
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
FOUNDATION OF VIRTUOUS YOUTH

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แกเยาวชนอยางยั่งยืน   สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูและเด็ก
รวมถึงสนับสนุนการเสริมสรางเกียรติยศ ศักดศรีและอุดมการณของครู เพ่ือใหครูเปนแบบอยางท่ีดี

ในการขับเคลื่อนของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
จะเปนการดำเนินงานควบคูกันไปใน ๓ ศูนยหลัก
ซึ่งเปนหัวใจของมูลนิธิ ดังนี้

www.vyouth.org
มูลนิธิยุวสถิรคุณ (สำนักงานใหญ)
๒๑๔ ถนนนครสวรรค แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐  โทรศัพท ๐ ๒๒๘๒ ๐๒๑๖  โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๒๓๕

ศูนยสถานศึกษาพอเพียง
๑๗๓ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๗๘๗ ๗๐๓๓ ถึง ๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๒๒๖
www.sufficiencyeconomy.org    fb : ศูนยสถานศึกษาพอเพียง
youtube : sufficiency school

ศูนยโรงเรียนคุณธรรม
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๒ ๐๐๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๒๔๔

ศูนยจิตวิทยาการศึกษา
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๒ ๐๑๐๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๒๐๘

นของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
นงานควบคูกันไปใน ๓ ศูนยหลัก
มูลนิธิ ดังนี้

ูู

.org
ณ (สำนักงานใหญ)
วรรค แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรพาย กรงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๘๒ ๐๒๑๖ โ เกษม  วัฒนชัย

ศูนยสถานศึกษาพอเพียง
มุงเนนใหสถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียน การสอน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให

เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของ

     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         โดยเฉพาะของสถานศึกษา
             พอเพียงใหเกิดความยั่งยืน
                  อยางตอเนื่อง
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ส ว ด ม น ต
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หนังสือสวดมนต์
ผู้รวบรวม   ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี
จัดพิมพ์ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2558
 จำานวนพิมพ์  3,000 เล่ม

 ออกแบบจัดพิมพ์  : บริษัท สำานักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำากัด
   12 หม่อมแผ้ว แยก 3 ถนนพระราม 6 ซอย 41 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
   โทร. 02-279-6222 (อัตโนมัติ 15 คู่สาย)  โทรสาร 02-279-6203-4

 พิมพ์ที่  : บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จำากัด
   480/1  ซอยแสงสันต์  ถนนประชาอุทิศ  แขวงราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร  10140
   ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : นางนงลักษณ์  ธนากุลโรจน์
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คำ�นำ�
 ก�รสวดมนตเ์ปน็กจิวตัรสำ�คญัของช�วพทุธ เปน็กศุโลบ�ยทีใ่ชใ้นก�รสร�้งภมูคิุม้กนัด�้นจติใจ  ทำ�ให้
ทกุคน มุง่ด ีมุง่เจรญิตอ่กนั เป็นก�รเสรมิสร�้งคณุธรรม โดยเชือ่มโยงศ�สนกิชนกบัหลกัธรรมคำ�สอนเข�้ดว้ยกนั  
ก่อให้เกิดคว�มสงบและเป็นสุข  เป็นก�รปิดกั้นมิให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีไม่ง�ม ก�รสวดมนต์อย่�งสม่ำ�เสมอ  
จะทำ�ให้เป็นผู้ไม่ประม�ทในก�รดำ�เนินชีวิต 

 หนังสือสวดมนต์เล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมบทสวดมนต์โดยคัดลอกบทสวดมนต์บ�งส่วนจ�กหนังสือ 
“ทำ�วัตร –  สวดมนต์ (ฉบับเล็ก)  สำ�หรับพุทธศ�สนิกชนทั่วไป”  โดยพระร�ชปฏิภ�ณโสภณ  และ หนังสือ  
“คู่มือสวดมนต์  :  ส่งเสริมประช�ชนเข้�วัดปฏิบัติธรรม  ฉบับกรมก�รศ�สน�” โดยเน้นบทสวดมนต์ที่สำ�คัญ
และเป็นพื้นฐ�นใช้สวดทั่วไป  และให้ทร�บคว�มหม�ย ซึ่งจะทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจเนื้อคว�มของบทสวด
แต่ละบท อันจะเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดปัญญ� ส�ม�รถแก้ไขปัญห�และขจัดกิเลสตัณห�อันเป็นส�เหตุ
แห่งทุกข์ทั้งปวงให้ทุเล�เบ�บ�งลงและหมดสิ้นไปในที่สุด  รวมทั้งเสริมสร้�งคว�มเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และ
ยังจะช่วยส่งเสริมคว�มเลื่อมใสศรัทธ�ในก�รใส่ใจศึกษ�และนำ�ธรรมะม�ปฏิบัติต�มสมควรแก่คว�มรู้
คว�มส�ม�รถของตน

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�หนังสือสวดมนต์เล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้พุทธศ�สนิกชนทุกท่�นร่วมกัน
สืบทอดจรรโลงพระพุทธศ�สน�ให้อยู่คู่สังคมไปตร�บน�นเท่�น�น และผู้เขียนขอขอบพระคุณ (๑) กรมก�ร

ศ�สน�  (๒) พระร�ชปฏิภ�ณโสภณ และ (๓) พระอ�จ�รย์ผู้ตรวจท�นต้นฉบับ ได้แก่ พระครูพุทธมนต์ปรีช�                       
ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�สวัดบวรนิเวศวิห�ร.

 ห�กผู้ใดเห็นว่�หนังสือนี้น่�จะได้เผยแพร่ออกไป  จักพิมพ์แจกเป็นธรรมท�น  ผู้เขียนก็ขออนุโมทน�
บุญด้วยครับ

ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ น�ยแพทย์ เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี



4  

ส�รบัญ
คำ�นำ�

ก�รสวดมนต์ ๕

คำ�นมัสก�รพระรัตนตรัย ๖

คำ�นมัสก�รพระพุทธเจ้� ๘

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พร้อมคำ�สวดทำ�นองสรภัญญะ ๙

บทสรรเสริญพระธรรมคุณพร้อมคำ�สวดทำ�นองสรภัญญะ ๑๑

บทสรรเสริญพระสังฆคุณพร้อมคำ�สวดทำ�นองสรภัญญะ  ๑๓

บทชยสิทธิค�ถ�พร้อมคำ�สวดทำ�นองสรภัญญะ ๑๕

บทเค�รพคุณม�รด�บิด�พร้อมคำ�สวดทำ�นองสรภัญญะ ๑๗

บทเค�รพคุณครูอ�จ�รย์พร้อมคำ�สวดทำ�นองสรภัญญะ ๑๘

อ�นิสงส์ของก�รสวดมนต์ ๒๑

พระรัตนตรัย  พุทธคุณ-ธรรมคุณ-สังฆคุณ ๒๓

เบญจศีล-เบญจธรรม ๒๗

แผ่เมตต�ถว�ยสังฆท�น ๓๗

พุทธธรรม ๔๑

อุบ�สก-อุบ�สิก� ๔๗
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การสวดมนต์
 พระพุทธเจ้�ทรงกล่�วไว้ว่�  บุคคลจะหลุดพ้นจ�กกิเลสได้ด้วยเหตุ ๕ ประก�ร คือ

 ๑. ก�รฟังธรรม  เช่น  ฟังเทศน์  ฟังป�ฐกถ�ธรรม

 ๒. ก�รแสดงธรรม คือ ก�รให้ธรรมะแก่ผู้อื่น

 ๓. ก�รส�ธย�ยธรรม คือ  ก�รท่องบ่น  ก�รสวดมนต์

 ๔. ธรรมวิจัย  คือ  ก�รใคร่ครวญ  พินิจพิจ�รณ�ธรรม

 ๕. ก�รเจริญสม�ธิภ�วน�  คือ  ก�รทำ�จิตให้สงบ

 ก�รสวดมนต์  คือ  ก�รสวดพรรณน�พระคุณของพระรัตนตรัย ว่�ด้วยพุทธมนต์ต่�งๆ ที่เป็น

เรื่องร�วในพระสูตรบ้�ง  สวดเป็นพระปริตรเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอันตร�ยบ้�ง  หรือสวดเป็นค�ถ�

ต่�งๆ ดังที่ปร�กฏในพระไตรปิฎกหรือที่พระโบร�ณ�จ�รย์แต่งเพิ่มเติมในชั้นหลังก็มี

 สำ�หรับผู้ที่ไม่รู้ภ�ษ�บ�ลี  ห�กจะฝึกหัดสวดมนต์แปลด้วยก็จะเข้�ใจในคว�มหม�ย ทำ�ให้ได้

ปัญญ�และคว�มสงบครบถ้วน
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คำ�นมัสก�รพระรัตนตรัย

 อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา

 พุทธัง  ภะคะวันตัง  อภิวาเทมิ ฯ  (กร�บ)

 (สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�เป็นพระศ�สด�ของพวกเร�ทั้งหล�ย พระองค์ทรงไว้ซึ่งคุณ   

 ๓ ประก�ร  ได้แก่

  ๑. พระปัญญ�คุณ  :  ตรัสรู้ดี  ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

  ๒. พระวิสุทธิคุณ  :  ทรงบริสุทธิ์หมดจดจ�กกิเลสเครื่องเศร้�หมองทั้งหล�ย

  ๓. พระกรุณ�คุณ : ทรงสั่งสอนเวไนยนิกรทุกถ้วนหน้� ทรงเป็นน�ถะอันเอกของโลก

 ข้�พเจ้�ทั้งหล�ยขอถว�ยอภิว�ทพระผู้มีพระภ�คเจ้�พระองค์นั้น)

 สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม

 ธัมมัง  นะมัสสามิ ฯ  (กร�บ)

 (พระธรรมคือคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้�  เป็นสัจธรรมอันประเสริฐ  ทนต่อก�รพิสูจน์              

ทุกก�ลสมัย ส�ม�รถน้อมนำ�ผู้ประพฤติให้พ้นจ�กทุกข์  ประสบสันติสุขได้จริง

 ข้�พเจ้�ทั้งหล�ยขอนอบน้อมพระธรรมอันประเสริฐนั้น)



 7 

 สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

 สังฆัง  นะมามิ  (กร�บ)

 (พระสงฆ์ส�วกของพระพุทธเจ้�  เป็นผู้ปฏิบัติดี  ปฏิบัติตรง  ปฏิบัติควร  ปฏิบัติชอบ  

เป็นพย�นในพระธรรมคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้�ว่�ปฏิบัติได้จริงและมีผลประเสริฐจริง                          

เป็นศ�สนท�ย�ทสืบต่ออ�ยุแห่งพระพุทธศ�สน�ม�ตร�บเท่�ทุกวันนี้  ข้�พเจ้�ทั้งหล�ยขอน

อบน้อมนมัสก�รพระสงฆ์หมู่นั้น)

สักก�รบูช�

 ถ้�มีเครื่องสักก�รบูช� คือ ดอกไม้ ธูป เทียน ให้ว่�ดังนี้

  อิมิน�  สักก�เรนะ  พุทธัง  อภิปูชะย�มิ  

  (ข้�พเจ้�ขอบูช�เฉพ�ะพระพุทธเจ้�ด้วยเครื่องสักก�ระนี้)

  อิมิน�  สักก�เรนะ  ธัมมัง  อภิปูชะย�มิ

  (ข้�พเจ้�ขอบูช�เฉพ�ะพระธรรมด้วยเครื่องสักก�ระนี้)

  อิมิน�  สักก�เรนะ  สังฆัง  อภิปูชะย�มิ

  (ข้�พเจ้�ขอบูช�เฉพ�ะพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักก�ระนี้)
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คำ�นมัสก�รพระพุทธเจ้�
ว่� ๓ หน :

 นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 

 อะระหะโต  สัมม�สัมพุทธัสสะ

 นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 

 อะระหะโต  สัมม�สัมพุทธัสสะ

 นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 

 อะระหะโต  สัมม�สัมพุทธัสสะ

 (ขอคว�มนอบน้อมของข้�พเจ้�  จงมีแด่พระอรหันตสัมม�สัมพุทธเจ้�  พระองค์นั้นฯ)
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บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

 อิติปิโส  (รับพร้อมกัน)  ภะคะว�  อะระหัง  สัมม�สัมพุทโธ

  วิชช�จะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  

  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะส�ระถิ

  สัตถ�  เทวะมะนุสส�นัง  พุทโธ  ภะคะว�ติฯ 

  (พระผู้มีพระภ�คเจ้�พระองค์นั้น เป็นผู้ทรงแจกจ่�ยธรรม 

  เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง

  ทรงถึงพร้อมด้วยวิชช�และจรณะ (= คว�มรู้และคว�มประพฤติ) 

  เสด็จไปดี (= ไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั่น) 

  ทรงรู้แจ้งโลก  ทรงเป็นส�รถีฝึกคนที่ควรฝึก 

  ห�ผู้อื่นเปรียบมิได้ 

  ทรงเป็นศ�สด�ของเทวด�และมนุษย์ทั้งหล�ย 

  ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่�ยธรรมฯ)
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บทพระพุทธคุณ (สวดทำ�นองสรภัญญะ)

 องค์ใดพระสัมพุทธ   สุวิสุทธสันด�น

ตัดมูลเกลศม�ร   บ่ มิหม่นมิหมองมัว

 หนึ่งในพระทัยท่�น   ก็เบิกบ�นคือดอกบัว

ร�คี บ่ พันพัว   สุวคนธกำ�จร

 องค์ใดประกอบด้วย   พระกรุณ�ดังส�คร

โปรดหมู่ประช�กร   มละโอฆะกันด�ร

 ชี้ท�งบรรเท�ทุกข์   และชี้สุขเกษมศ�นต์

ชี้ท�งพระนฤพ�น   อันพ้นโศกวิโยคภัย

 พร้อมเบญจพิธจัก   ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล   ก็เจนจบประจักษ์จริง

 กำ�จัดน้ำ�ใจหย�บ   สันด�นบ�ปทั้งช�ยหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง   มละบ�ปบำ�เพ็ญบุญ

 ข้�ฯ ขอประณตน้อม   ศิระเกล้�บังคมคุณ

สัมพุทธก�รุญ-   ญภ�พนั้น  นิรันดรฯ
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บทสรรเสริญพระธรรมคุณ

 สว�กฺข�โต ภะคะวะต� ธัมโม 

 สันทิฏฐิโก  อะก�ลิโก เอหิปัสสิโก 

 โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ 

 วิญญูหีติ ฯ

 (พระธรรมอันพระผู้มีพระภ�คเจ้�ตรัสดีแล้ว 

 อันผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง 

 ไม่ประกอบด้วยก�ลเวล�

 ควรเรียกให้ม�ดู ควรน้อมเข้�ม� (ในตน) 

 อันผู้รู้พึงรู้ได้ด้วยตนเองฯ)
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บทพระธรรมคุณ (สวดทำ�นองสรภัญญะ)

 ธรรมะคือคุณ�กร  ส่วนชอบส�ธร

ดุจดวงประทีปชัชว�ล 

 แห่งองค์พระศ�สด�จ�รย์   ส่องสัตว์สันด�น

สว่�งกระจ่�งใจมล 

 ธรรมใดนับโดยมรรคผล   เป็นแปดพึงยล

และเก้�กับทั้งนฤพ�น 

 สมญ�โลกอุดรพิสด�ร   อันลึกโอฬ�ร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส 

 อีกธรรมต้นท�งครรไล   น�มขน�นข�นไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง 

 คือท�งดำ�เนินดุจคลอง   ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง 

 ข้�ฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์   นบธรรมจำ�นง

ด้วยจิตและก�ยว�จ�ฯ
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บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  ส�วะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  ส�วะกะสังโฆ

ญ�ยะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  ส�วะกะสังโฆ

ส�มีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  ส�วะกะสังโฆ

ยะทิทัง  จัตต�ริ  ปุริสะยุค�นิ 

อัฏฐะ ปุริสะปุคคะล�

เอสะ  ภะคะวะโต  ส�วะกะสังโฆ

อ�หุเนยโย   ป�หุเนยโย  

ทักขิเณยโย   อัญชะลี  กะระณีโย

อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสส�ติฯ

(พระสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้� เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

พระสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้� เป็นผู้ปฏิบัติตรง

พระสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้� เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อคว�มรู้ (สัจจธรรม)

พระสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้� เป็นผู้ปฏิบัติชอบ

พระสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้�นั้น จักเป็นบุรุษสี่คู่  เป็นบุรุษบุคคลแปด

เป็นผู้ควรบูช�  เป็นผู้ควรรับทักษิณ�  เป็นผู้ควรกร�บไหว้ 

เป็นเนื้อน�บุญของโลก  ห�สิ่งอื่นเปรียบมิได้ฯ)
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บทพระสังฆคุณ  (สวดทำ�นองสรภัญญะ)

 สงฆ์ใดส�วกศ�สด�  รับปฏิบัติม�

แต่องค์สมเด็จภควันต์ 

    เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-  ลุท�งที่อัน

ระงับและดับทุกข์ภัย 

    โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร   ปัญญ�ผ่องใส

สะอ�ดและปร�ศมัวหมอง 

    เหินห่�งท�งข้�ศึกปอง   บ่ มิลำ�พอง

ด้วยก�ยและว�จ�ใจ 

 เป็นเนื้อน�บุญอันไพ-   ศ�ลแด่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล

 สมญ�เอ�รสทศพล   มีคุณอนนต์

เอนกจะนับเหลือตร� 

    ข้�ฯ ขอนบหมู่พระศร�-   พกทรงคุณ�-

นุคุณประดุจรำ�พัน 

    ด้วยเดชบุญข้�อภิวันท์   พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติศัย 

    จงช่วยขจัดโพยภัย    อันตร�ยใดใด

จงดับและกลับเสื่อมสูญฯ
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บทชยสิทธิค�ถ�

พ�หุง  สะหัส  สะมะภินิม มิตะส�วุธันตัง           

ค์รีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะเสนะม�รัง

ท�น�ทิธัมมะวิธิน�  ชิตะว�  มุนินโท

ตันเตชะส�  ภะวะตุ  เต  ชะยะสิทธิ  นิจจัง ฯ

(สมเด็จพระผู้มีพระภ�คเจ้�  ผู้เป็นจอมของนักปร�ชญ์

ทรงชนะพญ�ม�ร  พร้อมด้วยเสน�  ซึ่งเนรมิตแขนได้ตั้งพัน

มีมือถืออ�วุธครบทั้งพันมือ  ขี่ช้�งคิรีเมขล์

ส่งเสียงสนั่นน่�กลัว  ด้วยธรรมวิธี  มีท�นบ�รมีเป็นต้น

ด้วยเดชของพระผู้มีพระภ�คพระองค์นั้น  ขอคว�มสำ�เร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่�น

เป็นนิตย์เทอญ ฯ)
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บทชยสิทธิค�ถ� (สวดทำ�นองสรภัญญะ)

 ป�งเมื่อพระองค์ปะระมะพุทะ    ธ วิสุทธะศ�สด�

ตรัสรู้อนุตตะระสะม�- ธิ ณ โพธิบัลลังค์

 ขุนม�รสหัสสะพหุพ�- หุวิช�วิชิตขลัง

ขี่คีริเมขะละประทัง     คะชะเหี้ยมกระเหิมห�ญ

 แสร้งเสกสะร�วุธะประดิษฐ์         กละคิดจะรอนร�ญ

รุมพล  พหล  พยุหะป�น       พระสมุทร  ทะนองม�    

 หวังเพื่อผจญวะระมุนิน    ทะสุชินะร�ช�

พระปร�บ  พหล  พยุหะม�-     ระมะเลือง  มะล�ยสูญ

 ด้วยเดชะองค์พระทศพล  สุวิมละไพบูลย์

ท�น�ทิธรรมะวิธิกูล          ชนะน้อม  มโนต�ม

 ด้วยเดชะ  สัจจะ  วะจะน�   และ  นม�มิองค์ส�ม

ขอจงนิกร  พละสย�ม             ชยะสิทธิทุกว�ร

 ถึงแม้จะมีอริวิเศษ    พละเดชะเทียมม�ร

ขอไทยผจญพิชิตะผล�ญ           อริแม้นมุนินทรฯ
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บทเค�รพคุณม�รด�บิด�
 อะนันตะคุณะสัมปันน�   ชะเนตติชะนะก� อุโภ,

 มัยหัง  ม�ต�ปิตูนังวะ   ป�เท วันท�มิ ส�ทะรัง ฯ

 (ม�รด�บิด�ทั้งสอง  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณอันห�ที่สุดมิได้ 

 ข้�พเจ้�ขอไหว้เท้�ทั้งสองของม�รด�บิด�ของข้�พเจ้�ด้วยคว�มเค�รพอย่�งสูง ฯ)

บทเค�รพม�รด�บิด� (ทำ�นองสรภัญญะ)

 ข้�ฯ ขอนบชนกคุณ      ชนนีเป็นเค้�มูล

ผู้กอบนุกูลพูน ผดุงจวบเจริญวัย

 ฟูมฟักทะนุถนอม บ่ บำ�ร�ศนิร�ไกล

แสนย�กเท่�ไรไร บ่ คิดย�กลำ�บ�กก�ย

 ตร�กทนระคนทุกข์ ถนอมเลี้ยง ฤรู้ว�ย

ปกป้องซึ่งอันตร�ย จนได้รอดเป็นก�ย�

 เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภูผ�

ใหญ่พื้นพสุธ� ก็บ่เทียบ บ่เทียมทัน

 เหลือที่จะแทนทด จะสนองคุณ�นันต์

แท้ปูชไนยอัน อุดมเลิศประเสริฐคุณฯ
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บทเค�รพคุณครูอ�จ�รย์

 ป�เจร�  จริย� โหนติ 

 คุณุตตะร�นุส�สะก�

 ปัญญ�วุฑฒิ  กะเร  เตเต 

 ทินโนว�เท  นะม�มิหัง

 (ครูบ�อ�จ�รย์เป็นผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ 

 เป็นผู้พร่ำ�สอนศิลปวิทย�

 ข้�พเจ้�ขอนบน้อมครูบ�อ�จ�รย์เหล่�นั้น

 ผู้ให้โอว�ท  ผู้ทำ�ปัญญ�ให้เจริญฯ)
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บทเค�รพคุณครูอ�จ�รย์ (สวดทำ�นองสรภัญญะ)

 อนึ่งข้�ฯ คำ�นับน้อม ต่อพระครูผู้ก�รุญ

โอบเอื้อและเจือจุน  อนุศ�สน์ทุกสิ่งสรรพ์

 ยัง บ่ ทร�บก็ได้ทร�บ  ทั้งบุญบ�ปทุกสิ่งอัน

ชี้แจงและแบ่งปัน  ขย�ยอรรถให้ชัดเจน

 จิตม�กด้วยเมตต�และ  กรุณ� บ่ เอียงเอน

เหมือนท่�นม�แกล้งเกณฑ์      ให้ฉล�ด และแหลมคม

 ขจัดเขล�บรรเท�โม-  หะจิตมืดที่งุนงม

กังข� ณ อ�รมณ์  ก็สว่�งกระจ่�งใจ

 คุณส่วนนี้ควรนับ  ถือว่�เลิศ ณ แดนไตร

ควรนึกและตรึกใน  จิตน้อมนิยมชม ฯ
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บทเค�รพคุณครูอ�จ�รย ์(อีกแบบหนึ่ง)

ป�เจร�จะริย�  โหนติ 

คุณุตตะร�นุส�สะก�

 ข้�ขอประณตน้อมสักก�ร บูรพคณ�จ�รย์ 

ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษ�   

 ทั้งท่�นผู้ประส�ทวิช� อบรมจริย� 

แก่ข้�ฯ ในก�ลปัจจุบัน 

 ข้�ขอเค�รพอภิวันท์  ระลึกคุณอนันต์ 

ด้วยใจนิยมบูช�

 ขอเดชกตเวทิต�  อีกวิริยะพ� 

ปัญญ�ให้เกิดแตกฉ�น

 ศึกษ�สำ�เร็จทุกประก�ร  อ�ยุยืนน�น 

อยู่ในศีลธรรมอันดี 

ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี  ประโยชน์ทวี 

แก่ช�ติและประเทศไทยเทอญฯ

ปัญญ�วุฒิ กะเร  เตเต 

ทินโนว�เท นะม�มิหัง ฯ
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อ�นิสงส์ของก�รสวดมนต์

๑.ได้คว�มขยัน : ขณะสวดมนตเ์กดิคว�มแชม่ชืน่ กระฉบักระเฉง คว�มเบือ่หน่�ยงว่งนอนหมด

ไป

๒.จิตใจผ่องใส   : จิตอยู่กับบทสวด คว�มโลภ-โกรธ-หลง ไม่อ�จกล้ำ�กร�ยจิตใจ

๓.ได้ปัญญ�   : ห�กสวดมนต์โดยรู้คำ�แปลหรือคว�มหม�ยย่อมได้ปัญญ�คว�มรู้

๔.จิตเป็นสม�ธิ   : ผู้สวดสำ�รวมใจแน่วแน่ จิตเยือกเย็นเป็นสม�ธิ

๕.ได้เฝ้�พระพุทธเจ้�   : ขณะนั้นผู้สวดมีก�ยและใจเป็นปกติ (มีศีล) จิตใจแน่วแน่ (มีสม�ธิ) ระลึกถึง

คุณ  คว�มดีของพระพุทธเจ้� (มีปัญญ�)  เท่�กับได้เฝ้�พระพุทธเจ้�และได้

บูช�ด้วยก�รปฏิบัติบูช�ครบไตรสิกข�อย่�งแท้จริง

๖.ได้คว�มสุขใจ   : เกิดปิติในพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  และพระสังฆคุณ  ปฏิบัติแล้วได้คว�มสุข

๗.ได้คว�มไม่ประม�ท : ได้โอก�สละบ�ป  ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  เป็นก�รสร้�งบุญบ�รมีด้วยก�ร

เจริญสติกำ�หนดน�ม-รูป นับเป็นอัปปม�ทธรรม สมกับที่ชีวิตนี้ได้เกิดม�พบ            

พระพุทธศ�น�เป็นพุทธม�มกะ
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พระรัตนตรัย

พุทธคุณ

ธรรมคุณ

สังฆคุณ
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พุทธคุณ-ธรรมคุณ-สังฆคุณ
พุทธคุณ ๙

 ๑. อรหัง   (ทรงเป็นพระอรหันต์)

 ๒. สัมม�สัมพุทโธ  (ตรัสรู้เองโดยชอบ)

 ๓. วิชช�จรณสัมปันโน  (ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชช� ๓ และจรณะ ๑๕)

 ๓. สุคโต   (เสด็จไปดีแล้ว)

 ๔. โลกวิทู   (รู้แจ้งโลก)

 ๖. อนุตตโร  ปุริสทัมมส�รถิ (ทรงเป็นส�รถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก – ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่�)

 ๗. สัตถ�  เทวมนุสส�นัง (เป็นศ�สด�  ของเทวด�และมนุษย์ทั้งหล�ย)

 ๘. พุทโธ   (เป็นผู้ตื่น  ผู้เบิกบ�น)

 ๙. ภคว�   (ทรงจำ�แนกแจกพระธรรม)

ธรรมคุณ ๖

 ๑. สว�กข�โต   (พระพุทธเจ้�ตรัสไว้ดีแล้ว)

 ๒. สันทิฏฐิโก   (ผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เอง)

 ๓. อก�ลิโก   (ไม่ประกอบด้วยก�ล)
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 ๔. เอหิปัสสิโก  (ควรเรียกให้ม�ดู)

 ๕. โอปนยิโก  (ควรน้อมเข้�ม�ใส่ตัว)

 ๖. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ (วิญญูชนพึงรู้ได้เฉพ�ะตน)

สังฆคุณ ๙

 ๑. สุปฏิปันโน  (ปฏิบัติดี)

 ๒. อุชุปฏิปันโน (ปฏิบัติตรง)

 ๓. ญ�ยปฏิปันโน (ปฏิบัติเป็นธรรม)

 ๔. ส�มีจิปฏิปันโน (ปฏิบัติสมควร)

 ๕. อ�หุเนยโย  (ควรแก่ของบูช�)

 ๖. ป�หุเนยโย  (ควรแก่ของต้อนรับ)

 ๗. ทักขิเณยโย  (ควรแก่ของทำ�บุญ)

 ๘. อัญชลีกรณีโย (ควรแก่ก�รทำ�อัญชลี)

 ๙. อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ (เป็นน�บุญของโลก ไม่มีน�บุญอื่นยิ่งกว่�)
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พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ

 พุทธ�นุภ�พนำ�ผล  เกิดสรรพมงคลน้อยใหญ่

เทว�อ�รักษ์ทั่วไป  ขอให้เป็นสุขสวัสดี

 ธรรม�นุภ�พนำ�ผล  เกิดสรรพมงคลเสริมศรี

เทพช่วยรักษ�ปร�นี ให้สุขสวัสดีทั่วกัน

 สังฆ�นุภ�พนำ�ผล  เกิดสรรพมงคลแม่นมั่น

เทเวศน์คุ้มครองป้องกัน  สุขสวัสดิสันติ์ทั่วไป

(พระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว ร.๖)  
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เบญจศีล – เบญจธรรม
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คำ�อ�รธน�ศีล ๕

 มะยัง  ภันเต, วิสุง วิสุง  รักขะณัตถ�ยะ, 

 ติสะระเณนะ  สะหะ, ปัญจะ  สีล�นิ  ย�จ�มะ ฯ

 (ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ  ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย  ขอศีล ๕ พร้อมกับสรณะส�ม  เพื่อก�รปฏิบัติรักษ�เป็นข้อๆ) 

 ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต, วิสุง วิสุง  รักขะณัตถ�ยะ,

 ติสะระเณนะ  สะหะ, ปัญจะ สีล�นิ  ย�จ�มะฯ

 (แม้ครั้งที่สอง ...)

 ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต, วิสุง วิสุง  รักขะนัตถ�ยะ, 

 ติสะระเณนะ  สะหะ, ปัญจะ สีล�นิ  ย�จ�มะฯ

 (แม้ครั้งที่ส�ม ...)
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คำ�รับสรณคมน์และรับศีล ๕

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต

สัมม�สัมพุทธัสสะ ฯ    (๓ จบ)

(ขอคว�มนอบน้อมของข้�พเจ้�  จงมีแต่พระผู้มีพระภ�คอรหันตสัมม�สัมพุทธเจ้�พระองค์นั้น)

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉ�มิ

(ข้�พเจ้�ขอถึงพระพุทธเจ้�เป็นที่พึ่ง)

ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉ�มิ

(ข้�พเจ้�ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง)

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉ�มิ

(ข้�พเจ้�ขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง)

ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉ�มิ

(แม้ครั้งที่สอง  ข้�พเจ้�ขอถึงพระพุทธเจ้�เป็นที่พึ่ง)

ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉ�มิ

(แม้ครั้งที่สอง  ข้�พเจ้�ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง)

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉ�มิ

(แม้ครั้งที่สอง  ข้�พเจ้�ขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง)
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ตติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉ�มิ

(แม้ครั้งที่ส�ม  ข้�พเจ้�ขอถึงพระพุทธเจ้�เป็นที่พึ่ง)

ตติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉ�มิ

(แม้ครั้งที่ส�ม  ข้�พเจ้�ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง)

ตติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉ�มิ

(แม้ครั้งที่ส�ม  ข้�พเจ้�ขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง)

( ติสะระณะคะมะนัง   นิฏฐิตัง    - รับว่�  “อ�มะ  ภันเต” )
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รับศีล ๕
 ป�ณ�ติป�ต�  เวระมะณี  สิกข�ปะทัง  สะม�ทิย�มิ

 (ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท เว้นจ�กก�รฆ่�สัตว์ )

 อะทินน�ท�น�  เวระมะณี  สิกข�ปะทัง  สะม�ทิย�มิ

 (ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท  เว้นจ�กก�รถือเอ�สิ่งของที่เจ้�ของเข�ไม่ให้)

 ก�เมสุ  มิจฉ�จ�ร�  เวระมะณี  สิกข�ปะทัง  สะม�ทิย�มิ

 (ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท  เว้นจ�กเมถุนธรรม  อันเป็นข้�ศึกแก่พรหมจรรย์)

 มุส�ว�ท�  เวระมะณี  สิกข�ปะทัง  สะม�ทิย�มิ

 (ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท  เว้นจ�กก�รกล่�วเท็จ )

 สุร�เมระยะมัชชะปะม�ทัฏฐ�น�  เวระมะณี  สิกข�ปะทัง  สะม�ทิย�มิ 

 (ข�้พเจ�้ขอสม�ท�นสกิข�บท  เวน้จ�กก�รดืม่นำ�้เม�คอืสรุ�และเมรยัอนัเปน็ทีต่ัง้แหง่คว�มประม�ท)

พระท่�นกล่�วอ�นิสงค์ของศีล ๕ ต่อท้�ยดังนี้

 สีเลนะ สุคติง ยันติ   สีเลนะ โภคะสัมปะท�

 สีเลนะ นิพพุติง ยันติ   ตัส์ม� สีลัง วิโสธเย

 (ส�ธุชนไปสู่สุคติได้เพร�ะศีล มีคว�มสมบูรณ์แห่งโภคสมบัติได้ก็เพร�ะศีล 

 ไปสู่นิพพ�นได้ก็เพร�ะศีล เพร�ะฉะนั้นพึงชำ�ระศีลให้บริสุทธิ์เถิด)

ผู้รับศีลพึงรับว่�  “ส�ธุ  ส�ธุ  ส�ธุ”
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องค์แห่งศีล ๕
 ศีลทั้ง ๕ ข้อนั้น  แต่ละข้อมี  “องค์ของศีล”  ประกอบ  เมื่อประพฤติผิดครบองค์แห่งศีลใน

แต่ละข้อจึงถือว่�ข�ดจ�กศีล  ถ้�ไม่ครบองค์แห่งศีล  ถือว่�ศีลยังไม่ข�ด  เป็นเพียงด่�งพร้อย

ศีลข้อ ๑

ก�รฆ่�สัตว์ประกอบด้วยองค์แห่งศีล ๕ ข้อ คือ

 ๑.  ป�โณ       สัตว์มีชีวิต 

 ๒.  ป�ณะสัญญิต�    รู้ว่�สัตว์นั้นมีชีวิต   

 ๓.  วะธะกะจิตตัง มีจิตคิดจะฆ่�

 ๔.  อุปักกะโม พย�ย�มฆ่�

 ๕.  เตนะ มะระณัง     สัตว์ต�ยด้วยคว�มพย�ย�มนั้น

ศีลข้อ ๒

ก�รลักทรัพย์ ประกอบด้วยองค์แห่งศีล ๕ ข้อ คือ

 ๑.  ปะระปะริคคะหิตัง        ของนั้นมีเจ้�ของหวงแหน

 ๒.  ปะระปะริคคะหิตะสัญญิต�  รู้อยู่ว่�เป็นของมีเจ้�ของหวงแหน

 ๓.  เถยยะจิตตัง         มีจิตคิดจะลักของนั้น

 ๔.  อุปักกะโม        มีคว�มพย�ย�มจะลักของนั้น

 ๕.  เตนะ หะระณัง        ลักของนั้นม�ด้วยคว�มพย�ย�มนั้น
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ศีลข้อ ๓

ก�รประพฤติผิดในก�ม  ประกอบด้วยองค์แห่งศีล ๔  ข้อ คือ

 ๑.  อะคะมะนิยะวัตถุ     หญิงหรือช�ยที่ไม่ควรล่วงละเมิด (เป็นบุคคลต้องห้�ม)
 ๒.  ตัสมิง  เสวะนะจิตตัง    มีคว�มตั้งใจจะเสพในหญิงหรือช�ยนั้น
 ๓.  เสวะนัปปะโยโค      กระทำ�คว�มพย�ย�มในก�รเสพ
 ๔.  มัคเคนะ มัคคะปะฏิปัตติ อะธิว�สะนัง  พอใจในก�รทำ�มรรคให้ถึงกันเฉพ�ะด้วยมรรค (ร่วมเพศ)

ศีลข้อ ๔

ก�รพูดเท็จ  ประกอบด้วยองค์แห่งศีล ๔ ข้อ คือ

 ๑. อะตะถังวัตถุ  เป็นเรื่องไม่จริง
 ๒. วิสังว�ทะนะจิตตัง  มีคว�มตั้งใจจะพูดให้ผิด
 ๓. ตัชโช  ว�ย�โม  มีคว�มพย�ย�มเกิดจ�กคว�มตั้งใจนั้น
 ๔. ปะรัสสะ  ตะทัตถะวิช�นะนัง คนอื่นรู้เนื้อคว�มนั้น

ศีลข้อ ๕

ก�รดื่มสุร�และเมรัย  ประกอบด้วยองค์แห่งศีล ๔ ข้อ คือ

 ๑. มัชชะภ�โว  นำ้�ที่ดื่มนั้นเป็นนำ้�เม�
 ๒. ป�ตะกัมยะต�จิตตัง  จิตคิดจะดื่มนำ้�เม�
 ๓. ตัชโช ว�ย�โม  มีคว�มพย�ย�มจะดื่มนำ้�เม�นั้น
 ๔. อัชโฌหะระณัง  น้ำ�เม�นั้นล่วงลำ�คอลงไป
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โทษของก�รผิดศีล ๕

 ๑. ผลของป�ณ�ติบ�ต  ทำ�ให้อ�ยุสั้น

 ๒. ผลของอทินน�ท�น  ทำ�ให้เสื่อมโภคทรัพย์

 ๓. ผลของก�เมสุ มิจฉ�จ�ร ทำ�ให้มีศัตรูและมีเวรแก่กัน

 ๔. ผลของมุส�ว�ท  ทำ�ให้ถูกกล่�วตู่ด้วยคว�มเท็จ

 ๕. ผลของก�รดื่มสุร�เมรัย ทำ�ให้เป็นบ้�ใบ้
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เบญจธรรม
 “เบญจธรรม”  แปลว่�  ธรรม ๕ อย่�ง

 บ�งทีก็เรียกว่�  “กัลย�ณธรรม”  ซึ่งแปลว่�  ธรรมอันทำ�ให้ผู้ประพฤติเป็นคนดีง�ม  เป็นธรรมะที่
ผดุงฐ�นะของคนให้งดง�ม

 เบญจธรรม  ๕  ข้อ  ได้แก่

 เมตต� – กรุณ�  :   คว�มรักใคร่ปร�รถน�ให้ผู้อื่นมีคว�มสุข และช่วยเหลือให้พ้นทุกข์

 สัมม�อ�ชีวะ  : ก�รประกอบอ�ชีพในท�งสุจริต

 ก�มะสังวร  :  คว�มสำ�รวมในก�ม

 สัจจะว�จ�  :  ก�รเจรจ�ด้วยคว�มสัตย์

 สัมม�สะติ  : ก�รระลึกด้วยคว�มไม่ประม�ท

 ผู้รักษ�ศีล ๕ พึงประพฤติเบญจธรรมนำ�ไปพร้อมกัน เป็นคู่ๆ ดังนี้

           เบญจศีล                         เบญจธรรม

เว้นจ�กก�รฆ่�สัตว์ คู่กับ เมตต�  กรุณ�

เว้นจ�กก�รลักทรัพย ์ คู่กับ สัมม�อ�ชีวะ

เว้นจ�กก�รประพฤติผิดในก�ม คู่กับ ก�มสังวร (ก�มสัญญะมะ)

เว้นจ�กก�รพูดปด คู่กับ สัจจะว�จ�

เว้นจ�กก�รดื่มสุร�และเมรัย คู่กับ สัมม�สติ
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แผเมตตา

ถวายสังฆทาน
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แผ่เมตต�ให้บุคคลอื่น – สัตว์อื่น

 สัพเพ สัตต�, 

 (สัตว์ทั้งหล�ยที่เป็นเพื่อนทุกข์  เกิด-แก่-เจ็บ-ต�ย  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น)

 อะเวร� โหนตุ, 

 (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่�ได้มีเวรแก่กันและกันเลย)

 อัพย�ปัชฌ� โหนตุ,

 (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่�ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย) 

 อะนีฆ� โหนตุ,

 (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่�ได้มีคว�มทุกข์ก�ยทุกข์ใจเลย)

 สุขี อัตต�นัง ปะริหะรันตุฯ 

 (จงมีคว�มสุขก�ย สุขใจ รักษ�ตนให้พ้นจ�กทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด)
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คำ�ถว�ยภัตต�ห�รเป็นสังฆท�น

 อิม�นิ  มะยัง  ภันเต,  ภัตต�นิ,  สะปะริว�ร�นิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,  โอโณชะย�มะ,  ส�ธุโน  ภัน

เต, ภิกขุสังโฆ,  อิม�นิ,  ภัตต�นิ,  สะปะริว�ร�นิ,  ปะฏิคัณห�ตุ,  อัมห�กัญเจวะ, ม�ต�ปิตุอ�ทีนัญ

จะ,  ญ�ตะก�นัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิต�ยะ,  สุข�ยะฯ

 (ข้�แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย, ขอน้อมถว�ยซึ่งภัตต�ห�ร, กับทั้งของบริว�รเหล่�นี้,   

แก่พระภิกษุสงฆ์ 

 ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,  ซึ่งภัตต�ห�ร, กับทั้งของบริว�รทั้งหล�ยเหล่�นี้, ของข้�พเจ้�ทั้งหล�ย 

 เพื่อประโยชน์และเพื่อคว�มสุข, แก่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย, และแก่ญ�ติมิตรทั้งหล�ย, มีม�รด�บิด�

เป็นต้น, ตลอดก�ลน�นเทอญ ฯ)



 41 

พุทธธรรม
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ขันธ์ ๕

๑) ก�ยกับใจ  แบ่งออกเป็น ๕ กอง  เรียกว่�ขันธ์ ๕  

 ได้แก่  รูป  เวทน�  สัญญ�  สังข�ร  วิญญ�ณ

๒) รูปเป็นรูป

 เวทน� – สัญญ� – สังข�ร – วิญญ�ณ   เป็นน�ม

 เรียกรวมว่�  “รูปน�ม”

๓) *เจตสิกธรรม ๑ ที่เสวยอ�รมณ์เป็นสุข  ทุกข์  และเฉยๆ  (อุเบกข�) เรียกว่�  เวทน�ขันธ์

 *เจตสิกธรรม ๑ ที่จำ�อ�รมณ์มีรูป  เสียง  เป็นต้น  เรียกว่�สัญญ�ขันธ์

 *เจตสิกธรรม ๕๐ มีคว�มโลภ – โกรธ – หลง  ไม่โลภ  ไม่โกรธ  ไม่หลง  เป็นต้น  ปรุงแต่งใจ  

(วิญญ�ณ)  เรียกว่�สังข�รขันธ์

 *จิตที่รู้อ�รมณ์  มีรูปม�กระทบต�  มีเสียงม�กระทบหู  เป็นต้น  เรียกว่� วิญญ�ณขันธ์
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อริยสัจจธรรม ๔
๑. ทุกข์ ได้แก่ อุป�ท�นขันธ์ ๕

๒. สมุทัย ได้แก่  ตัณห� (โลภะ)  คือก�มตัณห�  ภวตัณห�  และวิภวตัณห�

๓. นิโรธ  ได้แก่ พระนิพพ�น

๔. มรรค ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ คือ คว�มเห็นชอบ คว�มดำ�ริชอบ ก�รเจรจ�ชอบ ก�รง�นชอบ 

ก�รเลี้ยงชีวิตชอบ คว�มพย�ย�มชอบ คว�มระลึกชอบ คว�มตั้งจิตมั่นชอบ

(ธัมมจักกัปปวัตนสูตร)

สังคหวัตถุ ๔ อย่�ง
๑. ท�น : ให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน

๒. ปิยว�จ� : เจรจ�ว�จ�ที่อ่อนหว�น

๓. อัตถจริย�  : ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

๔. สม�นัตตต�  : คว�มเป็นคนมีตนเสมอ – ไม่ถือตัว

คุณทั้ง ๔ อย่�งนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ได้
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โพชฌงค์ ๗ ประก�ร
๑. สติ  : คว�มระลึกรู้ (ในสติปัฏฐ�น)

๒. ธัมมวิจยะ  : ก�รเลือกเฟ้นธรรม (ธัมมวิจัย)

๓. วิริยะ  : คว�มเพียร

๔. ปิติ  : คว�มอิ่มใจ

๕. ปัสสัทธิ  :  คว�มสงบ

๖. สม�ธิ  :  คว�มตั้งใจมั่น

๗. อุเบกข�  :  คว�มว�งเฉย

เทวธรรม

    หิริโอตตัปปะ  สัมปันน�  สุกกะธัมมะสะม�หิต� 

   สันโต  สัปปุริส�  โลเก    เทวะธัมม�ติ  วุจจะเร ฯ

 สัตบุรุษผู้สงบทั้งหล�ยในโลก  ย่อมเรียกบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยหิริ-โอตตัปปะ (อ�ยชั่ว – กลัว

บ�ป) สม�ท�นธรรมข�ล  ว่�เป็นผู้มี  “เทวธรรม”  (= ธรรมที่ทำ�ให้เป็นเทวด�) ฯ
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สุขของคฤหัสถ์ ๔ อย่�ง

๑. สุขเกิดแต่คว�มมีทรัพย์

๒. สุขเกิดจ�กก�รจ่�ยทรัพย์ใช้สอย

๓. สุขเกิดแต่คว�มไม่ต้องเป็นหนี้

๔. สุขเกิดแต่ประกอบก�รง�นที่ปร�ศจ�กโทษ

อบ�ยมุข (= เหตุเครื่องฉิบห�ย) ๖

๑. ดื่มน้ำ�เม�

๒. เที่ยวกล�งคืน

๓. เที่ยวดูก�รเล่น

๔. เล่นก�รพนัน

๕. คบคนชั่วเป็นมิตร

๖. เกียจคร้�นก�รทำ�ง�น
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อุบาสก-อุบาสิกา
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คุณสมบัติของอุบ�สก-อุบ�สิก� ๕ ประก�ร

๑. ประกอบด้วยศรัทธ�

๒. มีศีลบริสุทธิ์

๓. ไม่ถือมงคลตื่นข่�ว คือ เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล

๔. ไม่แสวงห�เขตบุญนอกพุทธศ�สน�

๕. บำ�เพ็ญบุญแต่ในพุทธศ�สน�

คนเขล� – โง่ – หลง

๑. พวกหนึ่ง ตัวของตัวไม่รัก  ไปหลงรักคนอื่น

๒. พวกหนึ่ง ของที่นำ�ติดตัวเอ�ไปได้  กลับไม่เอ�

๓. พวกหนึ่ง ของที่นำ�ติดตัวไปไม่ได้  กลับแสวงห�

๔. พวกหนึ่ง ท�งเตียน “บุญ” ไม่เดิน  กลับไปเดินท�งรก “บ�ป”
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หนังสืออ้�งและอิง

๑. หนังสือ  “ทำ�วัตร –  สวดมนต์ (ฉบับเล็ก)  สำ�หรับพุทธศ�สนิกชนทั่วไป”  โดยพระร�ชปฏิภ�ณ

โสภณ  กองทุนบุญนิธิหอไตร  วัดร�ชโอรส�ร�ม  ถนนเอกชัย  เขตจอมทอง  กรุงเทพมห�นคร  

พ.ศ.๒๕๕๓

๒. หนังสือ  “คู่มือสวดมนต์  :  ส่งเสริมประช�ชนเข้�วัดปฏิบัติธรรม  ฉบับกรมก�รศ�สน�”  กระทรวง

วัฒนธรรม  พ.ศ.๒๕๕๒
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พระควัมปติ
(ตะวันตกเฉียงเหนือ)

พระอานนท์
(ตะวันตก)

พระอุบาลี
(ตะวันตกเฉียงใต้)

พระสารีบุตร
(ใต้)

พระกัสสปะ
(ตะวันออกเฉียงใต้)

พระโกณทัญญะ
(ตะวันออก)

พระราหุล
(ตะวันออกเฉียงเหนือ)

พระโมคคลลาน
(เหนือ)

พระอรหันต์ประจำาทิศ ทั้ง ๘

พระพุทธเจ้า


