หนังสือสวดมนต
(ฉบับงานมงคล)
รวบรวมโดย

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ

พิมพเปนธรรมทาน
ในมงคลวารคลายวันเกิด

ศ. น.สพ. ดร.อรรณพ คุณาวงษกฤต
๘ เมษายน ๒๕๕๓

หนังสือสวดมนต (ฉบับงานมงคล)
รวบรวมโดย
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปฺโญ)

พิมพครั้งแรก - เมษายน ๒๕๕๓
- พิมพในมงคลวารคลายวันเกิดของ
ศ. น.สพ. ดร.อรรณพ คุณาวงษกฤต
อายุครบ ๖๐ ป ๘ เมษายน ๒๕๕๓

๑,๐๐๐ เลม

แบบปก: พระชัยยศ พุทฺธิวโร

พิมพที่ บริษัท พิมพสวย จํากัด
๕/๕ ถ.เทศบาลรังสฤษฏเหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๙๕๓–๙๖๐๐ โทรสาร ๐ ๒๙๕๓–๙๖๐๖

คําปรารภ
ในโอกาสที่ ศ. น.สพ. ดร.อรรณพ คุณาวงษกฤต ผูอ าํ นวยการ
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาวิจยั ทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะมีอายุครบ ๖๐ ป ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ นี้
คุณอรรัตน คุณาวงษกฤต ผูเปนภรรยา มีน้ําใจประกอบดวยมุทิตา
ธรรมตอทานผูอํานวยการ ปรารถนาจะบําเพ็ญบุญกุศลดวยการทํา
บุญเลี้ยงพระ และดวยธรรมทาน เพื่อเปนการเฉลิมฉลองมงคลวาร
ของทานผูเ ปนสามี ดวยธรรมวิธที พี่ ระพุทธเจาทรงสรรเสริญ จึงได
แจงความประสงคขออนุญาตพิมพ หนังสือสวดมนต ฉบับงานมงคล
เพื่อแจกมอบเปนธรรมทาน แกญาติมิตร คณาจารย นิสิตนักศึกษา
พุทธศาสนิกชน และผูสนใจใฝธรรมทั่วไป
การบําเพ็ญธรรมทานในวาระอายุมงคลนี้ นอกจากเปนการ
แสดงความรักความปรารถนาดีตอทานผูอาํ นวยการอยางสูงสงแลว
ยังเปนการบําเพ็ญประโยชนแกพระศาสนาและประชาชนอยาง
มากดวย เพราะการใหธรรมเปนการใหสิ่งที่มีคุณคาเปนสาระที่แท
จริงแกชีวิตและสังคม อีกทั้งจะมีผลเปนการดํารงรักษาพระพุทธ
ศาสนาใหคงอยูยืนนาน จึงเปนบุญกิริยาอันเหมาะยิ่งที่จะบําเพ็ญ
ในโอกาสสําคัญ คือ วันทําบุญอายุนี้

ขออนุโมทนา พระชัยยศ พุทธฺ วิ โร ทีไ่ ดชว ยคิดออกแบบปก
หนังสือเลมนี้ และคุณอรรัตน คุณาวงษกฤต และลูกๆ ที่เปนแกน
นําสําคัญไดบําเพ็ญกุศลจริยาในวาระนี้
ขอคุณพระศรีรัตนตรัย อํานวยพรอภิบาลให ศ. น.สพ. ดร.
อรรณพ คุณาวงษกฤต พรอมทั้งครอบครัว ลูกหลาน ญาติมิตร
เจริญดวยจตุรพิธพรชัย งอกงามในธรรมและความสุข ตลอดกาล
ยั่งยืนนาน
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓

สารบัญ
คําปรารภ
ภาค ๑: บททําวัตร
ทําวัตรเชา
บูชาพระรัตนตรัย
นมัสการพระรัตนตรัย
นมการปาฐะ
พุทธาภิถุติกถา
ธัมมาภิถุติกถา
สังฆาภิถุติกถา
รตนัตตยัปปณามคาถา และสังเวคปริกิตตนปาฐะ
ปตติทานคาถา
คําแผเมตตา

ทําวัตรค่ํา
บูชาพระรัตนตรัย
นมัสการพระรัตนตรัย
นมการปาฐะ
พุทธานุสสตินยปาฐะ
พุทธาภิคีติคาถา

(๑)
๑
๑
๑
๒
๒
๓
๔
๔
๕
๑๐
๑๑

๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔

ธัมมานุสสตินยปาฐะ
ธัมมาภิคีติคาถา
สังฆานุสสตินยปาฐะ
สังฆาภิคีติคาถา
เทวธรรมคาถา
วันทาบทใหญ
กรวดน้ํา

ภาค ๒: บทเจริญพระพุทธมนต
ชุมนุมเทวดา
นมการปาฐะ
สรณคมนปาฐะ
บทสวดเจริญพระพุทธมนตในงานมงคลทั่วไป
นมการสิทธิคาถา
นโมการอัฏฐกะ
มังคลสุตตะ
รตนสุตตะ
กรณียเมตตสุตตะ
วัฏฏกปริตตะ
โพชฌังคปริตตะ
ปกิณกคาถา

๑๖
๑๖
๑๘
๑๘
๒๐
๒๐
๒๒

๒๓
๒๓
๒๔
๒๔
๒๕
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๓๑
๓๑
๓๒
๓๓

อิติป โส
อภยปริตตะ
เทวตาอุยโยชนคาถา
ชยมังคลัฏฐกคาถา

ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตะ
ภาค ๓: คําอาราธนา และคําแปลบทสวดมนต
คําอาราธนาศีล ๕
คําอาราธนาพระปริตร
คําบูชาขาวพระ
คําถวายสังฆทาน
ทําวัตรเชา แปล
บูชาพระรัตนตรัย แปล
พุทธาภิถุติกถา แปล
ธัมมาภิถุติกถา แปล
สังฆาภิถุติกถา แปล
รตนัตตยัปปณามคาถา และสังเวคปริกิตตนปาฐะ แปล
ปตติทานคาถา แปล

ทําวัตรค่ํา
พุทธานุสสติ แปล
พุทธาภิคีติ แปล

๓๕
๓๖
๓๗
๓๗

๔๒
๕๔
๕๔
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๗
๕๘
๕๘
๕๙
๕๙
๖๒

๖๓
๖๓
๖๔

ธัมมานุสสติ แปล
ธัมมาภิคีติ แปล
สังฆานุสสติ แปล
สังฆาภิคีติ แปล
เทวธรรม แปล
วันทาบทใหญ แปล
กรวดน้ํา แปล

บทสวดมนต
นมการสิทธิคาถา แปล
นโมการอัฏฐกะ แปล
มงคลสูตร สรุปสาระ
รตนสูตร แปล
กรณียเมตตสูตร แปล
วัฏฏกปริตร แปล
โพชฌังคปริตร แปล
ปกิณกคาถา แปล
อิติป โส แปล
อภัยปริตร แปล
เทวตาอุยโยชนคาถา แปล
ชยมังคลัฏฐกคาถา สรุปสาระ
มหาการุณิโก แปลเก็บความ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สรุปความ

๖๔
๖๕
๖๖
๖๖
๖๗
๖๗
๖๘

๖๙
๖๙
๗๐
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

ภาค ๑
บททําวัตร
ทําวัตรเชา
บูชาพระรัตนตรัย
(ผูเปนประธานจะกลาวนํา โปรดวาตามเปนตอน ๆ ดังนี้)

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สฺวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปน โน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ อะภิปชู ะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป
ปจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหฺ าตุ
อัมฺหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

หนังสือสวดมนต

๒

นมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

นมการปาฐะ
(นํา)

หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
(๓ จบ)

๓

ฉบับงานมงคล

พุทธาภิถุติกถา
(นํา)

หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.

โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต
โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, โย อิมัง โลกัง
สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพฺรหั มฺ ะกัง, สัสสะมะณะพฺราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง
อะภิญญา สัจฉิกัตฺวา ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง เทเสสิ
อาทิกัลฺ ย าณัง มัชเฌกัลฺ ยาณัง ปะริโยสานะกัลยฺ าณัง, สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปณุ ณัง
ปะริสุทธัง พฺรัหฺมะจะริยัง ปะกาเสสิ, ตะมะหัง
ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง
สิระสา นะมามิ. (กราบ)
(รับ)

หนังสือสวดมนต

๔

ธัมมาภิถุติกถา
(นํา)

หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส.

โย โส สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปส สิโก, โอปะนะยิโก
ปจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญูหิ, ตะมะหัง ธัมมัง
อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ.

(รับ)

(กราบ)

สังฆาภิถุติกถา
(นํา)

หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.

โย โส สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชปุ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทงั จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรสิ ะปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย
(รับ)

ฉบับงานมงคล

๕

ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง
สังฆัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง สังฆัง สิระสา
นะมามิ. (กราบ )
(นั่งพับเพียบ)
รตนัตตยัปปณามคาถาและสังเวคปริกิตตนปาฐะ
(นํา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย
เจวะ สังเวคะปะริกติ ตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.
(รตนัตตยัปปณามคาถา)
(รับ) พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว

โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก

หนังสือสวดมนต

๖

โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
สังโฆ สุเขตตาภฺยะติเขตตะสัญญิโต
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง
วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปททะวา
มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.
(สังเวคปริกิตตนปาฐะ)

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปนโน อะระหัง
สัมมาสัมพุทโธ, ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก
อุป ะสะมิโ ก ปะรินิพ พานิโ ก สัม โพธะคามี
สุคะตัปปะเวทิโต, มะยันตัง ธัมมัง สุตฺวา เอวัง

ฉบับงานมงคล

๗

ชานามะ, ชาติป ทุกขา ชะราป ทุกขา มะระณัมป
ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป
ทุกขา, อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปเยหิ
วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป
ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปญจุปาทานักขันธา ทุกขา,
เสยยะถีทัง, รูปูปาทานักขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญูปาทานักขันโธ, สังขารูปาทานักขันโธ, วิญญาณูปาทานักขันโธ, เยสัง ปะริญญายะ,
ธะระมาโน โส ภะคะวา, เอวัง พะหุลัง สาวะเก
วิเนติ, เอวังภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต
สาวะเกสุ อะนุสาสะนี, พะหุลา ปะวัตตะติ, รูปง
อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา,
สังขารา อะนิจจา, วิญญาณัง อะนิจจัง, รูปง
อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา,
สังขารา อะนัตตา, วิญญาณัง อะนัตตา, สัพเพ

๘

หนังสือสวดมนต

สังขารา อะนิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ, เต๑
มะยัง โอติณณามฺหะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ,
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,
ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา, อัปเปวะนามิมสั สะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปญญา
เยถาติ,
ตอจากนี้ พระภิกษุสามเณร กับอุบาสกอุบาสิกา สวดตางกัน

พระภิกษุสามเณรสวดดังนี้
จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ
อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง, สัทธา อะคารัสฺมา
อะนะคาริยัง ปพพะชิตา, ตัสฺ มิง ภะคะวะติ
พฺรหั มฺ ะจะริยงั จะรามะ, ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปนนา, ๒ ตัง โน พฺรัหฺมะจะริยัง อิมัสสะ
๑
๒

หญิงสวด ตา (เปนการเปลี่ยนรูปคําตามหลักภาษา)
สามเณรเวน ไมสวด ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปนนา

ฉบับงานมงคล

๙

เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ
สังวัตตะตูติ.
อุบาสกอุบาสิกาสวดดังนี้
จิระปะรินพิ พุตมั ป ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง
คะตา ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ ตัสสะ ภะคะวะโต
สาสะนัง ยะถาสัตติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ
อะนุปะฏิปช ชามะ สา สา โน ปะฏิปตติ อิมัสสะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิรยิ ายะ สังวัตตะตูต.ิ

หนังสือสวดมนต

๑๐

ปตติทานคาถา
(นํา) หันทะ มะยัง ปตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส.

ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา
คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา
สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต
ชะลาพุชา เยป จะ อัณฑะสัมภะวา
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา
นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต
สัพเพป ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง.
ฐาตุ จิรงั สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา
(รับ)

๑๑

ฉบับงานมงคล

สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ
อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม สัพเพป ธัมมะจาริโน
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยปั ปะเวทิเต.
ตอจากนี้นั่งเจริญจิตตภาวนา

คําแผเมตตา
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพฺยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
ขอสัตวทงั้ หลายทัง้ ปวง, ทีเ่ ปนเพือ่ นทุกข เกิด
แก เจ็บ ตาย ดวยกันหมดทั้งสิ้น จงเปนสุข เปนสุข
เถิด, อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย, อยาไดเบียด
เบียนซึ่งกันและกันเลย, อยาไดมีทุกขกายทุกขใจ
เลย, จงมีแตความสุขกาย สุขใจ, รักษาตนใหพน
จากทุกขภัยดวยกันหมดทั้งสิ้นเถิด.

จบทําวัตรเชา

ทําวัตรค่าํ
บทสวดทําวัตรค่ํา
(เมื่อพรอมกันแลว พึงนั่งคุกเขา
แลวกราบพระพุทธรูปพรอมกัน ๓ หน)

บูชาพระรัตนตรัย
(ผูเปนประธานจะกลาวนํา โปรดวาตามเปนตอน ๆ ดังนี้)

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สฺวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ อะภิปชู ะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป
ปจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหฺ าตุ
อัมฺหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

๑๓

ฉบับงานมงคล

นมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ)
สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

นมการปาฐะ
(นํา)

หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ
พุทธานุสสะตินะนัญจะ กะโรมะ เส.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
(วา ๓ จบ)

หนังสือสวดมนต

๑๔

พุทธานุสสตินยปาฐะ
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยฺ าโณ
กิตติสทั โท อัพภุคคะโต, อิตปิ  โส ภะคะวา อะระหัง
สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต
โลกะวิท,ู อะนุตตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

พุทธาภิคีติคาถา
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส.
(รับ) พุทธฺวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
พุทโธ โย สัพพะปาณีนงั สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ปะฐะมานุสสติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

๑๕

ฉบับงานมงคล

พุทธัสสาหัสมฺ ิ ทาโส๑ วะ พุทโธ เม สามิกสิ สะโร
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตสั สะ เม
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรญั ชีวติ ญั จิทงั
วันทันโตหัง๒ จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตงั
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ๓ ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ
สัพเพป อันตะระยา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
(หมอบกราบแลวสวดดังนี้)

กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ.
๑

หญิงสวด ทาสี (เปนการเปลี่ยนรูปคําตามหลักภาษา)
หญิงสวด วันทันตีหัง (เปนการเปลี่ยนรูปคําตามหลักภาษา)
๓
หญิงสวด วันทะมานายะ (เปนการเปลี่ยนรูปคําตามหลักภาษา)
๒

หนังสือสวดมนต

๑๖

ธัมมานุสสตินยปาฐะ
(นํา) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
(รับ) สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก

อะกาลิโก เอหิปส สิโก, โอปะนะยิโก ปจจัตตัง
เวทิตพั โพ วิญูหีติ.

ธัมมาภิคีติคาถา
(นํา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส.
(รับ) สฺวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี
วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ธัมโม โย สัพพะปาณีนงั สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ทุตยิ านุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

๑๗

ฉบับงานมงคล

ธัมมัสสาหัสมฺ ิ ทาโส๑ วะ
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ
วันทันโตหัง๒ จะริสสามิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ๓
สัพเพป อันตะรายา เม

ธัมโม เม สามิกสิ สะโร
วิธาตา จะ หิตสั สะ เม
สะรีรญั ชีวติ ญั จิทงั
ธัมมัสเสวะ สุธมั มะตัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา

(หมอบกราบแลวสวดดังนี้)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม
หญิงสวด ทาสี (เปนการเปลี่ยนรูปคําตามหลักภาษา)
หญิงสวด วันทันตีหัง (เปนการเปลี่ยนรูปคําตามหลักภาษา)
๓
หญิงสวด วันทะมานายะ (เปนการเปลี่ยนรูปคําตามหลักภาษา)
๑

๒

หนังสือสวดมนต

๑๘

สังฆานุสสตินยปาฐะ
(นํา) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
(รับ) สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อุชปุ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

สังฆาภิคีติคาถา
(นํา) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส.
(รับ) สัทธัมมะโช สุปะฏิปตติคุณาทิยุตโต

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ

๑๙

ฉบับงานมงคล

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง
สังโฆ โย สัพพะปาณีนงั สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
สังฆัสสาหัสมฺ ิ ทาโส๑ วะ สังโฆ เม สามิกสิ สะโร
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตสั สะ เม
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรญั ชีวติ ญั จิทงั
วันทันโตหัง๒ จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปน นะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ๓ ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ
สัพเพป อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
(หมอบกราบแลวสวดดังนี้)

หญิงสวด ทาสี (เปนการเปลี่ยนรูปคําตามหลักภาษา)
หญิงสวด วันทันตีหัง (เปนการเปลี่ยนรูปคําตามหลักภาษา)
๓
หญิงสวด วันทะมานายะ (เปนการเปลี่ยนรูปคําตามหลักภาษา)
๑

๒

หนังสือสวดมนต

๒๐

กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.

เทวธรรมคาถา
หิริโอตตัปปะสัมปนนา สุกกะธัมมะสะมาหิตา
สันโต สัปปุริสา โลเก เทวะธัมมาติ วุจจะเร.

วันทาบทใหญ
วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง
สารีรกิ กะธาตุ มะหาโพธิง พุทธะรูปง สะกะลัง สะทา.
วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง
ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง
โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง
เฉตฺวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง.
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ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร
ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนาจะลัคเค
ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง
ตัง ปาทะวะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ.
สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปพพะเต
สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา
ปญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต.
อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส.
อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง
นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง
ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง
ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย.
อามันตะยามิ โว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว
ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ.
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กราดน้าํ
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปชฌายา คุณุตตะรา
อาจะริยปู ะการา จะ
มาตาปตา จะ ญาตะกา
สุริโย จันทิมา ราชา
คุณะวันตา นะราป จะ
พฺรหั มฺ ะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาป จะ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
สุขงั จะ ติวธิ งั เทนตุ
ขิปปง ปาเปถะ โว มะตัง.
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
อุชุจิตตัง สะติปญญา สัลเลโข วิริยัมหินา
มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม
พุทธาธิปะวะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
นาโถ ปจเจพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา.

ภาค ๒
บทเจริญพระพุทธมนต

ชุมนุมเทวดา
ผริตฺวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ.
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข
วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน
เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา
สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ.
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา.
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นมการปาฐะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(๓ จบ)

สรณคมนปาฐะ

ทุติยัมป
ทุติยัมป
ทุติยัมป
ตะติยัมป
ตะติยัมป
ตะติยัมป

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

บทสวด
เจริญพระพุทธมนตในงานมงคลทั่วไป

นมการสิทธิคาถา
สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ทฺวาทะสัญจะ สะหัสสะเก
ปญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ หันตฺวา สัพเพ อุปททะเว
อะเนกา อันตะรายาป วินัสสันตุ อะเสสะโต.
สัมพุทเธ ปญจะปญญาสัญจะ จะตุวสี ะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ หันตฺวา สัพเพ อุปททะเว
อะเนกา อันตะรายาป วินัสสันตุ อะเสสะโต.
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สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ หันตฺวา สัพเพ อุปททะเว
อะเนกา อันตะรายาป วินัสสันตุ อะเสสะโต.

นโมการอัฏฐกะ
นะโม อะระหะโต สัมมานะโม อุตตะมะธัมมัสสะ
นะโม มะหาสังฆัสสาป
นะโม โอมาตฺยารัทธัสสะ
นะโม โอมะกาตีตัสสะ
นะโม การัปปะภาเวนะ
นะโม การานุภาเวนะ
นะโม การัสสะ เตเชนะ

สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
สฺวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
ระตะนัตฺยัสสะ สาธุกัง
ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะป
วิคัจฉันตุ อุปททะวา
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
วิธิมฺหิ โหมิ เตชะวา.
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มังคลสุตตะ
อะเสวะนา จะ พาลานัง ปณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
พาหุสัจจัญจะ สิปปญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
มาตาปตุอุปฏฐานัง
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
อาระตี วิระตี ปาปา
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญุตา
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กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ตะโป จะ พฺรหั มฺ ะจะริยญั จะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
เอตาทิสานิ กัตฺวานะ
สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ.

รตนสุตตะ
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
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เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา สักฺยะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

๒๙
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อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปตติปตตา อะมะตัง วิคัยหะ
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสฺมิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
(รตนสูตรนี้ไดคัดตัดตอนมาเฉพาะที่นิยมสวดกันโดยทั่วไปเทานั้น)
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กรณียเมตตสุตตะ
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมฺ งิ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติรยิ ญั จะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิสนิ โน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พฺรหั มฺ ะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปนโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีต.ิ
(กรณียเมตตสูตรนีไ้ ดคดั ตัดตอนมาเฉพาะทีน่ ยิ มสวดกันโดยทัว่ ไปเทานัน้ )

วัฏฏกปริตตะ
อัตถิ โลเก สีละคุโณ
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ
อาวัชชิตฺวา ธัมมะพะลัง
สัจจะพะละมะวัสสายะ

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
สะริตฺวา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
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สันติ ปกขา อะปตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา
มาตา ปตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง มะหาปชชะลิโต สิขี
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปตฺวา ยะถา สิขี
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ.

โพชฌังคปริตตะ
โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปติปสสัทธิโพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
เอกัสฺมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสฺวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
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เต จะ ตัง อะภินันทิตฺวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
เอกะทา ธัมมะราชาป เคลัญเญนาภิปฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตฺวานะ สาทะรัง
สัมโมทิตฺวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมป มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปตตานุปปตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

ปกิณกคาถา
สักกัตวฺ า พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
หิตงั เทวะมะนุสสานัง
พุทธะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุ ปททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต.
สักกัตฺวา ธัมมะ ระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
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ปะริฬาหูปะสะมะนัง
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุ ปททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เต.
สักกัตฺวา สังฆะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุ ปททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เต.
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณังวะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต.
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
วิชชะติ วิวธิ งั ปุถุ
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ ตัสมา โสถี ภะวันตุ เต.
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ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
วิชชะติ วิวธิ งั ปุถุ
ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต.
อิตปิ  โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก
เอหิปส สิโก โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญูหตี .ิ
สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชปุ ะฏิปน โน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปน โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สามีจปิ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ ยะทิทงั จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรสิ ะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
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อภยปริตตะ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
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เทวตาอุยโยชนคาถา
ทุกขัปปตตา จะ นิททุกขา ภะยัปปตตา จะ นิพภะยา
โสกัปปตตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพป ปาณิโน
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพเพ เทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปตติสิทธิยา
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
ภาวะนาภิระตา โหนตุ คัจฉันตุ เทวะตาคะตา.

ชยมังคลัฏฐกคาถา
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
คฺรีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
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มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
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.
กัตฺวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
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จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พฺรัหฺมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
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ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.
เอตาป พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตฺวานะเนกะวิวิธานิ จุปททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปญโญ.
มะหาการุณโิ ก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินงั
ปูเรตฺวา ปาระมี สัพพา ปตโต สัมโพธิมตุ ตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักฺยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตฺวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ
ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปลลังเก สีเส
ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
อัคคัปปตโต ปะโมทะติ. สุนกั ขัตตัง สุมงั คะลัง
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สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ
สุยิฏฐัง พฺรัหฺมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
วาจากัมมัง ปะทักขิณงั ปะทักขิณงั มะโนกัมมัง
ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตฺวานะ
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
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ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตะ
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา
พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย.
ตัตรฺ ะ โข ภะคะวา ปญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ.
เทฺวเม ภิกขะเว อันตา ปพพะชิเตนะ นะ
เสวิตพั พา โย จายัง กาเมสุ กามะสุขลั ลิกานุโยโค
หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย
อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต.
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ
มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา
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ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี
ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค.
เสยยะถีทัง. สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.
อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา
ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี
ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง. ชาติป ทุกขา ชะราป ทุกขา มะระณัมป
ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป
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ทุกขา อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปเยหิ
วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป
ทุกขัง สังขิตเตนะ ปญจุปาทานักขันธา ทุกขา.
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย
อะริยะสัจจัง. ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา
นันทิราคะสะหะคะตา ตัตฺระ ตัตฺราภินันทินี.
เสยยะถีทงั . กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา.
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ
อะริยะสัจจัง. โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ
อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค
มุตติ อะนาละโย.
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง.
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อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค.
เสยยะถีทัง. สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.
อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ
ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง
ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง
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ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ.
อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะ-
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สัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ.
อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะ-
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สัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ.
อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา
อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี
ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
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ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี
ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ
ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ
อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง ทฺวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง
อะโหสิ.
เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก
สะมาระเก สะพฺรัหฺมะเก สัสสะมะณะพฺราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ
อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ
ปจจัญญาสิง.
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ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ
อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวฏั ฏัง ทฺวาทะสาการัง
ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ.
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก
สะมาระเก สะพฺรัหฺมะเก สัสสะมะณะพฺราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ
อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ
ปจจัญญาสิง.
ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ
อะกุปปา เม วิมตุ ติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ
ปุนัพภะโวติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา
ปญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง
อะภินันทุง. อิมัสฺมิญจะ ปะนะ เวยยากะระ-
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ณัสมฺ งิ ภัญญะมาเน อายัสมฺ ะโต โกณฑัญญัสสะ
วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ
สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ.
ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก
ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยงั อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั อัปปะฏิวัตติยงั สะมะเณนะ วา พฺราหมะเณนะ วา
เทเวนะ วา มาเรนะ วา พฺรัหฺมุนา วา เกนะจิ วา
โลกัสฺมินติ.
ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตฺวา จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง
สุตฺวา ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.

๕๒

หนังสือสวดมนต

ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตฺวา
ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตฺวา ตุสิตา
เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตฺวา นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตฺวา
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนงั เทวานัง สัททัง
สุตฺวา พฺรัหฺมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง
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ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา
พฺราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา
พฺรัหฺมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสฺมินติ.
อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ
ยาวะ พฺรหั มฺ ะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ.
อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมป
สัมปะกัมป สัมปะเวธิ. อัปปะมาโณ จะ
โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง.
อะถะ โข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ
อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ
โภ โกณฑัญโญติ.
อิติหิทัง อายัสฺมะโต โกณฑัญญัสสะ
อัญญาโกณฑัญโญเตฺววะ นามัง อะโหสีติ.

ภาค ๓
คําอาราธนา และคําแปลบทสวดมนต
คําอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต, วิสงุ วิสงุ รักขะณัตถายะ,
ติสะระเณนะ สะหะ, ปญจะ สีลานิ ยาจามะ.
ทุติยัมป มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,
ติสะระเณนะ สะหะ, ปญจะ สีลานิ ยาจามะ.
ตะติยัมป มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,
ติสะระเณนะ สะหะ, ปญจะ สีลานิ ยาจามะ.

คําอาราธนาพระปริตร
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง
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วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะภะยะวินาสายะ
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะโรคะวินาสายะ

สัพพะสัมปตติสิทธิยา
ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง.

คําบูชาขาวพระ
อิมงั สูปะพยัญชะนะสัมปนนัง สาลีนงั โภชะนัง
อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ.
ขาพเจาขอบูชาเครือ่ งโภชนะแหงขาวสาลี พรอม
ดวยแกงกับและน้าํ อันประเสริฐนี้ แดพระพุทธเจา
เสร็จแลวกราบ ๓ หน

เมื่อจะลาไป ใหวา

เสสัง มังคะลัง ยาจามิ.

ขาพเจาขอสวนที่เหลืออันเปนมงคล
กราบ ๓ หน แลวยกออกไป
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๕๖

คําถวายสังฆทาน
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ, พุทธะสาสะนัสสะ, จิรัฏฐิติยา,
เจวะ, อัมหฺ ากัญจะ, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอ
นอมถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหลานี้ แกพระ
ภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับภัตตาหาร กับทั้ง
บริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อความ
ดํารงยั่งยืนนาน แหงพระบวรพุทธศาสนา พรอมทั้ง
เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย
สิ้นกาลนาน เทอญ
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ทําวัตรเชา แปล
บูชาพระรัตนตรัย แปล
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ทรงเปนพระอรหันต ตรัสรูชอบได
โดยพระองคเอง พระธรรมเปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา พระองคใด
ตรัสไวดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา พระองคใด ปฏิบัติ
ดีแลว ขาพเจาทัง้ หลาย ขอบูชาอยางยิง่ ซึง่ พระผูม พี ระภาคเจาพระองคนนั้
พรอมทั้งพระธรรม และพระสงฆ ดวยเครื่องสักการะทั้งหลายเหลานี้ อัน
ยกขึ้นตามสมควรแลวอยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา
แมปรินพิ พานนานแลว ทรงสรางคุณสําเร็จประโยชนไวแกขา พเจาทัง้ หลาย
ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะหแกขาพเจาทั้งหลาย อันเปนชนรุนหลัง ขอพระ
ผูม พี ระภาคเจา จงรับเครือ่ งสักการะอันเปนบรรณาการของคนยากทัง้ หลาย
เหลานี้ เพือ่ ประโยชนและความสุขแกขา พเจาทัง้ หลาย ตลอดกาลนานเทอญ
พระผูม พี ระภาคเจา เปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกขสนิ้
เชิง ตรัสรูช อบไดโดยพระองคเอง ขาพเจาอภิวาทพระผูม พี ระภาคเจา ผูร ู
ผูต นื่ ผูเบิกบาน (กราบ)
พระธรรมเปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวดีแลว ขาพเจา
นมัสการพระธรรม (กราบ)
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ปฏิบัติดีแลว ขาพเจานอบ
นอมพระสงฆ (กราบ)
ขอนอบนอมแดพระผูม พี ระภาคเจา พระองคนนั้ ซึง่ เปนผูไ กลจากกิเลส
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ตรัสรูช อบไดโดยพระองคเอง.
พุทธาภิถุติกถา แปล
พระตถาคตเจานั้น พระองคใด เปนผูไกลจากกิเลส เปนผูตรัสรู
ชอบไดดวยพระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยความรูและความประพฤติ
เปนผูเสด็จไปแลวดวยดี เปนผูรูแจงโลก เปนผูสามารถฝกบุคคลที่สม
ควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้ง
หลาย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม เปนผูมีความจําเริญ จําแนก
ธรรม สั่งสอนสัตว พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ไดทรงทําความดับ
ทุกขใหแจงดวยพระปญญาอันยิ่งเองแลว ทรงสอนโลกนี้กับทั้งเทวดา
มาร พรหม และหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและ
มนุษยใหรูตาม พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ทรงแสดงธรรมอันงามใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย คือแบบ
แหงการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง พรอมทั้งอรรถะ (คํา
อธิบาย) พรอมทั้งพยัญชนะ (หัวขอ) ขาพเจาขอบูชาอยางยิ่ง เฉพาะพระ
ผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น ขาพเจาขอนอบนอมตอพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ดวยเศียรเกลา
ธัมมาภิถุติกถา แปล
พระธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวดีแลว
เปนธรรมที่
บุคคลผูศึกษาปฏิบัติจะพึงเห็นไดดวยตนเอง สามารถปฏิบัติและเห็นผล
ไดทุกเมื่อ ไมจํากัดกาลเวลา และเปนธรรมที่สามารถเรียกรองใหผูอื่นมา
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ดูไดวา "ทานจงมาดูธรรมนี้เถิด" เปนธรรมที่บุคคลควรนอมเขามาใสตัว
เปนธรรมที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน ขาพเจาขอบูชาอยางยิ่ง เฉพาะพระธรรม
นั้น ขาพเจาขอนอบนอมตอพระธรรมนั้น ดวยเศียรเกลา
สังฆาภิถุติกถา แปล
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจานั้นหมูใด เปนผูปฏิบัติดีแลว
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด เปนผูปฏิบัติตรงแลว พระ
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด เปนผูปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปน
เครื่องออกจากทุกขแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด
เปนผูปฏิบัติสมควรแลว ไดแกบุคคลเหลานี้คือ คูแหงบุรุษ ๔ คู นับเรียง
ตามลําดับได ๘ บุคคล (บุรษุ ๔ คู ๘ บุคคล คือ คูท ี่ ๑ พระโสดาปตติมรรค
กับ พระโสดาปตติผล คูท ี่ ๒ พระสกิทาคามิมรรค กับ พระสกิทาคามิผล คูที่ ๓
พระอนาคามิมรรค กับ พระอนาคามิผล คูที่ ๔ พระอรหัตมรรค กับ พระ
อรหัตผล) นั่นแหละพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ทานเปนผูควร

แกสักการะที่เขานํามาบูชา ทานเปนผูควรแกของที่เตรียมไวตอนรับ เปน
ผูควรแกการรับทานที่หมูชนนํามาถวาย เปนผูควรแกการกราบไหว ทาน
เหลานี้เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ขาพเจาขอบูชาอยางยิ่ง
เฉพาะพระสงฆหมูน นั้ ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆหมูน นั้ ดวยเศียรเกลา
รตนัตตยัปปณามคาถา และ สังเวคปริกิตตนปาฐะ แปล
พระพุทธเจาผูบริสุทธิ์ มีพระกรุณาดุจหวงมหรรณพ พระองคใด มี
พระปญญาจักษุหมดจนแลว โดยสวนเดียว เปนผูฆาบาปและอุปกิเลส
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แหงโลก ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคนั้น โดยความเคารพ พระ
ธรรมของพระศาสดา สวางรุงเรือง เปรียบดวงประทีป จําแนกประเภท
คือ มรรค ผล นิพพาน สวนใด ซึ่งเปนตัวโลกุตตระ และสวนใดที่ชี้แนว
แหงโลกุตตระนั้น ขาพเจาไหวพระธรรมนั้น โดยความเคารพ พระสงฆ
เปนนาบุญอันยิ่งใหญกวานาบุญที่ดีทั้งหลาย เปนผูเห็นพระนิพพาน ตรัส
รูตามพระสุคต หมูใด เปนผูละกิเลสเครื่องโลเล เปนพระอริยเจา มี
ปญญาดี ขาพเจาไหวพระสงฆหมูนั้น โดยความเคารพ บุญใดที่ขาพเจาผู
ไหวอยูซึ่งวัตถุสาม คือพระรัตนตรัย อันควรบูชายิ่งโดยสวนเดียว ได
กระทําแลวเปนอยางยิ่ง เชนนี้นี้ ขอสรรพอุปทวะทั้งหลาย จงอยามีแก
ขาพเจาเลย ดวยอํานาจความสําเร็จ อันเกิดจากบุญนั้น
พระตถาคตเจาเกิดขึ้นแลว ในโลกนี้ เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรู
ชอบไดโดยพระองคเอง และพระธรรมที่ทรงแสดง เปนธรรมเครื่องออก
จากทุกข เปนเครื่องสงบกิเลส เปนไปเพื่อปรินิพพาน เปนไปเพือ่ ความรู
พรอม เปนธรรมทีพ่ ระสุคตประกาศ พวกเราเมือ่ ไดฟง ธรรมนัน้ แลว จึงได
รูอ ยางนีว้ า : แมความเกิดก็เปนทุกข แมความแกก็เปนทุกข แมความตายก็เปน
ทุกข แมความโศก ความร่ําไรรําพัน ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ
ความคับแคนใจ ก็เปนทุกข ความประสบกับสิ่งไมเปนที่รักที่พอใจ ก็เปน
ทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รักที่พอใจ ก็เปนทุกข มีความ
ปรารถนาสิ่งใด ไมไดสิ่งนั้น นั่นก็เปนทุกข
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วาโดยยอ อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนตัวทุกข ไดแกสิ่งเหลานี้ คือ:ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น คือ รูป, ขันธอันเปนที่ตั้งแหง
ความยึดมั่น คือ เวทนา, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น คือ สัญญา,
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น คือ สังขาร, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความ
ยึดมั่น คือ วิญญาณ เพื่อใหสาวกกําหนดรอบรูอุปาทานขันธเหลานี้เอง
จึงพระผูมีพระภาคเจานั้น เมื่อยังทรงพระชนมอยู ยอมทรงแนะนําสาวก
ทั้งหลายเชนนี้เปนสวนมาก
อนึง่ คําสัง่ สอนของพระผูม พี ระภาคเจานัน้ ยอมเปนไปในสาวกทัง้ หลาย
สวนมาก มีสวนคือการจําแนกอยางนี้วา:- รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง
สัญญาไมเที่ยง สังขารไมเที่ยง วิญญาณไมเที่ยง รูปไมใชตัวตน เวทนา
ไมใชตัวตน สัญญาไมใชตัวตน สังขารไมใชตัวตน วิญญาณไมใชตัวตน
สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไมเที่ยง ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไมใชตัวตน ดังนี้
พวกเราทั้งหลาย เปนผูถูกครอบงําแลว โดยความเกิด โดยความ
แก และความตาย โดยความโศก ความร่ําไรรําพัน ความไมสบายกาย
ความไมสบายใจ ความคับแคนใจทั้งหลาย เปนผูถูกความทุกขครอบงํา
เอาแลว เปนผูมีความทุกขเปนไปในเบื้องหนาแลว ทําไฉน การทําที่สุด
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏชัด แกเราได เราทั้งหลายผูถึงแลวซึ่ง
พระผูมีพระภาคเจา แมปรินิพพานนานแลว พระองคนั้น เปนสรณะ ถึง
พระธรรมดวย ถึงพระสงฆดวย จักทําในใจอยู ปฏิบัติตามอยู ซึ่งคําสั่ง
สอนของพระผูมีพระภาคเจานั้นตามสติกําลัง ขอใหความปฏิบัตินั้นๆ
ของเราทั้งหลาย จงเปนไปเพื่อการทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ เทอญ
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สําหรับภิกษุสามเณรสวด
เราทั้งหลาย อุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาคเจา ผูไกลจากกิเลส ตรัสรู
ชอบไดโดยพระองคเอง แมปรินิพพานนานแลว พระองคนั้น เปนผูมี
ศรัทธา ออกบวชจากเรือน ไมเกี่ยวของดวยเรือนแลว ประพฤติอยูซึ่ง
พรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ถึงพรอมดวยสิกขา และ
ธรรมเปนเครื่องเลี้ยงชีพของภิกษุทั้งหลาย ขอใหพรหมจรรยของเราทั้ง
หลายนั้น จงเปนไปเพื่อการทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ เทอญ
ปตติทานคาถา แปล
เทพยดาเหลาใด ที่อยูประจําวิหาร สิงสถิตยอยูที่เรือนพระสถูป ที่
เรือนโพธิ์ ณ ที่นั้นๆ เทพยดาเหลานั้น เปนผูอันเราทั้งหลายบูชาแลวดวย
ธรรมทาน ขอจงกระทําความสวัสดี ในบริเวณรอบวิหารนี้ ขอภิกษุทั้ง
หลาย ที่เปนพระเถระก็ดี ที่เปนปานกลางก็ดี ที่ยังใหมก็ดี ขออุบาสก
อุบาสิกาทั้งหลาย ผูเปนทานบดี พรอมดวยอารามิกชน ขอชนทั้งหลาย
ทั้งที่เปนชาวบาน ชาวเมือง ชาวนิคม และอิสรชน ขอชนผูยังมีชีวิตทั้ง
หลายเหลานั้น จงเปนผูถึงซึ่งความสุขเถิด
อนึ่ง สัตวทั้งหลายเหลาใด ที่เกิดจากครรภก็ดี ที่เกิดจากฟองไขก็ดี
ที่เกิดจากเถาไคลก็ดี ที่เกิดผุดขึ้นก็ดี สัตวเหลานั้น อาศัยพระธรรมอัน
ประเสริฐ เปนเครื่องนําออกจากทุกข แมสัตวทั้งหลายทั้งปวง จงกระทํา
ความสิ้นไปแหงทุกขเถิด ขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายจงดํารงอยูตลอด
กาลนาน และขอบุคคลผูทรงธรรมทั้งหลาย ก็จงดํารงอยูสิ้นกาลนาน ขอ
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พระสงฆจงมีความสามัคคีพรอมเพรียงกันเถิด เพื่อประโยชนและสิ่งอัน
เกื้อกูล ขอพระสัทธรรม จงรักษาคุมครองเราทั้งหลาย ผูมีปกติประพฤติ
ธรรม ทุกๆ คนเถิด ขอเราทั้งหลาย จงถึงความเจริญในธรรมที่พระอริย
เจาประกาศไวดีแลว เถิด
(จบทําวัตรเชา)

ทําวัตรค่ํา
คําแปล บูชาพระรัตนตรัย นมัสการพระรัตนตรัย นมการปาฐะ ดูหนา ๕๗–๕๘

พุทธานุสสติ แปล
ก็กิตติศัพทอันงามของพระผูมีพระภาคเจานั้น ไดฟุงไปแลวอยางนี้
วา เพราะเหตุอยางนี้ๆ พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูไกลจากกิเลส เปนผู
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผู
ไปแลวดวยดี เปนผูรูโลกอยางแจมแจง เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควร
ฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรมสั่ง
สอนสัตว ดังนี้.
พุทธาภิคีติ แปล
พระพุทธเจาประกอบดวยคุณ มีความประเสริฐแหงอรหันตคุณ
เปนตน มีพระองคอันประกอบดวยพระญาณ และพระกรุณาอันบริสุทธิ์
พระองคใด ทรงกระทําชนที่ดีใหเบิกบาน ดุจอาทิตยทําบัวใหบาน ขาพเจา
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ไหวพระชินสีห ผูไมมีกิเลสพระองคนั้น ดวยเศียรเกลา พระพุทธเจาพระ
องคใด เปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย ขาพเจาไหวพระพุทธ
เจาพระองคนั้น อันเปนที่ตั้งแหงความระลึกองคที่หนึ่ง ดวยเศียรเกลา
ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนนาย มีอิสระเหนือ
ขาพเจา พระพุทธเจาเปนเครื่องกําจัดทุกข และทรงไวซึ่งประโยชนแก
ขาพเจา ขาพเจามอบกายถวายชีวิตนี้แดพระพุทธเจา ขาพเจาผูไหวอยูจัก
ประพฤติตาม ซึ่งความตรัสรูดีของพระพุทธเจา สรณะอื่นของขาพเจาไมมี
พระพุทธเจาเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา ดวยการกลาวคําสัตยนี้
ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระ
พุทธเจา ไดขวนขวายบุญใดในบัดนี้ อันตรายทั้งปวง อยาไดมีแกขาพเจา
ดวยเดชแหงบุญนั้น
(หมอบกราบลงกลาววา)
ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี
กรรมนาติเตียนอันใด ที่ขาพเจากระทําแลวในพระพุทธเจา
ขอพระพุทธเจา จงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้น
เพื่อการสํารวมระวังในพระพุทธเจาในกาลตอไป.
ธัมมานุสสติ แปล
พระธรรม เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสไวดีแลว เปน
ธรรมทีผ่ ศู กึ ษาและปฏิบตั ิ พึงเห็นไดดว ยตนเอง เปนธรรมทีป่ ฏิบตั ไิ ด และ
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ใหผลได ไมจํากัดกาล เปนธรรมที่ควรกลาวกับผูอื่นวา ทานจงมาดูเถิด
เปนธรรมที่ควรนอมเขามาใสตัว เปนธรรมที่ผูรู ก็รูไดเฉพาะตน ดังนี้.
ธัมมาภิคีติ แปล
พระธรรม เปนธรรมที่ประเสริฐ เพราะประกอบดวยคุณ คือ ความ
ที่พระผูม พี ระภาคเจา ตรัสไวดแี ลว เปนตน เปนธรรมอันจําแนกเปน
มรรค ผล ปริยัติ และนิพพาน เปนธรรมทรงไวซึ่งผูทรงธรรมจากการตก
ไปสูโลกที่ชั่ว ขาพเจาไหวพระธรรมอันประเสริฐนั้น อันเปนเครื่องขจัด
เสียซึ่งความมืด พระธรรมใด เปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย
ขาพเจาไหวพระธรรมนั้น อันเปนที่ตั้งแหงความระลึกองคที่สอง ดวย
เศียรเกลา ขาพเจาเปนทาสของพระธรรม พระธรรมเปนนาย มีอิสระ
เหนือขาพเจา พระธรรมเปนเครื่องกําจัดทุกข และทรงไวซึ่งประโยชนแก
ขาพเจา ขาพเจามอบกายถวายชีวิตนี้ แดพระธรรม ขาพเจาผูไหวอยูจัก
ประพฤติตาม ซึ่งความเปนธรรมดีของพระธรรม สรณะอื่นของขาพเจาไม
มี พระธรรมเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา ดวยการกลาวคําสัตยนี้
ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระ
ธรรม ไดขวนขวายบุญใดในบัดนี้ อันตรายทั้งปวง อยาไดมีแกขาพเจา
ดวยเดชแหงบุญนั้น.
(หมอบกราบลงกลาววา)
ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี
กรรมนาติเตียนอันใด ที่ขาพเจากระทําแลวในพระธรรม

๖๖

หนังสือสวดมนต

ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้น
เพื่อการสํารวมระวังในพระธรรมในกาลตอไป.
สังฆานุสสติ แปล
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด ปฏิบัติดีแลว พระ
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด ปฏิบัติตรงแลว พระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกข
แลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด ปฏิบัติสมควรแลว
ไดแกบุคคลเหลานี้ คือ คูแหงบุรุษ ๔ คู แจกเปนบุรุษบุคคล ๘ นั่น
แหละ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูควรแกสักการะที่เขา
นํามาบูชา เปนผูควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ เปนผูควรรับทักษิณา
ทาน เปนผูที่บุคคลทั่วไปควรทําอัญชลี เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนา
บุญอื่นยิ่งกวา ดังนี้.
สังฆาภิคีติ แปล
พระสงฆที่เกิดโดยพระสัทธรรม ประกอบดวยคุณ มีความปฏิบัติดี
เปนตน เปนหมูแหงพระอริยบุคคลอันประเสริฐ ๘ จําพวก มีกายและจิต
อันอาศัยธรรม มีศีล เปนตน อันบวร ขาพเจาไหวหมูแหงพระอริยเจา
เหลานั้น อันบริสุทธิ์ดวยดี พระสงฆหมูใด เปนสรณะอันเกษมสูงสุดของ
สัตวทั้งหลาย ขาพเจาไหวพระสงฆหมูนั้น อันเปนที่ตั้งแหงความระลึก
องคที่สาม ดวยเศียรเกลา ขาพเจาเปนทาสของพระสงฆ พระสงฆเปน
นาย มีอิสระเหนือขาพเจา พระสงฆเปนเครื่องกําจัดทุกข และทรงไวซึ่ง
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ประโยชนแกขาพเจา ขาพเจามอบกายถวายชีวิตนี้แดพระสงฆ ขาพเจาผู
ไหวอยูจักประพฤติตาม ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ สรณะอื่นของ
ขาพเจาไมมี พระสงฆเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา ดวยการกลาว
คําสัตยนี้ ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ขาพเจาผูไหวอยู
ซึ่งพระสงฆ ไดขวนขวายบุญใดในบัดนี้ อันตรายทั้งปวง อยาไดมีแก
ขาพเจา ดวยเดชแหงบุญนั้น
(หมอบกราบลงกลาววา)
ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี
กรรมนาติเตียนอันใด ที่ขาพเจากระทําแลวในพระสงฆ
ขอพระสงฆ จงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้น
เพื่อการสํารวมระวังในพระสงฆในกาลตอไป.
เทวธรรม แปล
คนดี คือ สัตบุรุษทั้งหลายในโลก เปนผูถึงพรอมดวยความละอาย
ใจตอการทําความชั่ว และความเกรงกลัวตอความชั่ว ผูตั้งมั่นแลวใน
ธรรมอันขาว เรียกวา ผูมีเทวธรรม
วันทาบทใหญ แปล
ขาพเจาขอนมัสการพระพุทธเจาผูขามพนฝงแหงภพ ผูเปนธงชัย
แหงไตรโลก ผูเปนนาถะเอกของไตรภพ ผูประเสริฐในโลก ตัดกิเลสทั้ง
สิ้นไดแลว ชวยปลุกชนหาที่สุดมิไดใหตื่น รอยพระบาทใด อันพระพุทธ
องคไดทรงแสดงไวบนหาดทรายแทบฝงแมน้ํานัมมทา รอยพระบาทใด
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อันพระพุทธองคไดทรงแสดงไว เหนือภูเขาสัจจพันธและเหนือยอดภูเขา
สุมนา รอยพระบาทใด อันพระพุทธองคไดทรงแสดงไว ในเมืองโยนก
ขาพเจาขอนมัสการพระบาท และรอยพระบาทนั้นๆ ของพระมุนีดวย
เศียรเกลา ขาพเจา ขอนมัสการสถานที่มีรอยพระบาท ๕ สถาน แตที่ไกล
คือ ที่ภูเขาสุวรรณบรรพต ๑ ที่ภูเขาสุมนกูฏ ๑ ที่โยนกบุรี ๑ ที่แมน้ํา
นัมมทา ๑ ขาพเจา นมัสการอยูซึ่งพระรัตนตรัยใด อันบุคคลควรไหว
โดยอยางเดียวนี้ ดวยประการฉะนี้ ไดแลวซึ่งหวงแหงบุญอันไพบูลย ขอ
อานุภาพพระรัตนตรัยนั้น จงขจัดอันตรายเสียเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราขอใหทานทั้งหลายทราบไววา สังขารทั้งหลาย มีอันเสื่อมสิ้นไปเปน
ธรรมดา ขอทานทั้งหลาย จงยังประโยชนตน ประโยชนทาน ใหถึงพรอม
ดวยความไมประมาทเถิด.
กรวดน้ํา แปล
ดวยบุญนี้อุทิศให พระอุปชฌาย ผูเลิศคุณ และอาจารยผูเกื้อหนุน
ทั้งพอแม และปวงญาติ สูรยจันทรและราชา ผูทรงคุณหรือสูงชาติ พรหม
มารและอินทราช ทั้งทวยเทพและโลกบาล ยมราชมนุษยมิตร ผูเปนกลาง
ผูจองผลาญ ขอใหเปนสุขศานติ์ ทุกทั่วหนาอยาทุกขทน บุญผองที่ขาทํา
จงชวยอํานวยศุภผล ใหสุขสามอยางลน ใหลุถึงนิพพานพลัน ดวยบุญนี้
ที่เราทํา และอุทิศใหปวงสัตว เราพลันไดซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน
สิ่งชั่วในดวงใจ กวาเราจะถึงนิพพาน มลายสิ้นจากสันดาน ทุกทุกภพที่
เราเกิด มีจิตตรงและสติทั้งปญญาอันประเสริฐ พรอมทั้งความเพียรเลิศ
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เปนเครื่องขูดกิเลสหาย โอกาสอยาพึงมี แกหมูมารสิ้นทั้งหลาย เปนชอง
ประทุษราย ทําลายลางความเพียรจม พระพุทธผูบวรนาถ พระธรรมที่พึ่ง
อุดม พระปจเจกพุทธสมทบพระสงฆ ที่พึ่งทั้งผอง ดวยอานุภาพนั้น ขอ
หมูมารอยาไดชองเลย

บทสวดมนต
นมการสิทธิคาถา แปล
ขาพเจาขอนอบนอมพระสัมพุทธเจา ทัง้ หลาย ๕ แสน หมืน่ ๒ พัน
๒๘ พระองค (๕๑๒,๐๒๘) ดวยเศียรเกลา ขอนอบนอมพระธรรมดวย
พระสงฆดวย ของพระสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้นโดยเคารพ ดวย
อานุภาพแหงการกระทําความนอบนอม จงขจัดเสียซึ่งอุปทวะทั้งหลาย
แมอันตรายทั้งหลายเปนอันมาก จงพินาศไปโดยไมเหลือ
ขาพเจาขอนอบนอมพระสัมพุทธเจา ทัง้ หลาย ๑ ลาน ๒ หมืน่ ๔ พัน
๕๕ พระองค (๑,๐๒๔,๐๕๕) ดวยเศียรเกลา ขอนอบนอมพระธรรมดวย
พระสงฆดวย ของพระสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้นโดยเคารพ ดวย
อานุภาพแหงการกระทําความนอบนอม จงขจัดเสียซึ่งอุปทวะทั้งหลาย
แมอันตรายทั้งหลายเปนอันมาก จงพินาศไปโดยไมเหลือ
ขาพเจาขอนอบนอมพระสัมพุทธเจา ทัง้ หลาย ๒ ลาน ๔ หมืน่ ๘ พัน
๑๐๙ พระองค (๒,๐๔๘,๑๐๙) ดวยเศียรเกลา ขอนอบนอมพระธรรม
ดวย พระสงฆดวย ของพระสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้นโดยเคารพ ดวย
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อานุภาพแหงการกระทําความนอบนอม จงขจัดเสียซึ่งอุปทวะทั้งหลาย
แมอันตรายทั้งหลายเปนอันมาก จงพินาศไปโดยไมเหลือ
นโมการอัฏฐกคาถา แปล
ขอนอบนอมแดพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูแสวงหาซึ่งคุณอัน
ยิ่งใหญ …พระธรรมอันอุดมในพระศาสนานี้ที่พระองคตรัสดีแลว …พระ
สงฆหมูใหญผูมีศีลและความเห็นอันหมดจด …พระรัตนตรัย ที่ขึ้นตน
ดวยคําวา โอม ดังนี้ เปนการยังประโยชนใหสําเร็จ …พระรัตนตรัยทั้ง ๓
นั้น อันลวงพนโทษต่ําชา ดวยอํานาจแหงการกระทําความนอบนอม
ขออุปทวะทั้งหลายจงปราศจากไป ดวยอานุภาพแหงการกระทํา
ความนอบนอม ขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อ ดวยเดชแหงการกระทําความ
นอบนอม ขอเราจงมีเดชในมงคลพิธี
มงคลสูตร สรุปสาระ
มงคล คือสิง่ ทีน่ าํ มาซึง่ ความสุขความเจริญ มี ๓๘ ประการ ที่พระ
พุทธเจาตรัสไวในมงคลสูตร มีดังนี้ การไมคบคนพาล คบบัณฑิต บูชา
คนที่ควรบูชา อยูใ นถิน่ มีสงิ่ แวดลอมดี ทําความดีเตรียมพรอมไวแตตน
ตัง้ ตนไวชอบ ใสใจสดับตรับฟงคนควาหาความรูอยูเสมอ ชํานาญในวิชา
ชีพของตน ไดฝกอบรมตนไวดี รูจักใชวาจาพูดใหเปนผลดี บํารุงมารดา
บิดา สงเคราะหบุตรและสงเคราะหภรรยา การงานไมคั่งคางทับถม เผื่อ
แผแบงปน ดํารงอยูในศีลธรรม สงเคราะหญาติ การงานที่ไมมีโทษ เวน
จากความชั่ว เวนจากการดืม่ น้าํ เมา ไมประมาทในธรรมทัง้ หลาย ความ
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เคารพ ความสุภาพออนนอม ความสันโดษ มีความกตัญู หาโอกาส
แสวงความรู ในเรื่องที่แสดงหลักความจริง มีความอดทน เปนผูวางาย
สอนงาย พบเห็นสมณะ สนทนาธรรมตามกาล รูจักบังคับควบคุมตน ไม
ปรนเปรอตามใจอยาก การรูจักควบคุมตนในทางเพศ เขาใจความจริงของ
ชีวติ ทําพระนิพพานใหแจง ถูกโลกธรรมจิตไมหวัน่ ไหว จิตไรเศรา จิต
ปราศจากธุลี จิตเกษม
รตนสูตร แปล
ทรัพยอยางใดอยางหนึ่ง ในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะอันใด
อันสูงคาในสรวงสวรรค ทรัพยหรือรัตนะนั้นที่จะเสมอดวยพระตถาคต
เจาไมมีเลย ขอนี้เปนรัตนคุณอยางสูงในพระพุทธเจาประการหนึ่ง ดวย
สัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมี
พระศากยมุนีเจามีพระหฤทัยดํารงมั่น ไดบรรลุธรรมอันใดเปนที่
สิ้นกิเลส เปนที่สิ้นราคะ เปนอมตะ ประณีต ธรรมชาติไรๆ ที่จะเสมอ
ดวยพระธรรมนั้นไมมี ขอนี้เปนรัตนคุณอยางสูงในพระธรรมประการ
หนึ่ง ดวยสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมี
พระพุทธเจาผูประเสริฐ ทรงสรรเสริญแลวซึ่งสมาธิใดวา เปนธรรม
สะอาด บัณฑิตทั้งหลายกลาว สมาธิใดวา เปนอนันตริกะ(ใหผลไมมีสิ่งใด
คั่นได)สมาธิอื่นที่จะเสมอดวยสมาธินั้นไมมี แมขอนี้ ก็เปนรัตนคุณอยาง
สูงในพระธรรมประการหนึ่ง ดวยสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมี
พระอริยบุคคล ๘ จัดเปน ๔ คู อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแลว
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เหลานั้นเปนสาวกของพระสุคตเจา เปนผูควรแกทักษิณา ทานทั้งหลาย
อันบุคคลถวายในทานเหลานั้นยอมมีผลมาก ขอนี้เปนรัตนคุณอยางสูง
ในพระสงฆประการหนึ่ง ดวยสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมี
พระอริยบุคคลเหลาใด ประกอบความเพียรอยางดีกาวไปในศาสน
ธรรมของพระโคดมเจา ดวยใจอันมั่นคงไมมีความใคร พระอริยบุคคล
เหลานัน้ หนวงเอาพระนิพพานเปนอารมณไดบรรลุคณ
ุ อันควรจะบรรลุ คือ
พระอรหัตผลแลวก็ไดเสวยอมตรสคือนิพพานเปลาๆ(ไมตอ งซือ้ ) ขอนีเ้ ปน
รัตนคุณอยางสูงในพระสงฆประการหนึง่ ดวยสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมี
พระอรหันต ผูสิ้นกรรมเกา ไมมีกรรมใหมที่จะนําไปเกิดอีก เพราะ
มีจิตปราศจากความกําหนัดยินดีในภพ (ใหม) อีกตอไป เปนผูสิ้นเชื้อ
(คือพืชที่เปนปฏิสนธิวิญญาณ)แลว ไมมีความพอใจในการเกิดอีก เปน
นักปราชญ ดับสิ้นไป เหมือนดวงประทีปนี้ที่ดับไปฉะนั้น ขอนี้เปนรัตน
คุณอยางสูงในพระสงฆประการหนึ่ง ดวยสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมี
กรณียเมตตสูตร แปล
บุคคลพึงเจริญเมตตาจิตในใจ อันไมมปี ระมาณ ไมคบั แคบ ไมมเี วร
ไมมศี ตั รู ไปในสัตวโลกทัง้ สิน้ ทัง้ ในทิศเบือ้ งบน ทิศเบือ้ งต่าํ และทิศขวาง
ผูเ จริญเมตตาเห็นปานนีน้ นั้ จะอยูใ นอิรยิ าบถใดยืนเดินนัง่ หรือนอนก็ตาม
ตราบใดที่ยังไมงวงนอน พึงตั้งสติอันนั้นไวใหนานเพียงนั้น บัณฑิตทั้ง
หลายกลาวเมตตาวิหารธรรมนี้วาเปนพรหมวิหาร ในพระธรรมวินัยนี้
บุคคลผูนั้นผูเจริญเมตตาธรรม ไมเขาไปอาศัย(มิจฉา)ทิฏฐิ เปนผู
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มีศีลมั่นคง สมบูรณดวยความเห็นชอบ กําจัดความยินดีในกามทั้งหลาย
ยอมไมถึงซึ่งการนอนในครรภ(ไมกลับมาเกิดเปนมนุษยอีก) เปนแนแท
เทียวแล
วัฏฏกปริตร แปล
คุณคือศีล สัจจะ ชีวิตที่สะอาด และความเอ็นดู มีอยูในโลกดวย
สัจจะนั้น เราจักทําสัจกิริยาอันยอดเยี่ยม
เราขอระลึกถึงกําลังแหงพระธรรม ระลึกถึงพระชินเจาในปางกอน
แลวอาศัยกําลังแหงสัจจะจักกระทําสัจจะกิริยา ๑) ปกทั้งสองมีอยู แตเรา
บินไมได ๒) เทาทั้งสองก็มีอยู แตเราเดินไมได ๓) พอแมก็ออกไป(หา
กิน) เปลวไฟเอย จงถอยกลับไปเสียเถิด
พรอมกับสัจจะที่เราไดกระทําแลว เปลวไฟที่ลุกโชติชวงไดเวนที่ไว
๑๖ กรีส (ดับไฟ) เหมือนเปลวไฟที่ตกมาถึงน้ําแลวดับไปฉะนั้น
ไมมีสิ่งใดเสมอดวยสัจจะของเรา นี้เปนสัจจะบารมีของเรา
โพชฌังคปริตร แปล
โพชฌงค ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค
วิรยิ สัมโพชฌงค ปตสิ มั โพชฌงค ปสสัทธิสมั โพชฌงค สมาธิสมั โพชฌงค
อุเบกขาสัมโพชฌงคเหลานี้ อันพระมุนเี จาผูเ ห็นธรรมทัง้ สิน้ ตรัสไวชอบแลว
อันบุคคลมาเจริญ ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อนิพพาน
และเพื่อความตรัสรู ดวยคําสัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ
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สมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจา ทอดพระเนตรพระมหาโมคคัลลานะ
และพระมหากัสสปะ อาพาธ ไดรับทุกขเวทนาแลว ทรงแสดงโพชฌงค
๗ ประการ ทานทั้ง ๒ ชื่นชมภาษิตนั้น หายโรคในขณะนั้น ดวยคําสัตยนี้
ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ
ครัง้ หนึง่ แมพระธรรมราชา อันความประชวรเบียดเบียนแลว รับสัง่
ใหพระจุนทเถระ แสดงโพชฌงคนั้นโดยเอื้อเฟอ ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย
หายประชวรโดยพลัน ดวยคําสัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ
ก็อาพาธทั้งหลายนั้น อันพระมหาฤษีทั้ง ๓ องค ละไดแลว ถึง
ความไมบังเกิดเปนธรรมดา ดุจกิเลสอันมรรคกําจัดแลว ดวยคําสัตยนี้
ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ
ปกิณณกคาถา แปล
เพราะทําความเคารพพระพุทธรัตนะ
ซึ่งเปนประหนึ่งโอสถอัน
ประเสริฐเยี่ยมยอดเกื้อกูลแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดวยเดชแหง
พระพุทธรัตนะ ขอใหอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป ขอใหทุกขทั้ง
หลายของทานจงสงบระงับไปโดยสวัสดีเถิด
เพราะทําความเคารพพระธรรมรัตนะ ซึ่งเปนประหนึ่งโอสถอัน
ประเสริฐเยี่ยมยอดเกื้อกูลแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดวยเดชแหง
พระธรรมรัตนะ ขอใหอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป ขอภัยทั้ง
หลายของทานจงสงบไปโดยสวัสดีเถิด
เพราะทําความเคารพพระสังฆรัตนะ
ซึ่งเปนประหนึ่งโอสถอัน
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ประเสริฐเยี่ยมยอดเกื้อกูลแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดวยเดชแหง
พระสังฆรัตนะ ขอใหอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป ขอโรคทั้ง
หลายของทานจงสงบไปโดยสวัสดีเถิด
ที่พึ่งอื่นของขาพเจาไมมี พระพุทธเจา …พระธรรม …พระสงฆเปน
ที่พึ่งอันประเสริฐของขาพเจา ดวยคําสัตยนี้ ขอชัยมงคลจงมีแกทาน
รัตนะอยางใดอยางหนึ่งมากมายบรรดามีในโลก รัตนะนั้นเสมอ
ดวยพระพุทธเจา … พระธรรม … พระสงฆ หามีไม เพราะเหตุนั้น ขอ
ความสวัสดีจงมีแกทาน
อิติป โส แปล
เพราะเหตุอยางนีๆ้ พระผูม พี ระภาคเจานัน้ เปนผูไ กลจากกิเลส และ
ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะเปนผู
ไปแลวดวยดี เปนผูรูโลกอยางแจมแจง เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควร
ฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม เปนผูมีความเจริญ เปนผูจําแนกธรรม
สั่งสอนสัตว
พระธรรม ที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวดีแลว เปนสิ่งที่ผูศึกษา
และปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง เปนสิ่งที่ปฏิบัติได และใหผลได ไม
จํากัดกาล เปนสิ่งที่ควรกลาวกับผูอื่นวาทานจงมาดูเถิด เปนสิ่งที่ควร
นอมเขามาใสตัว เปนสิ่งที่ผูรูพึงรูไดเฉพาะตน
พระสงฆสาวกของพระผูม พี ระภาคเจา หมูใ ด ปฏิบตั ดิ แี ลว … ปฏิบตั ิ
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ตรงแลว … ปฏิบตั ธิ รรมเปนเครือ่ งออกจากทุกขแลว … ปฏิบตั สิ มควรแลว
ไดแก บุคคลเหลานีค้ อื คูแ หงบุรษุ ๔ คู นับเรียงตัวบุรษุ ได ๘ บุรษุ นัน่ แหละ
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ทานเปนผูควรแกสักการะที่เขานํา
มาบูชา เปนผูค วรแกสกั การะทีเ่ ขาจัดไวตอ นรับ เปนผูค วรรับทักษิณาทาน
เปนผูท บี่ คุ คลทัว่ ไปควรทําอัญชลี เปนเนือ้ นาบุญของโลก ไมมนี าบุญอืน่ ยิง่ กวา
อภัยปริตร แปล
ลางรายอันใด อัปมงคลอันใด เสียงนกที่นาตกใจอันใด เคราะห
รายและฝนราย ที่ไมนาปรารถนาอันใด ขอความรายทั้งปวงนั้น จงถึง
ความเสื่อมสูญไป ดวยพุทธานุภาพ … ธัมมานุภาพ … สังฆานุภาพ
เทวตาอุยโยชนคาถา แปล
ขอสัตวทั้งปวง ที่ประสบทุกข จงหมดทุกข ที่ประสบภัย จง
ปราศจากภัย ที่ประสบความโศก จงสรางโศกเทอญ
ขอเทวดาทั้งปวง จงอนุโมทนาบุญ สมบัติที่ขาพเจาทั้งหลายที่ได
สรางสมแลวเพียงเทานี้ เพื่อความสําเร็จแหงสมบัติทั้งปวงเถิด
ขอเทวดาทั้งหลาย จงใหทาน รักษาศีล บําเพ็ญภาวนา ดวยศรัทธา
ทุกเมื่อ เทวดาที่มาชุมนุม ณ มณฑลพิธีนี้ ขอเชิญกลับเถิด
ขาพเจาผูกการคุมครองรักษาไวทุกประการ ดวยเดชแหงพระกําลัง
ของพระพุทธเจาทัง้ ปวงผูท รงพละกําลัง ดวยเดชแหงกําลังของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย และดวยเดชแหงกําลังของพระอรหันตทั้งหลายดวย
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ชยมังคลัฏฐกคาถา สรุปสาระ
บทที่ ๑ สําหรับเอาชนะศัตรูหมูมาร (เปนเรื่องผจญมาร ซึ่งมีเรื่อง
วาพระยามารยกพลใหญหลวงมา พระพุทธเจาก็ทรงสามารถเอาชนะได)
บทที่ ๒ เอาชนะใจคนที่กระดางกระเดื่องเปนปฏิปกษ (มียักษตน
หนึ่ง ชื่ออาฬะวะกะ เปนผูมีจิตกระดางและมีกําลังยิ่งกวาพระยามาร
พยายามใชกําลังทํารายพระพุทธองคอยูจนตลอดคืนยันรุง แตก็ทรง
ทรมานยักษตนนี้ใหพายแพไปไดในที่สุด)
บทที่ ๓ เอาชนะสัตวรายหรือคูตอสู (เมื่อพระเทวทัตทรยศตอพระ
พุทธเจา ไดจัดการใหคนปลอยชางสาร ที่กําลังตกมันชื่อนาฬาคีรี เพื่อมา
ทํารายพระพุทธเจา แตเมื่อชางมาถึงก็ไมทําราย)
บทที่ ๔ เอาชนะโจร (โจรองคุลีมาล ซึ่งถือดาบเงื้องา วิ่งไลติดตาม
พระองคไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน โดยที่องคุลีมาลไดฆาคนและตัดนิ้วมือ
มารอยเปนสรอยคอ ใหไดครบพัน ก็จะมีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ เหลืออีกนิ้ว
เดียวจะครบพัน ก็มาพบพระพุทธเจา พระองคทรงสามารถเอาชนะถึงกับ
องคุลมี าลเลิกเปนโจรและยอมเขามาบวช กลายเปนสาวกองคสาํ คัญองคหนึง่ )
บทที่ ๕ เอาชนะการแกลง ใสรา ยกลาวโทษหรือคดีความ (หญิงคนหนึง่
มีนามวา จิญจมาณวิกา ใสรายพระพุทธเจา โดยเอาไมกลมๆ ใสไวที่ทอ ง
แลวเทีย่ วปาวประกาศวาตัง้ ครรภกบั พระพุทธเจา พระองคทรงเอาชนะ ให
ความจริงปรากฏแกคนทัง้ หลายวาเปนเรือ่ งกลาวรายใสโทษพระองคโดยแท)
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บทที่ ๖ เอาชนะการโตตอบ (เปนเรื่องที่พระพุทธเจาทรงเอาชนะ
สัจจะกะนิครนถ ซึ่งเปนคนเจาโวหาร เขามาโตตอบกับพระพุทธเจา)
บทที่ ๗ เอาชนะเลหเหลี่ยมกุศโลบาย (เปนเรื่องที่พระพุทธเจา ให
พระโมคคัลลาน อัครมหาสาวกไปตอสูเ อาชนะพระยานาคชือ่ นันโทปนันทะ
ผูมีเลหเหลี่ยมในการตอสูมากหลาย)
บทที่ ๘ เอาชนะทิฏฐิมานะของคน (เปนเรือ่ งทีพ่ ระพุทธเจาทรงเอา
ชนะ พกะพรหม ผูมีทิฏฐิแรงกลาสําคัญวาตนเปนผูที่มีความสําคัญที่สุด
แตพระพุทธเจาก็ทรงสามารถทําใหพกะพรหมยอมละทิ้งทิฏฐิมานะ และ
ยอมวาพระพุทธเจาสูงกวา)

มหาการุณิโก แปลเก็บความ
พระพุทธเจา พระผูทรงเปนที่พึ่งของโลก ทรงมีพระมหากรุณา
ทรงบําเพ็ญพระบารมีทุกประการ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว ทรง
บรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด ดวยการกลาวคําสัตยนี้ ขอชัยมงคลจงมี
แกทานเถิด
ขอทานจงเปนผูม ชี ยั ชนะในพิธชี ยั มงคล ดุจพระจอมมุนผี ู ยังความ
ปตยิ นิ ดีใหเพิม่ พูนแกชาวศากยะ ทรงมีชยั ชนะหมูม าร ณ โคนตนมหาโพธิ์
ทรงถึงความเปนผูเลิศ(คือไดตรัสรู)แลว ทรงปติปราโมทยอยูบนอปราชิต
บัลลังก อันเปนที่อภิเษกของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค ฉะนั้นเถิด
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ความปรารถนาของทาน เปนสุจริต

๗๙

ฉบับงานมงคล

ในเวลาใด วันเวลานั้น เปนฤกษดี มงคลดี เชาดี รุงอรุณดี ชั่วขณะดี ชั่ว
ครูดี และเปนการบูชาอยางดี แดพระสงฆผูบริสุทธิ์ คนทํากรรมอันเปน
สุจริตแลว ยอมไดประสบความสุข โชคดี เทอญ
ขอสรรพมงคลจงมีแกทาน ขอเหลาเทพยดาทั้งปวงจงปกปกรักษา
ทาน ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ขอความสุข
สวัสดีทั้งหลาย จงมีแกทานทุกเมื่อ เทอญ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สรุปสาระ
พระสูตรวาดวยการหมุนวงลอธรรม เปนพระธรรมเทศนาครั้งแรก
ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงแกพระปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรูสอง
เดือน วาดวยมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง ซึ่งเวนที่สุด ๒ อยาง
(การประกอบตนใหพัวพันหมกมุนอยูในกามสุข และการประกอบตนให
ลําบากเปลา คือ ความพยายามเพื่อบรรลุผลที่หมายดวยวิธีทรมานตน
เอง เชน การบําเพ็ญตบะตางๆ ที่นิยมกันในหมูนักบวชอินเดียจํานวน
มาก) และวาดวยอริยสัจจ ๔ (ความจริงอยางประเสริฐ, ความจริงทีท่ าํ คน
ใหเปนพระอริยะ มี ๔ อยาง คือ ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค) ซึง่ พระพุทธเจา
ไดตรัสรู อันทําใหพระองคสามารถปฏิญาณวาไดตรัสรูอ นุตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ (ญาณคือความตรัสรูเองโดยชอบอันยอดเยี่ยม) ทานโกณฑัญญะ
หัวหนาคณะปญจวัคคีย ฟงพระธรรมเทศนานี้แลว ไดดวงตาเห็นธรรม
และขอบวชเปนพระภิกษุรูปแรก เรียกวา เปนปฐมสาวก

