คำ�นำ�

พิมพ์ครั้งที่ ๘

หนังสือคู่มือโยคีเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับโยคี
จ.เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏินิสสัคโค จ.ภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติธรรม อนีติกัง
เฉลิมราชย์ 60 ปี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีพระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (หลวงพ่อประจาก
สิริวณฺโณ) เป็นประธานศูนย์ฝ่ายพระวิปัสสนาจารย์ มีคุณสมพิศ แซ่ก่ำ� พร้อมด้วย
คุณแม่หงวด แซ่อึ๋ง และบุตรธิดา เป็นผู้ถวายความอุปถัมภ์
อนึ่งในการขอกรรมฐานวันแรกจะมีวิธีปฏิบัติดังนี้
เวลา 09.00 - 11.00 น. ปฐมนิเทศ
เวลา 13.00 - 17.00 น. สวดมนต์ สมาทานศีล และฟังธรรมบรรยาย
เวลา 17.45 - 22.00 น. สาธิตการปฏิบัติธรรม เริ่มปฏิบัติธรรมจนถึงเวลาพัก
เวลา 22.00 น.
พักผ่อน นอนหลับด้วยสติ
ในการทำ�พิธีดังกล่าวจำ�เป็นต้องมีหนังสือเพื่อใช้ในการสวดมนต์สมาทานศีล
ขอพระกรรมฐาน แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล อาตมภาพจึงได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้
ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวมา
อาตมภาพหวังว่า หนังสือเล่มนี้คงจะอำ�นวยความสะดวกในการสวดมนต์
สมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน ขอขมาพระรัตนตรัย ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
ที่ร่วมทำ�บุญในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทานแด่ โยคีผู้เข้าปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานทุกๆ ท่าน
หากมีสิ่งใดบกพร่องผิดพลาดในการเรียบเรียงครั้งนี้ หวังในความเมตตา
จากท่านผู้รู้ได้ท้วงติงมาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป
						 ด้วยเมตตาธรรม
			
		
พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
					
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี
91 หมู่ 4 ต.สำ�ราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 053-042-705, 081-713-0764
เฟซบุ๊ก : facebook.com/pramahathongman
อีเมล์ : prathongman@gmail.com
เว็บไซต์ : www.sati99.com
ไลน์ ID : prathongman

สารบัญ

คำ�บูชาพระรัตนตรัย
สรณคมนปาฐะ
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
ชุมนุมเทวดา	
สัมพุทเธ
นะโมการะอัฏฐะกะ
ภัทเทกะรัตตะคาถา	
มังคะละสุตตัง
ระตะนะสุตตัง
กะระณียะเมตตะสุตตัง
ขันธะปะริตตะคาถา
โมระปะริตตัง
วัฏฏะกะปะริตตัง
ปฐมพุทธภาสิตคาถา	
โพชฌังคะปะริตตัง
อะภะยะปะริตตัง
ชะยะปะริตตัง
สัพพะมังคะละคาถา	
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
บทสวดพิเศษ บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร
อะนัตตะลักขะณะสูตร
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท
โอวาทปาฎิโมกขคาถา	
ภัทเทกรัตตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
วิธีขอกรรมฐาน
คำ�สมาทานกรรมฐาน
วิธีขอขมาพระรัตนตรัย
คำ�ขอศีล ๕
คำ�แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำ�อุทิศส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์
ระเบียบการอบรม
กำ�หนดการ
ตารางสอนกรรมฐานประจำ�ปี ๒๕๖๓
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คำ�บูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์,
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ,

ข้าพเจ้าอภิวาทพระผูม้ พี ระภาคเจ้า, ผูร้ ู้ ผูต้ น่ื ผูเ้ บิกบาน (กราบ)

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมัง นะมัสสามิ, ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ, ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต, ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง (ว่า ๓ ครั้ง)
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สรณคมนปาฐะ

(หันทะ มะยัง ติสะระณะคะมะนาปาฐัง ภะณามะ เส)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะ
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บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส)

โย โส ตะถาคะโต,

พระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใด
อะระหัง,
เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ,
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต,
เป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู,
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผสู้ อนของเทวดาและมนุษย์ทง้ั หลาย
พุทโธ,
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวา,
เป็นผูม้ คี วามจำ�เริญจำ�แนกธรรมสัง่ สอนสัตว์

โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง,
สัสสะ มะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง
อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ,
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ได้ทรงทำ�ความดับทุกข์ให้แจ้งด้วย
พระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว, ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดา, มารพรหม,
และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์, พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม

โย ธัมมัง เทเสสิ,

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงแสดงธรรมแล้ว
อาทิกัล๎ยาณัง,
ไพเราะในเบื้องต้น
มัชเฌกัล๎ยาณัง,
ไพเราะในท่ามกลาง
ปะริโยสานะกัล๎ยานัง, ไพเราะในที่สุด
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สาตถัง สะพ๎ยญ
ั ชะนัง เกวะละปะริปณ
ุ ณัง ปะริสทุ ธัง พ๎รหั ม๎ ะจะริยงั ปะกาเสสิ,

ทรงประกาศพรหมจรรย์, คือ แบบแห่ ง การปฏิ บัติอันประเสริ ฐ
บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง, พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ

ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ,

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ

ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า
(กราบระลึกถึงพระพุทธคุณ)

(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส)
โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

พระธรรมนั้นใด, เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก, เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก,
เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำ�กัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก, เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ, เป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ,

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น

ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ

ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเศียรเกล้า
(กราบระลึกถึงพระธรรมคุณ)
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(หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส)
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม
เป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

นั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, 		 เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำ�มาบูชา
ปาหุเนยโย, 		 เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย,
เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำ�อัญชลี

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ,

เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
ตะมะหัง สังฆัง อะภิปชู ะยามิ, ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิง่ เฉพาะพระสงฆ์หมูน่ น้ั

ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ

ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเศียรเกล้า
(กราบระลึกถึงพระสังฆคุณ)
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ชุมนุมเทวดา

(เฉพาะผู้นำ�สวดว่า)

ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, 		
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ,
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน, ทีเป
รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต, ภุมมา
จายั น ตุ เทวา ชะละถะละวิ ส ะเม ยั ก ขะคั น ธั พ พะนาคา,
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล
อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 			
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
			
			
			
ทุติยัมปิ
ทุติยัมปิ
ทุติยัมปิ
ตะติยัมปิ
ตะติยัมปิ
ตะติยัมปิ

พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง
พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง
พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง

สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง

คัจฉามิ 		
คัจฉามิ 		
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ.
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สัมพุทเธ

บทสวดว่าด้วยคำ�นมัสการพระพุทธเจ้า ๓,๕๘๔,๑๙๒ พระองค์

สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ
สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ
ทะสะสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ
สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต
วีสะติสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ

ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
จะตุวีสะติสะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
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นะโมการะอัฏฐะกะ

บทสวดว่าด้วยความนอบน้อม ๘ ประการ
		 นะโม อะระหะโต สัมมา- สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน

นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ
นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ
นะโม โอมะกาตีตัสสะ
นะโมการัปปะภาเวนะ
นะโมการานุภาเวนะ
นะโมการัสสะ เตเชนะ

ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ
วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
ระตะนัตต๎ยัสสะ สาธุกัง
ตัสสะ วัตถุตต๎ยัสสะปิ
วิคัจฉันตุ อุปัททะวา
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
วิธิม๎หิ โหมิ เตชะวา ฯ

ภัทเทกะรัตตะคาถา
		 อะตีตัง นานวาคะเมยยะ
		 ยะทะตีตัมปะหีนันตัง
		 ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง
		 อะสังหิรัง อะสังกุปปัง
		 อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง
		 นะ หิ โน สังคะรันเตนะ
		 เอวัง วิหาริมาตาปิง
		 ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ

นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง
อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง
ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ
ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย
โก ชัญญา มะระณัง สุเว
มะหาเสเนนะ มัจจุนา
อะโหรัตตะมะตันทิตัง
สันโต อาจิกขะเต มุนีติ ฯ
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มังคะละสุตตัง

สูตรว่าด้วยมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ใช้สวดเพื่อเสริมสิริมงคล
และจุดเทียนน้ำ�มนต์

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง
วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกสั สะ อาราเม ฯ อะถะโข
อัญญะตะรา เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสต๎วา เยนะ ภะคะ
วา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา
เอกะมันตัง อัฏฐาสิ ฯ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา
ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ (หยุด)
พะหู เทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิ อะจินตะยุง
อากังขะมานา โสตถานัง
พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง ฯ
อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ
วินะโย จะ สุสิกขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา	
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา	
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
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อะนะวัชชานิ กัมมานิ
อาระตี วิระตี ปาปา	
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
คาระโว จะ นิวาโต จะ
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา	
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา	
ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตาทิสานิ กัต๎วานะ
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สันตุฏฐี จะ กะตัญุตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สัพพัตถะมะปะราชิตา
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

ระตะนะสุตตัง

สูตรว่าด้วยการพรรณนาคุณของพระรัตนตรัย
ใช้สวดเพื่อขับไล่เสนียดจัญไร โรคภัยไข้เจ็บ ภูตผีปีศาจ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข 		
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ 		
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง 		
ตัส๎มา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ 		
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เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ 		
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง 		
ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ
		 ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา 		
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง 		
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ 		
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 		
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง 		
ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุนี สะมาหิโต 		
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ 		
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 		
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 								
		 ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง 		
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ 		
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ 		
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 		
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 			
		 เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา 		
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ 		
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา 		
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เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ 		
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 		
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 		
		 เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬ๎เหนะ 		
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ 		
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัย๎หะ 		
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา 		
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 		
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 			
		 ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา 		
จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย 		
ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ 		
โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ 		
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 		
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 			
		 เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ 		
คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ 		
กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา 		
นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ 		
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 		
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 			
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		 สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ 		
ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ 		
สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ 		
สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ 		
จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต 		
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง 		
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 		
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 			
		 กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง 		
กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา 		
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ 		
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา 		
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 		
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 			
		 วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค 		
คิมหานะมาเส ปะฐะมัส๎มิง คิมเห 		
ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ 		
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ 		
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 		
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 			
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		 วะโร วะรัญู วะระโท วะราหะโร 		
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ 		
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 		
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 			
		 ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง 		
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง 		
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา 		
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป 		
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 		
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 			
		 ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ 		
ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข 		
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง 		
พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 			
		 ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ 		
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข 		
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง 		
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 			
		 ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ 		
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข 		
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง 		
สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
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กะระณียะเมตตะสุตตัง

สูตรว่าด้วยการเจริญเมตตาและอานุภาพแห่งเมตตา
ใช้สวดเพื่อให้เทวดารักใคร่

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
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
ภูตา วา สัมภะเวสี วา	
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา	 นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง
อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 		
เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ

18
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง

พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

ขันธะปะริตตะคาถา

คาถาเจริญเมตตาแก่สัตว์มีพิษ ใช้สวดป้องกันสัตว์ร้าย
		 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 อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที
อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง
สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

19

โมระปะริตตัง

ใช้สวดเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยทั้งกลางวัน และกลางคืน

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา 		
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง 			
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง 		
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม 		
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ 		
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา 		
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ 		
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา 		
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง 			
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง 		
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม 		
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ 		
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา 		
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ
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วัฏฏะกะปะริตตัง

ใช้สวดป้องกันอัคคีภัย นิยมสวดในงานขึ้นบ้านใหม่ เปิดอาคารสถานที่

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

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปาทา อะวัญจะนา
ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
มะหาปัชชะลิโต สิขี
อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี
เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ

ปฐมพุทธภาสิตคาถา
อะเนกะชาติสังสารัง
คะหะการัง คะเวสันโต
คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ
สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา
วิสังขาระคะตัง จิตตัง

สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง
ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง
ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ
คะหะกูฏัง วิสังขะตัง
ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคาติ ฯ
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โพชฌังคะปะริตตัง

บทว่าด้วยคุณธรรมทำ�ให้บรรลุธรรม ๗ ประการ นิยมสวดให้ผู้ป่วยฟัง
		 โพชฌังโค สะติสังขาโต

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิโพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา	
สัตเตเต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา	
ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 				
		 เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา	
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 		
		 เอกะทา ธัมมะราชาปิ
เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง
สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา	
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 		
		 ปะหีนา เต จะ อาพาธา	 ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
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อะภะยะปะริตตัง

สวดป้องกันอันตรายจากนิมิตร้าย ใช้สวดในงานมงคลทั่วไป
หรือสวดก่อนนอนจะฝันดี

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 		
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 		
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 		
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ 			
		 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 		
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 		
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 		
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ 			
		 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 		
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 		
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 		
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
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ชะยะปะริตตัง

บทพรรณนาชัยชนะของพระพุทธเจ้า นิยมสวดเอาฤกษ์เอาชัย
และประพรมน้ำ�พระพุทธมนต์
		 มะหาการุณิโก นาโถ

ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา	
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
		 ชะยันโต โพธิยา มูเล
เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ
อะปะราชิตะปัลลังเก
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ

หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ
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สัพพะมังคะละคาถา
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

ใช้สวดต่อท้ายเจ็ดตำ�นาน สิบสองตำ�นาน เพื่ออัญเชิญเทวดากลับ
		 ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา	 ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา	
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ
สัพเพ เทวานุโมทันตุ
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ
ภาวะนาภิระตา โหนตุ
สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ

โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ (หยุด)
ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ
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ประโยชน์ของการสวดมนต์
๑. ขับไล่ความขี้เกียจ ขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ อารมณ์ซึม ง่วงนอน
เกียจคร้าน จะหมดไป เกิดความแช่มชื่นกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้น
๒. ตัดความเห็นแก่ตัว เพราะขณะนั้นอารมณ์ของเราหน่วงอยู่ที่การสวด ไม่ได้
คิดถึงตัวเอง ความโลภ โกรธ หลงจึงมิได้กล้ำ�กรายเข้าสู่วารจิต
๓. ได้ปัญญา การสวดมนต์โดยรู้คำ�แปลรู้ความหมาย ย่อมทำ�ให้ผู้สวดได้ปัญญา
ความรู้ แทนที่จะสวดเจื้อยแจ้วเหมือนนกแก้วนกขุนทอง โดยไม่รู้อะไรเลย
๔. จิตเป็นสมาธิ เพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสำ�รวมใจแน่วแน่ มิฉะนั้นจะสวดผิด
ได้หน้าลืมหลัง เมื่อจิตเป็นสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น
๕. ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้น ผู้สวดมีกาย วาจาปกติ มีศีล มีใจแน่วแน่
มีสมาธิ มีความรู้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า มีปัญญา เท่ากับได้เฝ้า
พระองค์ ด้วยการปฏิบัติบูชา ครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

บทสวดพิเศษ

บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ
สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต
ยัตถากขาตา อุโภ อันตา	
จะตูส๎วาริยะสัจเจสุ
เทสิตัง ธัมมะราเชนะ
นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง
เวยยากะระณะปาเฐนะ

สัมพุชฌิต๎วา ตะถาคะโต
ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง
โลเก อัปปะฏิวัตติยัง
ปะฏิปัตติ จะ มัชฌิมา
วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง
สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง
สังคีตันตัมภะณามะ เส ฯ
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ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

พระสูตรว่าด้วยเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า
นิยมสวดในงานทำ�บุญวันคล้ายวันเกิด

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง
วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา
ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ
เท๎วเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย
จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก
อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค
ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต ฯ
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา
ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ
สังวัตตะติ ฯ 		
กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ
สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั ป โป สั ม มาวาจา สั ม มากั ม มั นโต
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ
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อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิ สั ม พุ ท ธา จั ก ขุ ก ะระณี ญาณะกะระณี
อุ ป ะสะมายะ อะภิ ญ ญายะ สั มโพธายะ นิ พ พานายะ
สังวัตตะติ ฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง ฯ ชาติปิ
ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ฯ
ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัต๎ระ
ตัต๎ราภินันทินี ฯ เสยยะถีทัง ฯ กามะตัณหา ภะวะตัณหา
วิภะวะตัณหา ฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง ฯ
โย ตั ส สาเยวะ ตั ณ หายะ อะเสสะวิ ร าคะนิ โ รโธ จาโค
ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย ฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา
อะริยะสัจจัง ฯ อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ
เสยยะถีทัง ฯ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ (หยุด)
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อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ ฯ
อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุ ท ะปาทิ ปั ญ ญา อุ ท ะปาทิ วิ ช ชา อุ ท ะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุ ท ะปาทิ ญาณั ง อุ ท ะปาทิ ปั ญ ญา อุ ท ะปาทิ วิ ช ชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ
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ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ ฯ
อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุ ท ะปาทิ ญาณั ง อุ ท ะปาทิ ปั ญ ญา อุ ท ะปาทิ วิ ช ชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ		
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุ ท ะปาทิ ญาณั ง อุ ท ะปาทิ ปั ญ ญา อุ ท ะปาทิ วิ ช ชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
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ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ
เอวันติปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง
นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ
เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก
สะพ๎รัห๎มะเก สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุ ส สายะ อะนุ ต ตะรั ง สั ม มาสั มโพธิ ง อะภิ สั ม พุ ทโธ
ปัจจัญญาสิง ฯ 		
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ
เอวันติปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง
สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รหั ม๎ ะเก
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ
อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ
ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา
เม วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ

31
อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา
ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ อิมัส๎มิญจะ ปะนะ
เวยยากะระณัส๎มิง ภัญญะมาเน อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ
วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ฯ
ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา
สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง เอตั ม ภะคะวะตา พาราณะสิ ยั ง
อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง
อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา
มาเรนะ วา พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินติ ฯ (หยุด)
ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
จาตุ ม มะหาราชิ ก า เทวา สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ฯ
จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ยามานัง เทวานัง
สัททัง สุต๎วา
ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ตุสิตานัง เทวานัง
สัททัง สุต๎วา
นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
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ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
พ๎รหั ๎มะกายิกา เทวา สัททะมนุสสาเวสุง ฯ
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ
วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รัห๎มุนา วา
เกนะจิ วา โลกัส๎มินติ ฯ (หยุด)
อิ ติ ห ะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุ หุ ต เตนะ ยาวะ
พ๎รัห๎มะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ ฯ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี
โลกะธาตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ ฯ อัปปะมาโณ จะ
โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง
เทวานุภาวัง ฯ
อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ
โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ ฯ
อิติหิทัง อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญเต๎ววะ นามัง อะโหสีติ ฯ
หมายเหตุ : พระสูตรว่าด้วยเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า
นิยมสวดในงานทำ�บุญวันคล้ายวันเกิด
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บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร

ยันตัง สัตเตหิ ทุกเขนะ
อัตตะวาทาตตะสัญญานัง		
สัมพุทโธ ตัง ปะกาเสสิ		
อุตตะริง ปะฏิเวธายะ		
ยันเตสัง ทิฏฐะธัมมานัง		
สัพพาสะเวหิ จิตตานิ		
ตะถา ญาณานุสาเรนะ		
สาธูนัง อัตถะสิทธัตถัง		

เญยยัง อะนัตตะลักขะณัง
สัมมะเทวะ วิโมจะนัง
ทิฏฐะสัจจานะ โยคินัง
ภาเวตุง ญาณะมุตตะมัง
ญาเณนุปะปะริกขะตัง
วิมุจจิงสุ อะเสสะโต
สาสะนัง กาตุมิจฉะตัง
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ

อะนัตตะลักขะณะสุตตัง

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง
วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ
รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา ฯ รูปัญจะหิทัง ภิกขะเว อัตตา
อะภะวิสสะ นะยิทงั รูปงั อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ รูเป
เอวัง เม รูปงั โหตุ เอวัง เม รูปงั มา อะโหสีติ ฯ ยัสม๎ า จะ โข
ภิกขะเว รูปงั อะนัตตา ตัสม๎ า รูปงั อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ
ลัพภะติ รูเป เอวัง เม รูปงั โหตุ เอวัง เม รูปงั มา อะโหสีติ ฯ
เวทะนา อะนัตตา ฯ เวทะนา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา
อะภะวิสสะ นะยิทงั เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ
เวทะนายะ เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ ฯ
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ยัสม๎ า จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา ตัสม๎ า เวทะนา อาพาธายะ
สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง
เม เวทะนา มา อะโหสีติ ฯ
สัญญา อะนัตตา ฯ สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา
อะภะวิสสะ นะยิทงั สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ
สัญญายะ เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ ฯ
ยัสม๎ า จะ โข ภิกขะเว สัญญา อะนัตตา ตัสม๎ า สัญญา อาพาธายะ
สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ สัญญายะ เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง
เม สัญญา มา อะโหสีติ ฯ
สังขารา อะนัตตา ฯ สังขารา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา
อะภะวิสสังสุ นะยิทงั สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยุง ลัพเภถะ จะ
สั ง ขาเรสุ เอวั ง เม สั ง ขารา โหนตุ เอวั ง เม สั ง ขารา มา
อะเหสุนติ ฯ ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สังขารา อะนัตตา ตัส๎มา
สังขารา อาพาธายะ สังวัตตันติ นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ เอวัง เม
สังขารา โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ ฯ
วิญญาณัง อะนัตตา ฯ วิญญาณัญจะ หิทงั ภิกขะเว อัตตา
อะภะวิสสะ นะยิทงั วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ
จะ วิญญาเณ เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา
อะโหสีติ ฯ ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา ตัส๎มา
วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ เอวัง
เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ ฯ (หยุด)
ตั ง กิ ง มั ญ ญะถะ ภิ ก ขะเว รู ปั ง นิ จ จั ง วา อะนิ จ จั ง
วาติ ฯ อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ
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ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ
ตัง สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ ฯ
โน เหตัง ภันเต ฯ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา
วาติ ฯ อะนิจจา ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขงั วาติ ฯ
ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง
สะมะนุปสั สิตงุ เอตัง มะมะ เอโสหะมัสม๎ ิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน
เหตัง ภันเต ฯ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ
อะนิจจา ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขงั วาติ ฯ ทุกขัง
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง
สะมะนุปสั สิตงุ เอตัง มะมะ เอโสหะมัสม๎ ิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน
เหตัง ภันเต ฯ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ
อะนิจจา ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขงั วาติ ฯ ทุกขัง
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปสั
สิตงุ เอตัง มะมะ เอโสหะมัสม๎ ิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง
วาติ ฯ อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขงั วาติ ฯ
ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง
นุ ตัง สะมะนุปสั สิตงุ เอตัง มะมะ เอโสหะมัสม๎ ิ เอโส เม อัตตาติ ฯ
โน เหตัง ภันเต ฯ
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ตัสม๎ าติหะ ภิกขะเว ยังกิญจิ รูปงั อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง
อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา โอฬาริกงั วา สุขมุ งั วา หีนงั วา ปะณีตงั
วา ยันทูเร สันติเก วา สัพพัง รูปงั เนตัง มะมะ เนโสหะมัสม๎ ิ นะ เมโส
อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ
ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา
พะหิทธา วา โอฬาริกา วา สุขมุ า วา หีนา วา ปะณีตา วา ยา ทูเร
สันติเก วา สัพพา เวทะนา เนตัง มะมะ เนโสหะมัสม๎ ิ นะ เมโส
อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ
ยา กาจิ สัญญา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา
พะหิทธา วา โอฬาริกา วา สุขมุ า วา หีนา วา ปะณีตา วา ยา ทูเร
สันติเก วา สัพพา สัญญา เนตัง มะมะ เนโสหะมัสม๎ ิ นะ เมโส
อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ
เย เกจิ สังขารา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา
พะหิทธา วา โอฬาริกา วา สุขมุ า วา หีนา วา ปะณีตา วา เย ทูเร
สันติเก วา สัพเพ สังขารา เนตัง มะมะ เนโสหะมัสม๎ ิ นะ เมโส
อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ
ยังกิญจิ วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา
พะหิทธา วา โอฬาริกงั วา สุขมุ งั วา หีนงั วา ปะณีตงั วา ยันทูเร
สันติเก วา สัพพัง วิญญาณัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัสม๎ ิ นะ เมโส
อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ (หยุด)
เอวั ง ปั ส สั ง ภิ ก ขะเว สุ ต๎ว า อะริ ย ะสาวะโก รู ปัส๎มิง ปิ
นิพพินทะติ เวทะนายะปิ นิพพินทะติ สัญญายะปิ นิพพินทะติ
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สังขาเรสุปิ นิพพินทะติ วิญญาณัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ นิพพินทัง
วิรัชชะติ ฯ วิราคา วิมุจจะติ ฯ วิมุตตัส๎มิง วิมุตตะมีติ ญาณัง
โหติ ขีณา ชาติ วุสติ งั พ๎รหั ม๎ ะจะริยงั กะตัง กะระณียงั นาปะรัง
อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู
ภะคะวะโต ภาสิตงั อะภินนั ทุง ฯ
อิมสั ม๎ ญ
ิ จะ ปะนะ เวยยากะระณัสม๎ งิ ภัญญะมาเน ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนงั อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมจุ จิงสูติ ฯ
หมายเหตุ : พระสูตรที่ว่าด้วยลักษณะที่มิใช่ตัวตน เป็นพระ
ธรรมเทศนาที่แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ นิยมสวดทำ�บุญอุทิศแก่ผู้ตาย
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บทสวดปฏิจจสมุปบาท

(นำ�) หันทะ มะยัง ปะฏิจจะสะมุปปาทะธัมมะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ
(รับ) อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก ปะฏิจจะสะมุปปาทัญเญวะ
สาธุกงั โยนิโส มะนะสิกะโรติ

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อริ ย สาวกในธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มกระทำ � ไว้ ใ นใจ
โดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว ดังนี้ว่า
อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี

อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ

เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี

อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ

เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป
ยะทิทัง
ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

อะวิชชาปัจจะยา สังขารา

เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย
สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง เพราะมีสงั ขารเป็นปัจจัย จึงมีวญิ ญาณ

วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง

เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป

นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง

เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ

สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส

เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
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ผัสสะปัจจะยา เวทะนา เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
เวทะนาปัจจะยา ตัณหา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา
ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
อุปาทานะปัจจะยา ภะโว เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
ภะวะปัจจะยา ชาติ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ

เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส
อุปายาสะ (ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่�ำ ไรรำ�พัน ความไม่
สบายใจ ความคับแค้นใจ) ทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ ฯ
ความเกิดขึน้ พร้อมแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมีดว้ ยอาการอย่างนี้ ฯ

อะวิชชายะเต๎ววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ แห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว
จึงมีความดับแห่งสังขาร

สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ

วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป

นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งนามรูป

จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ
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สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ

ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา

เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา

ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ

ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ

เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ

ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ ฯ

เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุปายาสะทั้งหลาย (ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำ�ไร
รำ�พัน ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ) จึงดับสิ้น ฯ

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหตีติ ฯ
ความดับลงแห่งกองทุกข์ทง้ั สิน้ นี้ ย่อมมีดว้ ยอาการอย่างนี้ ดังนี้ ฯ

นิทาน. สํ. ๑๖/๘๕/๑๕๙.
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โอวาทปาฏิโมกขคาถา

(หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส)
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำ�บาปทั้งปวง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา 		 การทำ�กุศลให้ถึงพร้อม
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง 		 การชำ�ระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง
ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา

ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา

ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง

นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี

ผู้กำ�จัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต

ผู้ทำ�สัตว์อื่นให้ลำ�บากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต
การไม่พูดร้าย, การไม่ทำ�ร้าย
ปาติโมกเข จะ สังวะโร 		 การสำ�รวมในปาติโมกข์
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง
ความเป็นผูร้ ปู้ ระมาณในการบริโภค
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง 		 การนอนการนั่งในที่อันสงัด
อะธิจิตเต จะ อาโยโค 		 ความหมัน่ ประกอบในการทำ�จิตให้ยง่ิ

เอตัง พุทธานะสาสะนัง

ธรรม ๖ อย่างนี้เป็นคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
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ภัทเทกรัตตคาถา

(หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ)
อะตีตัง นาน๎วาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง

บุคคลไม่ควรคำ�นึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว, ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง
สิ่งใดล่วงไปแล้ว, สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว,
และสิ่งที่ยังไม่มาถึง, ก็เป็นอันยังไม่ถึง

ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ,
อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย

ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน, ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน
ในธรรมนัน้ ๆ ได้, บุคคลนัน้ พึงเจริญธรรมนัน้ เนืองๆ ให้ปรุโปร่งเถิด,

อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง โก ชัญญา มะระณัง สุเว

พึงทำ�ความเพียรเสียในวันนี้แหละ, ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง

นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัจจุนา

เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น,
ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย

เอวัง วิหาริมาตาปิง อะโหรัตตะมะตันทิตัง,
ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ สันโต อาจิกขะเต มุนีติ

พระมุนีผู้สงบ, ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปรกติอยู่อย่างนี้, มีความเพียร
ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่า, ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ,
ด้วยประการฉะนี้แล ฯ
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ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

(หันทะ มะยัง ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ)
หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, บัดนี้, เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า

วะยะธัมมา สังขารา

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ

ท่านทั้งหลาย, จงทำ�ความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจา

นี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า

ธรรมปฏิบัติ
เพื่อชีวิตที่มีความสุขในวันปี ใหม่ ๒๕๖๓

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา
เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า
จะมากหรือน้อยก็ต้องให้ ได้อะไรบ้าง
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วิธีขอกรรมฐาน
ให้ผู้ปฏิบัติธรรม กราบพระวิปัสสนาจารย์พร้อมกัน ๓ ครั้ง
ตัวแทนโยคีถือพานธูปเทียนแพขึ้นระหว่างอก แล้วกล่าวคำ�ขอขมา
พร้อมกันว่า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(ว่า ๓ จบ)

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ, ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะตุ โน ภันเต,
อาจะริเย ปะมาเทนะ, ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะตุ โน ภันเต

กรรมชั่วอันใดที่เป็นบาปอกุศล, อันข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง
ล่วงเกิน, ในคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์, ในครูบาอาจารย์,
ด้วยกาย วาจา ใจ, ทั้งต่อหน้าและลับหลัง, จำ�ได้หรือจำ�ไม่ได้ก็ดี, ทั้งที่
มีเจตนาหรือหาเจตนามิได้, ขอให้ท่านจงลุโทษ, โปรดอโหสิกรรมให้แก่
ข้าพเจ้า, เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้า
ในกาลต่อไป
(พระว่า) อะหัง โว ขะมามิ ตุมเหหิปิ เม ขะมิตัพพัง
(โยคีรับว่า) ขะมามะ ภั น เต. แล้ ว ถวายดอกไม้ ธู ป เที ย นแด่ พ ระ
วิปัสสนาจารย์

ยาจามะ

ต่อไปให้สมาทานศีล ๘ พร้อมกันดังนี้...
มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ
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ทุติยัมปิ มะยั ง ภั น เต, ติ ส ะระเณนะ สะหะ
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยั ง ภั น เต, ติ ส ะระเณนะ สะหะ
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
(หมายเหตุ ถ้าโยคีคนเดียว ให้เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง เปลี่ยน
ยาจามะ เป็น ยาจามิ)
(ต่อไปให้ว่าเป็นวรรคๆ ไป)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(ว่า ๓ จบ)
		
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
(พระว่า)
ติสะระณะคะมะนัง ปะริปุณณัง
(โยคีรับว่า) อามะ ภันเต
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๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วย
ตนเอง และใช้ให้คนอื่นฆ่า
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเว้นจากการลักทรัพย์ด้วย
ตนเอง และใช้ให้คนอื่นลัก
๓. อะพ๎รัหม๎ ะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเว้นจากการประพฤติผิด
พรหมจรรย์คือร่วมประเวณี
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเว้นจากการพูดเท็จ
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเว้นจากการดื่มน้ำ�เมา
และสิ่งเสพติดทุกชนิด อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเว้นจากการบริโภคอาหาร
ในเวลาวิกาล
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะ, มาลาคันธะวิเลปะนะ,
ธาระณะมัณฑะนะวิภูสะณัฏฐานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเว้นจากการฟ้อนรำ� ขับร้อง,
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ประโคมดนตรี ดูการละเล่นต่างๆ, ตลอดจนลูบไล้ทัดทรงประดับ
ตบแต่งร่างกาย, ด้วยเครื่องหอม เครื่องย้อมเครื่องทา ทุกชนิด
๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเว้นจากการนอนบนที่นอน
อันสูงใหญ่, ภายในยัดด้วยนุ่นและสำ�ลี
(พระว่า) อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ
(โยคีรับว่า) อามะ ภันเต
เสร็จแล้วกล่าวคำ�ขอพระกรรมฐานต่อไป...

คำ�สมาทานกรรมฐาน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(ว่า ๓ จบ)

๑. อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิ

ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, ข้าพระองค์ขอมอบกาย
ถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัย, คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

๒. อิมาหัง อาจะริยะ อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิ

ข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อ
พระอาจารย์ เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

๓. นิพพานัสสะ เม ภันเต สัจฉิกะระณัตถายะ กัมมัฏฐานัง เทหิ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงให้ซึ่งกรรมฐานแก่ข้าพเจ้า, เพื่อ
ทำ�ให้แจ้งซึ่งมรรค ผล นิพพาน
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๔. เยเนวะ ยั น ติ นิ พ พานั ง , พุ ท ธา เตสั ญ จะ สาวะกา
เอกายะเนนะ มัคเคนะ, สะติปัฏฐานะสัญญินา

พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวก, ได้ดำ�เนินไปสู่พระนิพพาน
ด้วยหนทางเส้นนี้, อันเป็นทางสายเอก, ซึ่งนักปราชญ์ราชบัณฑิต
ทั้งหลายรู้ทั่วกันแล้วว่า, ได้แก่สติปัฏฐาน ๔
ข้าพเจ้าขอตัง้ สัจอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัย, และ
ต่อครูบาอาจารย์ว่า, ตั้งแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจะตั้งอกตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติจริงๆ, เท่าที่ตนสามารถ เท่าที่ตนมีโอกาสจะปฏิบัติได้, เพื่อ
เป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ในปัจจุบันกาลนี้ด้วยเทอญ.

๕. อัทธุวัง เม ชีวิตัง, ธุวัง เม มะระณัง, อะวัสสัง มะยา
มะริตัพพัง, มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง, ชีวิตะเมวะ อะนิ
ยะตัง, มะระณัง นิยะตัง

ชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืน, ความตายเป็นของยั่งยืน, เรา
จะต้องตายแน่, เพราะว่าชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด, ชีวิตเป็น
ของไม่แน่นอนแท้, เป็นโชคอันดี เป็นลาภอันประเสริฐ, ที่เราได้มา
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน, ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา

๖. อะหัง สุขิโต โหมิ, นิททุกโข โหมิ, อะเวโร โหมิ, อัพîยาปัชโฌ
โหมิ, อะนีโฆ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข, ปราศจากความทุกข์, ไม่มีเวร ไม่มีภัย
ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน, ไม่มีความลำ�บาก ไม่มีความ
เดือดร้อน, ขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิด
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๗. สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ, นิททุกขา โหนตุ, อะเวรา
โหนตุ, อัพîยาปัชฌา โหนตุ, อะนีฆา โหนตุ, สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตน จงเป็นผู้มีความสุข, ปราศจาก
ความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย, ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน,
ไม่มีความลำ�บาก ไม่มีความเดือดร้อน, ขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด

๘. อิมายะ ธัมมานุธัมมะปะฏิปัตติยา, ระตะนัตตะยัง ปูเชมิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย, ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควร
แก่ ธ รรมนี้, และด้วยสัจ วาจาที่ได้กล่าวอ้างมานี้, ขอให้ข้าพเจ้า
ได้สำ�เร็จผลสมความปรารถนา ในเวลาอันไม่ช้าด้วยเทอญ
เสร็จแล้วกราบลง ๓ ครั้ง

หลักการปฏิบัติให้ได้ผล ๕ ประการคือ

๑. เก็บสายตา (นั่งทอดสายตา ๑ ศอก เดินทอดสายตา ๔ ศอก)
๒. เก็บวาจา (งดพูด)
๓. เคลื่อนไหวช้าๆ เหมือนคนป่วย
๔. สังเกตดูอาการหนัก เบา ตึง ไหว ฯลฯ
๕. ปฏิบัติธรรมให้ติดต่อต่อเนื่อง ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน
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วิธีขอขมาพระรัตนตรัย
เมื่อโยคีอยู่ปฏิบัติธรรมครบกำ�หนดแล้ว ต้องการจะลากลับบ้าน
ให้ปฏิบัติดังนี้
ให้กราบพระวิปัสสนาจารย์พร้อมกัน ๓ ครั้ง (ตัวแทนโยคีถือ
พานธูปเทียนแพขึ้นระหว่างอก) กล่าวคำ�ขอขมาพร้อมกันดังนี้...

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(ว่า ๓ จบ)

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ, ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะตุ โน ภันเต,
อาจะริเย ปะมาเทนะ, ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะตุ โน ภันเต

กรรมชั่วอันใดที่เป็นบาปอกุศล, อันข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง
ล่วงเกิน, ในคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์, ในครูบาอาจารย์, ด้วย
กาย วาจา ใจ, ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง, จำ�ได้หรือจำ�ไม่ได้กด็ ,ี ทัง้ ทีม่ เี จตนา
หรือหาเจตนามิได้, ขอให้ท่านจงลุโทษ, โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า,
เพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศลกรรมแก่กันต่อไป

(พระว่า)
อะหัง โว ขะมามิ ตุมเหหิปิ เม ขะมิตัพพัง
(โยคีรับว่า) ขะมามะ ภันเต
ต่อจากนี้ไปถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่พระวิปัสสนาจารย์ เสร็จ
แล้วกล่าวคำ�สมาทานศีล ๕ ต่อไป
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คำ�ขอศีล ๕
มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
(หมายเหตุ ถ้าโยคีคนเดียว ให้เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง เปลี่ยน
ยาจามะ เป็น ยาจามิ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(ว่า ๓ จบ)

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
(พระว่า)
ติสะระณะคะมะนัง ปะริปุณณัง
(โยคีรับว่า) อามะ ภันเต
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
		

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง
และใช้ให้คนอื่นฆ่า
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๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเว้นจากการลักทรัพย์ด้วยตนเอง
และใช้ให้คนอื่นลัก

๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเว้นจากการประพฤติผิดในสามี
หรือภรรยาของผู้อื่น

๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเว้นจากการพูดเท็จ

๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท, คือเว้นจากการดื่มน้ำ�เมาและ
สิ่งเสพติดทุกชนิด อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
(พระว่า) อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สีเลนะ สุคะติง ยันติ ฯลฯ
(โยคีรับว่า) สาธุ สาธุ สาธุ

เสร็จแล้วกราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง เป็นเสร็จพิธี
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คำ�แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์

สำ�นวน พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ)
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอแผ่เมตตา ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีบิดา
มารดา ครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีบุญคุณ ท่านผู้มีพระคุณ ตลอดถึงสรรพสัตว์
ทั้งหลาย มีมนุษย์ สมุททเทวดา ภุมมัฏฐเทวดา รุกขเทวดา อารักขเทวดา อากาสัฏฐเทวดา เทวดาที่รักษาบ้าน เทวดาที่รักษาเมือง เทวดา
ที่รักษาวัดวาศาสนา และเทวดาที่รักษา (ชื่อสถานที่แผ่เมตตา) ศูนย์
ปฏิบัติธรรมตาณัง เลณัง แห่งนี้ สัมมาเทวดา มิจฉาเทวดาทั้งหลาย
ตลอดถึงเปรตทั้งหลาย เดรัจฉานทั้งหลาย ที่อยู่ใกล้ตัวข้าพเจ้าก็ดี
ที่อยู่ไกลตัวข้าพเจ้าก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงอยู่ร่วมกันด้วย
ความร่มเย็นเป็นสุข อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียน
ซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกาย
สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

คำ�อุทิศส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์

สำ�นวน พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ)
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมอุทิศบุญกุศล ที่ได้บำ�เพ็ญมาแล้วนี้
มีบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานก็ดี รักษาศีลก็ดี เจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ก็ดี ได้แผ่เมตตาก็ดี แด่สรรพสัตว์ทั้งหลาย มีบิดามารดา ครูบาอาจารย์
ท่านผู้มีบุญคุณ ท่านผู้มีพระคุณ ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีมนุษย์
และสมุททเทวดา ภุมมัฏฐเทวดา รุกขเทวดา อารักขเทวดา อากาสัฏฐเทวดา เทวดาที่รักษาบ้าน เทวดาที่รักษาเมือง เทวดาที่รักษาวัดวา
ศาสนา และเทวดาที่รักษา (ชื่อสถานที่แผ่อุทิศส่วนกุศล) ศูนย์ปฏิบัติ-
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ธรรมตาณัง เลณัง แห่งนี้ สัมมาเทวดา มิจฉาเทวดาทั้งหลาย ตลอดถึง
เปรตทั้งหลาย เดรัจฉานทั้งหลาย ที่อยู่ใกล้ตัวข้าพเจ้าก็ดี ที่อยู่ไกลตัว
ข้าพเจ้าก็ดี เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับรู้แล้ว จงอนุโมทนา ในส่วน
แห่งบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมอุทิศให้แล้วนี้ หากท่านทั้งหลาย
เหล่านั้น ได้ถึงทุกข์ ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ หากท่านทั้งหลายเหล่านั้น
ประสบสุข ก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป
ด้วยอำ�นาจแห่งบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำ�เพ็ญมาแล้วนี้
จงเป็นพลวปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามส่ง ให้เกิดปัญญาญาณ ทั้งชาตินี้และ
ชาติ ห น้ า ตลอดชาติ อ ย่ า งยิ่ ง จนถึ ง ความพ้ น ทุ ก ข์ คื อ พระนิ พ พาน
ตราบใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร
ชื่อว่าความอดอยาก ชื่อว่าความลำ�บาก ชื่อว่าความขาดแคลนใดๆ อย่า
ได้มีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งในปัจจุบันภพนี้ และอนาคตภพ ที่ข้าพเจ้าทั้ง
หลาย ยังต้องเกิดนั้นๆ เทอญ (รับว่า สาธุ สาธุ สาธุ พร้อมกัน)

อานิสงส์การแผ่เมตตา ๑๑ ประการ คือ
๑. หลับเป็นสุข
๒. ตื่นเป็นสุข
๓. ไม่ฝันร้าย
๔. มนุษย์รัก
๕. อมนุษย์รัก
๖. เทวดารักษา

๗. ไม่ตายด้วยศัสตราวุธ ไฟ ยาพิษ
๘. สมาธิตั้งมั่นได้ไว
๙. ใบหน้าผ่องใส
๑๐. ไม่หลงตาย
๑๑. ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหม
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ตารางโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำ�ปี ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
๙๑ หมู่ ๔ บ้านพันหลัง ต.สำ�ราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๔๒๗๐๕ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๖-๙๔๙๙๖๙๔

ลำ�ดับที่
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.
๖.
๗.

ข้อแนะนำ�

หลักสูตร

วันที่เปิดรับสมัคร

วันที่ยืนยัน

จำ�นวน

๔-๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์
๑-๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์
๒๐ เมษายน๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เฉพาะพระสงฆ์

๒ ต.ค. ๖๒ เป็นต้นไป
จนกว่าจะเต็ม
๓ ก.พ. ๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่าจะเต็ม
๓ ก.พ. ๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่าจะเต็ม

๒๐ ธ.ค. ๖๒

๙๑

๑๕ มี.ค. ๖๓

๙๑

๓ เม.ย. ๖๓

๙๑

เข้าพรรษา ๖ ก.ค.-๒ ต.ค. ๒๕๖๓*
แบ่งเป็น ๖ รอบดังนี้
รอบที่ ๑ : ๖-๑๕ ก.ค. ๖๓ (๑๐ วัน)
รอบที่ ๒ : ๑๖-๓๑ ก.ค. ๖๓ (๑๖ วัน)
รอบที่ ๓ : ๑-๑๕ ส.ค. ๖๓ (๑๕ วัน)
รอบที่ ๔ : ๑๖-๓๑ ส.ค. ๖๓ (๑๖ วัน)
รอบที่ ๕ : ๑-๑๕ ก.ย. ๖๓ (๑๕ วัน)
รอบที่ ๖ : ๑๖ ก.ย.-๒ ต.ค. ๖๓ (๑๗ วัน)

๒๗ เม.ย. ๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่าจะเต็ม

๕-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์
๑๘-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์
๔-๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์

๑ ต.ค. ๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่าจะเต็ม
๑ ต.ค. ๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่าจะเต็ม
๑ ต.ค. ๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่าจะเต็ม

ทั้ง ๖ รอบ

๙๑
๒๑ มิ.ย. ๖๓
๓ ก.ค. ๖๓
๑๘ ก.ค. ๖๓
๓ ส.ค. ๖๓
๑๘ ส.ค. ๖๓
๓ ก.ย. ๖๓

๑๐ พ.ย. ๖๓

๙๑

๒ ธ.ค. ๖๓

๙๑

๒๐ ธ.ค. ๖๓

๙๑

		
๑. โปรดอ่านรายละเอียดระเบียบการรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร
๒. ส่งใบสมัคร และเอกสารได้ที่สำ�นักงาน หรือทางไปรษณีย์ ในวันที่เปิดรับสมัคร
		(ศูนย์ฯ ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งก่อนกำ�หนด) ผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
		 ทางศูนย์ฯ จะยึดถือวันที่ ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันส่งใบสมัคร
๓. ศูนย์ฯ ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร (แฟกซ์)
๔. *ช่วงเข้าพรรษา ทางศูนย์ฯ จะเปิดอบรมทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ของเดือน
๕. ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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วิธีการสมัคร		

ระเบียบการสมัคร

๑. กรอกใบสมัคร และแนบเอกสารดังนี้			
๑. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ ใบ (กรณีเคยเข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ฯ แล้ว ไม่ต้อง
			 แนบรูปถ่าย)			
๒. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือสำ�เนาหนังสือสุทธิ (สำ�หรับพระสงฆ์)			
๓. ซองเปล่า จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง พร้อมติดแสตมป์ ๓ บาท ๑ ดวง			
๒. โปรดอ่านรายละเอียดระเบียบการรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร			
๓. ส่งใบสมัคร และเอกสารได้ที่สำ�นักงาน หรือทางไปรษณีย์ ในวันที่เปิดรับสมัคร			
		 (ศูนย์ฯ ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งก่อนกำ�หนด) 			
		 *สำ�หรับผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทางศูนย์ฯ จะยึดถือวันที่ที่ประทับตรา
		 ไปรษณีย์ต้นทาง เป็นวันส่งใบสมัคร			
๔. ศูนย์ฯ ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร (แฟกซ์)			

การตอบรับของศูนย์				

๑. ศูนย์ฯ จะพิจารณาใบสมัคร และส่งใบตอบรับให้ผู้สมัครที่ได้รับพิจารณาเข้าอบรม			
		ก่อนวันเปิดอบรมประมาณ ๑ เดือน ทางไปรษณีย์ด้วยซองจดหมายดังแนบ 		
๒. ผู้ที่ไม่ได้รับใบตอบรับจากศูนย์ฯ ถือว่าท่านอยู่ในฐานะ “ผู้ติดสำ�รอง"

การยืนยันของผู้สมัคร				
๑.
		
		
		
๒.
		

ผู้สมัครที่ได้รับใบตอบรับจากศูนย์ฯ ต้องยืนยันหรือยกเลิกการปฏิบัติด้วย
ตัวท่านเอง ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐๕๓-๐๔๒๗๐๕
หรือ ๐๘๖-๙๔๙๙๖๙๔			
ในเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ของวันที่ให้ยืนยัน ผู้ที่ไม่ยืนยันถือว่าสละสิทธิ์			
กรณีผู้ที่ติดสำ�รอง โปรดโทรศัพท์สอบถามสิทธิ์การเข้าอบรมก่อนวันเปิด
อบรมประมาณ ๑๐ วัน			

57
การลงทะเบียนเข้าอบรม				
๑.
		
		
๒.
๓.

ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมต้องลงทะเบียนก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันเปิดอบรม
ด้วยการแสดงบัตรประจำ�ตัวประชาชน และใบตอบรับ หรือมาลงทะเบียน
ล่วงหน้าในช่วงเย็นของวันก่อนเปิดอบรม ๑ วัน			
ศูนย์ฯ จะพิจารณาผู้ที่ได้รับการตอบรับ หรือได้ส่งใบสมัครไว้แล้วเท่านั้น			
ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้ 			

หมายเหตุ				

ท่านสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำ�นักงาน หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่			
http://tananglaenang.wordpress.com หรือ จะขอรับใบสมัครทางจดหมาย 			
(กรุณาส่งซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง พร้อมติดแสตมป์ ๕ บาท ๑ ดวง)			

สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือ
ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์อยู่ไม่สุกใส
หากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ
เราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นา
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ระเบียบการอบรม

หลักสูตรวิปัสสนากัมมัฏฐาน สติปัฏฐาน ๔
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
๙๑ หมู่ ๔ บ้านพันหลัง ต.สำ�ราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
๑. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔
และสามารถเปิดใจยอมรับเทคนิคใหม่ๆ ในการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์ถ่ายทอดให้
ด้วยความเต็มใจ
๒. นักปฏิบัติจะต้องระลึกเสมอว่า เรามาปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจ ขัดเกลา
กิเลสตัณหาให้เบาบางลง มิใช่มาเพื่อหาความสุข ในการอยู่ดีกินดี เราจึงต้องใช้ความ
อดทนเป็นพิเศษต่อความไม่สะดวก และกระทบกระทั่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่อง
ทดสอบความอดทน และคุณธรรมของนักปฏิบัติว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด
๓. นักปฏิบัติจะต้องอยู่ในบริเวณที่กำ�หนดให้เท่านั้น ไม่ควรออกนอกสถานที่
ปฏิบัติ ถ้ามีธุระจำ�เป็น ต้องออกจากศูนย์ฯ ต้องได้รับอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์
เสียก่อน
๔. ไม่ควรสลับสับเปลี่ยนสิ่งของประจำ�ห้อง หรือหยิบกลับไปบ้าน ก่อนได้รับ
อนุญาต (ถ้าของใช้มีปัญหา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ)
๕. ทางศูนย์ฯ ได้จัดที่พักไว้โดยเฉพาะ มีไฟฟ้า น้ำ� ห้องน้ำ� ห้องส้วมพร้อม
ขอความร่วมมือ ได้โปรดช่วยกัน ใช้น้ำ� ไฟ อย่างประหยัด (ไม่ควรเปิดน้ำ� ไฟ และ
พัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่ในห้องพัก) และโปรดทำ�ความสะอาดห้องพัก ห้องน้ำ� รวมทั้ง
ดูแลรักษาของใช้ประจำ�ห้อง และเมื่อจะกลับบ้านให้ตรวจสอบเครื่องใช้ทุกอย่างให้อยู่ครบ
ก่อนส่งคืนห้องให้เจ้าหน้าที่
๖. กุฏิที่จัดไว้เป็นห้องปฏิบัติเฉพาะพระสงฆ์ก็ดี บุรุษก็ดี สตรีก็ดี ห้ามมิให้
เพศตรงข้ามเข้าไปนอน หรือใช้ห้องน้ำ� ห้องส้วม โดยเด็ดขาด
๗. นักปฏิบัติจะต้องไม่นำ�ของมีค่าติดตัวมาด้วย หากสูญหายทางศูนย์ฯ จะไม่
รับผิดชอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ถ้านำ�มาแล้ว ต้องเก็บไว้กับตัวเสมอ)
๘. หากมีความจำ�เป็นต้องการจะฝากซื้อของ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ (เขียนใส่ในกล่อง
ขอความช่วยเหลือ พร้อมเลขห้องพัก)
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๙. ห้ามมิให้ผู้เข้าปฏิบัติให้เงิน หรือของมีค่าใดๆ กับเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯ หาก
ต้องการบริจาค ให้บริจาคที่ฝ่ายการเงินของศูนย์ฯ เท่านั้น เพื่อจัดสรรให้เจ้าหน้าที่โดย
ทั่วถึงกัน
๑๐. หากต้องการส่งเสื้อผ้าซัก ให้วางไว้ที่หน้าห้องทางขึ้นบันไดเท่านั้น เจ้าหน้าที่
จะไม่เข้าไปเก็บเสื้อผ้าในห้องของท่าน (ชิ้นละ ๑๐ บาท จะมาเก็บประมาณ ๐๖.๐๐ น.
ของทุกวัน) และทิ้งขยะในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้
๑๑. ผู้ปฏิบัติจะต้องงดเว้นจากของเสพติดทุกชนิด อาทิ เครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน
บุหรี่ หมาก เครื่องดองของมึนเมา เป็นต้น และห้ามนำ�ยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาใน
บริเวณศูนย์ฯ เป็นอันขาด
๑๒. ทางศู น ย์ ฯ มี ข วดน้ำ � ดื่ ม วางไว้ ที่ ศ าลารั บ อาหารของแต่ ล ะโซน ผู้ ป ฏิ บั ติ
สามารถบริการตัวเองนำ�ไปใช้ดื่มที่ห้อง แล้วเอาขวดเก่ามาเปลี่ยนเอาขวดใหม่ไปใช้ได้
๑๓. เมื่อเข้ากรรมฐานแล้ว ห้ามสวดมนต์ อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ฟังวิทยุ
ถวายข้าวพระพุทธ ทำ�กายบริหาร โยคะ และใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาด (กรุณาฝาก
โทรศัพท์มือถือไว้กับเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่ หรือวิทยากรพบว่ามีการใช้โทรศัพท์
ทางศูนย์ฯ จะตักเตือนไม่เกิน ๒ ครั้ง แล้วจะดำ�เนินการตามกฎข้อที่ ๒๔ ต่อไป)
๑๔. พึงเจริญสติ กำ�หนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างช้าๆ สม่ำ�เสมอ และต่อเนื่อง
ทั้งในศาลาปฏิบัติธรรม ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอน ทุกๆ ขณะระหว่างการปฏิบัติ
แม้ในเวลาพักเปลี่ยนอิริยาบถ
๑๕. ไม่ติดต่อกับใครตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติ เว้นแต่มีเหตุจำ�เป็นจริงๆ
และต้องได้รบั อนุญาตจากพระวิปสั สนาจารย์ หรือผูช้ ว่ ยพระวิปสั สนาจารย์ เพือ่ พิจารณา
ตามความเหมาะสมก่อน
๑๖. ในยามค่ำ�คืนหากไม่สบาย หรือต้องการความช่วยเหลือจากผู้ประสานงาน
ให้ใช้โทรศัพท์ภายในกุฏิโทรหายาม (รปภ.) เบอร์ ๑๙๑ ยามจะไปบอกให้เจ้าหน้าที่ทราบ
๑๗. หากมีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ให้ปรึกษาพระวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ช่วย
พระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น
๑๘. ในช่วงเวลาปฏิบัติธรรม ให้ลงปฏิบัติธรรมที่ศาลาปฏิบัติธรรมเท่านั้น ยกเว้น
จะได้รับอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์ ให้ปฏิบัติในที่พักได้ แต่ห้ามปิดประตูปฏิบัติอยู่
ในห้องนอน ให้ปฏิบัติที่ระเบียงหน้าห้องพัก (เพื่อพระวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ช่วยพระ
วิปัสสนาจารย์จะได้เดินดูการปฏิบัติธรรมได้) และเวลากลางคืน ให้เปิดไฟปฏิบัติ
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๑๙. ห้ า มคุ ย บอก หรื อ ถามสภาวธรรมกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ด้ ว ยกั น เองเป็ น อั น ขาด
เพราะจะเป็นภัยแก่ผู้ที่กำ�ลังปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยจะทำ�ให้อารมณ์ฟุ้งซ่าน
และเสียสมาธิ หากมีความสงสัยในการปฏิบัติอย่างไรแล้ว ให้เก็บไว้สอบถาม พระ
วิปัสสนาจารย์
๒๐. ต้องส่งอารมณ์ ตามวัน / เวลา / สถานที่ ที่พระวิปัสสนาจารย์กำ�หนดให้
และกรุณาไปถึงก่อนเวลา ๑๐ นาที
๒๑. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องถือศีล ๘ โดยเคร่งครัด (ไม่แต่งหน้าทาแป้ง ไม่ใช้ของ
หอมต่างๆ) หากท่านถือศีลบริสุทธิ์เท่าใด ผลจากการปฏิบัติจะบังเกิดได้ชัดเจน (ผู้ที่
ป่วยและต้องทานอาหารก่อนทานยา ให้แจ้งผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อขออนุญาต
พระวิปัสสนาจารย์ก่อน)
๒๒. ให้นั่งประจำ�ที่ทุกๆ วัน โดยหันหน้าไปทางพระประธาน แล้วเดินจงกรมตาม
แนวของอาสนะ ไม่ควรเปลี่ยนที่เดินจงกรม หรือที่นั่ง เพราะเป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติ
ท่านอื่น (หากมีปัญหา ให้ปรึกษาผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์)
๒๓. ตื่นตี ๐๔.๐๐ น. และเข้านอน ๒๒.๐๐ น. หรือตามที่พระวิปัสสนาจารย์
กำ�หนดให้
๒๔. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดังกล่าวข้างต้น และได้
รับการตักเตือน จากพระวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์แล้ว ก็ยังคง
ประพฤติเช่นเดิมอยู่ ผู้ปฏิบัติต้องยินยอมที่จะออกจากศูนย์ฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
ทั้งสิ้น และในการเข้าปฏิบัติธรรมครั้งต่อๆ ไป ทางศูนย์ฯ จะพิจารณาที่จะไม่รับ
ผู้ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบเป็นนิจ
				
พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ)
				
พระวิปัสสนาจารย์
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โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
๙๑ ม. ๔ บ้านพันหลัง ต.สำ�ราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
กำ�หนดการวันเปิดอบรม

กำ�หนดการวันปิดอบรม

๐๖.๐๐-๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
ที่โรงบำ�รุงขันธ์
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. พร้อมกันทีจ่ ติ ตปริโยทปนศาลา
ฟังการปฐมนิเทศ
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์, รับประทาน
อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ขอขมา, ขอศีล, ขอกรรมฐาน,
ฟังธรรมบรรยาย
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ดื่มน้ำ�ปานะ
๑๘.๐๐-๒๑.๓๐ น. ชมวีดโี อสาธิต พระวิปสั สนาจารย์
นำ�ฝึกปฏิบัติ
๒๒.๐๐-๐๔.๐๐ น. พักผ่อน นอนกรรมฐาน

๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๔.๐๐-๐๖.๐๐ น. เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
๐๖.๐๐-๐๖.๔๕ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๖.๔๕ น. พร้อมกันที่จิตตปริโยทปนศาลา
๐๖.๔๕-๐๙.๐๐ น. รวบรวมปัจจัยบูชาธรรม,
ตอบแบบประเมิน, แสดงความรู้สึก
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. เริ่มพิธีปิดการอบรม
- พระวิปัสสนาจารย์ จุดธูป-เทียน
บูชาพระรัตนตรัย และนำ�ไหว้พระสวดมนต์
- พระวิปัสสนาจารย์ ให้โอวาท
- ขอขมา
- ถวายปัจจัย และเครื่องไทยธรรม แด่พระ
วิปัสสนาจารย์ พระโยคาวจร และมอบ
วัตถุทานแด่แม่ชี
- พระวิปัสสนาจารย์ให้พร นำ�แผ่เมตตา
และอุทิศบุญกุศล
- สมาทานศีล ๕
- กราบลาพระรัตนตรัย
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน /
เดินทางกลับ
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กำ�หนดการปฏิบัติประจำ�วันการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
๐๔.๐๐ น.
๐๕.๐๐ น.-๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น.-๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.-๑๐.๓๐ น.
๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.-๑๘.๓๐ น.
๑๙.๐๐ น.-๒๑.๓๐ น.
๒๒.๐๐ น.-๐๔.๐๐ น.

ตื่นนอนด้วยสติ
ปฏิบัติธรรมพร้อมกันบนศาลา
รับประทานอาหารเช้าด้วยสติ
ปฏิบตั ธิ รรมพร้อมกันบนศาลา/ส่งอารมณ์
รับประทานอาหารกลางวันด้วยสติ
ปฏิบัติธรรมพร้อมกันบนศาลา
ส่งอารมณ์
ดื่มน้ำ�ปานะ - อาบน้ำ�
ฟังธรรมบรรยาย - ปฏิบัติธรรม
เข้านอน พักผ่อน หลับด้วยสติ
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ตารางสอนกรรมฐาน ประจำ�ปี ๒๕๖๓

สอนโดย...พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ)-พระอธิการสว่าง ติกฺขวีโร
พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต-พระปลัดอำ�นาจ ขนฺติโก-พระครูประภาศสารคุณ
พระมหาบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม - พระสุทฺธิ สุทธิปญฺโญ
วัน/เดือน/ปี ที่สอน

๔-๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓

สถานที่สอนกรรมฐาน - อาจารย์ที่สอน

ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.สำ�ราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปสั สนาจารย์
จองเข้าปฏิบตั ิ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6
๒๑-๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ ๑) ซอยเพชรเกษม ๕๔ แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. – พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร- พระมหา
ทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 0-2455-2525
๑๕ ม.ค.-๒๙ มี.ค.
สถานปฏิบัติธรรม วัดท่าทุ่ม ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
๒๕๖๓
สอนโดย : พระครูประภาศสารคุณ
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 081-111-1707 (เริม่ รับสมัครและจองวันที่ 1-3 ธ.ค. ทุกปี)
วันเสาร์ท่ี ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๓ ทำ�บุญคล้ายวันเกิด พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร
จัดที่วัดวิปัสสนาติกขวนาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครราชสีมา
สอบถามรายละเอียด : โทร. 089-742-5111,086-8727345
๑-๕ ก.พ. ๒๕๖๓
สถานปฏิบัติธรรม ไร่ปุณยวีร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สอนโดย : พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต - พระปลัดอำ�นาจ ขนฺติโก
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. คุณมณฑาทิพย์ (แดง) 081-829-4942
๑๔-๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓
ศูนย์วปิ สั สนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ๒) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. – พระอาจารย์สว่าง ติกขฺ วีโร
พระมหาทองมัน่ สุทธฺ จิตโฺ ต
จองเข้าปฏิบตั ิ : โทร. 0-2986-6403-5
๒๐-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓
วัดน้�ำ บ่อหลวง ต.น้�ำ บ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระอาจารย์อ�ำ นาจ ขนฺตโิ ก
จองเข้าปฏิบตั ิ : โทร. 097-1089-397
๑-๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม อนีตกิ งั เฉลิมราชย์ ๖๐ ปี บ้านเชียรเขา ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะ
จองเข้าปฏิบตั ิ : คุณเก๋ 092-979-5641 แม่ชเี รวดี 082-822-0842
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สอนโดย : พระอาจารย์สว่าง ติกขฺ วีโร
จองเข้าปฏิบตั ิ : โทร. คุณกุง 081-989-8018
๑๔-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ๒) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
(พระภิกษุ)
จ.ปทุมธานี
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. - พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
พระปลัดอำ�นาจ ขนฺติโก
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 0-2986-6403-5
๑-๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.สำ�ราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด
(๑๕ วัน)
จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6
๒๐ เม.ย.-๒๐ พ.ค.๒๕๖๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
(สำ�หรับพระ ๓๐ วัน) ต.สำ�ราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6
๒-๙ พ.ค. ๒๕๖๓
วัดวิปสั สนาติกขวนาราม บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้�ำ เขียว จ.นครราชสีมา
สอนโดย : พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 089-742-5111, 086-872-7345
๒๓ พ.ค.-๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (จัดโดย พญ.ผกา และคณะ)
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. – พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร – พระมหา
ทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 081-642-7582
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ๒) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
๒-๙ มิ.ย. ๒๕๖๓
จ.ปทุมธานี
สอนโดย : พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร – พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
พระปลัดอำ�นาจ ขนฺติโก
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 0-2455-2525
๙-๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ ๑) ซอยเพชรเกษม ๕๔ แขวงบางด้วน
(คอร์ส อ.นิศา)
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. – พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
พระปลัดอำ�นาจ ขนฺติโก
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 0-2455-2525
๒๐ มิ.ย.-๑ ก.ค.
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
๒๕๖๓
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 081-537-9741, 081-979-6827
๑-๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓

65
๖ ก.ค.- ๒ ต.ค.
๒๕๖๓
(คอร์สในพรรษา)
๑-๘ ส.ค. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.สำ�ราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6

วัดวิปัสสนาติกขวนาราม บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครราชสีมา
สอนโดย : พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 089-742-5111, 086-8727345
๑-๘ ก.ย. ๒๕๖๓
วัดวิปัสสนาติกขวนาราม บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครราชสีมา
สอนโดย : พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 089-742-5111, 086-8727345
วันออกพรรษา, ปาวารณา
๒ ต.ค. ๒๕๖๓
๓ ต.ค. ๒๕๖๓
ตักบาตรเทโว, ทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปีี
๗-๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓
บ้านพาณิชย์กุล ซ.กำ�นันแม้น ๓๖ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
สอนโดย : พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต-พระปลัดอำ�นาจ ขนฺติโก
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 086-574-7963
วันเสาร์ท่ี ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ ทอดกฐินสามัคคี วัดวิปัสสนาติกขวราราม บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำ�เขียว
จ.นครราชสีมา
สอบถามรายละเอียด : โทร. ๐๘๙-๑๐๘-๑๙๕๖, ๐๘๖-๘๗๒-๗๓๔๕,
๐๘๙-๗๔๒-๕๑๑๑, ๐๘๑-๕๕๙-๗๕๐๗
วันเสาร์ที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๓ ทอดกฐินสามัคคี วัดวิปัสสนาติกขวนาราม บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี
อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครราชสีมา
สอบถามรายละเอียด : โทร. 089-108-1956, 086-872-7345, 089-742-5111
๑๑-๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓
สถานปฏิบัติธรรม วัดท่าทุ่ม ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูประภาศสารคุณ
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 081-111-1707 (เริ่มรับสมัครและจองวันที่ 1 ก.ย. ทุกปี)
๑๖-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม อนีตกิ งั เฉลิมราชย์ ๖๐ ปี บ้านเชียรเขา ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปสั สนาจารย์
จองเข้าปฏิบตั ิ : คุณเก๋ 092-979-5641 แม่ชเี รวดี 082-822-0842
๒๒-๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ วัดภัททันตะอาสภาราม ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (โครงการปฏิบัติธรรม
เป็นอาจริยะบูชาแด่...พระครูภาวนาวราลังการ วิ. เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม)
สอนโดย : พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต-พระปลัดอำ�นาจ ขนฺติโก และคณะ
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 086-819-8358
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๑-๗ พ.ย. ๒๕๕๓

บ้านโดมบัว (บ้านดิน) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูประภาศสารคุณ
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. คุณศิริกัลยา 081-881-3783
๘-๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
(๑๘ วัน)
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
จองเข้าปฏิบัติ : โทร. 081-537-9741, 081-979-6827
๕-๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.สำ�ราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปสั สนาจารย์
จองเข้าปฏิบตั ิ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6
๕-๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๓
วัดวิปสั สนาติกขวนาราม บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้�ำ เขียว จ.นครราชสีมา
(จัดโดย คุณเป็ด)
สอนโดย : พระอาจารย์สว่าง ติกขฺ วีโร
จองเข้าปฏิบตั ิ : โทร. 089-108-1956, 086-872-7345,089-742-5111
081-559-7507
๑๘-๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.สำ�ราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปสั สนาจารย์
จองเข้าปฏิบตั ิ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6
๑๘ ธ.ค.๖๓-๑ ม.ค. ๒๕๖๔ วัดวิปสั สนาติกขวนาราม บ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้�ำ เขียว จ.นครราชสีมา
สอนโดย : พระอาจารย์สว่าง ติกขฺ วีโร
จองเข้าปฏิบตั ิ : โทร. 089-108-1956, 086-872-7345,089-742-5111
081-559-7507
๓๐ ธ.ค. ๖๓-๒ ม.ค. วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (ปฏิบตั ธิ รรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่)
๒๕๖๔
สอนโดย : พระครูภาวนาวราลังการ วิ. - พระมหาทองมัน่ สุทธฺ จิตโฺ ต พระปลัดอำ�นาจ ขนฺตโิ ก และคณะ
ติดต่อสอบถาม : โทร. 086-819-8358 (ไม่มกี ารจอง )
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รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือ “คู่มือโยคี”
ประจำ�ปี ๒๕๖๓

กองทุนพิมพ์หนังสือ ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (หลวงพ่อประจาก สิรวิ ณฺโณ)
กองทุนพิมพ์หนังสือธรรมะ “สุทธฺ จิตโฺ ต ภิกขฺ ”ุ
คุณศิรนิ ทร ซอโสตถิกลุ
คุณดาวณี จิณณานิจ และครอบครัว
พระมหาทองมัน่ สุทธฺ จิตโฺ ต และพีส่ าว น้องสาว หลาน เหลน ทุกๆคน
คุณแม่สมพิศ แซ่ก�ำ่ และครอบครัว
คุณปราณี ขวัญคง
คุณแม่ดรุณ-ี คุณงามพรรณ์-คุณงามดี ฐิตพิ รรณกุล คุณวิชญารัตน์ เวอร์ช (สวิตเซอร์แลนด์)
แม่ชนี ราศรี จตุพร
คุณศศินนั ท์-คุณพรประยูร อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
คุณบุษรินทร์ อิอดิ ะ และครอบครัว
คุณอังสนา โรจนตันติกลุ และครอบครัว
คุณละเอียด-คุณละอ่อน ส่องแสง, คุณพุทธรักษา ธรรมดา และครอบครัว
นพ.อดิศกั ดิ-์ คุณชญานุช เหลืองเวชการ และครอบครัว
คุณจันทร์แก้ว-คุณอรพรรณ์ ปัญโญใหญ่ และครอบครัว
คุณเขียน-คุณแดง-คุณราตรี เกิดแก้ว และครอบครัว คุณพงษ์นรินทร์-คุณศรีสคุ นธ์-คุณรสชงค์ เครือมณี
คุณเครือวรรณ พงษ์ประวัติ
คุณพิชยั -คุณวันเพ็ญ พุม่ กระจ่าง
คุณจรรย์ภรณ์ พาณิชย์กลุ และครอบครัว
คุณมานิตย์-คุณพรลักษณ์ สุวเทพ และครอบครัว
คุณจันทร ยีส่ นุ่ ศรี และครอบครัว
คุณมาริสา อาร์ยู ไซนอล
คุณพ่อวิสทิ ธิ์ วัฒนวิกย์กจิ และครอบครัว
คุณนามดี คูวงษ์
พล.ท.วิชติ -คุณศศิวณ
ั ย์ วงค์สงข์ และครอบครัว
คุณปรินดา รอดเนียม และครอบครัว
คุณพ่อเจษฎา-คุณชมพูนทุ -คุณธนวรรณ-คุณธัญวรัตน์ และครอบครัวเกษมเศรษฐ์
คุณวิมล-คุณพูลพัฒน์-คุณนภัสวรรณ หาญเกียรติกล้า	
คุณจินตนา องค์สรุ กุล
พญ.รมณีย์ ชัยพฤทธิ์
พระมหาบุญธรรม ปุญญ
ฺ ธมฺโม
พระมหาวุฒพิ งษ์ ฐานวโร
พระอุทยั อริยวํโส
พระชัยยะ คุณวโร
คุณกัญญา พาณิชย์กลุ
คุณบุญชู โพธิบ์ ณ
ั ฑิต และครอบครัว
คุณกัลยา สมบูรณ์เลิศศิริ
คุณบุญให้ จันทร์เมือง-คุณอรทัย วงษ์เจริญ
คุณกิตติคณ
ุ สุภาพ
คุณปานฉัตร ภัครัชพันธุ์
ดร.กรวรรณ สังขกร
คุณพ่อประทีป-คุณแม่พะยอม และครอบครัว
คุณขนิษฐา วัฒนาชยากูล
คุณเพ็ญศรี เลข์ศศี ใจมัน่ คง
คุณจันทนา ศิรวิ งศ์วฒ
ั นา	
คุณไพโรจน์-คุณดวงใจ พาณิชย์กลุ
คุณจินตนา จารุแสงไพโรจน์
คุณไพสิฐ-คุณกฤษณี ว่องส่งสาร
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คุณเจริญ-คุณจารุณี แก้วทอง-คุณมยุรี บุณยฤทธิ์ คุณภักดี จีนจร-คุณอโณทัย อภิวะ และครอบครัว
คุณพ่อเจษฏา-คุณชมพูนชุ เกษมเศรษฐ์
ผศ.ดร. รมดี พิมลบรรยงค์
คุณชชณ ทวีชยั พัทธ และครอบครัว
คุณวชรนันท์ ชัยวิวชิรคุปต์
แม่ชชี มนาท อรุณศักดิ์
คุณวิชชุดา จงคล้าย และครอบครัว
คุณฐิตพิ ร วินจิ ฉัยกุล
คุณวิชยั อมรพัฒนาวัฑฒ์
คุณดรุณี เกษมเศรษฐ์ และครอบครัว
คุณวิไล แก้วมณี
คุณดรุณี ฐิตพิ รรณกุล
คุณศิรพิ ร หิรญ
ั ไพศาล และครอบครัว
คุณดำ�ริ ศรีโชติรงุ่ เรือง-คุณเบ็ญจภรณ์ หัสดินวิชยั คุณสุธรรม เพ็ชรเกต
คุณทนงศ์ กรองไผ่กลาง
คุณสุมาลัย พาณิชย์กลุ
คุณนรัญลักษณ์ ชุม่ มงคล
พญ.สุมติ รา ทองประเสริฐ
คุณนวรัตน์ พิพฒ
ั น์บวรกุล
คุณอนันต์ชยั ไชยเดช
คุณนันทพร เกตุประณีต และครอบครัว
คุณอรทัย อายุพงศ์ และครอบครัว
คุณนิกร-คุณมณี บุญมี
คุณอรวรรณ อนันทปัญญสุทธิ์ และครอบครัว
คุณนุชนาถ เตจะกาศ
คุณอางค์ น่อมด้วง
คุณแน่งน้อย ประยูรเวช
คุณอุทมุ พร คำ�ภีระปัญญา
คุณแม่นฤมล ธวัชบุรี
คุณเอมอร ชิตตะโสภณ
คุณบังอร เตจา	
คุณแม่เฮียะ แซ่โง้ย และครอบครัว
คุณธนาพล-คุณนัชชา-ด.ช.ไพสิษฐ์-ด.ญ.ธรรมดา ธนาบุปผคนธ์ และคุณธนิดา หัสดินวิชยั
รศ.นพ.ปรีชา-คุณพิมพ์สภุ า วาณิชยเศรษฐกุล และครอบครัว
คุณวิชา-คุณเจริญพร เลิศกิจคุณานนท์ และครอบครัว, คุณกิมเช็ง-คุณวรเทพ ว่องไวพานิชย์และ
ครอบครัว, คุณกิมไน้ ประเสริฐสุโข, คุณเอนก-คุณถวัลย์ อนันตทิพยเมธี
แม่สมาน ต่ายเพชร แม่จรี ลิมเุ มธี คุณบุศรินทร์ ต่ายเพชร คุณสิทธิไชย ตัง้ โชคประเสริฐ
คุณสมประสงค์-คุณมุกดา-คุณศรสวรรค์-คุณพิพฒ
ั น์-คุณแม่ส�ำ เริง เพ็งทรัพย์
คุณอากิม้ แซ่ตง้ั -คุณวรวุฒ–ิ คุณศันสนีย-์ คุณพัชนี มงคลพงศ์ศริ ิ
คุณกัญฐาภร พาหะ
คุณนภดล ตัง้ เผ่าศักดิ์ และครอบครัว
พระวรชาติ วรธมฺโม
พระหล้า สุจณ
ิ ณ
ฺ ธมฺโม
ครอบครัวนิฏฐ์ทนั ตา ประพฤติพงศ์
คุณผุสณีย์ กังวิวรรธน์
คุณกนิษฐา อิสสระพันธุ์ และครอบครัว
คุณพิชญ์นนั ท์ พงษ์เกตุกรณ์
คุณกิตติธ์ เนศ พงษ์ภวู ภิรมย์
คุณพุทธชาด บริบรู ณ์ทรัพย์ และครอบครัว
คุณเกษรา โรจนวิภาต
คุณมนนิภา พฤกษพงศ์
คุณแก้วมณี แช่มชืน่
คุณยายประพิศ อุดมเกียรติสกุล
คุณคณา จินดาวัฒน์ และครอบครัว
คุณรัชชานนท์-คุณจันนิษา ทรัพย์ชนะกุล
คุณคนิต ลิขติ วิทยาวุฒ-ิ คุณนิชาภา ประสิทธิเวนิช คุณรัศมีเดือน แย้มมิตรพันธ์
คุณจุฑามาศ อินทร์ชยั
คุณรำ�ไพพรรณ-คุณสุนนั ทา สัมมาไชยนันต์
เจ้จู และครอบครัว
คุณศศิกาน ยีโ่ ป้
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คุณชนิดา จรัสไพบูลย์
คุณศิรกิ ลุ ถาวรานนท์
คุณฐิตาภา สุขประเสริฐ
คุณศิรเิ นตร สุรนิ ทร์แก้ว
คุณศุภมาศ จันทร์เสนะ
คุณณมนพรรณ์ บุญธิมา	
คุณสรณัฐ ใสบริสทุ ธิ์
คุณดนัย-คุณสุรางคณา ธรรมลิขติ
คุณสาวณี-คุณสารวิญ-คุณสรวงศ์ อสัตถวาสี
คุณทิพมาศ ไชยชนะ และครอบครัว
คุณสุกจิ วงศ์หวัน
คุณธนาภรณ์ สุทธะพินทุ และครอบครัว
คุณสุฌานี แซ่เอีย๊ ะ และครอบครัว
คุณนพมาส ติลกสกุลชัย และครอบครัว
คุณสุทนิ จันทร์มะโน
คุณนิชาภา ภูกานดาวงศ์
คุณสุภา ทองสมบัติ
คุณนุชวดี บำ�รุงตระกูล
คุณสุรยี ์ บริสทุ ธิส์ วัสดิ์
คุณนุย้ การุณรักษ์
ทพ.สุคนธ์ บรมธนรัตน์-คุณวัฒนา ชูวทิ ย์ สกุลเลิศ
พญ.นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา และครอบครัว
พ.ต.อ. สมบูรณ์-คุณอุบลรัตน์ พวงมาลัย
คุณประพันธ์-คุณนลินรัตน์ จิราวรรณสถิตย์
คุณอริญชย์ จุฬพุฒพิ งษ์ และครอบครัว
คุณปรีชา-คุณกฤษติกา สำ�เภาทอง
คุณอัญชนีย์ วินมูน
คุณปัณฑมณฑ์ ยอดประสิทธิ์
คุณอารยา บุญคง
คุณปิยนุช ปิยจันทร์ และครอบครัว
คุณอำ�ไพ ทิพยดาราพาณิชย์
ผศ.ดร. ณัฏฐ์พชั ร เถียรวรกานต์-คุณวรรณวิไล แซ่เถียร
คุณสุรสิทธิ-์ คุณจันทนา-คุณภัทรวดี-คุณบุณยนุช กีรติชาญเดชา	
คุณชญานิษฐ์-คุณสุณฐั ชา ทรัพย์ชนะกุล-คุณนพดล คำ�พันธุ์
คุณจินตนา หนูทอง
คุณวิมลภรณ์ เหล่าหัชกุลพงศ์
คุณจรัสพงษ์-คุณนภาพร แสงแก้ว และครอบครัว คุณมัญชุพร เวชพิสฐิ พงศ์
แม่ชปี ระคอง จันทะสโร
คุณลินดา ณวังอ่าง
คุณพัชรนันท์ฉลาด
คุณศศิธร สินเจือ-คุณอดิภา เจนพรมราช
คุณพา หมัน่ ดี
คุณสัมพันธ์ แก้วธัญญานุกลู และครอบครัว
คุณเพียงขวัญ สีสทุ ธิโพธิ์
คุณอาภา สืบศักดิ์
คุณพรทิพย์-คุณสมชัย บุษยมานนท์
คุณภัทรพร บุณยมานนท์-คุณยศ ขจรวีรพันธ์
และครอบครัว
และครอบครัว
คุณสวรัย บุณยมานนท์-คุณปวีณ รักวานิชย์พงศ์ คุณจันทร์แก้ว-คุณอรพรรณ์ ปัญโญใหญ่
และครอบครัว
คุณวนิดา ชัยเฉลิมมงคล
คุณพัชรินทร์ อาวิพนั ธุ์
คุณกัญญา บุณยศรีสวัสดิ์
คุณอธิชา ธงไชย
สาธุ...ด้วยอานิสงส์แห่งการร่วมทำ�บุญพิมพ์หนังสือของญาติโยมครั้งนี้...ชื่อว่าความอดอยาก
ชื่อว่าความลำ�บาก ชื่อว่าความขาดแคลนใดๆ อย่าได้มีแก่ญาติโยมและครอบครัว ทั้งในภพนี้
และในภพหน้า ขอให้ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ในปัจจุบันกาลนี้ด้วย
เทอญ ฯ
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เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "สร้างห้องพักโยคี”
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี
ห้องละ 795,000 บาท จำ�นวน 25 ห้อง หรือตามกำ�ลังทรัพย์
ห้องพักแบบที่ 2

ภาพห้องแถวจำ�นวน 5 หลัง โดยภายในจะมีอุปกรณ์เหมือนกับห้องคู่ทุกอย่าง
โดยมีพื้นที่ใช้สอยห้องละ 30 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 26,500 บาท คิดเป็นเงินห้องละ 795,000 บาท
รวมงบประมาณการก่อสร้างที่พัก 5 หลัง 25 ห้องนอน เป็นเงินทั้งหมด 19,675,000 บาท

ภาพอาคารห้องพัก ห้องแถวจำ�นวน 5 หลัง รวม 25 ห้อง

ผู้ที่ต้องการร่วมท�ำบุญโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี : พระประจาก จอมศักดิ์ และนางสมพิศ แซ่ก�่ำ
ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 532-0-39014-8
สอบถามรายละเอียด/แจ้งการโอนเงินที่ คุณสมพิศ แซ่ก�่ำ โทร. 090-656-5595
ส�ำนักงานศูนย์ตาณัง ฯ โทร. 053-042-705, 086-949-9694
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ขออนุโมทนากับผู้ร่วมบุญทุกๆ ท่าน
ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือธรรมะ
เพื่อแจกเป็นธรรมทานครั้งต่อไป
เชิญบริจาคได้ที่
กองทุนพิมพ์หนังสือธรรมะ สุทฺธจิตฺโต ภิกขุ
------------------------ชื่อบัญชี “พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต”
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
สาขา ถนนศรีนครินทร์ (อุดมสุข) บัญชีประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 048-2-76632-9
บริจาคแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบ หรือหากต้องการหนังสือเล่มนี้
โปรดติดต่อที่ พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี
เลขที่ 91 หมู่ 4 ต.สำ�ราญราษฎร์
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 053-042705, 081-713-0764
เฟซบุ๊ก : http://www.facebook/pramahathongman
อีเมล์ : prathongman@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.sati99.com
ไอดีไลน์ : prathongman
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ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำ�บุญ
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เชิญบริจาคได้ที่
		
• บัญชี กองทุนศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี
ชื่อบัญชี พระประจาก สิริวณฺโณ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่
ออมทรัพย์เลขที่ : 532-0-16291-9

• บัญชี ห้องพักโยคี โซน D

ชื่อบัญชี พระประจาก จอมศักดิ์ และ นางสมพิศ แซ่ก่ำ�
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่
ออมทรัพย์เลขที่ : 532-0-39014-8

• บัญชี กองทุนหนังสือ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี
ชื่อบัญชี นางสมพิศ แซ่ก่ำ�
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่
ออมทรัพย์เลขที่ : 532-0-23079-9

โอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรม
ตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี ทราบ
โทรสาร (แฟกซ์) 053-042704
โทรศัพท์ 053-042705, 086-949-9694
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• บัญชีกองทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอนีติกัง เฉลิมราชย์ 60 ปี
ชื่อบัญชี พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.
เลขที่บัญชี 335-0-58580-2
ธนาคารกรุงเทพ สาขาปากพนัง นครศรีธรรมราช

• บัญชีของวัดวิปัสสนาติกขวนาราม

ชื่อบัญชี พระสว่าง ติกฺขวีโร สำ�หรับศูนย์ปฏิบัติติกฺขวราราม (วังน้ำ�เขียว)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์
ออมทรัพย์เลขที่ : 114-2-13042-4
โอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้ พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร ทราบ
โทรศัพท์ 081-382-5284
หรือ ทางไลน์ : phararjansawang

• บัญชี กองทุนร่วมทำ�บุญกับพระอาจารย์มหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
ชื่อบัญชี พระทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง
ออมทรัพย์เลขที่ : 081-258363-4
โอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้ พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต ทราบ
โทรศัพท์ 081-713-0764
หรือทางอีเมล์ : prathongman@gmail.com
หรือทาง เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/pramahathongman

• บัญชี กองทุนปฏิบัติธรรมวัดท่าทุ่ม

ชื่อบัญชี พระครูประภาศสารคุณ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่
เลขที่บัญชี 532-0-33592-9
โอนเงินแล้ว กรุณาแจ้ง พระครูประภาสสารคุณ โทรศัพท์ 081-111-1707
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“ÅÓâ¾§ÇÔ·ÂØ¸ÃÃÁÐ”

บันทึกเสียงธรรม หลวงพอประจาก สิริวณฺโณ และ อจ.รูปอื่นๆ
เหมาะสำหรับนำไปฟงตอที่บาน หรือมอบเปนของขวัญผูสูงอายุ
ผูปวยติดเตียง บูชาเครื่องละ 400 บาท (คาสงฟรี)

ติดตอสอบถามรายละเอียด โทร. 086-949-9694, 053-042-705
เลขที่บัญชี : 048-2-76632-9 ธ.ไทยพาณิชย
ไอดีไลน : prathongman

75
ข้อปฏิบัติเป็นพรวันปีใหม่... เปลี่ยนวิถีการดำ�เนินชีวิตใหม่
(แค่ลงมือทำ�ชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดี เราจะเป็นคนใหม่ขึ้น
มาทันที)
โดย...พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี จ.เชียงใหม่
๑. สมาทาน-รักษาศีล ๕ ทุกเช้า ตรวจดูศีลทุกเย็น
๒. วั น พระ หรื อ วั น ที่ ห ยุ ด ทำ � งาน ให้ รั ก ษาศี ล ๘ (จำ � นวน
ข้อเท่าที่รักษาได้)
๓. ให้ทาน (ใส่บาตร, บริจาคเงินเป็นค่าอาหารพระภิกษุ-สามเณร)
ทุ ก วั น เกิ ด -วั น ที่ เ กิ ด -เดื อ นที่ เ กิ ด หรื อ วั น ที่ ตั ว เองสะดวก
อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง
๔. นอนกำ�หนดกรรมฐาน(บทที่ตนเองชอบ) จนหลับไป เช่นพุทโธ
ดูลมหายใจ หรือดูท้องพองยุบ
๕. กราบแบบสติปัฏฐานก่อนนอน ๕ ครั้ง คือกราบพระพุทธ,
พระธรรม, พระสงฆ์ , คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ , ครู บ าอาจารย์ แ ละ
ผู้ มี พ ระคุ ณ ช้ า ๆ (จะเป็ น การสะสม สติ สมาธิ ปั ญ ญา
และบุญทุกๆวัน)
๖. หาโอกาสเข้ า ปฏิ บั ติ ธ รรมเต็ ม รู ป แบบ ๓ วั น หรื อ ๗ วั น
ใน ๑ ปี ไม่ต่ำ�กว่า ๑ ครั้ง ยิ่งมากยิ่งดี
๗. รู้ ตั ว ตอนไหนให้ เจริ ญ สติ สมาธิ ปั ญ ญา ตอนนั้ น เช่ น
ตอนนั่ ง รถไปทำ � งาน, ล้ า งจาน, เดิ น เล่ น เป็ น ต้ น (จะทำ �
อะไรก็ตามให้มีสติอยู่ในสิ่งที่เราทำ�)
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๘. ฝึ ก การกำ � หนดกิ เ ลสที่ เ กิ ด ทางทวารทั้ ง ๖ (ตา หู จมู ก
ลิ้ น กาย ใจ) เราจะได้ รู้ จั ก หน้ า ตา-ที่ เ กิ ด -วิ ธี บ รรเทาหรื อ
กำ � จั ด กิ เ ลส เช่ น โกรธหนอๆๆ ไม่ ช อบหนอๆๆ หรื อ
ชอบหนอๆๆ จนเขาดับไป
๙. ได้ทำ�ความดีใดๆ จะมากจะน้อยก็ตาม ควรอุทิศส่วนบุญนั้น
ให้สรรพสัตว์ทั้งปวง (เป็นปัตติทานมัย บุญสำ�เร็จด้วยการ
ให้ส่วนบุญ)
๑๐. ก่ อ นนอนทุ ก คื น ให้ ท บทวนการใช้ ชี วิ ต ตลอดทั้ ง วั น ว่ า ได้
ทำ � ดี อ ะไรบ้ า ง ได้ ทำ � สิ่ ง ไม่ ดี อ ะไรบ้ า ง ขาดทุ น หรื อ ได้ กำ � ไร
รู้แล้วให้ระวังแก้ไขในวันต่อไป เหมือนคนไปขายของกลับมา
ก็มานับเงินว่าได้กำ�ไรหรือขาดทุนเท่าไร
๑๑. ทำ � หน้ า ที่ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ (หน้ า ที่ ค วามเป็ น พ่ อ , สามี ห รื อ
ภรรยา, ฯลฯ) โดยเฉพาะหน้ า ที่ ค วามเป็ น ลู ก เราจะต้ อ ง
ทำ�ให้ดี แม้ท่านตายไปแล้วเรายังต้องทำ�บุญอุทิศไปให้ท่าน
๑๒. เปลี่ยน พ.ศ. ใหม่ ให้เปลี่ยนใจด้วย จุดมุ่งหมายประสงค์
ให้ เ ปลี่ ย นใจ   เปลี่ ย นความคิ ด เปลี่ ย นการดำ � เนิ น ชี วิ ต
ที่ ผิ ด พลาดให้ ถู ก ต้ อ ง   อะไรที่ เ ป็ น อุ ป สรรคก็ เ ปลี่ ย นเสี ย  
หั ด มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม ใหม่ ๆ รู้ จั ก เสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ใหม่ ๆ ให้
ดีงามแจ่มใสขึ้น วิธีเปลี่ยนพึงปฏิบัติ ดังนี้
๑. มองโลกในแง่ดี มีอะไรเกิดขึ้นให้พูดในใจว่า “ดี” ไว้ก่อน
๒. มีเมตตา ฝึกแผ่เมตตาต่อหน้าว่า “ขอให้คุณมีความสุข
อย่ามีความทุกข์กายใจเลย”
๓. ไม่ ริ ษ ยาใคร ทุ ก คนเกิ ด มามี บุ ญ ไม่ เ ท่ า กั น อยากเป็ น
อย่างเขาต้องพยายามทำ�เอา
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๔. ให้ อ ภั ย ซึ่ ง กั น และกั น ใครทำ � ล่ ว งเกิ น อะไรเราต้ อ ง
พูดว่า “ไม่เป็นไร” ทันที

ทบทวนธรรม (หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ)

@ วิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน แปลว่าที่ตั้งของสติ
จ�ำแนกออกเป็น ๔ หมวดคือ
๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการมีสติเข้าไปตั้งและตามดูกาย
๒. เวทนานุปสั สนาสติปฏั ฐาน คือการมีสติเข้าไปตัง้ และตามดูเวทนา
คือความรู้สึก
๓. จิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน คือการมีสติเข้าไปตัง้ และตามดูจติ หรือ
ความคิด
๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือการมีสติเข้าไปตั้งและตามดูธรรม
หรืออารมณ์ที่เกิดกับจิต
@ ในมหาสติปัฏฐานสูตร พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ทางสายนี้
เป็นทางสายเอกหรือทางสายเดียวเท่านั้น
๑. เพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตของสัตว์ทั้งหลาย
๒. เพื่อระงับความเศร้าโศกและความคร�่ำครวญ
๓. เพื่อดับความทุกข์ทางกาย และความทุกข์ทางใจ
๔. เพื่อบรรลุญายธรรม คือ อริยมรรค
๕. เพื่อเห็นแจ้งพระนิพพาน
@ หน้าที่ผู้ปฏิบัติธรรม คือก�ำหนดดูรู้ตามกายกับใจอย่างที่เขาเป็น
ไม่ใช่อย่างที่ใจเราอยากให้เป็น
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@ การเกิดขึน้ การตัง้ อยู่ เป็นหน้าทีข่ องเขา (รูปนาม) การก�ำหนดรู้
เป็นหน้าที่ของเรา เขามีเราก�ำหนด เขาหมดเราไม่ต้องดู
@ สิง่ ทีโ่ ยคีควรเห็นก่อนเพือ่ น ถ้าไม่เห็นสิง่ นัน้ แล้วก็จะไม่เห็นอะไร
เลย สิ่งนั้นคือ “รูปนามที่เป็นปัจจุบัน”
@ สิ่งที่โยคีพึงได้ก่อนเพื่อน ถ้าไม่ได้ส่ิงนั้นแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลย
สิ่งนั้นคือ “ได้ปัญญา” ปัญญาที่รู้รูปนามที่มีอยู่โดยความเป็นจริง
@ พระพุทธเจ้าให้เรามาท�ำอะไร พระพุทธเจ้าให้เราสร้างอะไร มาท�ำ
สิง่ ทีม่ ไี ม่ให้มี มาท�ำสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้น มาสร้างความรู้สึกใหม่ เพื่อท�ำลาย
ความรู้สึกเก่า
@ ได้ ๓ ได้ คือ...
๑. ได้เห็นรูปนามทีเ่ ป็นปัจจุบนั รูปนามทีป่ จั จุบนั เป็นของจริง จึงมี
บทความสั้นๆ ๒ บทว่า ๑. ความจริงปรากฏแก่เราแล้ว และแล้วเราก็ได้
พบความจริง ๒. ของจริงปรากฏแก่เราแล้ว และแล้วเราก็ได้พบของจริง
๒. ได้รคู้ วามจริงของรูปนามทีเ่ ป็นปัจจุบนั ตามความจริง เมือ่ ได้เห็น
ได้รู้ตามความเป็นจริงแล้ว จึงมีบทความสั้นๆ ๒ บทว่า ๑. ความจริงมีมา
ปัญญาก็มีได้ ความจริงไม่มีมาปัญญาก็มีไม่ได้ ๒. ความจริงมีมาปัญญา
ก็เกิดได้ ความจริงไม่มีมาปัญญาก็เกิดไม่ได้
๓. ได้ละ ได้ถอน ได้ขจัด ได้ตัด ได้กัน
@ ก�ำหนดครั้งหนึ่งจะได้ธรรมอยู่ ๓ อย่าง คือ
๑. สตฺตูปลทฺธึ ปชหติ สามารถละความรู้สึกเป็นคนเป็นสัตว์ได้                           
๒. อตฺตสญฺํ  อุคฆาเฏติ สามารถถอนความรู้สึกเป็นเราได้                                                         
๓. กมฺมฏฺานญฺเจว สติปฏฺานภาวนา จ โหติ เป็นกรรมฐาน
เป็นสติปัฏฐานภาวนา
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@ มาปฏิบัติธรรมโยคีจะได้ธรรมอยู่ ๖ อย่างคือ
๑. ได้รู้จักหน้าตาของกิเลส
๒. ได้รู้จักที่เกิดของกิเลส
๓. ได้รู้จักวิธีบรรเทาหรือก�ำจัดกิเลส
๔. ได้เห็นพระไตรลักษณ์
๕. ได้เห็นอสุภกรรมฐาน
๖. ได้สร้างบุญเป็นเสบียงติดตัวไปในโลกหน้า
@ ลักษณะของธาตุ ๔ คือ
- ธาตุดิน มีลักษณะ แข็ง, อ่อน
- ธาตุน�้ำ มีลักษณะ ไหล, เกาะกุม, เหนียว
- ธาตุไฟ มีลักษณะ เย็น, ร้อน
- ธาตุลม มีลักษณะ เคร่งตึง, เคลื่อนไหว
- อาการหนัก เป็นลักษณะของธาตุน�้ำกับดิน
- อาการเบา เป็นลักษณะของธาตุไฟกับลม
@ หลักการปฏิบัติให้ได้ผลดี โยคีต้อง...
๑. เก็บสายตา (เดินทอดสายไปประมาณ ๔ ศอก นัง่ อยู่ ๑ ศอก)
๒. เก็บวาจา (งดการพูดคุยที่ไม่จ�ำเป็น)
๓. ช้าๆ (ท�ำตัวเหมือนคนป่วย)
๔. ก�ำหนดให้ทันปัจจุบัน
๕. สังเกตดูอาการ (อาการของธาตุต่างๆ)
๖. ท�ำต่อเนื่อง (ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอน)
๗. ท�ำใจให้เป็นผู้ดู (ไม่ใช่ผู้ท�ำ ผู้ก�ำกับ หรือผู้แสดง)
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บทความที่ควรท่องจ�ำให้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอด

@ อะไรเป็นตัวการตัวงาน /กายกับใจ
@ ใช้อะไรเป็นตัวท�ำงาน /ใช้ใจเป็นตัวท�ำงาน
@ ท�ำด้วยวิธไี หน /ก�ำหนดดูรตู้ ามทีเ่ ขาเป็น แต่ไม่ใช่ก�ำหนดให้เขาเป็น
@ ท�ำตั้งแต่ไหนถึงไหน /ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอน
@ อย่าท�ำเพื่อให้เสร็จ แต่ท�ำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
@ ยิ่งอยากยิ่งห่างไกล ยิ่งไม่อยากยิ่งเข้าใกล้
@ พยายามปรับตัวเข้าหางาน อย่าปรับงานเข้าหาตัว
@ ยินดีต้อนรับเสมอ ไม่เลือกอารมณ์ เหมือนเราแผ่เมตตา                                  
@ พระพุทธจ้าให้เรามาดูอะไร /ให้มาดูตัวเรา                                                 
@ แล้วตัวเรามีอะไรให้เราดู /กายกับใจ หรือรูปกับนาม                                                  
@ ในกายกับใจดูอะไรก่อน /ดูกายก่อน                                                         
@ ท�ำไมถึงต้องดูกายก่อน /เพราะกายเป็นของใหญ่ เห็นได้ง่าย                                          
@ พระพุทธเจ้าวางวิธีดูกายไว้กี่วิธี /๑๔ วิธี                                                          
@ เป็นสมถะกี่วิธี เป็นวิปัสสนากี่วิธี /เป็นสมถะ ๑๑ วิธีเป็นวิปัสสนา ๓
วิธีคือ ๑. อิริยาปถบรรพ ๒. สัมปชัญญบรรพ ๓. ธาตุมนสิการบรรพ                                                                                                  
@ อิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยตัวเขาจริงๆได้แก่อะไร /ได้แก่ธาตุลม ให้
ดูธาตุทั้ง ๔ ที่มีธาตุลมเป็นประธาน                                                                          
@ ยกหนอส่งใจไปที่ไหน /ไปที่เท้า                                                                    
@ ไปดูอะไรที่เท้า /ดูธาตุทั้ง ๔ ที่มีธาตุลมเป็นประธานโดยส่วนมาก                            
@ ธาตุลมเป็นของจริงหรือไม่จริง /เป็นของจริง                                                 
@ เราต้องการอะไรจากธาตุลม /ต้องการปัญญา                                                  
@ ทีว่ า่ ได้ปญั ญา ได้อย่างไร /ได้เห็นความจริงของธาตุลมตามทีเ่ ป็นจริง
@ เป็นกรรมใหม่ของเขา เป็นกรรมเก่าของเรา เราท�ำเราเอง
@ เราต้องเห็นกิเลสโดยความกิเลส อย่าเห็นกิเลสโดยความเป็นคน
หจก.แอลซีพี ฐิติพรการพิมพ์
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