากจิต คือ เข้าสู่พระนิพพาน ที่ตถาคตรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง  

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สภาวะเหล่านี้แลเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริง คือ 

ชาติปิ ทุกขา  
ความเกิดก็เป็นทุกข์ 

ชะราปิ ทุกขา  
เมื่อความแก่เข้ามาถึง ก็เป็นทุกข์ 

มะระณัมปิ ทุกขัง  
เมื่อความตายเข้ามาถึง ก็เป็นทุกข์ 

โสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา  
เมื่อความเศร้าโศก ความร่ำาไรรำาพัน ความเสียใจ และความคับแค้นใจ

เกิดขึ้นมา ก็เป็นทุกข์ 

อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข  
เมื่อประสบพบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจ ก็เป็นทุกข์ 

ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข  
เมื่อพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ 

ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง  
และแม้คิดปรารถนาอยากได้สิ่งใด แต่ไม่ได้สิ่งนั้นสมปรารถนา 

ก็เป็นทุกข์ 

๔๙



สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา  
กล่าวโดยย่อแล้วก็คือ การหลงคิดว่าร่างกายเป็นของเราของเขานั้นแล 

เป็นตัวทำาให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริง  

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ยายัง 
ตัณหา  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหา คือ ความอยากไม่มีสิ้นสุด
ที่มีอยู่ในใจนี้แล เป็นต้นเหตุทำาให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริง 

โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตราภินันทินี 
เสยยะถีทัง กามะตัณหา  

คือ มีความอยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่รำาไป และมีความกำาหนัดยินดี
ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่น่าปรารถนา ก็เป็นเหตุให้ใจเกิดทุกข์ 

ภะวะตัณหา  
สิ่งใดที่ยังไม่มี ก็คิดอยากจะให้มีขึ้นมา อย่างนี้ก็ทำาให้ใจเกิดทุกข์ 

วิภะวะตัณหา  
และเมื่อมีทุกอย่างสมปรารถนาแล้ว ก็อยากจะให้ทุกอย่างคงทนอยู่
ตลอดไป เมื่อมันจะต้องสลายหายไป ก็ร้อนใจไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น 

อย่างนี้ก็ยิ่งทำาให้ใจเกิดทุกข์หนักขึ้นอีก  

๕๐



อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง โย 
ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค 

ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การดับตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจด้วย

การ ละ วาง ปล่อย และไม่คิดยินดีพัวพันอยู่กับตัณหาความอยากนั้น
อีกเด็ดขาด คือ การดับทุกข์ให้หมดไปจากใจได้อย่างแท้จริง  

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา 
อะริยะสัจจัง อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค เสยยะถีทัง 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต 
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ  

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ข้อปฏิบัติเพ่ือนำากิเลสให้หมดไปจากใจน้ี มี ๘ 
อย่าง คือ ปัญญาเห็นชอบ ความดำาริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ 

การเล้ียงชีวิตชอบ ความเพียรชอบ การระลึกชอบ และการต้ังจิตไว้ชอบ 
คือ ข้อปฏิบัติเพ่ือนำาใจให้หมดจากกิเลส และดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริง

 

อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ 
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา 

อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ   
ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย ดวงตา คือ ปัญญาเห็นธรรม และการกำาหนดรู้
ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรม

๕๑



ทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราอย่างนี้ว่า 
“ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความเศร้าโศก ความร่ำาไรรำาพัน 
ความเสียใจ และความคับแค้นใจ เป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริง” 

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม 
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ 

ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก 
อุทะปาทิ  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตา คือ ปัญญาเห็นธรรม และการกำาหนดรู้ 
ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรม
ทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่า “ความ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เหล่านี้เป็นต้น อันเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงนั้นแล 

เป็นสิ่งที่ควรกำาหนดรู้ตลอดเวลา” 

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม 
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ 

ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก 
อุทะปาทิ  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตา คือ ปัญญาเห็นธรรม และการกำาหนดรู้ 
ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรม
ทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่า “ความ

๕๒



เกิด แก่ เจ็บ ตาย เหล่านี้เป็นต้น อันเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงนี้นั้นแล 
เราได้หยั่งรู้ด้วยปัญญาโดยตลอดแล้ว” 

อิทัง ทุกขะสุมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ 
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา คือ ปัญญาเห็นธรรม และการกำาหนดรู้
ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่างในธรรม
ทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า 
“ตัณหา คือ ความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจนี้ เป็นเหตุทำาให้ใจเกิด

ทุกข์อย่างแท้จริง” 

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ 
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ 
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก 

อุทะปาทิ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตา คือ ปัญญาเห็นธรรมและการกำาหนดรู้ 
ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรม
ทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่า “ตัณหา
คือ ความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจ อันเป็นเหตุทำาให้ใจเกิดทุกข์

อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เป็นสิ่งที่ต้องละให้ขาด” 

๕๓



ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ  เม 
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ 
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ อุทะปาทิ วิชชา 

อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตา คือ ปัญญาเห็นธรรม และการกำาหนดรู้ 
ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรม
ทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่า “ตัณหา
คือ ความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจ อันเป็นเหตุทำาให้ใจเกิดทุกข์

อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เราได้ละขาดไปจากใจแล้ว

อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ 
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ   

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตา คือ ปัญญาเห็นธรรม และการกำาหนดรู้ 
ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรม
ทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า 
“การดับตัณหา คือ ความอยากไม่มีสิ้นสุดนี้ให้หมดไปจากใจ คือ 

ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง” 

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ 
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ 

๕๔



ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก 
อุทะปาทิ  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตา คือ ปัญญาเห็นธรรม และการกำาหนดรู้ 
ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรม
ทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่า “การดับ
ตัณหา คือ ความอยากไม่มีสิ้นสุดนี้ให้หมดไปจากใจ คือ การดับทุกข์

ได้อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เป็นสิ่งที่ต้องทำาให้แจ้งในใจตลอดเวลา” 

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม 
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ 

ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก 
อุทะปาทิ   

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตาคือปัญญาเห็นธรรมและการกำาหนดรู้ 
ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรม
ทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วว่า “การดับ
ตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดนี้ให้หมดไปจากใจ คือ การดับทุกข์ได้

อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เราได้ทำาให้แจ้งในใจอยู่ตลอดเวลาแล้ว”

อิทัง ทุกขะนิโรธคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว 
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะ
ปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ  

๕๕



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตา คือ ปัญญาเห็นธรรม และการกำาหนดรู้ 
ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรม
ทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า 

“มรรค คือ ทาง ๘ ประการ เป็นข้อปฏิบัติให้ทุกข์ดับไปจากใจได้อย่าง
แท้จริง” 

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง 
ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ 

ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ 
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ   

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตา คือ ปัญญาเห็นธรรม และการกำาหนดรู้ 
ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง 

ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้ว
อย่างนี้ว่า “มรรค คือ ทาง ๘ ประการ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ทุกข์ดับไป

จากใจได้อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เป็นธรรมที่ต้องทำาให้มีในใจไว้
ตลอดเวลา”

 

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง 
ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ 

จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา 
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ   

๕๖



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ดวงตา คือ ปัญญาเห็นธรรม และการกำาหนดรู้ 
ความหยั่งรู้เหตุผล ตลอดถึงความรู้แจ้ง และความมีใจสว่าง ในธรรม
ทั้งหลายที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เกิดขึ้นในปัญญาของเราแล้วอย่างนี้ว่า 
“มรรค คือ ทาง ๘ ประการ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ทุกข์ดับไปจากใจได้

อย่างแท้จริงนี้นั้นแล เราได้ทำาให้มีในใจไว้ตลอดเวลาแล้ว”

ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ- 
ปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ 

สุวิสุทธัง อะโหสิ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจริง ๔ อย่าง อันทำาให้ใจห่างไกลจากกิเลส
นี้ ถ้าหากเรายังไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง โดยอาการหมุนเวียนแห่ง
ปัญญาญาณ ครบ ๓ รอบทั้ง ๔ อย่าง รวมเป็นอาการ ๑๒ รอบ 

เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก 
สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ 
อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง   

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล้าประกาศยืนยันแก่มนุษย์โลก ตลอดถึง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก รวมทั้งหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ 
พร้อมทั้งเทวดา และมนุษย์ ให้ได้รู้เพียงนั้น ว่าเราได้ตรัสรู้พร้อมยิ่งซึ่ง
ปัญญาเครื่องตรัสรู้โดยชอบอันยอดเยี่ยม ซึ่งไม่มีความตรัสรู้อื่นในโลก

ใด ๆ หรือ ของใคร ๆ จะเทียบได้ 

๕๗



ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ 
เอวันติปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง 

สุวิสุทธัง อะโหสิ   
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดแล ความจริง ๔ อย่าง อันทำาให้ใจห่าง
ไกลจากกิเลสนี้ เราได้รู้เห็นตามความเป็นจริง โดยอาการหมุนเวียน

แห่งปัญญาญาณ ครบ ๓ รอบทั้ง ๔ อย่าง รวมเป็นอาการ ๑๒ รอบ 
ด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์หมดจดแล้ว 

อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก 
สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ 
อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น เราจึงกล้าประกาศยืนยันแก่มนุษย์โลก 
ตลอดถึงเทวโลก มารโลก พรหมโลก รวมทั้งหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณ-
พราหมณ์พร้อมทั้งเทวดา และมนุษย์ ให้ได้รู้เฉพาะว่า เราได้ตรัสรู้
พร้อมยิ่งซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้โดยชอบอันยอดเยี่ยม ซึ่งไม่มีความ

ตรัสรู้อื่นในโลกใด ๆ หรือของใคร ๆ จะเทียบได้ ฯ 

ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม 
วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ  

ก็แล ปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วว่า “กิเลสเครื่องรัดรึงใจ
ทั้งหลายไม่สามารถจะกำาเริบขึ้นมาได้อีกแล้ว จิตของเราได้หลุดพ้น

๕๘



จากกิเลสโดยวิเศษแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว บัดนี้ไม่มี
ภพเป็นที่เกิดสำาหรับเราอีกแล้ว” 

อิทะมะโวจะ ภะคะวา  
ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงความจริง ๔ อย่างอันประเสริฐ 

อันทำาให้ใจห่างไกลจากกิเลสอย่างนี้แล้ว 

อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง 
อะภินันทุง   

พระภิกษุปัจจวัคคีย์เหล่านั้น ก็มีความเพลิดเพลินยินดีในธรรมที่
พระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วนั้น  

อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน  
ก็ในเมื่อขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงกล่าวแสดงความละเอียด

พิศดารแห่งความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการอยู่นั้นแล 

อายัสมะโต โกณทัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง 
อุทะปาทิ “ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง 

นิโรธะธัมมันติ” 
ดวงตา คือ ปัญญาอันเห็นธรรม ซึ่งปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน 
ได้เกิดแล้วแก่ท่านโกณทัญญะ ผู้มีอายุอย่างนี้ว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี

๕๙



ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้ว สิ่งนั้น ๆ ทั้งปวง ก็ต้องดับสลายไป
เป็นธรรมดา”  

ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก  
ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงประกาศวงล้อแห่งธรรมให้เป็นไปแล้ว

นั่นแล 

ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  
ภูมิเทวดาทั้งหลาย ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้นว่า 

เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย 
อะนุตตรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง 

สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา 
พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินต ิ

นั่นคือ วงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยม ไม่มีอะไรเทียบได้ อันพระผู้มี
พระภาคเจ้าได้ทรงประกาศให้เป็นไปแล้ว ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
ใกล้เมืองพาราณสี ซึ่งวงล้อแห่งธรรมอย่างนี้ อันสมณพราหมณ์ 

ตลอดถึงเทวดา มาร พรหม และใคร ๆ ในโลก ไม่สามารถให้เป็นไปได้

ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา จาตุมมะหาราชิกา เทวา 
สัททะมะนุสสาเวสุง  

๖๐



เทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราช ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดา
แล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น 

จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ตาวะติงสา 
เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  

เทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงส์ ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราช
แล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น 

ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ยามา เทวา 
สัททะมะนุสสาเวสุง  

เทพเจ้าเหล่าชั้นยามา ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงส์แล้ว 
ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น 

ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ตุสิตา เทวา 
สัททะมะนุสสาเวสุง  

เทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้ว 
ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น 

ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา นิมมานะระตี เทวา 
สัททะมะนุสสาเวสุง 

 

๖๑



เทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดี ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้ว 
ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น 

นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง   
เทพเจ้าเหล่าชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่า

ชั้นนิมมานรดีแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น  

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา 
พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  

เทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหม ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้น
ปรนิมมิตวสวัตตีแล้ว ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้นว่า

 

เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย 
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง 

สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ 
วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินต ิ

นั่นคือ วงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยม ไม่มีอะไรเทียบได้ อันพระผู้มี
พระภาคเจ้าได้ทรงประกาศให้เป็นไปแล้ว ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
ใกล้เมืองพาราณสี ซึ่งวงล้อแห่งธรรมอย่างนี้ อันสมณพราหมณ์ 

ตลอดถึง เทวดา มาร พรหม และใคร ๆ ในโลก ไม่สามารถให้เป็นไปได้

๖๒



อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ 
พรัหมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ  

และโดยขณะเดียวเท่านั้น เสียงก็ดังขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยอาการ
อย่างนี้ 

อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ 
สัมปะเวธิ  

และเสียงนี้ได้สะท้านสะเทือนหวั่นไหว ดังสนั่นไปตลอดทิศทั้ง ๔ 
ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ 

อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ 
อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง  

อีกทั้งแสงสว่างอันใหญ่ยิ่งไม่มีประมาณ ได้ปรากฏแล้วในโลก 
ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเสียหมด 

อะถะ โข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ “อัญญาสิ วะตะ โภ 
โกณทัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณทัญโญติ” 

ในลำาดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่า 
“โกณทัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอ โกณทัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอ” 

๖๓



อิติหิทัง อายัสมะโต โกณทัญญัสสะ อัญญาโกณทัญโญ 
เตววะ นามัง อะโหสีติ  

เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานขึ้นมาอย่างนี้แล นาม
ว่า “อัญญาโกณทัญญะ” นี้นั่นแหละ ได้มีแล้วแก่พระโกณทัญญะ

ผู้มีอายุ ด้วยประการฉะนี้ แล

๖๔



กาลามสูตร ๑๐ ประการ

หลักความเชื่อ ๑0 อย่าง

(๑) มา อะนุสสะวะเนนะ อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา 

(๒) มา ปะรัมปะรายะ อย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบ ๆ กันมา 

(๓) มา อิติกิรายะ อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ 

(๔) มา ปิฏะกะสัมปะทาเนนะ อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือตำารา 

(๕) มา ตักกะเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง 

(๖) มา นะยะเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา 

(๗) มา อาการะปะริวิตักเกนะ อย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกตรองเอาตามอาการ

 ที่ปรากฏ 

(๘) มา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็น

 ของตน 

(๙) มา ภัพพะรูปะตายะ อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้ 

(๑๐) มา สะมะโณ โน คะรูต ิอย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเรา

๖๕



โพชฌังคปริตร

โพชฌังโค สะติสังขาโต  ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
(โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์) 
 

วิริยัมปีติปัสสัทธิ  โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
(วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์)

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา  สัตเตเต สัพพะทัสสินา 
มุนินา สัมมะทักขาตา  ภาวิตา พะหุลีกะตา

(สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ๗ ประการเหล่านี้ 
เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว 

อันบุคคลเจริญแล้วกระทำาให้มากแล้ว) 

สังวัตตันติ อะภิญญายะ  นิพพานายะ จะ โพธิยา
(ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน)

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
(ด้วยการกล่าวคำาสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน 

ตลอดกาลทุกเมื่อ)

๖๖



เอกัสมิง สะมะเย นาโถ  โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง 
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา  โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

(ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ  
และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำาบาก จึงทรงแสดงโพชฌงค์ 

๗ ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง)

เต จะ ตัง อะภินันทิตวา  โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
(ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม 

โรคก็หายได้ในบัดดล)

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
(ด้วยการกล่าวคำาสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน 

ตลอดกาลทุกเมื่อ)

เอกะทา ธัมมะราชาปิ  เคลัญเญนาภิปีฬิโต
(ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง (พระพุทธเจ้า) 

ทรงประชวรเป็นไข้หนัก)

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ  ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
(รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ) 

๖๗



 

สัมโมทิตวา จะ อาพาธา  ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
(ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน) 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
(ด้วยการกล่าวคำาสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน 

ตลอดกาลทุกเมื่อ)
 

ปะหีนา เต จะ อาพาธา  ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
(ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง ๓ องค์นั้น 

หายแล้วไม่กลับเป็นอีก)

มัคคาหะตะกิเลสาวะ  ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
(ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำาจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีก

เป็นธรรมดา) 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
(ด้วยการกล่าวคำาสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน 

ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ)

๖๘



๖๙



บทสวดนพเคราะห์
สÓหรับคนเกิดวันอาทิตย์ สวด ๖ จบ

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา 
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส 

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง 
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง 

เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม 
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ 
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา  
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา  

อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา 

พระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลก ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ เสด็จอุทัยขึ้นทรง
พระรัศมีสีทองสาดส่องปฐพี ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าขอนมัสการ

พระอาทิตย์ผู้ทรงรัศมีสีทองสาดส่องปฐพีพระองค์นั้น พระองค์ได้
คุ้มครองข้าพระองค์ในวันน้ีแล้ว ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตย่ังยืนอยู่ตลอดวัน

พระพุทธเจ้าเหล่าใด ทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวง ข้าพเจ้าขอนอบน้อม
พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้น จงคุ้มครองข้าพเจ้า 
ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณ 

ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้ว ขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรม 
เมื่อนกยูงนั้นสาธยายพระปริตรอย่างนี้แล้ว จึงออกแสวงหาอาหาร

๗๐



สÓหรับคนเกิดวันจันทร์ สวด ๑๕ จบ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ 

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ 

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายก็ดี อวมงคลก็ดีเสียงนกที่ไม่ชอบใจก็ดี 
บาปเคราะห์ และความฝันร้ายอันเป็นที่ไม่ชอบใจ เป็นสิ่งที่มีอยู่

ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า 
นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายก็ดี อวมงคลก็ดี เสียงนกที่ไม่ชอบใจก็ดี 
บาปเคราะห์ และความฝันร้ายอันเป็นที่ไม่ชอบใจ เป็นสิ่งที่มีอยู่ 

ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่ง พระธรรมเจ้า 
 นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายก็ดี อวมงคลก็ดี เสียงนกที่ไม่ชอบใจก็ดี 

บาปเคราะห์ และความฝันร้ายอันเป็นที่ไม่ชอบใจ เป็นสิ่งที่มีอยู่
ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระอริยสงฆ์

๗๑



สÓหรับคนเกิดวันอังคาร สวด ๘ จบ
ยัสสานุภาะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง 
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต 
สุขัง สุปะติ สุโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ 
เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

เหล่าเทวดาย่อมไม่แสดงสิ่งที่น่ากลัว เพราะอานุภาพของ
พระปริตรใด อนึ่งบุคคลผู้ไม่เกียจคร้าน เจริญพระปริตรใดทั้งกลางวัน

และกลางคืน ย่อมหลับสบาย เมื่อหลับย่อมไม่ฝันร้าย 
ขอเราทั้งหลายจงสวดพระปริตรนั้น 

อันประกอบด้วยคุณอย่างนี้เป็นต้นเถิด

สÓหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) สวด ๑๗ จบ
สัพพาสีวีสะชาตีนัง  ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ 
ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง  เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง 
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ  สัพพะทา สัพพะปาณินัง 
สัพพะโสปิ นิวาเรติ  ปะริตตันตัมภะณามะ เห

พระปริตรอันใด ย่อมยังพิษอันร้ายแห่งงูร้ายทั้งหลาย ให้ฉิบหายไป 
ดุจยาวิเศษอันประกอบด้วยมนต์ทิพย์ อนึ่งพระปริตรอันใด ย่อมห้าม
กันอันตรายอันเศษของสัตว์ทั้งสิ้น โดยประการทั้งปวง ในอาณาเขต 

ในที่ทั้งหมด ในกาลทุกเมื่อ เราทั้งหลาย จงสวดพระปริตรอันนั้นเทอญ

๗๒



สÓหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) สวด ๑๒ จบ
กินนุ สันตะระมาโน วะ  ราหุ สุริยัง ปะมุญจะติ 
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ  กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ 
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา  ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ 
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน  เจ มุญเจยยะ สุริยันต

ดูก่อนราหู เพราะเหตุใดหนอ ท่านจึงเร่งรีบปล่อยพระอาทิตย์ไปเสีย
เล่า และทำาไมหนอ ท่านจึงดูเศร้าสลด มายืนซึมอยู่ตรงนี้เล่า 

ข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้า ดังนั้น หากข้าพเจ้าไม่ปล่อย
สุริยเทพบุตรไป ศีรษะของข้าพเจ้าพึงแตก ๗ เสี่ยง ถึงมีชีวิตอยู่ต่อไป 

ก็จะไม่ได้รับความสุขเลย

สÓหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี สวด ๑๘ จบ
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร  นิพพัตตัง โมระโยนิยัง 
เยนะ สังวิหิตารักขัง  มะหาสัตตัง วิเนจะรา 
จิรัสสัง วายะมันตาปิ  เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง 
พรัหมะมันตันติ อักขาตัง  ปะริตตันตัมภะณามะ เห

ด้วยเดชแห่งพระปริตรใด ทำาให้ไฟไม่เผาไหม้ ในท่ีท่ีพระมหาสัตว์
ถือกำาหนดเกิดเป็นนกคุ้ม ผู้กำาลังบำาเพ็ญบารมี เพ่ือเสริญสร้าง

พระโพธิญาณ ท่านท้ังหลายโปรดจงสาธยายพระปริตรน้ัน ซ่ึงมีเดชมากมาย 
ต้ังอยู่ได้ตลอดกัปป์ ท่ีพระโลกนาถเจ้าทรงตรัสไว้แก่พระสารีบุตรน้ันเถิด

๗๓



สÓหรับคนเกิดวันศุกร์ สวด ๒๑ จบ
อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต 
อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิสการิภิ 
ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา 
ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

พระมหาวีรเจ้าทรงแสดงพระปริตรใด เพื่อคุ้มครองพุทธบริษัทสี่ 
มิให้ถูกเบียดเบียนจากเหล่าอมนุษย์ผู้ดุร้าย หยาบกระด้างอยู่เสมอ 

ไม่เลื่อมใสคำาสอนของพระโลกนาถ อันบัณฑิตยกย่องว่าเป็น
คำาสอนที่ดี ขอเราทั้งหลายจงร่วมกันสวดพระปริตรนั้นเถิด

สÓหรับคนเกิดวันเสาร์ สวด ๑๐ จบ
ยะโตหัง ภะคะนิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ  

สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต  
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

ดูก่อนน้องหญิง นับแต่เราเกิดโดยอริยชาตินี้แล้ว 
เราไม่เคยคิดปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจวาจานี้ 

ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของเธอ

๗๔



“สติ เป็นแก่นของธรรม 
แก่นของธรรมแท้อยู่ที่สติ 

ให้พากัน หัดทíา ให้ดี 
ครั้นมีสติแก่กล้าดีแล้ว 

ทíา ก็ไม่พลาด คิดก็ไม่พลาด 
กุศลธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลอยู่กับสติแล้ว 

สติเป็นใหญ่ สติกíา ลังดีแล้ว 
จิตมันจึงรวม 

เพราะสติคุ้มครองจิต”
หลวงปู่ขาว อนาลโย

๗๕



มงคลชีวิต...
พบกับความสุข ความร่มรื่นในชีวิต
 

บทสวดมนต์กลุ่มนี้จะทำาให้พบกับสิ่งที่เป็นมงคลกับ

ชีวิต มีแต่ความสุขความเจริญ สามารถสวดได้ทุกเวลา 

ยกเว้นบทสวดพระคาถาอภยปริตรให้สวดก่อนนอน 

สามารถป้องกันภัยไม่ให้เกิดกับตนเอง ครอบครัว 

และภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๗๖



บทมงคลสูตร
(สิริมงคล และความเจริญรุ่งเรือง ๓๘ ประการ)

เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ 
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม. อะถะโข 

อัญญะตะรา เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา 
อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตวา 

เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา 
ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ. 

เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ 
อัชฌะภาสิ

ข้าพเจ้า (คือ พระอานนทเถระ) ได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง 
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหารอาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้เมืองสาวัตถี ครั้งนั้นแล เทพยดาองค์ใด
องค์หนึ่ง ครั้นเมื่อราตรีปฐมยามล่วงไปแล้ว มีรัศมีอันงามยิ่งนัก ยัง

พระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่าง พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับอยู่โดยที่ใด 
ก็เข้าไปเฝ้าโดยที่นั้น ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว จึงถวายอภิวาทพระผู้มี

พระภาคเจ้า แล้วได้ยืนอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นเทพยดานั้น
ยืนอยู่ในที่สมควร ส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า

ด้วยคาถาว่า

๗๗



พะหู เทวา มะนุสสา จะ  มังคะลานิ อะจินตะยุง 
อากังขะมานา โสตถานัง  พรูหิ มังคะละมุตตะมัง

หมู่เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดี ได้คิดหามงคลทั้ง
หลาย ขอพระองค์จงทรงเทศนามงคลอันสูงสุด

อะเสวะนา จะ พาลานัง  ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ความไม่คบคนพาลทั้งหลาย ๑ ความคบบัณฑิตทั้งหลาย ๑ 
ความบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งหลาย ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จ  เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ความอยู่ในประเทศอันสมควร ๑ ความเป็นผู้มีบุญอันทำาแล้วในกาล
ก่อน ๑ ความตั้งตนไว้ชอบ ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ  วินะโย จ สุสิกขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ความได้ฟังแล้วมาก ๑ ศิลปศาสตร์ ๑ วินัยอันชนศึกษาดีแล้ว ๑ 
วาจาอันชนกล่าวดีแล้ว ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

๗๘



มาตาปิตุอุปัฏฐานัง  ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ความบำารุงมารดาบิดา ๑ ความสงเคราะห์ลูกและเมีย ๑ การงานทั้ง
หลายอันไม่อากูล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ  ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ความให้ ๑ ความประพฤติธรรม ๑ ความสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย ๑ 
กรรมทั้งหลายอันไม่มีโทษ ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

อาระตี วิระตี ปาปา  มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ความงดเว้นจากบาป ๑ ความสำารวมจากการดื่มน้ำาเมา ๑ 
ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

คาระโว จะ นิวาโต จะ  สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา 
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง  เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ความเคารพ ๑ ความไม่จองหอง ๑ ความยินดีด้วยของอันมีอยู่ ๑ 
ความเป็นผู้รู้อุปการะอันท่านทำาแล้วแก่ตน ๑ ความฟังธรรมโดยกาล 

๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

๗๙



ขันตี จะ โสวะจัสสะตา  สะมะญานัญจะ ทัสสะนัง
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ความอดทน ๑ ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑ ความเห็นสมณะทั้งหลาย ๑ 
ความเจรจาธรรมโดยกาล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ  อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ความเพียรเผากิเลส ๑ ความประพฤติอย่างพรหม ๑ ความเห็นอริยสัจ
ท้ังหลาย ๑ ความทำาพระนิพพานให้แจ้ง ๑ ข้อน้ีเป็นมงคลอันสูงสุด

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ  จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว ไม่มีโศก 
ปราศจากธุลี เกษม ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

เอตาทิสานิ กัตวานะ  สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันต ิ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ

เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย กระทำามงคลทั้งหลายเช่นนี้แล้ว 
เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง 

ข้อน้ันเป็นมงคลอันสูงสุด ของเทพยดาและมนุษย์ท้ังหลายเหล่าน้ันแล

๘๐



“ทííาดี ดีกว่าขอพร”
พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต 

(ธมฺมวิตกฺโก)

๘๑



บทอภยปริตร

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ  
โย จามะนาโป สะกุณัส สะสัทโท  
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ 

ลางชั่วร้ายอันใด และอวมงคลอันใด เสียงนก เป็นที่ไม่ชอบใจอันใด  
และบาปเคราะห์อันใด สุบิน (ความฝัน) ชั่ว อันไม่พอใจอันใดมีอยู่ 
ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า 

 

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ  
โย จามะนาโป สะกุณัส สะสัทโท  
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง  
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ 

ลางชั่วร้ายอันใด และอวมงคลอันใด เสียงนก เป็นที่ไม่ชอบใจอันใด  
และบาปเคราะห์อันใด สุบิน (ความฝัน) ชั่ว อันไม่พอใจอันใดมีอยู่ 
ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมเจ้า 

 

๘๒



ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 
โย จามะนาโป สะกุณัส สะสัทโท  
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง  
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ 

ลางชั่วร้ายอันใด และอวมงคลอันใด เสียงนก เป็นที่ไม่ชอบใจอันใด  
และบาปเคราะห์อันใด สุบิน (ความฝัน) ชั่ว อันไม่พอใจอันใดมีอยู่ 
ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์เจ้า

๘๓



บทคาถามงคลจักรวาฬท้ัง ๘  ทิศ 

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำาแพงแก้วทั้ง
เจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว

อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะ-
สะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

 อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำาแพง
แก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว

อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะ-
สะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

 อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำาแพง
แก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว

อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะ-
สะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำาแพงแก้ว
ทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว

อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะ-
สะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

๘๔



“ถ้าใครทíา ไม่ดี หรือโกรธ อย่าโกรธตอบ 
ถ้าท่านโกรธตอบ ท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขา
จงเป็นคนฉลาด สงสาร เห็นใจเขา

เพราะเขากíา ลังได้ทุกข์”
หลวงพ่อชา สุภัทโท

๘๕



แผ่เมตตา...ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
สร้างกุศลให้ตัวเอง
 

การแผ่ความปรารถนา แผ่ความรัก ความปรารถนาดี

ไปยังทุกคน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์

ให้ได้รับความสุขถ้วนหน้า  ทำาให้จิตใจเยือกเย็น โดย

มากจะแผ่เมตตาหลังจากนั่งสมาธิ การแผ่เมตตา 

ต้องแผ่เมตตาให้ตนเองก่อน เพื่อเป็นสักขีพยานว่าตัว

เราก็รักความสุข เกลียดความทุกข์ฉันใด คนอื่นก็เป็น

เช่นเดียวกัน แม้แต่มดตัวเล็กเราไปสะกิดก็กลัวตาย

กลัวเจ็บเหมือนกัน  เราไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนคนอื่น

๘๖



บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ 
(ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข) 

อะหัง นิททุกโข โหมิ 
(ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)

อะหัง อะเวโร โหมิ 
(ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)

 

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ 
(ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ 
(ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจาก

ความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

๘๗



บทแผ่เมตตาสรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา 
สัตว์ท้ังหลายท่ีเป็นเพ่ือนทุกข์, เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันท้ังหมดท้ังส้ิน

  

อะเวรา โหนตุ 
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 

 

อัพยาปัชฌา โหนตุ 
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

  

อะนีฆา โหนตุ 
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 

 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ 
จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตน, ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

๘๘



“ไม่เศร้าโศก ถึงเรื่องที่ล่วงไปแล้ว
ไม่พะวงถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึง

ดíา รงตนอยู่กับปัจจุบัน
ฉะน้ัน ผิวพรรณและใบหน้า จึงผ่องใสมีสุข”

๘๙



บทกรวดน้Ó (แบบย่อ)

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอผลบุญนี้ จงสำาเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า 

ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิด

บทกรวดน้Ó (แบบยาว)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  อุปัชฌายา คุณุตตะรา
ด้วยบุญนี้ อุทิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

 

อาจะริยูปะการาจะ  มาตาปิตา จะ ญาตะกา 
 และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ

 

สุริโย จันทิมา ราชา  คุณะวันตา นะราปิ จะ
 สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ

 

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ  โลกะปาลา จะ เทวะตา 
 พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล 

๙๐



ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ  มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
ยมราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ

 

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ  ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
ขอให้เป็นสุขศานต์ิทุกท่ัวหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองท่ีข้าทำาจงอำานวยศุภผล
 

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ  ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
 ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน 

 

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  อิมินา อุททิเสนะ จะ
ด้วยบุญนี้ที่เราทำา และอุทิศให้ปวงสัตว์

 

ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ  ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
 เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน

 

เย สันตาเน หินา ธัมมา  ยาวะ นิพพานะโต มะมัง 
 สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน

 

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ  ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
มลายสิ้นจากสันดาน ทุกๆ ภพ ที่เราเกิด 

๙๑



อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา
 มีจิตตรง และสติ ทั้งปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศ

เป็นเครื่องขูดกิเลสหาย
 

มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม
โอกาส อย่าพึงมี แก่หมูมารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่อง ประทุษร้าย

ทำาลายล้างความเพียรจม 
 

พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม  นาโถ วะรุตตะโม
พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม

 

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ  สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
 พระปัจเจกะพุทธะสมทบพระสงฆ์ ที่ผึ่งทั้งผอง

 

เตโสตตะมานุภาเวนะ  มาโรกาสัง ละภันตุ มา
 ด้วยอานุภาพนั้น ขอหมู่มารอย่าได้ช่อง

๙๒



 “เมื่อไม่หวั่นไหวต่อความนินทาว่าร้าย
ความอิจฉาริษยาจากผู้อื่น

บุญบารมีก็กล้าขึ้น
ถ้าผู้ใดมีจิตหวั่นไหวต่อคíา สรรเสริญ 

หรือนินทาจากผู้อื่นแล้ว
บุญบารมีก็ไม่แก่กล้าขึ้นได้

ขอให้พากันเข้าใจ”
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

๙๓



บันทึกบุญ

๙๔








