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คาปรารภ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ยึด
มั่นตามหลักการพระพุทธศาสนาที่ว่า มนุษย์เกิดมาประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ กาย
และใจ ในส่วน “กาย” ต้องพัฒนาด้วยอาหาร ออกกาลัง ให้สุขภาพดี และด้วย
การแสดงออกที่เหมาะสมต่อผู้อื่นและสังคม ตามกาหนดที่เรียก ศีล ส่วน “ใจ”
ต้องพัฒนาให้มีความนิ่ง มั่นคง ไม่ย่อท้อ ที่เรียกว่า สมาธิ และอีกส่วนต้องพัฒนา
ใจให้มีปัญญา ฉลาดสามารถเห็นถูก คิดดี และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เรียกว่า
ปัญญา รวมความว่า มนุษย์เกิดมามีทั้งกายและใจ ถ้าจะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ต้อง
พัฒนาด้วยศีล สมาธิ ปัญญา หรือ “ไตรสิกขา” จนถึงขั้นสูงสุดสามารถหลุดพ้น
จากสังสารวัฎนั่นเอง
การสวดมนต์ เป็ น วิธีการหนึ่ งที่จ ะทาให้มนุษย์ส มบูรณ์ขึ้น เริ่มจากการ
ได้รับความคุ้มครองป้องกันจากภยันตรายต่างๆ แล้วก็นาไปสู่การพัฒนาตนให้
สมบูรณ์ด้วยไตรสิกขา กล่าวคือ ขณะสวดมนต์ย่อมไม่เป็นผู้ประกอบกายและวจี
ทุจริต ด้านจิตใจสงบ กุศลจิตและกุศลธรรม เช่น สติ สมาธิ ปีติ ปราโมทย์ เป็นต้น
ย่อมเกิด มีปัญญา เนื่องจากบทสวดมนต์เป็นพุทธพจน์ที่ทรงสั่งสอนสาวก เป็น
อุดมธรรม เช่น ไตรสิกขา ไตรลักษณ์ อริยสัจ มรรค ปฏิจจสมุปบาท ช่วยลดกาม
ราคะ ปฏิฆะ ทิฏฐิ มานะ เป็นต้น ทั้งเป็นการรักษาพุทธพจน์ (แบบมุขปาฐะ) ให้
คงอยู่ตลอดไป และอานิสสงส์สูงสุดคือทาให้ผู้สวดมนต์มีปัญญาสามารถหลุดพ้น
จากกิเลสได้
คู่ มื อ สวดพุ ท ธมนต์ เ ล่ ม นี้ ได้ เ รี ย บเรี ย งให้ มี เ นื้ อ หาตามล าดั บ หมวดหมู่
ดังนี้คื อ “บู ชาพระรั ต นตรั ย หัว ใจพระพุทธศาสนา คาถาป้ องกั น ภัย เสริ ม
กาลังใจนพเคราะห์ จาเพาะมงคลเมตตา รักษาศาสนพิธี ครู นักเรี ยนดีวิถี
พุทธ” ทั้งบทสวดมนต์ก็มีคาแปลโดยสรุปให้เข้าใจในเนื้อหาด้วย เรียกได้ว่ามี
เนื้อหาครบทั้งด้านความรู้ ความศักดิ์สิทธิ์ วิธีคิดและแนวปฏิบัติ ที่ท่านสามารถใช้
“ศึกษาก็ได้ สวดก็ดี ศาสนพิธีพร้อม น้อมนาสู่การปฏิบัติ”

คู่มือสวดพุทธมนต์ ฉบับพุทธบริหารการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ ๑ นี้ เป็นฉบับ
พิเศษ พิมพ์เผยแพร่ในวาระครบ ๕๔ ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เชิ ญ เถิ ด ท่ า นทั้ ง หลาย
มาร่วมกันสวดมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตน บุคคลในครอบครัว และสรรพสัตว์ผู้
เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็ บ ตาย ขอท่านจงได้รั บ การคุ้มครองป้อ งกันจากผองภั ย
บริบูรณ์ด้วยไตรสิกขา รักษาพุทธพจน์ และหมดจดจากสงสาร โดยทั่วกัน
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สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
เอตัง พุทธานะ สาสะนังฯ
การไม่ทาความชั่วทั้งปวง ๑ การบาเพ็ญแต่ความดี ๑
การทาจิตของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

การสวดมนต์
ความหมายของการสวดมนต์
การสวดมนต์ หมายถึง การท่องบ่นสาธยายบทสวดเป็นทานองมนต์ ซึง่
เป็นคาภาษาบาลีที่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกโดยตรง อีกส่วน
หนึ่งเป็นบทที่อาจารย์ทั้งหลายแต่งขึ้น เพื่อใช้สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนะตรัย
และเพื่อป๎ดเป่าทุกข์ภัยหรือเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคคลและสถานที่
การสาธยายมนต์ หมายถึง การเอาพุทธมนต์ หรือพุทธพจน์บทต่างๆ มา
ท่อง มาสวด พิจารณา แจกแจง ทาความเข้าใจความหมายของพุทธมนต์บทนั้น
เพื่อเป็นการศึกษา ทรงจา และรักษาพระพุทธพจน์ไว้ส่วนหนึ่ง (มุขปาฐะ)
การร่ายมนต์ หมายถึง การร่ายเวทย์มนต์คาถา ซึ่งสื่อไปในทางไสย
ศาสตร์ พุทธศาสนาไม่มีการใช้คานี้
สิ่งที่ใช้สวด หรือสาธยายนั้น มีอยู่ ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ คาถา สูตร
และปริตร มีความหมายดังนี้
คาถา เป็นบทที่ร้อยกรองขึ้นมาตามแบบแผนที่กาหนด เพื่อใช้ในการสวด
ทานอง เช่น บทพาหุงฯ ก็เป็นคาถา เรียกว่า วสันตดิลกคาถา เป็นต้น
สูตร หรือ พระสูตร เป็นคาสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแก่สาวก มี
ความเกี่ยวเนื่องกันเรื่องอะไร พระองค์ก็จะยกบุคคลหรือสถานที่นั้นขึ้นอ้าง เช่น
องคุลิมาลสูตร เป็นต้น
ปริตร แปลว่า เครื่องป้องกัน คุ้มครอง รักษา เช่น สวดบทกรณีเมตตสูตร
เพื่อป้องกันภูตผีปีศาจไม่ให้รบกวน มีเมตตาจิตต่อกัน เป็นต้น

ความเป็นมาของการสวดมนต์
การสวดพุทธมนต์เมื่อเกิดขึ้นครั้งแรก โดยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต เช่น
การให้พรหลังฉัน แต่ก่อนไม่มีการสวดให้พร จนเมื่อชาวบ้านเริ่มพูดกันว่าอยากให้
มีการให้พรเหมือนลัทธิอื่นบ้าง พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุให้พรแก่ญาติ

โยม การสวดพุทธมนต์หรือเจริญพุทธมนต์ น่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกโดยพุทธานุญาต
ในระหว่างพรรษาที่ ๒-๔ หลังการตรัสรู้ กล่าวคือ กาลครั้งหนึ่ง ณ กรุงเวสาลี
แคว้นวัชชี ได้เกิดทุพภิกขภัย ฝนแล้ง ข้าวกล้าแห้งตาย คนยากคนจนอดอาหาร
ล้มตายเป็นจานวนมาก ซากศพถูกขนไปโยนทิ้งกองรวมกันที่ป่านอกเมือง ทาให้
เกิดโรคอหิวาห์ระบาดหนัก พวกอมนุษย์เมื่อได้กลิ่นซากศพก็พากันเข้าเมืองมาทา
ร้ายผู้คน ประชาชนล้มตายมากยิ่งขึ้น แม้จะทาพลีกรรมและบวงสรวงต่างๆ นานา
แล้วก็ตาม บรรดาเจ้าลิจฉวีจึงประชุมกันว่า จะขอนิมนต์พระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้น
ทรงประทับอยู่ที่เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งอยู่ห่างกัน ๓๐ โยชน์
พระพุทธเจ้ารับนิมนต์ แล้วเสด็จมาทางแม่น้าคงคาพร้อมกับภิกษุ ๕๐๐
รูป เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือประทับพระบาทลงบนพื้นแผ่นดินเวสาลีเป็นครั้งแรก ก็
เกิดมหัศจรรย์ฝนโบกขรพรรษตกลงมามืดฟ้ามัวดิน น้าเจิ่งนองไปทั่วนคร พัดพา
ซากศพลงแม่น้าคงคาไปจนหมด พื้นแผ่นดินเวสาลีจึงสะอาดสะอ้านปลอดจาก
เชื้อโรคไปเป็นลาดับแรก
จากนั้นพระองค์ก็เสด็จเข้านครเวสาลี ตอนเสด็จเข้าประตูพระนคร พวก
เทวดาผู้ใหญ่มีท้าวสักกเทวราช เป็นต้น นาเสด็จอยู่ด้านหน้า พวกอมนุษย์เห็น
เทวดาผู้ใหญ่นาหน้ามาก็หนีกระจายไป แต่ก็ยังมีบางพวกแอบๆ ซ่อนๆ อยู่ตาม
ซอกหลืบในนคร จากนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสสอนพุทธมนต์ชื่อรัตนปริตรแก่พระ
อานนท์ ให้พระอานนท์นาภิกษุและเจ้าลิจฉวีเดินสวดพุทธมนต์บทนี้ไปในระหว่าง
กาแพงนคร ๓ ชั้น พระอานนท์และภิกษุก็เดินสวดพุทธมนต์นี้อยู่ตลอด ๗ วัน
บรรดาอมนุษย์ภูติผีปีศาจที่ยังแอบซ่อนอยู่ในนครอยู่ไม่ได้พากันหนีไปจนหมดสิ้น
ความสงบสุข และศิริมงคลกลับคืนสู่ชาวเวสาลีอีกครั้ง
จากนั้นจึงมีพัฒนาการต่อมาโดยลาดับ
มีการนาพุทธวัจนะบางบทที่
ไพเราะมาสวดเป็นพุทธมนต์ บางทีก็ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยเฉพาะ เช่น ชัยมงคล
คาถา(พาหุง) บททาวัตรเช้า-เย็น บทพิจารณาสังขาร และการจัดหมวดหมู่ ๗
ตานาน และ ๑๒ ตานาน ซึ่งเป็นที่นิยมและแพร่หลายมาจนถึงป๎จจุบันนี้

คู่มือสวดพุทธมนต์

๒

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

อานิสงส์ของการสวดมนต์
อานิสงส์หรือประโยชน์ของการสวดมนต์มีมากมายกล่าวโดยสรุป ดังนี้
๑. มีความสันติสุขและโชคดีประการต่างๆ กล่าวคือ ผู้มีปกติกราบไหว้
อ่อนน้อมถ่อมตน การสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และการสาธยายมนต์ต่างๆ ย่อม
ได้รับความสุขและการคุ้มครองป้องกันจากภยันตรายทั้งหลายทั้งตนเองและผู้อื่น
๒. มีไตรสิกขาบริบูรณ์ กล่าวคือ ขณะสวดมนต์ต้องเตรียมกาย วาจา ให้
พร้อมก่อน ไม่เป็นผู้ประกอบกายและวจีทุจริต เรียกว่า มีสีลสิกขา การสวดมนต์
ทาให้จิตใจสงบ สมาธิบริบูรณ์ กุศลจิตและกุศลธรรม เช่น สติ สมาธิ ปีติ
ปราโมทย์ เป็นต้นย่อมเกิด และทาให้อกุศลจิตและอกุศลธรรม เช่น นิวรณ์ ๕
กามฉันท์ พยาบาท ถินมิทธะ อุทธัจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา เป็นต้น ย่อมสงบ
เรียกว่า มีจิตสิกขา การสวดมนต์ทาให้มปี ๎ญญา เนื่องจากบทสวดมนต์เป็นพุทธ
พจน์ที่ทรงสั่งสอนสาวก เป็นอุดมธรรม เช่น ไตรลักษณ์ อริยสัจ อริยมรรค
ปฏิจจสมุปบาท ช่วยลดอนุสยั กิเลส คือ กิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในจิต
คือ กามราคะ ปฏิฆะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา มานะ ภวราคะ อวิชชา เป็นต้น เรียกว่า
ป๎ญญาสิกขา
๓. เป็นการรักษาพุทธพจน์ไม่ให้สูญหาย กล่าวคือ การสวดมนต์เป็นการ
จารึกพุทธพจน์ไว้ด้วยวิธีการท่องจา (มุขปาฐะ) ในใจคน ซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมที่
พุทธสาสนิกชนได้ทาสืบเนื่องกันมา ทาให้พุทธพจน์เจริญมั่นคงยิ่งๆ ขึ้น
๔. นาไปสู่ความหลุดพ้นจากสังสารวัฎ ดังในวิมุตติสูตรกล่าวไว้ว่า การ
สาธยายมนต์ คือเหตุแห่งความหลุดพ้น (วิมุตติ) อย่างหนึ่งใน ๕ ประการ ได้แก่
การฟ๎งธรรม การเทศน์ การสาธยาย การคิดอย่างแยบคาย การแทงตลอดด้วย
ป๎ญญา ดังความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพื่อน
สพรหมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดง
ธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดาร ก็แต่ว่าภิกษุ
ย่อมทาการสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดาร เธอย่อม
เข้าใจอรรถ เข้าใจธรรมในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้
ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์
คู่มือสวดพุทธมนต์

๓

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

เมื่อเกิดปราโมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบ ผู้มีกายสงบแล้ว
ย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อ
ที่ ๓” (อัง.ป๎ญจ. ๒๒/๒๖/๒๑-๒๓)
สรุปอานิสงส์ของการสวดมนต์ให้จาง่ายๆ ว่า ปกป้องผองภัย บริบูรณ์
ไตรสิกขา รักษาพุทธพจน์ หมดจดจากสงสาร

คู่มือสวดพุทธมนต์

๔

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ เปิดดาเนินการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๔ เป็น
ต้นมา นับเป็นคณะที่ ๒ ต่อจากคณะพุทธศาสตร์ ในระยะแรกจัดการศึกษาเป็น ๔
ภาควิชา คือ ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๖ ได้ปรับโครงสร้างคณะ
เป็น ๓ ภาควิชา คือ ภาควิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
สังคมศึกษา ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
ป๎จจุบันคณะครุ ศาสตร์แบ่ง ส่ วนงานตามประกาศ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็น ๖
ส่วน ประกอบด้วย สานักงานคณบดี ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว ภาควิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน โรงเรียนบาลี
เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา และมีกลุ่มงานหรือโครงการพิเศษอีก
หลายโครงการ

วัตถุประสงค์ของคณะครุศาสตร์
๑. เพื่อจัดการศึกษาแก่พระภิกษุส ามเณร บุคคลทั่ว ไป ให้มี ความรู้
ความสามารถในศาสตร์ความเป็นครู การจัดการศึกษา การสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นาด้านจิตใจ
และป๎ญญา รู้จักเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
๓. เพื่อประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การ
วิจัย และบริการ
๔. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการศึกษาและพุทธธรรมสู่
สังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ธารงรักษาเอกลักษณ์ และภูมิป๎ญญาไทย

คู่มือสวดพุทธมนต์

๕

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

การจัดการศึกษา
ป๎จ จุ บั น คณะครุ ศาสตร์ ได้เปิ ด สอนระดับ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี เปิดสอน ๕ สาขาวิชา ได้แก่
๑. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
๒. การสอนพระพุทธศาสนา
๓. สังคมศึกษา
๔. การสอนภาษาไทย
๕. การสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประกาศนียบัตร ๓ หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา
(ป.ทศ.) ประกาศนีบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) และประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ๓ สาขาวิชา คือ การบริหารการศึกษา
การสอนสังคมศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และปริญญาเอก ๑
สาขาวิชา คือ พุทธบริหารการศึกษา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
ศึกษาดี มีคุณธรรม นาความรู้สู่สังคม
ปณิธาน
จะพัฒนาบัณฑิตให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด
เป็นผู้นาด้านจิตใจและป๎ญญา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
สร้างคนดีและคนเก่งอย่างมีสมรรถภาพ
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
คู่มือสวดพุทธมนต์

๖

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการวิชาการแก่สังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สีประจาคณะครุศาสตร์ : สีแสด

คณบดีคณะครุศาสตร์
๑. พระมหาจาลอง ภูริปํฺโญ (สารพัดนึก) วัดอนงคาราม
พ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๒๑ (ป๎จจุบัน ศ.พิเศษ ดร.จาลอง สารพัดนึก)
๒. พระมหากนกพันธุ์ องฺควณฺโณ (นงนุช) วัดมหาธาตุ
พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๒๓
๓. พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ (เชิดสูงเนิน) วัดมหาพฤฒาราม
พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๓ (ป๎จจุบัน พระสุธีวรญาณ,รศ.ดร.)
๔. พระมหากิตติ อตฺตาโภ วัดมหาธาตุ พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๔
๕. พระประสิทธิสุตตคุณ (สวัสดิ์ อตฺถโชโต) วัดสระเกศ
พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๓๐
๖. พระครูศรีธรรมปฏิภาณ (สมภพ ปุํฺญาคโม) วัดอรุณราชวราราม
พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๓
๗. พระครูวินัยธรสุเมธ ธีรธมฺโม วัดมหาธาตุ พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๖
๘. พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ),ผศ. วัดสามพระยา
พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๕๒
(ป๎จจุบันเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา)
๙. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร. วัดราชโอรสาราม
พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ และ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
๑๐. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ดร. (เชี่ยว ชิตินฺทริโย) วัดปทุมคงคา
พ.ศ.๒๕๕๘ – ป๎จจุบัน

คู่มือสวดพุทธมนต์

๗

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

อานิสงส์ของการสวดมนต์
ปกป้องผองภัย บริบูรณ์ไตรสิกขา
รักษาพุทธพจน์ หมดจดจากสงสาร

คู่มือสวดพุทธมนต์

๘

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

บูชาพระรัตนตรัย
บูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปชู ะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมา ชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

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

สรรเสริญพระรัตนตรัย
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ
สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธั ม โม สั น ทิ ฏ ฐิ โ ก อะกาลิ โ ก
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติฯ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะ
วะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะ
ยุคานิ อัฏ ฐะ ปุริสะปุ คคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสัง โฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

คู่มือสวดพุทธมนต์
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หัวใจพระพุทธศาสนา
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ
อิสิปะตะเน มิคะทาเยฯ ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู
อามันเตสิฯ
เท๎ว เม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย จายัง
กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย
อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย
อะนัตถะสัญหิโตฯ
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา
ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ
อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
อะยะเมวะ อริโย อัฏฐังคิโก มัคโคฯ เสยยะถีทังฯ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวา
ยาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิฯ

คู่มือสวดพุทธมนต์
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อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิ มา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ
อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจังฯ ชาติปิ ทุกขา
ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะ ทุกขะ โทมะนัสสุ
ปายาสาปิ ทุกขา อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข
ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง สั งขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา
ทุกขาฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสมุ ทะโย อริยะสัจจังฯ ยายัง
ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัต๎ระ ตัต๎ราภินันทินีฯ
เสยยะถีทังฯ กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหาฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อริยะสัจจังฯ โย ตัสสา
เยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ
อะนาละโยฯ
อิ ทั ง โข ปะนะ ภิ ก ขะเว ทุ ก ขะนิ โ รธะคามิ นี ปะฏิ ป ะทา
อะริยะสัจจังฯ
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโคฯ เสยยะถีทังฯ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวา
ยาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิฯ
อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตั ง โข ปะนิ ทั ง ทุ ก ขั ง อะริ ย ะสั จ จั ง ปะริ ญ เญยยั น ติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญานัง
คู่มือสวดพุทธมนต์
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อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตั ง โข ปะนิ ทั ง ทุ ก ขั ง อะริ ย ะสั จ จั ง ปะริ ญ ญาตั น ติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญาอุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
อิทัง ทุกขะสมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะสมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ
นุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจจิกาตัพพันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจจิกะตันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

คู่มือสวดพุทธมนต์
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อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิฯ
ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ
ปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง
อะโหสิฯ
เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก
สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพ๎ราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ
อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสมั พุทโธ ปัจจัญญาสิงฯ
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ
ปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสทุ ธัง
อะโหสิฯ
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก
สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง
สัมมาสัมโพธิง อะภิสมั พุทโธ ปัจจัญญาสิงฯ

คู่มือสวดพุทธมนต์
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ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ
อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติฯ
อิทะมะโว จะ ภะคะวาฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู
ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุงฯ อิมัสม๎ ิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง
ภัญญะมาเน อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะ
จักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ สมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติฯ
ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา สัททะมะ
นุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา
พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา
โลกัส๎มินติฯ
ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ตาวะติงสานัง เท
วานัง สัททัง สุตวา
ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ยามานัง เทวานัง สัททัง
สุตวา
ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง
สุตวา
นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ นิมมานะระตีนัง
เทวานัง สัททัง สุตวา
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ปะระนิม
มิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา
คู่มือสวดพุทธมนต์
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พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย อะนุต
ตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยงั สะมะเณนะ วา
พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา
โลกัส๎มินติฯ
อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา
สัทโท อัพภุคคัจฉิฯ
อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ
สัมปะเวธิฯ
อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัม
เมวะ เทวานัง เทวานุภาวังฯ
อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ
โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติฯ
อิติหิทัง อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญ เตววะ
นามัง อะโหสีติฯ

คาแปล (โดยสรุป)
ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้สดับมาว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่
ที่ป่า อิสิ ป ตนมฤคทายวั น เขตกรุ ง พาราณสี ณ ที่นั่ นพระผู้ มี พระภาคได้รั บสั่ ง
กับป๎ญจวัคคีย์ว่า ที่สุด ๒ อย่างนี้บรรพชิตไม่พึงเสพ กล่าวคือ
๑. กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขทั้งหลาย เป็นสิ่งอันทราม
เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
๒. อัตตกิลมถานุโยค การประกอบความลาบากเดือดร้อนแก่ตน เป็นทุกข์
ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
มัชฌิมาปฏิปทา ไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุด ๒ อย่างนั้น ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว

คู่มือสวดพุทธมนต์
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ปฏิปทานี้ก่อให้เกิดจักษุญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ และ
เพื่อพระนิพพาน
มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทานั้ น ได้ แ ก่ อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘ คื อ สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มา
สังกัป ปะ สั มมาวาจา สั มมากัมมัน ตะ สั มมาอาชีวะ สั มมาวายามะ สั มมาสติ
สัมมาสมาธิ
ภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ คือ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความ
ตาย ความโศก ความคร่าครวญ ความทุกข์ โทมนัส ความคับแค้นใจ ความ
ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ความไม่ได้สิ่งที่
ปรารถนาล้วนเป็นทุกข์ โดยย่ออุปทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
ทุ ก ขสมุ ทั ย อริ ย สั จ คื อ ตั ณ หาอั น ท าให้ เ กิ ด อี ก ประกอบด้ ว ยความ
เพลิ ด เพลิ น และความก าหนั ด มี ป รกติ ใ ห้ เ พลิ ด เพลิ น ในอารมณ์ นั้ น ๆ คื อ
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ทุกขนิโ รธอริ ยสั จ คือ ความดับ ตัณหาไม่เหลื อด้ว ยวิราคะ ความสละ
ความสละทิ้ง ความพ้น ความไม่อาลัยในตัณหา
ทุ ก ขนิ โ รธคามิ นี ป ฏิ ป ทาอริ ย สั จ คื อ อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘ นี้ แ หละ คื อ
สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
จักษุญาณ ป๎ญญา วิชชา แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่
เคยสดับมาก่อนว่า นี้คือ ทุกขอริยสัจ ที่เราควรกาหนดรู้ และเราได้กาหนดรู้แล้ว
นี้คือทุกขสมุทยอริยสัจ ที่เราควรละเสีย และที่เราละได้แล้ว
นี้คือทุกขนิโรธอริยสัจ ที่เราควรทาให้แจ้ง และที่เราได้ทาให้แจ้งแล้ว
นี้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาริยสัจที่เราควรให้เจริญ และที่เราให้เจริญแล้ว
ภิกษุทั้งหลาย ญาณทัสสนะของเราในอริยสัจ ๔ เหล่านี้ ๓ รอบ ๑๒ อาการ
นี้ ยังไม่หมดจดดีตราบใด เราก็ยังไม่ยืนยันว่า เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอัน
ยอดเยี่ยมในโลก กับทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณ
พราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ตราบนั้น

คู่มือสวดพุทธมนต์
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ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแก่เราว่า ความหลุดพ้นของเราไม่กาเริบ ชาตินี้เป็น
ชาติสุดท้าย บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีอีก พระผู้มีพระภาคได้ตรัสธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
นี้แก่ภิกษุป๎ญจวัคคีย์
ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดแก่พระโกณฑัญญะว่า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวง มีความดับไปเป็นธรรมดา
ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ทวยเทพชั้น
ภุมมะกระจายข่าวว่า นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคทรงให้
เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี อันสมณะ พราหมณ์
เทวดา มาร พรหม หรือใดๆ ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้
ทวยเทพชั้นจาตุมหาราช สดับเสียงของทวยเทพชั้นภุมมะได้กระจายข่าว
ต่อไปฯลฯ
ทวยเทพชั้น ดาวดึ งส์ สดับ เสี ย งของทวยเทพชั้ น จาตุม หาราช แล้ ว ได้
กระจายข่าวต่อไป ทวยเทพชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี
ได้กระจายข่าวต่อไป
ทวยเทพที่ นั บ เนื่ องในหมู่ พรหมชั้น พรหมปาริสั ช ชา พรหมปโรหิ ต า
มหาพรหม ปริตตาภา อัปปมาณาภา อาภัสสรา ปริตตสุภา อัปปมาณสุภา
สุภกิณหกา เวหัปผลา อวิหา อตัปปาสุทัสสา สุทัสสี ได้กระจายข่าวต่อไป
ทวยเทพชั้นอกนิฏฐภพสดับเสียงของเหล่าทวยเทพชั้นสุทัสสี แล้วก็กระจาย
ข่าวว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้ว ณ ป่า
อิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี อันสมณะพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม
หรือใครๆ ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้
เพี ย งครู่ เ ดี ย ว เสี ย งป่ า วประกาศได้ ก ระจายขึ้ น ไปถึ ง พรหมโลก ด้ ว ย
ประกาศฉะนี้
โลกธาตุขนาดเล็กมีหมื่นจักรวาล ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างอันเจิด
จ้า หาประมาณมิได้ ก็ปรากฏในโลก ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย
ลาดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานว่า ผู้เจริญทั้งหลาย โกณ
ฑัญญะได้รู้แล้วหนอๆ ดังนั้น คาว่า อัญญาโกณฑัญญะ จึงได้เป็นชื่อของท่าน
พระโกณฑัญญะ นั่นแล
คู่มือสวดพุทธมนต์
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อนัตตลักขณสูตร
เอวัมเม สุตงั ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ
อิสิปะตะเน มิคะทาเย ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู
อามันเตสิฯ
รูปัง ภิกขะเว อะนัตตาฯ รูปัญจะหิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิส
สะ นะยิทัง รูปัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ รูเป เอวัง
เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติฯ
ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว รูปัง อะนัตตา ตัส์มา รูปัง อาพาธายะ
สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ รูเป เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา
อะโหสีตฯิ
เวทะนา อะนัตตาฯ เวทะนา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ นะยิทัง เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ
เวทะนายะ เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติฯ
ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา ตัส๎มา เวทะนา
อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ เอวัง เม เวทะนา
โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติฯ
สัญญา อะนัตตาฯ สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ นะยิทัง สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ
สัญญายะ เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติฯ
ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สัญญา อะนัตตา ตัส๎มา สัญญา
อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ สัญญายะ เอวัง เม สัญญา
โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติฯ
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สังขารา อะนัตตาฯ สังขารา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิส
สะ นะยิทัง สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ
เอวัง เม สังขารา โหตุ เอวัง เม สังขารา มา อะโหสีติฯ
ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สังขารา อะนัตตา ตัส๎มา สังขารา
อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ เอวัง เม สังขารา
โหตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติฯ
วิญญาณัง อะนัตตาฯ วิญญาณัง จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา
อะภะวิสสะ นะยิทัง วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ
จะ วิญญาเณ เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา
อะโหสีติฯ ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา ตัส๎มา
วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ วิญญาณัง เอวัง
เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะเหสุนติฯ
ตัง กิมมัญญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติฯ
อะนิจจัง ภันเตฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติฯ ทุกขัง
ภันเตฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง
สะมะนุปัสสิตงุ เอตัง มะมะ เอโสหะมัส์มิ เอโส เม อัตตาติฯ โน
เหตัง ภันเตฯ
ตัง กิมมัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจัง วา อะนิจจัง วาติฯ
อะนิจจัง ภันเตฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติฯ ทุกขัง
ภันเตฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง
สะมะนุปัสสิตงุ เอตัง มะมะ เอโสหะมัส์มิ เอโส เม อัตตาติฯ โน
เหตัง ภันเตฯ
ตัง กิมมัญญะถะ ภิกขะเว สัญญา นิจจัง วา อะนิจจัง วาติฯ
อะนิจจัง ภันเตฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติฯ
คู่มือสวดพุทธมนต์
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ทุกขัง ภันเตฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง
กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส์มิ เอโส เม
อัตตาติฯ โน เหตัง ภันเตฯ
ตัง กิม มัญญะถะ ภิกขะเว สังขารา นิจจัง วา อะนิจจัง
วาติฯ อะนิจจัง ภันเตฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติฯ
ทุกขัง ภันเตฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ
ตัง สะมะนุปัสสิตงุ เอตัง มะมะ เอโสหะมัส์มิ เอโส เม อัตตาติฯ
โน เหตัง ภันเตฯ
ตัง กิมมัญญะถะ ภิกขะเว วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติฯ
อะนิจจัง ภันเตฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติฯ
ทุกขัง ภันเตฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง
สะมะนุปัสสิตงุ เอตัง มะมะ เอโสหะมัสม๎ ิ เอโส เม อัตตาติฯ โน
เหตัง ภันเตฯ
ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุป
ปันนัง อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หีนงั วา
ปะณีตัง วา ยันทูเร สันติเก วา สัพพัง รูปัง เนตัง มะมะ เนโส
หะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปัญญายะ
ทัฏฐัพพังฯ
ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา
พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หินัง วา ปะณีตา วา ยา ทูเร
สันติเก วา สัพพา เวทะนา เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส
อัตตาติฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพังฯ
ยา กาจิ สัญญา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา
พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หินัง วา ปะณีตา วา ยา ทูเร
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สันติเก วา สัพพา สัญญา เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส
อัตตาติฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพังฯ
ยา กาจิ สังขารา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา
พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หินัง วา ปะณีตา วา ยา ทูเร
สันติเก วา สัพเพ สังขารา เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส
อัตตาติฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพังฯ
ยังกิญจิ วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง
วา พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หินัง วา ปะณีตัง วา ยันทูเร
สันติเก วา สัพพัง วิญญาณัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส
อัตตาติฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพังฯ
เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุต๎วา อะริยะสาวะโก รูปัส๎มิงปิ
นิพพินทะติ เวทะนายะปิ นิพพินทะติ สัญญายะปิ นิพพินทะติ
สังขาเรสุปิ นิพพินทะติ วิญญาณัส๎มิงปิ นิพพินทะติฯ นิพพินทัง
วิรัชชะติฯ วิราคา วิมุจจะติ วิมุตตัสม๎ ิง วิมุตตะมีติ ญาณัง โหติ
ขีณา ชาติ วุสิตัง พรัหมะจะริยัง กะตัง กะระณียัง นาปะรัง
อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวาฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขุ
ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุงฯ
อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง ภัญญะมาเน ปัญจะวัต
ติยานัง ภิกขุนัง อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสุติฯ
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คาแปล (โดยสรุป)
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกับพระป๎ญจวัคคีย์ว่า
ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา ถ้ารูปนี้เป็นอัตตา รูปไม่พึงอาพาธ บุคคล
พึงสั่งได้ว่ารูปของเราจงเป็นอย่ างนี้ จงอย่าเป็ นอย่างนั้นเลย ก็เพราะรูปเป็น
อนัตตา จึงมีอาพาธ สั่งไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้ อย่าเป็นอย่างนั้น
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็เป็นอนัตตา ถ้าเป็นอัตตา ก็ไม่
พึงอาพาธ บุคคลพึงสั่งได้ว่าเวทนา สัญญา สั งขาร วิญญาณของเราจงเป็น
อย่างนี้ จงอย่าเป็นอย่างนั้นเลย ก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตา จึงมีอาพาธ สั่ง
ไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้ อย่าเป็นอย่างนั้น
ภิกษุทั้งหลาย รู ป เที่ย งหรื อไม่เที่ย ง? พระป๎ญจวัคคีย์ทูล ว่า ไม่เที่ยง,
ตรัสถามต่อว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ? ตอบว่า เป็นทุกข์,
ถ้าสิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน ควรจะยึดนั้นว่านั่นคือเรา ของเรา
ตัวตนเราอยู่หรือไม่? ตอบว่า ไม่ควรเลย
ภิกษุทั้งหลาย เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง?
พระป๎ญจวัคคีย์ทูลว่า ไม่เที่ยง, ตรัสถามต่อว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์
หรือเป็นสุข? ตอบว่า เป็นทุกข์, ถ้าสิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวน
ควรจะยึดนั้นว่านั่นคือเรา ของเรา ตัวตนเราอยู่หรือไม่? ตอบว่า ไม่ควรเลย
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต
และป๎จจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกล
หรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่ารูป เธอทั้งหลายพึงเห็นรูปนั้นด้วยป๎ญญาอันชอบ
ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา
เวทนา สั ญญา สั ง ขาร และวิ ญญาณอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ที่ เ ป็ น อดี ต
อนาคต และป๎ จ จุ บั น ภายในหรื อ ภายนอก หยาบหรื อ ละเอี ย ด เลวหรื อ
ประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าเวทนา เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วย
ป๎ญญาอันชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตน
ของเรา
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ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้ฟ๎งแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายในรูป
เวทนา สัญญา สังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมสิ้นกาหนัด เพราะ
สิ้นกาหนัด จิตก็พ้น เมื่อจิตพ้นแล้ว ก็รู้ว่าพ้นแล้ว อริยสาวกนั้นทราบชัดว่า
ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทาได้ทาเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อ
ความเป็นอย่างนี้มิได้มี
พระป๎ญจวัคคีย์มีใจยินดีในภาษิตของผู้มีพระภาค เมื่อตรัสไวยากรณภาษิต
นี้จบ จิตของพระป๎ญจวัคคีย์ก็พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะความไม่ถือมั่น
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อาทิตตปริยายสูตร
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติ
คะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะฯ
ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิฯ สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตังฯ
กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตังฯ จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง รูปา
อาทิตตา จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง
จักขุสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง จักขุสมั ผัสสะปัจจะยา อุปปัช
ชะติ เวทะยิตงั สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ
อาทิตตัง เกนะ อาทิตตังฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา
โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ
ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิฯ
โสตัง อาทิตตัง สัททา อาทิตตา โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง
โสตะสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตังฯ
เกนะ อาทิตตังฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง
ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ
อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิฯ
ฆานัง อาทิตตัง คันธา อาทิตตา ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง
ฆานะสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตังฯ
เกนะ อาทิตตังฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง
ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ
อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิฯ
คู่มือสวดพุทธมนต์
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ชิวหา อาทิตตา ระสา อาทิตตา ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง
ชิวหาสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตังฯ
เกนะ อาทิตตังฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง
ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ
อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิฯ
กาโย อาทิตโต โผฏฐัพพา อาทิตตา กายะวิญญานัง อาทิตตัง
กายะสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตังฯ
เกนะ อาทิตตังฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง
ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ
อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิฯ
มะโน อาทิตโต ธัมมา อาทิตตา มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง
มะโนสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง สุขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตังฯ
เกนะ อาทิตตังฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง
ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ
อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิฯ
เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุตวา อะริยะสาวะโก
จักขุส๎มิงปิ นิพพินทะติ รูเปสุปิ นิพพินทะติ จักขุวิญญาเณปิ
นิพพินทะติ จักขุสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทงั จักขุสัมผัสสะปัจ
จะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา
ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติฯ

คู่มือสวดพุทธมนต์

๒๖

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

โสตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ สัทเทสุปิ นิพพินทะติ โสตะวิญญาเณปิ
นิพพินทะติ โสตะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจ
จะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา
ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติฯ
ฆานัส๎มิงปิ นิพพินทะติ คันเธสุปิ นิพพินทะติ ฆานะวิญญา
เณปิ นิพพินทะติ ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง ฆานะ
สัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขงั วา ทุกขัง วา
อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสม๎ ิงปิ นิพพินทะติฯ
ชิวหายะปิ นิพพินทะติ ระเสสุปิ นิพพินทะติ ชิวหาวิญญาเณปิ
นิพพินทะติ ชิวหาสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะ
ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง
วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติฯ
กายัส๎มิงปิ นิพพินทะติ โผฏฐัพเพสุปิ นิพพินทะติ กายะวิญญา
เณปิ นิพพินทะติ กายะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทงั กายะ
สัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา
อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสม๎ ิงปิ นิพพินทะติฯ
มะนัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ธัมเมสุปิ นิพพินทะติ มะโนวิญญาเณปิ
นิพพินทะติ มะโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะ
ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิ ตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะ
สุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติฯ
นิพพินทัง วิรัชชะติฯ วิราคา วิมุจจะติฯ วิมุตตัส๎มงิ วิมุตตะมีติ
ญาณัง โหติ ขีณา ชาติ วุสิตัง พรัหมะจะริยัง กะตัง กะระณียัง
นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติฯ

คู่มือสวดพุทธมนต์
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อิทะมะโวจะ ภะคะวาฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต
ภาสิตัง อะภินันทุงฯ
อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง ภัญญะมาเน ตัสสะ
ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติฯ

คาแปล (โดยสรุป)
พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า ประทั บ อยู่ ณ ต าบลอุ รุ เ วลา แล้ ว เสด็ จ จาริ ก ไปสู่
ตาบลคยาสีสะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ๑,๐๐๐ รูป ล้วนเป็นปุราณชฎิล ณ
ที่นั่น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ว่าดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน อะไรที่ชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน
จักษุ เป็ น ของร้ อ น รู ป ทั้ งหลายเป็ น ของร้ อ น วิญญาณอาศั ยจั กษุเ ป็น ของร้อ น
สัมผัสอาศัยจักษุเป็นของร้อน ความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือมิใช่สุข
มิใช่ทุกข์ ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นป๎จจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อน
ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่า ร้อนเพราะไฟคือราคะ เพราะไฟคือ โทสะ
เพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก่และความตาย ร้อนเพราะ
ความโศก เพราะความราพัน เพราะทุกข์กาย เพราะทุกข์ใจ เพราะความคับแค้น
ใจ
โสตเป็นของร้อน เสียงทั้งหลายเป็นของร้อน ฆานะเป็นของร้อน กลิ่น
ทั้งหลายเป็นของร้อน ชิวหาเป็นของร้อน รสทั้งหลายเป็นของร้อน กายเป็นของ
ร้อน โผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นของร้อน
มนะเป็นของร้อน ธรรมทั้งหลายเป็นของร้อน วิญญาณอาศัยมนะเป็นของ
ร้อน สัมผัสอาศัยมนะเป็นของร้อน ความเสวยอารมณ์เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ
มิใช่ทุกข์มิใช่สุข ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นป๎จจัย แม้นั้นก็เป็นของร้อน ร้อน
เพราะอะไร ร้อนเพราะไฟคือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ ร้อน
เพราะความเกิด เพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศก เพราะความ
ราพัน เพราะทุกข์กาย เพราะทุกข์ใจ เพราะความคับแค้น
คู่มือสวดพุทธมนต์
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ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้ฟ๎งแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่าย แม้ใน
จักษุ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยจักษุ
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศัยจักษุ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่
เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุข ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นป๎จจัย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสต ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงทั้งหลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในฆานะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นทั้งหลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสทั้งหลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะทั้งหลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมนะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมทั้งหลาย
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยมนะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศัย
มนะ
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือมิใช่ทุกข์
มิใช่สุขที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเป็นป๎จจัย
เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมสิ้นกาหนัด เพราะสิ้นกาหนัด จิตก็พ้น เมื่อจิตพ้น
แล้วก็รู้ว่าพ้นแล้ว อริยสาวกนั้นทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบ
แล้ว กิจที่ควรทาได้ทาเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มี
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณภาษิ ตนี้อยู่ จิตของภิกษุ ๑,๐๐๐
รูปนั้น พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น

คู่มือสวดพุทธมนต์
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โอวาทปาฏิโมกขคาถา
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
น หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มงิ
อะธิจิตเต จะ อาโยโค

กุสะลัสสูปะสัมปะทา
เอตัง พุทธานะ สาสะนังฯ
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทฺธา
สมโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโตฯ
ปาติโมกเข จะ สังวโร
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง
เอตัง พุทฺธานะ สาสะนังฯ

คาแปล
การไม่ทาความชั่วทั้งปวง ๑ การบาเพ็ญแต่ความดี ๑ การทาจิตต์ของตน
ให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า
นิพพานเป็นบรมธรรม ผู้ทาร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนคนอื่น
ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ
การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทาร้าย ๑ ความสารวมในปาฏิโมกข์ ๑ ความ
เป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่งนอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิตต์ ๑ นี้
เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

คู่มือสวดพุทธมนต์
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มงคลสูตร
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ อะถะ โข อัญญะตะรา
เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง
เชตะวะนัง โอภาเสตวา เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิตวา ภะคะ
วันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐาสิฯ เอกะมันตัง ฐิตา โข
สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิฯ
พะหู เทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิ อะจินตะยุง
อากังขะมานา โสตถานัง
พรูหิ มังคะละมุตตะมังฯ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ
วินะโย จะ สุสิกขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
ปุตตะ ทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ
ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง
อาระตี วิระติ ปาปา
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง
คาระโว จะ นิวาโต จะ
สันตุฏฐิ จะ กะตัญญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง
คู่มือสวดพุทธมนต์
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ขันตี จะ โสวะจัสสะตา
กาเลนนะ ธัมมะสากัจฉา
ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ
นิพานะสัจฉิกิริยา จะ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตาทิสานิ กัตะวานะ
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง
สัพพัตถะมะปะราชิตา
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ

คาแปล
ข้าพเจ้า (พระอานนท์) สดับมาดังนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่
ณ เชตวันมหาวิหาร อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถี เมื่อล่วง
ปฐมยาม เทวดาองค์หนึ่งมีรัศมีงดงามยิ่งนัก ทาพระเชตวันให้สว่างไสวเข้าไปเฝ้า
พระพุทธเจ้า ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ ณ ที่สมควรข้างหนึ่ง ทูลถามพระพุทธเจ้า
ว่า เทวดาและมนุษย์จานวนมาก เมื่อปรารถนาความสวัสดี พากันคิดค้นหามงคล
ทั้งหลาย ขอพระองค์จงตรัสบอกด้วยเถิดว่า อะไรเป็นมงคลสูงสุด
(พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า)
การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาคนที่ควรบูชา นี้เป็นมงคลสูงสุด
การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ความมีความดีเป็นทุนเดิม การตั้งตนไว้ชอบ นี้เป็นมงคล
สูงสุด ความคงแก่เรียน ความมีศิลปวิทยา ความมีวินัย วาจาสุภาษิตนี้เป็นมงคล
สูงสุด การเลี้ยงดูมารดาบิดา การสงเคราะห์บุตร การสงเคราะห์ภรรยา การ
ทางานไม่คั่งค้าง นี้เป็นมงคลสูงสุด การให้ทาน การประพฤติธรรม การสงเคราะห์
ญาติ การทางานสุจริต นี้เป็นมงคลสูงสุด
การงดเว้นจากความชั่ว การไม่ดื่มน้าเมา ความไม่ประมาทในธรรม นี้เป็น
มงคลสูงสุด ความเคารพ การเจียมตัว ความสันโดษ ความกตัญํู การฟ๎งธรรม
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ตามกาลอันเหมาะสม นี้เป็นมงคลสูงสุด ความอดทน ความเป็นคนว่านอนสอน
ง่าย การพบเห็นสมณะ การสนทนาธรรมตามกาล นี้เป็นมงคลสูงสุด
ความเพียร การประพฤติพรหมจรรย์ การเห็นอริยสัจ การทาพระนิพพาน
ให้แจ้ง นี้เป็นมงคลสูงสุด จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว จิตไม่
เศร้าโศก จิตปราศจากกิเลส จิตเกษมปลอดภัย นี้เป็นมงคลสูงสุด
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย กระทามงคล ๓๘ ประการ ดังที่กล่าวมานี้แล้ว
จะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในทุกสถานที่ ข้อนั้นเป็นมงคล
สูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้แล
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คาถาป้องกันภัย
รตนสูตร (ย่อ)
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง
ปะณีตัง นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทมั ปิ พุทเธ ระตะนัง
ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี
สะมาหิโต นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง
ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวณ
ั ณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะ
มาหุ สมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทมั ปิ ธัมเม ระตะนัง
ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ
โหนติ เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ
มะหัปผะลานิ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ
สุวัตถิ โหตุฯ
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสา
สะนัมหิ เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง
ภุญชะมานา อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ
โหตุฯ
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ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก
ภะวัส๎มิง เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะ
ทีโป อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
คาแปล
ทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรัตนะประณีตอันใดในโลกนี้และโลกอื่น หรือ
ในสรวงสวรรค์ทุกชั้น ทรัพย์หรือรัตนะนั้น จะเสมอเหมือนพระตถาคตไม่มีเลย
รัตนะคือพระพุทธเจ้า เป็นของประณีตเช่นนี้ ด้วยสัจจะข้อนี้ ขอความสวัสดีจงมี
พระธรรมใดที่ปราศจากกิเลส ปราศจากราคะ เป็นอมตะ ประณีตที่พระ
ศากยมุนีพุทธเจ้าทรงมีจิตเป็นสมาธิบรรลุแล้ว พระธรรมนั้นหามีสิ่งใดๆ เสมอ
เหมือนไม่ รัตนะคือพระธรรม เป็นของประณีตเช่นนี้ ด้วยสัจจะข้อนี้ ขอความ
สวัสดีจงมี
สมาธิใดที่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าเป็นอานันตริกสมาธิ หามีสมาธิอื่น
ใดเสมอเหมือนไม่ รัตนะคือพระธรรม เป็นของประณีตเช่นนี้ ด้วยสัจจะข้อนี้ ขอ
ความสวัสดีจงมี
พระอริยบุคคล ๘ ที่สัตบุรุษสรรเสริญ จัดเป็น ๔ คู่ ท่านเหล่านั้น เป็นสาวก
ของพระสุคตเจ้า ควรแก่การทาบุญ ทานที่ถวายแด่พระอริยบุคคล ๘ นั้น มีผล
มาก รัตนะคือพระสงฆ์ เป็นของประณีตเช่นนี้ ด้วยสัจจะข้อนี้ ขอความสวัสดีจงมี
พระอริยบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้า
มีความขยัน
ขวนขวายด้วยดี มีจิตมั่นด้วยสมาธิ ไม่มีความใคร่ พระอริยบุคคล เหล่านั้นได้
บรรลุอรหัต บรรลุอมตธรรม ได้เสวยความดับกิเลสโดยเปล่าๆ (โดยไม่ต้องซื้อหา)
รัตนะคือพระสงฆ์ เป็นของประณีตเช่นนี้ ด้วยสัจจะข้อนี้ ขอความสวัสดีจงมี
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กรณียเมตตสูตร
กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทะ อะนะติมานี สันตุสสะ
โก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ สันตินท๎ริโย จะ
นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร
กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ
สัตตา ภะวันตุ สุขิตตั ตาฯ
เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา ทีฆา
วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา ทิฏฐา วา เย จะ
อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร ภูเต วา สัมภเวสี วา สัพเพ
สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา นะ ปะโร ปะรัง นิกุพ-เพถะ นาติมัญเญถะ
กัตถะจิ นัง กิญจิ พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ
ทุกขะมิจเฉยยะ มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรัก
เข เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสม๎ งิ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง อุทธัง
อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง ติฏฐัญจะรัง
นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ เอตัง สะติง
อะธิฏเฐยยะ พ๎รัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัม
มะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ
คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ
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คาแปล
กิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทา ก็
คือเป็นคนกล้า ซื่อตรง ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง สันโดษ เลี้ยงง่าย มีภารกิจ
น้อย คล่องตัว ระมัดระวังการแสดงออก รู้ตัว ไม่คะนอง ไม่คลุกคลีในตระกูล
ทั้งหลาย ไม่ประพฤติสิ่งที่วิญํูชนตาหนิติเตียนได้ พึงแผ่เมตตาจิตว่า ขอสัตว์
ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขกายสบายใจ มีความเกษมสาราญเถิด
ขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์ลาตัวอ่อนหรือลาตัวแข็ง มีลาตัวยาวหรือลาตัว
ใหญ่ มีลาตัวปานกลางหรือลาตัวสั้น มีลาตัวเล็กหรือลาตัวโต ที่มองเห็นหรือมอง
ไม่เห็น ที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ ที่เกิดแล้วหรือกาลังหาที่เกิดอยู่ก็ตาม ขอสัตว์
ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงสุขกายสบายใจเถิด
บุคคลไม่พึงหลอกลวงผู้อื่น ไม่พึงดูหมิ่นเหยียดหยามใครๆ ไม่พึงมุ่งร้ายต่อ
กันและกัน เพราะมีความขุ่นเคืองโกรธแค้นกันคนเราพึงแผ่ความรักความเมตตา
ไปยังสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้ ดุจดังมารดาถนอมและปกป้องบุตรสุดที่รักคน
เดียวด้วยชีวิตฉะนั้น
พึงแผ่เมตตาจิตไม่มีขอบเขต ไม่คิดผูกเวร ไม่เป็นศัตรูอันหา ประมาณไม่ได้
ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศ ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะ
นอน ตลอดเวลา ที่ตนยังตื่นอยู่ พึงตั้งสติอันประกอบไปด้วยเมตตาจิตนี้ให้มั่นไว้
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า การอยู่ด้วยเมตตานี้เป็นพรหมวิหาร (การอยู่อย่าง
ประเสริฐ)
ท่านผู้เจริญเมตตาจิตที่ละความเห็นผิดแล้ว มีศีล มีความเห็นชอบ ขจัด
ความใคร่ในกามได้ ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกเป็นแน่แท้
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ขันธปริตตสูตร
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพ๎ยาปุตเตหิ เม เมตตัง
เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัท๎รานิ ปัสสันตุ
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิวิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี
สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ
ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ
คาแปล
ข้าพเจ้าขอแผ่ เมตตาให้แก่ ตระกูลพญางูวิรูป๎กข์ ตระกูล พญางูเอราบัถ
ตระกูล พญางูฉัพยาบุ ตร และตระกูล พญางูกัณหาโคตมกะ ข้าพเจ้าขอแผ่
เมตตาไปยังสัตว์ที่ไม่มีเท้า สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า และสัตว์มากเท้า ขอสัตว์ที่
ไม่มีเท้า สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า และสัตว์มากเท้าทั้งหลาย อย่าได้เบียดเบียน
ข้าพเจ้า ขอบุคคลและสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วทั้งสิ้น จงพบแต่สิ่งที่เจริญดีงาม
ถ้วนทั่วทุกตัวตน สิ่งชั่วร้ายใดๆ จงอย่าได้แผ้วพานเลย
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงมี พ ระคุ ณ หาประมาณมิ ไ ด้ พระธรรมมี พ ระคุ ณ หา
ประมาณมิได้ พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมิได้ สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู
แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนู มีประมาณนับได้ ข้าพเจ้า ได้ทาการคุ้มครอง
ป้องกันไว้แล้ว ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงหลีกไปเถิด ด้วยข้าพเจ้า ได้เคารพนบ
นอบแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์แล้ว
คู่มือสวดพุทธมนต์

๓๘

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

วัฏฏกปริตตสูตร
อัตถิ โลเก สีละคุโณ
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ
อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง
สัจจะพะละมะวัสสายะ
สันติ ปักขา อะปัตตะนา
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ

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

คาแปล
คุณคือศีล สัจจะ ชีวิตที่สะอาด และความเอ็นดู มีอยู่ในโลกด้วยสัจจะ
ข้อนั้น เราจักทาสัจกิริยาอันยอดเยี่ยม เราขอระลึกถึงพลานุภาพของพระธรรม
ขอระลึกถึงพระชินเจ้าซึ่งมีอยู่ในปางก่อน แล้วอาศัยกาลังของสัจจะ (ที่มีในตัว)
ทาสัจกิริยา (๓ ประการ คือ)
(๑) ปีกทั้งสองมีอยู่ แต่เราบินไม่ได้ (๒) เท้าทั้งสองก็มีอยู่ แต่เราเดิน
ไม่ได้ (๓) พ่อแม่ก็บินหนีออกไปเสียแล้ว อัคคีเอ๋ย จงถอยกลับไปเสียเถิด
ทันทีที่เราได้ทาสัจ จะ เปลวเพลิงที่ลุกโชติช่วงชัชวาล ได้เว้นที่ไว้ ๑๖
กรีส (ประมาณ ๓๑ วา) (ดับไป) เหมือนเปลวไฟตกมาถึงน้าแล้วดับลงฉะนั้น ไม่
มีสิ่งใดเสมอด้วยสัจจะของเรา นี้คือสัจบารมีของเรา (ตถาคต)

คู่มือสวดพุทธมนต์

๓๙
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อาฏานาฏิยสูตร
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ
สิขิสสะปิ นะมัตถุ
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ
เย จาปิ นิพพุตา โลเก
เต ชะนา อะปิสุณา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง

จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สัพพะภูตานุกัมปิโน
นหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
มาระเสนัปปะมัททิโน
พราหมะณัสสะ วุสีมะโต
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ยะถาภูตัง วิปสั สิสุง
มะหันตา วีตะสาระทา
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
มะหันตัง วีตะสาระทัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ.

คาแปล
ขอนอบน้อมพระวิป๎สสีพุทธเจ้า ผู้ทรงมีพระจักษุ ทรงมีสิริ ขอนอบน้อม
พระสิขีพุทธเจ้า ผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวง ขอนอบน้อมพระเวสสภูพุทธเจ้า ผู้
ทรงชาระล้างกิเลสแล้ว ทรงมีตบะ ขอนอบน้อมพระกกุสันธพุทธเจ้า ผู้ทรงกาจัด
มารและเสนาแห่งมาร ขอนอบน้อมพระโกนาคมนพุทธเจ้า ผู้ทรงลอยบาปแล้ว
ทรงอยู่จบพรหมจรรย์ ขอนอบน้อมพระกัสสปพุทธเจ้า ผู้ทรงพ้นพิเศษแล้วในสิ่ง
ทั้งปวง ขอนอบน้อมพระอังคีรสพุทธเจ้า ผู้ศากยบุตร ทรงมีสิริ ทรงแสดงธรรม
เป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงนี้

คู่มือสวดพุทธมนต์

๔๐
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อนึ่ง พระพุทธเจ้ าเหล่าใดในโลก ผู้ ดับกิเลสได้แล้ว เห็ นแจ่มแจ้งตาม
ความเป็นจริง พระพุทธเจ้าเหล่านั้น เป็นผู้ไม่มีวาจาส่อเสียด เป็นผู้ยิ่งใหญ่ มี
ความกล้าหาญ เหล่าเทวดาและมนุษย์ย่อมนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้น ผู้โค
ตมโคตร พระองค์ใด ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงถึงพร้อม
ด้วยวิชชาและจรณะ ทรงกล้าหาญ ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระโคตมพุทธ
เจ้า ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะพระองค์นั้น

โพชฌังคปริตตสูตร
โพชฌังโค สะติสังขาโต
วิริยัมปีติปัสสัทธิ
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
มุนินา สัมมะทักขาตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ
คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา
เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกะทา ธัมมะราชาปิ
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา
มัคคาหะตะกิเลสาวะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
คู่มือสวดพุทธมนต์

๔๑

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สัตเต เต สัพพะทัสสินา
ภาวิตา พะหุลีกะตา
นิพพานายะ จะ โพธิยา
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
เคลัญเญนาภิปีฬิโต
ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

คาแปล
โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติ ธัมมวิจัย วิริยะ ปีติ ป๎สสัทธิ สมาธิ และ
อุเบกขา เป็นธรรมที่พระมุนีผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้แล้วโดยชอบ บุคคลทา
ให้เกิดแล้ว ทาให้มากยิ่งขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ และเพื่อพระ
นิพพาน ด้วยการกล่าวคาสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเถิด
สมัยหนึ่ง พระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระกัสสปะ
อาพาธ ได้รับความลาบาก พระองค์ทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการ (ให้ฟ๎ง) ท่าน
ทั้งสองต่างชื่นชมพระธรรมเทศนานั้น หายจากอาพาธในทันที ด้วยการกล่าวคา
สัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ในกาลทุกเมื่อเถิด
แม้แต่พระธรรมราชาเอง ครั้งหนึ่ง ทรงพระประชวรเป็นไข้ ได้ตรัสให้พระจุ
นทเถระสวดโพชฌงค์นั้นถวายโดยความเคารพ พระพุทธองค์ทรงบันเทิงพระหทัย
ทรงหายจากโรคาพาธนั้นโดยพลัน ด้วยการกล่าวคาสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่
ท่านในกาลทุกเมื่อเถิด
อาพาธทั้งหลายของท่านผู้แสวงหาพระคุณใหญ่แม้ทั้ง ๓ องค์นั้นหายแล้ว
ดุจดังกิเลสที่อริยมรรคกาจัดได้แล้ว ได้ถึงความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการ
กล่าวคาสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเถิด

คู่มือสวดพุทธมนต์
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เสริมกาลังใจนพเคราะห์
คาถาประจาวันอาทิตย์ (โมรปริตตคาถา)
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา
วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม
เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุต
ตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา
อเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา
วิหะเรมุ รัตติง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม
เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุต
ตานัง นะโม วิมุตติยา อิมงั โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา
(สวดวันละ ๖ จบ จะมีความรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล)

คาแปล
ดวงตาของโลก เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอันเอก มีรัศมีงามดังทองสว่างไสว
ทั่วปฐพี กาลังอุทัยขึ้นมา เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ที่มีรัศมี
งามดังทอง สว่างไสวนั้น วันนี้ข้าพเจ้าได้รับการคุ้มครองจากท่านแล้ว จึงอยู่
เป็นสุขตลอดวัน
พระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลายผู้ รู้ จ บธรรมทั้ ง ปวง ข้ า พเจ้ า ขอนอบน้ อ มต่ อ
พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น ขอนอบน้อมพระป๎ญญาตรัสรู้ของพระองค์ ขอ
คู่มือสวดพุทธมนต์

๔๓
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นอบน้อมผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลาย ขอนอบน้อมความหลุ ดพ้นของท่านเหล่านั้น
และขอท่านจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วย นกยูงนั้นร่ายปริตรนี้แล้ว จึงไปเที่ยวหา
อาหาร
ดวงตาของโลก เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอันเอก มีรัศมีงามดังทองสว่างไสว
ทั่วปฐพี กาลังอัสดงคต เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ที่มีรัศมี
งามดังทอง สว่างไสวทั่วปฐพีนั้น วันนี้ข้าพเจ้าได้รับการคุ้มครองจากท่านแล้ว
จึงอยู่เป็นสุขตลอดคืน
พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้รู้จบธรรมทั้งปวง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระพุทธ
เจ้าทั้งหลายเหล่านั้น ขอนอบน้อมพระป๎ญญาตรัสรู้ของพระองค์ ขอนอบน้อมผู้
หลุดพ้นแล้วทั้งหลาย ขอนอบน้อมความหลุดพ้นของท่านเหล่านั้น และขอท่าน
จงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วย นกยูงนั้นร่ายปริตรนี้แล้ว จึงได้กลับที่อยู่อาศัย

คาถาประจาวันจันทร์ (อภยปริตตคาถา)
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญ จะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ
สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ
สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ
สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
(สวดวันละ ๑๕ จบ จะมีความสุขความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง)

คาแปล
ด้วยพุทธานุ ภาพ ธรรมานุภ าพ สังฆานุภาพ ขอลางร้าย สิ่งอวมงคล
เสียงนกที่ไม่พึงพอใจ บาปเคราะห์และฝ๎นร้าย จงพินาศไปเถิด

คู่มือสวดพุทธมนต์

๔๔
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คาถาประจาวันอังคาร
ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ
คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ
สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห
(สวดวันละ ๘ จบ จะเกิดผลดีมีความสุขความเจริญแก่ตนและครอบครัว)

คาถาประจาวันพุธ (กลางวัน)
สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ
วิสังโฆรังเสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา
สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเห
(สวดวันละ ๑๗ จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่งๆ ขึ้นไป)

คาถาประจาวันพุธ (กลางคืน)
กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป
อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต
นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ
(สวดวันละ ๑๒ จบ จะมีความเจริญสุข)

คู่มือสวดพุทธมนต์
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คาถาประจาวันพฤหัสบดี
อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจัง
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ
อาวัชชิต๎วา ธัมมัพะลัง
สัจจะพะละมะสายะ
สันติ ปักขา อะปัตตะนา
มาตาปิตา จะนิกขันตา
สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ

โสเจยยะ นุททะยา
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปาทา อะวัญจะนา
ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
มะหาปัชชะลิโต สิขี
อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี
เอสา เม สัจจะปาระมีติ

(สวดวันละ ๑๙ จบ จะมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป)

คาถาประจาวันศุกร์
อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ
สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา
ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห
(สวดวันละ ๒๑ จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน)

คาถาประจาวันเสาร์
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ
ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ
(สวดวันละ ๑๐ จบ จะมีความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนาน)

คู่มือสวดพุทธมนต์
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จาเพาะมงคลเมตตา
อุณหิสสวิชัยคาถา
อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ
ตัง ต๎วัง คัณหาหิ เทวะเต
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ
อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา
สัพพัส๎มา มะระณา มุตโต ฐะเปต๎วา กาละมาริตัง
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
โหตุ เทโว สุขี สะทา
สุทธะสีลัง สะมาทายะ
ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง
ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนัง สุต๎วา
ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติฯ
คาแปล
อันว่าธรรมะ ที่จะห้ามกันมรณะภัยทั้งหลาย ชื่อว่าอุณหิสสวิชัยประเสริฐยิ่ง
นัก มีอยู่เพื่อประโยชน์เกื้อกูล แก่สรรพสัตว์. ดูกร ท่านสุปติฏฐิตะเทพบุตร และ
เทวดาทั้งหลายบรรดาที่ประชุมในที่นี้ ท่านจงเล่าเรียน จดจา สาธยาย และ
กระทาตามพระธรรมที่ชื่อว่า อุณหิสสวิชัย ซึ่งอาจห้ามกันเสียซึ่งอกาลมรณะ ทั้ง
อาจล่วงพ้นจาก อาชญาของบ้านเมือง มนุษย์ อมนุษย์ ไม่อาจปองประทุษร้ายได้
ไฟปกติ ไฟฟ้าก็ไม่อาจเผาพลาญได้ ช้าง เสือ สัตว์ทั้งหลายอื่นที่มีพิษ ไม่ว่างู
เล็ก งูใหญ่ ตะขาบ แมงป่อง แมลงพิษทั้งหลาย ก็ไม่อาจทาอันตรายจะไม่ตาย
เมื่อไม่ถึงเวลา ย่อมพ้นจากมรณกรรมทั้งปวง ยกเว้น กาลมรณะ คือ ถึงเวลา
คู่มือสวดพุทธมนต์
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กายทรุดโทรมแก่สิ้นไป ตามไตรลักษณ์ ด้วยอานุภาพแห่ง พระอุณหิสสวิชัยนี้
ขอให้ สุปติฏฐิตะเทพบุตร และทวยเทพทั้งหลาย จงมีความสุขทุกเมื่อ จง
สมาทานศีลให้บริสุทธิ์ แล้วประพฤติธรรมให้สุจริต คือ มีกาย วาจา ใจ หรือ
กายกรรม๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ให้สุจริตไม่ผิดธรรม ด้วยผลสมาทาน
ศีล ประพฤติธรรม ขอความสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายในทุกกาลทุกเมื่อ อนึ่งพระ
อุณหิสสวิชัย ผู้ใดเขียนไว้ก็ดี นึกอยู่ในใจก็ดี ทาสักการะบูชาก็ดี ท่องบ่นทรงจา
ไว้ก็ดี หรือได้สวดภาวนาเช้า-ค่าก็ดี หรือได้สดับรับฟ๎งพระธรรมเทศนาอันผู้อื่น
สาแดงก็ดี ล้วนล้วนสามารถคุ้มครองป้องกัน อกาลมรณะ ไม่ต้องตายในวัยเด็ก
วัยหนุ่ม วัยสาว และมีอายุยืนยาวถึงแก่เฒ่า มีสติไม่หลงตาย

มงคลจักรวาลใหญ่
สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิกา
รัสสะสัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยา
นุพยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ
ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาะเวนะ
สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ
สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ
เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะ ธัมมักขันธานุภาเวนะ นะ
วะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะสะมา
ปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ
ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ

คู่มือสวดพุทธมนต์

๔๘

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุ
ภาเวนะ สัพพะปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ
ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ
สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ
ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ
อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะกา
เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง
รักขันตุ สัพพะ เทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
หันตวา เตสัง อุปทั ทะเว
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
หันตวา เตสัง อุปทั ทะเว
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
หันตวา เตสัง อุปทั ทะเวฯ

คู่มือสวดพุทธมนต์
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ชัยมงคลคาถา
พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธนิ า ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
คู่มือสวดพุทธมนต์
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ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุตมิ ิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี
สัพพา ปัตโต สัมโพธิมตุ ตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต
ชะยะมังคะลังฯ
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวฑั ฒะโน เอวัง
ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส
ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหฏุ ฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต
จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง
ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณา
นิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ
คู่มือสวดพุทธมนต์
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ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธา
นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมา
นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆา
นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

คาถาชินบัญชร
ปุตตะกาโมละเภปุตตัง
อัตถิกาเยกายะญายะ
อิติปิโสภะคะวา ยะมะ
มรณังสุขัง อะระหัง
ชะยาสะนาคะตา พุทธา
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง
ตัณหังกะราทะโย พุทธา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง
หะทะเย เม อะนุรุทโธ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง
ทักขิเณสะวะเน มัยหัง
กัสสะโป จะ มะหานาโม
เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง
คู่มือสวดพุทธมนต์

๕๒

ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
เทวานังปิยะตังสุตตะวา
ราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
สุคะโต นะโมพุทธายะ
เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
อัฏฐะวีสะติ นายะกา
มัตถะเก เต มุนิสสะรา.
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
อุเร สัพพะคุณากะโร.
สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โมคคัลลาโน จะวามะเก.
อาสุง อานันทะราหุโล
อุภาสุง วามะโสตะเก.
สุริโย วะ ปะภังกะโร
ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

นิสินโน สิริสัมปันโน
กุมาระกัสสะโป เถโร
โส มัยหัง วะทะเนนัจจัง
ปุณโณ อังคุลิมาโล
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา
เสสาสีติ มะหาเถรา
เอตาสีติ มะหาเถรา
ชะลันตา สีละเต เชนะ
ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ
ขันทะโมระปะริตตัญจะ
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
ชินาณา วะระสังยุตตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา
อะเสสา วินะยัง ยันตุ
วะสะโต เม สะกิจเจนะ
ชินะปัญชะระมัชณัมหิ
สะทา ปาเลน ตุ มัง
อิจเจวะมันโต
ชินานุภาเวนะ
ธัมมานุภาเวนะ
สังฆานุภาเวนะ
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต

คู่มือสวดพุทธมนต์

๕๓

โสภิโต มุนิปุงคะโว.
มะเหสี จิตตะวาทะโก
ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.
จะ อุปาลี นันทะสีวะลี
นะลาเฏ ตีละกา มะมะ.
วิชิตา ชินะสาวะกา
ชิตะวันโต ชิโนระสา
อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
วาเม อังคุลิมาละกัง.
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
เสสา ปาการะสัณฐิตา.
สัตตะปาการะลังกะตา
พาหิรัชณัตตุปัททะวา.
อะนันตะชินะเตชะสา
สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
วิหะรันตัง มะฮีตะเล
สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.
สุคุโต สุรักโข
ชิตูปัททะโว
ชิตาริสังโฆ
ชิตันตะราโย
จะรามิ ชินะปัญชะเรติ.

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

บทกรวดนาอุทิศส่วนกุศล
(บทนา) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เสฯ

(รับ)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อาจะริยูปะการา จะ
สุริโย จันทิมา ราชา
พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ
สุขัญจะ ติวิธัง เทนตุ
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ
เย สันตาเน หินา ธัมมา
นัสสันตุ สัพพะทาเยวะ
อุชุจิตตัง สะติปัญญา
มารา ละภันตุ โนกาสัง
พุทธาทิปะวะโร นาโถ
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ
เตโสตตะมานุภาเวนะ

คู่มือสวดพุทธมนต์

๕๔

อุปัชฌายา คุณุตตะรา
มาตาปิตา จะ ญาตะกา
คุณะวันตา นะราปิ จะ
จะตุโลกะปาลา จะ เทวะตา
มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
อิมินา อุททิเสนะ จะ
ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
สัลเลโข วิริยัมหินา
กาตุญจะ วิริเยสุ เม
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
มาโรกาสัง ละภันตุ มาฯ

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

บทแผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวร
แก่กันและกันเลย
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน
ซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความ
ทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้น
จากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

คู่มือสวดพุทธมนต์

๕๕
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รักษาศาสนพิธี
คาอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ ข้อ พร้อมทั้งพระ
รัตนตรัยเพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาต่างๆ กัน

คาอาราธนาพระปริตร
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะทุกขะวินาสายะ
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะภะยะวินาสายะ
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะโรคะวินาสายะ

สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
ปริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
ปริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
ปริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง

ขอพระสงฆ์ทั้งหลาย จงสวดพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติ
เพื่อความสาเร็จในสมบัติทั้งปวง และเพื่อให้ทุกข์ทั้งปวงพินาศไป เพื่อให้ภัยทั้ง
ปวงพินาศไป เพื่อให้โรคทั้งปวงพินาศไป
คู่มือสวดพุทธมนต์

๕๖
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คาอาราธนาธรรม
พรัหมมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะตี, กัตอัญชะลี อันธิวรัง
อะยาจะถะ, สันตีธะสัตตาป ปะระชักขะชาติกา, เทเสตุ ธัมมัง
อุนะกัมปิมงั ปะชังฯ
ท้าวสหัมบดี พรหมผู้เป็นใหญแห่งโลก ได้ประคองอัญชลี ทูลวิงวอน
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่า สัตว์ผู้มีธุลีในดวงตาน้อย มีอยู่ในโลกนี้ ขอพระคุณ
เจ้าโปรดแสดงธรรม อนุเคราะห์ด้วยเถิด

คาถวายสังฆทาน
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ, อิมานิ ภัตตานิ สะปะริ
วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับ
ของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหารกับ
ของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
สิ้นกาลนาน เทอญ

คากล่าวถวายผ้าป่า
อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัส
สะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ, อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ
สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง ทีฆารัตตัง หิตายะ สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าบังสุกุล จีวร กับ
ทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิษุส งฆ์ ขอพระภิษุสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุ กุล จีว ร กับทั้ง
บริ ว ารเหล่ า นี้ ข องข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลาย เพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสุ ข แก่ ข้ า พเจ้ า
ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ
คู่มือสวดพุทธมนต์

๕๗
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ครู นักเรียนดีวิถีพุทธ
วินัยชาวพุทธ*
ป๎จจุบันนี้ คนที่เรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธโดยมาก เหมือนเป็นคนไม่มีหลัก
ดังจะมีลัทธิว่า ชาวพุทธเป็นคนอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติตัวอย่างไรก็ได้
แท้จริงนั้น การที่จะเป็นอะไรหรือเรียกชื่อว่าอย่างไร ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ สาหรับ
เป็นเครื่องกาหนด หรือเป็นมาตรฐาน ดังในหมู่พุทธบริษัทเอง พระภิกษุสงฆ์ก็มี
พระธรรมวินัยเป็นมาตรฐาน เริ่มแต่มีศีลเป็นเครื่องกากับความเป็นอยู่ภายนอก
ส่วนในฝ่ายคฤหัสถ์
อุบาสกอุบาสิกาก็มีคุณสมบัติและข้อปฏิบัติที่เป็นเครื่อง
กาหนดเช่นเดียวกัน แต่คงจะเป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงในสังคม ทาให้วิถีชีวิต
ของชาวพุทธผันแปรไป ห่างเหินจากหลักพระศาสนา จนเหมือนว่าไม่รู้จักตัวเอง
โดยปรารภสภาพเสื่อมโทรมเช่นนั้น จึงได้รวบรวมข้อธรรมที่เป็นหลักใน
การดาเนินชีวิต สาหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปขึ้นมา เรียกว่า "คู่มือดาเนินชีวิต" ซึ่ง
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อป๎จจุบันว่า ธรรมนูญชีวิต อย่างไรก็ตาม หลักธรรมใน
ธรรมนูญชีวิตนั้น ยังมากหลากหลาย ต่อมาจึงได้ยกเฉพาะส่วนที่เป็นแบบแผนของ
ชีวิต คือ "คิหิวินัย" ออกมาย้าเน้น โดยเริ่มฝากแก่นวกภิกษุในคราวลาสิกขา
เพื่อให้ช่วยกันนาไปปฏิบัติเป็นหลัก และเผยแพร่แนะนาผู้อื่น ตั้งแต่ครอบครัวเป็น
ต้นไป ในการที่จะสร้างสรรค์สังคมชาวพุทธไทย ให้เจริญงอกงามมีสันติสุขสืบไป
จากนัน้ ก็ได้เรียบเรียงหลัก "คิหิวินัย" นี้ พิมพ์รวมไว้เป็นส่วนต้นของ
ธรรมนูญชีวิต ตั้งชื่อว่า มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ "คิหิวินัย" คือ วินัยของคฤหัสถ์
หรือ วินัยชาวบ้านนี้ เป็นชุดคาสอนเดิมที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในสิงคาลหสูตร
และพระอรรคกถาจารย์ได้สรุปไว้ท้ายคาอธิบายว่า "พระสูตรนี้ชื่อว่าคิหิวินัย" บ่ง
ชัดถึงความสาคัญของพระสูตรนี้ พร้อมกับเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า ชาวพุทธฝ่าย

คู่มือสวดพุทธมนต์

๕๘

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

คฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิตและสังคมของตน
(ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๓ : คานา)
วินัยชาวพุทธ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้
หมวด ๑ วางฐานชีวิตให้มั่น
หมวด ๒ นาชีวิตให้ถึงจุดหมาย

(พระธรรมปิฎก

หมวด ๑ วางฐานชีวิตให้มั่น
เว้นชั่ว ๑๔ ประการ เตรียมทุนชีวิต ๒ ด้าน รักษาความสัมพันธ์ ๖ ทิศ
ชาวพุทธจะต้องดาเนินชีวิตที่ดีงาม และร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญ
มั่นคง ตามหลักวินัยของคฤหัสถ์ (คิหิวินัย) ดังนี้

 เว้นชั่ว ๑๔ ประการ
ก. เว้นกรรมกิเลส (บาปกรรมที่ทาให้ชีวิตมัวหมอง) ๔ คือ
๑. ไม่ทาร้ายร่างกายทาลายชีวิต (เว้นปาณาติบาติ)
๒. ไม่ลักทรัพย์ละเมิดกรรมสิทธิ์ (เว้นอทินนาทาน)
๓. ไม่ประพฤติผิดทางเพศ (เว้นกาเมสุมิจฉาจาร)
๔. ไม่พูดเท็จโกหกหลอกลวง (เว้นมุสาวาท)
ข. เว้นอคติ (ความลาเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ
๑. ไม่ลาเอียงเพราะชอบ (เว้นฉันทาคติ)
๒. ไม่ลาเอียงเพราะชัง (เว้นโทสาคติ)
๓. ไม่ลาเอียงเพราะขลาด (เว้นภยาคติ)
๔. ไม่ลาเอียงเพราะเขลา (เว้นโมหาคติ)
ค. เว้นอบายมุข (ช่องทางเสื่อมทรัพย์อับชีวิต) ๖ คือ
๑. ไม่เสพติดสุรายาเมา
๒. ไม่เอาแต่เที่ยวไม่รู้เวลา
คู่มือสวดพุทธมนต์
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๓. ไม่จ้องหาแต่รายการบันเทิง
๔. ไม่เหลิงไปหาการพนัน
๕. ไม่พัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว
๖. ไม่มัวจมอยู่ในความเกียจคร้าน

 เตรียมทุนชีวิต ๒ ด้าน
ก. เลือกสรรคนที่จะเสวนา คบคนที่จะนาชีวิตไปในทางแห่งความเจริญ และ
สร้างสรรค์ โดยหลีกเว้นมิตรเทียม คบหาแต่มิตรแท้ คือ
๑. รู้ทันมิตรเทียม คือ ศัตรูผู้มาในร่างมิตร (มิตรปฏิรูปก์) ๔ ประเภท
๑) คนปอกลอก มีแต่ขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔
(๑) คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
(๒) ยอมเสียน้อย โดยหวังจะเอาให้มาก
(๓) ตัวมีภัย จึงมาช่วยทากิจของเพื่อน
(๔) คบเพื่อน เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์
๒) คนดีแต่พูด มีลักษณะ ๔
(๑) ดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศรัย
(๒) ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย
(๓) สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้
(๔) เมื่อเพื่อนมีกิจ อ้างแต่เหตุขัดข้อง
๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔
(๑) จะทาชั่วก็เออออ
(๒) จะทาดีก็เออออ
(๓) ต่อหน้าสรรเสริญ
(๔) ลักหลังนินทา
๔) คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔
(๑) คอยเป็นเพื่อนดื่มน้าเมา
คู่มือสวดพุทธมนต์
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(๒) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน
(๓) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น
(๔) คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน
๒. รู้ถึงมิตรแท้ หรือ มิตรด้วยใจจริง (สุหทมิตร) ๔ ประเภท
๑) มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔
(๑) เพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน
(๒) เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน
(๓) เมื่อมีภัย เป็นที่พึ่งพานักได้
(๔) มีกิจจาเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก
๒) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ ๔
(๑) บอกความลับแก่เพื่อน
(๒) รักษาความลับของเพื่อน
(๓) มีภัยอันตราย ไม่ละทิ้ง
(๔) แม้ชีวิตก็สละให้ได้
๓) มิตรแนะนาประโยชน์ มีลักษณะ ๔
(๑) จะทาชั่วเสียหาย คอยห้ามปรามไว้
(๒) แนะนาสนับสนุนให้ตั้งอยู่ในความดี
(๓) ให้ได้ฟ๎งได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟ๎ง
(๔) บอกทางสุขทางสวรรค์ให้
๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔
(๑) เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (ทุกข์ ทุกข์ด้วย)
(๒) เพื่อนมีสุข พลอยแช่มชื่นยินดี (สุข สุขด้วย)
(๓) เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยับยั้งแก้ให้
(๔) เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพูดเสริมสนับสนุน
ข. จัดสรรทรัพย์ที่หามาได้ด้วยสัมมาชีพ ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ขยันหมั่นทางานเก็บออมทรัพย์ ดังผึ้งเก็บรวมน้าหวานและเกสร
คู่มือสวดพุทธมนต์
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ขั้นที่ ๒ เมื่อทรัพย์เก็บก่อขึ้นดังจอมปลวก พึงวางแผนใช้จ่าย ๔ ส่วน
๑ ส่วน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวข้อง ทาความดี
๒ ส่วน ใช้ทาหน้าที่การงานประกอบกิจการอาชีพ
๑ ส่วน เก็บไว้เป็นหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจาเป็น

 รักษาความสัมพันธ์ ๖ ทิศ
ก. ทาทุกทิศให้เกษมสันต์ ปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่สัมพันธ์กับตนให้ถูกต้อง ตาม
ฐานะทั้ง ๖ คือ
ทิศที่ ๑ ในฐานะที่เป็นบุตรธิดา พึงเคารพบิดามารดา ผู้เปรียบเสมือนทิศ
เบื้องหน้า ดังนี้
๑. ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ
๒. ช่วยทากิจธุระการงานของท่าน
๓. ดารงวงศ์สกุล
๔. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทาบุญอุทิศให้ท่าน
บิดามารดาอนุเคราะห์บุตรธิดา ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. ห้ามปรามป้องกันจากความชั่ว
๒. ดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดี
๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา
๔. เป็นธุระเมื่อถึงคราวจะมีคู่ครองที่สมควร
๕. มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาส
ทิศที่ ๒ ในฐานะที่เป็นศิษย์ พึงแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย์ ผู้
เปรียบเสมือน ทิศเบื้องขวา ดังนี้
๑. ลุกต้อนรับ แสดงความเคารพ
๒. เข้าไปหา เพื่อบารุง รับใช้ ปรึกษา ซักถาม รับคาแนะนา เป็นต้น

คู่มือสวดพุทธมนต์

๖๒

ฉบับพุทธบริหารการศึกษา

๓. ฟ๎งด้วยดี ฟ๎งเป็น รู้จักฟ๎งให้เกิดป๎ญญา
๔. ปรนนิบัติ ช่วยบริการ
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเป็นกิจสาคัญ
อาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. แนะนาฝึกอบรมให้เป็นคนดี
๒. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
๓. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง
๔. ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏ
๕. สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ คือ สอนฝึกศิษย์ให้ใช้วิชชาเลี้ยงชีพ
ได้จริง และรู้จักดารงตนด้วยดี ที่จะเป็นประกันให้ดาเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี มี
ความสุขความเจริญ
ทิศที่ ๓ ในฐานะที่เป็นสามี พึงให้เกียรติบารุงภรรยา ผู้เปรียบเสมือนทิศ
เบื้องหลัง ดังนี้
๑. ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา
๒. ไม่ดูหมิ่น
๓. ไม่นอกใจ
๔. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน
๕. หาเครื่องแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส
ภรรยาอนุเคราะห์สามี ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. จัดงานบ้านให้เรียบร้อย
๒. สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี
๓. ไม่นอกใจ
๔. รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้
๕. ขยัน ช่างจัดช่างทา เอางานทุกอย่าง
ทิศที่ ๔ ในฐานะที่เป็นมิตรสหาย พึงปฏิบัติต่อมิตรสหาย ผู้เปรียบเสมือน
ทิศเบื้องซ้าย ดังนี้
๑. เผื่อแผ่แบ่งป๎น
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๒. พูดจามีน้าใจ
๓. ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
๔. มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย
๕. ซื่อสัตย์จริงใจ
มิตรสหายอนุเคราะห์ตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. เมือ่ เพื่อนประมาท ช่วยรักษาป้องกัน
๒. เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน
๓. ในคราวมีภัย เป็นที่พึ่งได้
๔. ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก
๕. นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร
ทิศที่ ๕ ในฐานที่เป็นนายจ้าง พึงบารุงคนรับใช้ และคนงานผู้เปรียบ
เสมือน ทิศเบื้องล่าง ดังนี้
๑. จัดงานให้ทาตามความเหมาะสมกับกาลัง เพศ วัย ความสามารถ
๒. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่
๓. จัดสวัสดีการดี มีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ เป็นต้น
๔. มีอะไรได้พิเศษมา ก็แบ่งป๎นให้
๕. ให้มีวันหยุด และพักผ่อนหย่อนใจ ตามโอกาสอันควร
คนรับใช้และคนงาน แสดงน้าใจต่อนายงาน ดังนี้
๑. เริ่มทางานก่อน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. เอาแต่ของที่นายให้
๔. ทาการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น
๕. นาความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร่
ทิศที่ ๖ ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพนับถือต่อ
พระสงฆ์ ผู้เปรียบเสมือน ทิศเบื้องบน ดังนี้
๑. จะทาสิ่งใด ก็ทาด้วยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา
คู่มือสวดพุทธมนต์
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๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา
๔. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ
๕. อุปถัมภ์ด้วยป๎จจัย ๔
พระสงฆ์อนุเคราะห์คฤหัสถ์ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว
๒. แนะนาสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี
๓. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี
๔. ให้ได้ฟ๎งได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟ๎ง
๕. ชี้แจงอธิบายทาสิ่งที่เคยฟ๎งแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
๖. บอกทางสวรรค์ สอนวิธีดาเนินชีวิตให้มีความสุขความเจริญ
ข. เกือกูลกันประสานสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข
มั่นคงสามัคคีมีเอกภาพ ด้วยสังคหวัตถุ ๔ คือ
๑. ทาน เผื่อแผ่แบ่งป๎น (ช่วยด้วยเงินด้วยของ)
๒. ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน (ช่วยด้วยถ้อยคา)
๓. อัตถจริยา ทาประโยชน์แก่เขา (ช่วยด้วยกาลังแรงงาน)
๔. สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน (ช่วยด้วยร่วมสร้างสรรค์และแก้ป๎ญหา
เสมอกันโดยธรรม และร่วมสุขร่วมทุกข์กัน)

หมวด ๒ นาชีวิตให้ถึงจุดหมาย
จุดหมาย ๓ ชัน จุดหมาย ๓ ด้าน เป็นชาวพุทธชันนา
ก. จุดหมาย ๓ ชัน ดาเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมาย (อัตถะ) ๓ ขั้น คือ
ขันที่ ๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชน์ป๎จจุบัน
ก) มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไร้โรค อายุยืน
ข) มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
ค) มีสถานภาพดี เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม
คู่มือสวดพุทธมนต์
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ง) มีครอบครัวผาสุก ทาวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ
ทั้ง ๔ นี้ พึงให้เกิดมีโดยธรรม และใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งแก่ตนและผู้อื่น
ขันที่ ๒ สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็นหรือประโยชน์เบื้องหน้า
ก) มีความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ ไม่อ้างว้างเลื่อนลอย มีหลักยึดเหนี่ยว
ใจให้เข้มแข็ง ด้วยศรัทธา
ข) มีความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ได้ประพฤติแต่การอันดีงามด้วย
ความสุจริต
ค) มีความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณค่า ที่ได้ทาประโยชน์ตลอดมาด้วยน้าใจ
เสียสละ
ง) มีความแกล้วกล้ามั่นใจ ที่จะแก้ไขป๎ญหา นาชีวิตและภารกิจไปได้
ด้วยป๎ญญา
จ) มีความโล่งจิตมั่นใจ มีทุนประกันภพใหม่ ด้วยได้ทาไว้แต่กรรมที่ดี
ขันที่ ๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อย่างยิ่ง
ก) ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปรก็ไม่
หวั่นไหว มีใจเกษมศานต์มั่นคง
ข) ไม่ถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิต ให้ผิดหวังโศกเศร้า มีจิตโล่ง
โปร่งเบาเป็นอิสระ
ค) สดชื่อ เบิกบานใจ ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ผ่องใส ไร้ทุกข์ มีความสุข
ที่แท้
ง) รู้เท่าทันและทาการตรงตามเหตุป๎จจัย ชีวิตหมดจดสดใสเป็นอยู่
ด้วยป๎ญญา
ถ้าบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่ ๒ ขึ้นไป เรียกว่าเป็น “บัณฑิต”
ข. จุดหมาย ๓ ด้าน จุดหมาย ๓ ขั้นนี้ พึงปฏิบัติให้สาเร็จครบ ๓ ด้าน คือ
ด้านที่ ๑ อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือประโยชน์เพื่อตน คือประโยชน์
๓ ขั้นข้างต้น ซึ่งพึงทาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองหรือพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปให้ได้ให้ถึง
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ด้านที่ ๒ ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผู้อื่น หรือ ประโยชน์ผู้อื่น คือ ประโยชน์
๓ ขั้นข้างต้น ซึ่งพึงช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ให้ถึงด้วยการชักนาสนับสนุนให้เขาพัฒนา
ชีวิตของตนขึ้นไปตามลาดับ
ด้านที่ ๓ อุภยัตถะ จุดหมายร่วมกัน หรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือ
ประโยชน์สุขและความดีงามร่วมกันของชุมชนหรือสังคม รวมทั้งสภาพแวดล้อม
และป๎จจัยต่างๆ ซึ่งพึงช่วยกันสร้างสรรค์ บารุงรักษา เพื่อเกื้อหนุนให้ทั้งตนและ
ผู้อื่นก้าวไปสู่จุดหมาย ๓ ขั้นข้างต้น

ชาวพุทธชันนา
ชาวพุทธที่เรียกว่า อุบาสก อุบาสิกา นับว่าเป็นชาวพุทธชั้นนาจะต้องมี
ความเข้มแข็งที่จะตั้งมั่นอยู่ในหลัก เป็นตัวอย่างแก่ชาวพุทธทั่วไป นอกจากรักษา
วินัยชาวพุทธ แล้วต้องมี อุบาสกธรรม ๕ ดังนี้
๑. มีศรัทธา เชื่อประกอบด้วยป๎ญญา ไม่งมงาย มั่นในพระรัตนตรัย ไม่
หวั่นไหว ไม่แกว่งไกว ถือธรรมเป็นใหญ่และสูงสุด
๒. มีศีล นอกจากตั้งอยู่ในศีล ๕ และสัมมาชีพแล้ว ควรถือศีลอุโบสถตาม
กาล เพื่อพัฒนาตนให้ชีวิตและความสุขพึ่งพาวัตถุน้อยลง ลดการเบียดเบียน และ
เกื้อกูลแก่ผู้อื่นได้มากขึ้น
๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อกรรม มุ่งหวังผลจากการกระทาด้วยเรี่ยวแรง
ความเพียรพยายามตามเหตุผล ไม่ตื่นข่าวเล่าลือโชคลางเรื่องขลังมงคล ไม่หวังผล
จากการขออานาจดลบันดาล
๔. ไม่แสวงหาพาหิรทักขิไณย์ ไม่ไขว่คว้าเขตบุญขุนขลังผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์
นอกหลักพระพุทธศาสนา
๕. ขวนขวายในการทะนุบารุงพระพุทธศาสนา ใส่ใจริเริ่มและสนับ
สนุนกิจกรรมการกุศล ตามหลักคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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หลักธรรมของครู อาจารย์
ผู้ทาหน้าที่สั่งสอน ให้การศึกษาแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะครู อาจารย์ หรือผู้
แสดงธรรม พึงประกอบด้วยคุณสมบัติ และประพฤติตามหลักปฏิบัติ ดังนี้
ก. เป็นกัลยาณมิตร
ข. ตั้งใจประสิทธิ์ความรู้
ค. มีลีลาครูครบทั้งสี่
ง. มีหลักตรวจสอบสาม
จ. ทาหน้าที่ครูต่อศิษย์

ก. เป็นกัลยาณมิตร
คือ ประกอบด้วยองค์คุณของกัลยาณมิตร หรือ กัลยาณมิตรธรรม ๗
ประการ ดังนี้
๑. ปิโย น่ารัก คือ มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขา
เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียนให้อยากเข้าไป
ปรึกษาไต่ถาม
๒. ครุ น่าเคารพ คือ เป็นผู้หนักแน่น ถือหลักการเป็นสาคัญ และมีความ
ประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทาให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย
๓. ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิป๎ญญาแท้จริง และเป็น
ผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ทาให้ศิษย์เอ่ยอ้างและ
ราลึกถึงด้วยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ
๔. วตฺตา รู้จักพูดให้ได้ผล คือ รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร
อย่างไร คอยให้คาแนะนาว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี
๕. วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคา คือ พร้อมที่จะรับฟ๎งคาปรึกษาซักถามแม้
จุกจิก ตลอดจนคาล่วงเกินและคาตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทน ฟ๎งได้ ไม่
เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์*
คู่มือสวดพุทธมนต์
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๖.คมฺภีรํฺจ กถ กตฺตา แถลงเรื่องล้าลึกได้ คือ กล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่
ยุ่งยากลึกซึ้งให้เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนาในอฐาน คือ ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อม
เสีย หรือเรื่องเหลวไหลไม่สมควร
(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓)

ข. ตังใจประสิทธิ์ความรู้
โดยตั้งตนอยู่ในธรรมของผู้แสดงธรรม ที่เรียกว่า ธรรมเทศกธรรม ๕
ประการ คือ
๑. อนุบุพพิกถา สอนให้มีขั้นตอนถูกลาดับ คือ แสดงหลักธรรม หรือ
เนื้อหาตามลาดับความง่ายยากลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยลาดับ
๒. ปริยายทัสสาวี จับจุดสาคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผล คือ ชี้แจง ยก
เหตุผลมาแสดง ให้เข้าใจชัดเจนในแต่ละแง่แต่ละประเด็น อธิบายยักเยื้องไปต่างๆ
ให้มองเห็นกระจ่างตามแนวเหตุผล
๓. อนุทยตา ตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี คือ สอนเขาด้วยจิต
เมตตา มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก้ผู้รับคาสอน
๔. อนามิสันดร ไม่มีจิตเพ่งเล็งเห็นแก่อามิส คือ สอนเขามิใช่มิใช่มุ่งที่ตน
จะได้ลาภ สินจ้าง หรือผลประโยชน์ตอบแทน
๕. อนุปหัจจ์* วางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื่น คือ สอนตามหลักตาม
เนื้อหา มุ่งแสดงอรรถ แสดงธรรม ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มขี่ผู้อื่น
(องฺ.ปํฺจก. ๒๒/๑๕๙/๒๐๕)

ค. มีลีลาครูครบทังสี่
ครูที่สามารถมีลีลาของนักสอน ดังนี้
๑. สันทัสสนา ชี้ให้ชัด จะสอนอะไร ก็ชี้แจงแสดงเหตุผล แยกแยะ
อธิบายให้ผู้ฟ๎งเข้าใจแจ่มแจ้ง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา
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๒. สมาทปนา ชวนให้ปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรทา ก็บรรยายให้มองเห็น
ความสาคัญ และซาบซึ้งในคุณค่า เห็นสมจริง จนผู้ฟ๎งยอมรับ อยากลงมือทา หรือ
นาไปปฏิบัติ
๓. สมุตเตชนา เร้าให้กล้า คือ ปลุกใจให้คึกคัก เกิดความกระตือรือร้น มี
กาลังใจแข็งขัน มั่นใจจะทาให้สาเร็จ ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากลาบาก
๔. สัมปหังสนา ปลุกให้ร่าเริง คือ ทาบรรยากาศให้สนุกสดชื่น แจ่มใส
เบิกบานใจ ให้ผู้ฟ๎งแช่มชื่น มีความหวัง มองเห็นผลดีและทางสาเร็จ
จาง่ายๆ ว่า สอนให้ แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง
(เช่น ที.สี. ๙/๑๙๘/๑๖๑)

ง. มีหลักตรวจสอบสาม
เมื่อพูดอย่างรวบรัดที่สุด ครูอาจตรวจสอบตนเอง ด้วยลักษณะการสอน
ของพระบรมครู ๓ ประการ คือ
๑. สอนด้วยความรู้จริง รู้จริง ทาได้จริง จึงสอนเขา
๒. สอนอย่างมีเหตุผล ให้เขาพิจารณาเข้าใจแจ้งด้วยป๎ญญาของเขาเอง
๓. สอนให้ได้ผลจริง สาเร็จความมุ่งหมายของเรื่องที่สอนนั้นๆ เช่น ให้
เข้าใจได้จริง เห็นความจริง ทาได้จริง นาไปปฏิบัติได้ผลจริง เป็นต้น
(องฺ.ติก. ๒๐/๕๖๕/๓๕๖)

จ. ทาหน้าที่ครูต่อศิษย์
คือ ปฏิบัติต่อศิษย์ โดยอนุเคราะห์ตามหลักธรรมเสมือนเป็น ทิศเบื้อง
ขวา* ดังนี้
๑. แนะนาฝึกอบรมให้เป็นคนดี
๒. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
๓. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง
๔. ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏ
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๕. สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ คือ สอนฝึกศิษย์ให้ใช้วิชาเลี้ยงชีพได้จริง
และรู้จักดารงตนด้วยดี ที่จะเป็นประกันให้ดาเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี มีความสุข
ความเจริญ**
(ที.ปา. ๑๑/๒๐๐/๒๐๓)

หลักธรรมของนักเรียน นักศึกษา
คนที่เล่าเรียนศึกษา จะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือนักค้นคว้าก็ตาม
นอกจากจะพึงปฏิบัติตามหลักธรรมสาหรับคนที่จะประสบความสาเร็จ คือ จักร
๔* และอิทธิบาท ๔* แล้ว ยังมีหลักการที่ควรรู้ และหลักปฏิบัติที่ควรประพฤติอีก
ดังต่อไปนี้
ก. รู้หลักบุพภาคของการศึกษา
ข. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา
ค. ทาตามหลักเสริมสร้างป๎ญญา
ง. ศึกษาให้เป็นพหูสูต
จ. เคารพผู้จุดประทีปป๎ญญา

ก. รู้หลักบุพภาคของการศึกษา
คือ รู้จักองค์ประกอบที่เป็น ป๎จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ ดังนี้
๑. องค์ประกอบภายนอกที่ดี ได้แก่ มีกัลยาณมิตร หมายถึง รู้จักหาผู้
แนะนาสั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อน หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางสังคมโดยทั่วไป
ที่ดี ที่เกื้อกูล ซึ่งจะชักจูง หรือกระตุ้นให้เกิดป๎ญญาได้ด้วยการฟ๎ง การสนทนา
ปรึกษา ซักถาม การอ่าน การค้นคว้า ตลอดจนการรู้จักเลือกใช้สื่อมวลชนให้เป็น
ประโยชน์
๒. องค์ประกอยภายในที่ดี ได้แก่ โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใช้
ความคิดถูกวิธี รู้จักคิด หรือคิดเป็น คือ มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา สืบ
คู่มือสวดพุทธมนต์
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สาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือป๎ญหานั้นๆ ออกให้เห็นตามสภาวะและตาม
ความสัมพันธ์แห่งเหตุป๎จจัย จนเข้าถึงความจริง และแก้ป๎ญหาหรือทาประโยชน์
ให้เกิดขึ้นได้
กล่าวโดยย่อว่า
ข้อหนึ่ง รู้จักพึ่งพาให้ได้ประโยชน์จากคนและสิ่งที่แวดล้อม
ข้อสอง รู้จักพึ่งตนเอง และทาตัวให้เป็นที่พึ่งของผู้อื่น
(ม.มู. ๑๒/๔๙๗/๕๓๙)

ข. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา
เมื่อรู้หลักบุพภาคของการศึกษา ๒ อย่างแล้ว พึงนามาปฏิบัติในชีวิตจริง
พร้อมกับสร้างคุณสมบัติอื่นอีก ๕ ประการให้มีในตน รวมเป็นองค์ ๗ ที่เรียกว่า
แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุ่งอรุณของการศึกษา ที่พระพุทธเจ้าทรง
เปรียบว่าเหมือนแสงอรุณที่เป็นบุพนิมิตแห่งอาทิตย์อุทัย เพราะเป็นคุณสมบัติ
ต้นทุนที่เป็นหลักประกันว่า จะทาให้ก้าวหน้าไปในการศึกษา และชีวิตจะพัฒนาสู่
ความดีงามและความสาเร็จที่สูงประเสริฐอย่างแน่นอน ดังต่อไปนี้
๑. แสวงแหล่งป๎ญญาและแบบอย่างที่ดี
๒. มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิต
๓. มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
๔. มุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเป็นคนจะให้ถึงได้
๕. ยึดถือหลักเหตุป๎จจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล
๖. ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท
๗. ฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง

ค. ทาตามหลักเสริมสร้างปัญญา
ในทางปฏิบัติ อาจสร้างป๎จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ ๒ อย่างข้างต้นนั้นได้ ด้วย
การปฏิบัติตามหลักวุฒิธรรม ๔* (หลักการสร้างความเจริญงอกงามแห่งป๎ญญา)
คู่มือสวดพุทธมนต์
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๑. สัปปุริสสังเสวะ เสวนาผู้รู้ คือ รู้จักเลือกหาแหล่งวิชา คบหาท่านผู้รู้ ผู้
ทรงคุณความดี มีภูมิธรรมภูมิป๎ญญาน่านับถือ
๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟ๎งดูคาสอน คือ เอาใจใส่สดับตรับฟ๎งคาบรรยาย
คาแนะนาสั่งสอน แสวงหาความรู้ ทั้งจากตัวบุคคลโดยตรง และจากหนังสือหรือ
สื่อมวลชน ตั้งใจเล่าเรียน ค้นคว้า หมั่นปรึกษาสอบถาม ให้เข้าถึงความรู้ที่จริงแท้
๓. โยนิโสมนสิการ คิดให้แยบคาย คือ รู้ เห็น ได้อ่าน ได้ฟ๎งสิ่งใด ก็รู้จัก
คิดพิจารณาด้วยตนเอง โดยแยกแยะให้เห็นสภาวะและสืบสาวให้เห็นเหตุผลว่า
นั่นคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ทาไมจึงเป็นอย่างนั้น จะเกิดผลอะไรต่อไป มีข้อดี
ข้อเสีย คุณโทษอย่างไร เป็นต้น
๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติให้ถูกหลัก นาสิ่งที่ได้เล่าเรียนรับฟ๎งและ
ตริตรองเห็นชัดแล้ว ไปใช้หรือปฏิบัติหรือลงมือทา ให้ถูกต้องตามหลักตามความ
มุ่งหมาย ให้หลักย่อยสอดคล้องกับหลักใหญ่ ข้อปฏิบัติย่อยสอดคล้องกับจุดหมาย
ใหญ่ ปฏิบัติธรรมอย่างรู้เป้าหมาย เช่น สันโดษเพื่อเกื้อหนุนการงาน ไม่ใช่สันโดษ
กลายเป็นเกียจคร้าน เป็นต้น
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๔๘/๓๓๒)

ง. ศึกษาให้เป็นพหูสูต
คือ จะศึกษาเล่าเรียนอะไร ก็ทาตนให้เป็นพหูสูตในด้านนั้น ด้วยการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจนถึงขั้นครบ องค์คุณของพหูสูต (ผู้ได้
เรียนมาก หรือผู้คงแก่เรียน) ๕ ประการ คือ
๑. พหุสฺสุตา ฟ๎งมาก คือ เล่าเรียน สดับฟ๎ง รู้เห็น อ่าน สั่งสมความรู้ใน
ด้านนั้นไว้ให้มากมายกว้างขวาง
๒. ธตา จาได้ คือ จับหลักหรือสาระได้ ทรงจาเรื่องราวหรือเนื้อหาสาระ
ไว้ได้แม่นยา
๓. วจสา ปริจิตา คล่องปาก คือ ท่องบ่น หรือใช้พูดอยู่เสมอ จน
แคล่วคล่องจัดเจน ใครสอบถามก็พูดชี้แจงแถลงได้
คู่มือสวดพุทธมนต์
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๔. มนสานุเปกฺขิตา เจนใจ คือ ใส่ใจนึกคิดจนเจนใจ นึกถึงครั้งใด ก็
ปรากฏเนื้อความสว่างชัดเจน มองเห็นโล่งตลอดไปทั้งเรื่อง
๕. ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา ขบได้ด้วยทฤษฎี คือ เข้าใจความหมายและ
เหตุผลแจ่มแจ้งลึกซึ้ง รู้ที่ไปที่มา เหตุผล และความสัมพันธ์ของเนื้อความและ
รายละเอียดต่างๆ ทั้งภายในเรื่องนั้นเอง และที่เกี่ยวโยงกับเรื่องอื่นๆ ในสายวิชา
หรือทฤษฎีนั้นปรุโปร่งตลอดสาย
(องฺ.ปํฺจก. ๒๒/๘๗/๑๒๙)

จ. เคารพผู้จุดประทีปปัญญา
ในด้านความสัมพันธ์กับครูอาจารย์ พึงแสดงคารวะนับถือ ตามหลัก
ปฏิบัติในเรื่องทิศ ๖ ข้อว่าด้วย ทิศเบื้องขวา* ดังนี้
๑. ลุกต้อนรับ แสดงความเคารพ
๒. เข้าไปหา เพื่อบารุง รับใช้ ปรึกษา ซักถาม รับคาแนะนา เป็นต้น
๓. ฟ๎งด้วยดี ฟ๎งเป็น รู้จักฟ๎งให้เกิดป๎ญญา
๔. ปรนนิบัติ ช่วยบริการ
๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจัง ถือเป็นกิจสาคัญ
(ที.ปา. ๑๑/๒๐๐/๒๐๓)

*แหล่งที่มา
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
- วินัยของคฤหัสถ์ คือ คิหิวินัย ได้แก่พระพุทธโอวาทในสิงคาลกสูตร
พระไตรปิฎก เล่ม ๑๑ (ที.ปา ๑๑/๑๗๒–๒๐๖/๑๙๔–๒๐๗).
- อุบาสกธรรม ๕ มาในพระไตรปิฎก เล่ม ๒๒ (องฺ ปํฺจก. ๒๒/๑).
คู่มือสวดพุทธมนต์
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