
คำ�นำ�
พิมพ์ครั้งที่ ๘
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คำ�บูช�พระรัตนตรัย
อะระหัง สัมม�สัมพุทโธ ภะคะว�, 
 พระผู้มีพระภ�คเจ้�เป็นพระอรหันต์, 
 ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิว�เทมิ, 
 ข้�พเจ้�อภิว�ทพระผู้มีพระภ�คเจ้�, ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบ�น (กราบ)

ส๎ว�กข�โต ภะคะวะต� ธัมโม,  
 พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภ�คเจ้�, ตรัสไว้ดีแล้ว  

ธัมมัง นะมัสส�มิ,  ข้�พเจ้�นมัสก�รพระธรรม (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ, 
 พระสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้�, ปฏิบัติดีแล้ว 

สังฆัง นะม�มิ, ข้�พเจ้�นอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

                                                                                                                                    

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต 
ปุพพะภ�คะนะมะก�รัง กะโรมะ เส)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, 
 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภ�คเจ้�พระองค์นั้น 

อะระหะโต, ซึ่งเป็นผู้ไกลจ�กกิเลส 
สัมม�สัมพุทธัสสะ,  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง (ว่า ๓ ครั้ง)
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สรณคมนป�ฐะ
(หันทะ มะยัง ติสะระณะคะมะน�ป�ฐัง ภะณ�มะ เส)

พุทธัง สะระณัง คัจฉ�มิ,  ข้�พเจ้�ถือเอ�พระพุทธเจ้�เป็นสรณะ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉ�มิ,  ข้�พเจ้�ถือเอ�พระธรรมเป็นสรณะ

สังฆัง สะระณัง คัจฉ�มิ,  ข้�พเจ้�ถือเอ�พระสงฆ์เป็นสรณะ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉ�มิ, 
 แม้ครั้งที่สองข้�พเจ้�ถือเอ�พระพุทธเจ้�เป็นสรณะ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉ�มิ, 
 แม้ครั้งที่สองข้�พเจ้�ถือเอ�พระธรรมเป็นสรณะ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉ�มิ, 
 แม้ครั้งที่สองข้�พเจ้�ถือเอ�พระสงฆ์เป็นสรณะ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉ�มิ, 
 แม้ครั้งที่ส�มข้�พเจ้�ถือเอ�พระพุทธเจ้�เป็นสรณะ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉ�มิ, 
 แม้ครั้งที่ส�มข้�พเจ้�ถือเอ�พระธรรมเป็นสรณะ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉ�มิ, 
 แม้ครั้งที่ส�มข้�พเจ้�ถือเอ�พระสงฆ์เป็นสรณะ
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บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
(หันทะ มะยัง พุทธ�ภิถุติง กะโรมะ เส)

โย โส ตะถ�คะโต,  พระตถ�คตเจ้�นั้นพระองค์ใด 

อะระหัง,  เป็นผู้ไกลจ�กกิเลส 

สัมม�สัมพุทโธ,  เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 

วิชช�จะระณะสัมปันโน,  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชช�และจรณะ 

สุคะโต,  เป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี 

โลกะวิทู,  เป็นผู้รู้โลกอย่�งแจ่มแจ้ง 

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะส�ระถิ, 
 เป็นผู้ส�ม�รถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่�งไม่มีใครยิ่งกว่� 

สัตถ� เทวะมะนุสส�นัง, เป็นครูผู้สอนของเทวด�และมนุษย์ท้ังหล�ย 
พุทโธ,  เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบ�นด้วยธรรม 

ภะคะว�,  เป็นผู้มีคว�มจำ�เริญจำ�แนกธรรมส่ังสอนสัตว์

โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะม�ระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง,  
สัสสะ มะณะพ๎ร�ห ๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง 
อะภิญญ� สัจฉิกัต ๎ว� ปะเวเทสิ,
 พระผู้มีพระภ�คเจ้�พระองค์ใด, ได้ทรงทำ�คว�มดับทุกข์ให้แจ้งด้วย

พระปัญญ�อันยิ่งเองแล้ว, ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวด�, ม�รพรหม, 

และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพร�หมณ์, พร้อมทั้งเทวด�และมนุษย์ให้รู้ต�ม 

โย ธัมมัง เทเสสิ, 
 พระผู้มีพระภ�คเจ้�พระองค์ใด, ทรงแสดงธรรมแล้ว 

อ�ทิกัล ๎ย�ณัง,  ไพเร�ะในเบื้องต้น 

มัชเฌกัล๎ย�ณัง,  ไพเร�ะในท่�มกล�ง 

ปะริโยส�นะกัล๎ย�นัง,  ไพเร�ะในที่สุด 
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ส�ตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะ-
จะริยัง ปะก�เสสิ,
 ทรงประก�ศพรหมจรรย์, คือแบบแห่งก�รปฏิบัติอันประเสริฐ 
บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง, พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ 
ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะย�มิ, 
 ข้�พเจ้�บูช�อย่�งยิ่งเฉพ�ะพระผู้มีพระภ�คเจ้�พระองค์นั้น 
ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระส� นะม�มิ 
 ข้�พเจ้�นอบน้อมพระผู้มีพระภ�คเจ้� พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้�

(กราบระลึกถึงพระพุทธคุณ)

(หันทะ มะยัง ธัมม�ภิถุติง กะโรมะ เส)
โย โส ส๎ว�กข�โต ภะคะวะต� ธัมโม, 
 พระธรรมนั้นใด, เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภ�คเจ้�ได้ตรัสไว้ดีแล้ว 

สันทิฏฐิโก,  เป็นธรรมที่ผู้ศึกษ�และปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง 

อะก�ลิโก,  เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำ�กัดก�ล 

เอหิปัสสิโก,  เป็นธรรมที่ควรกล่�วกับผู้อื่นว่�ท่�นจงม�ดูเถิด 

โอปะนะยิโก,  เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้�ม�ใส่ตัว 
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ, เป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพ�ะตน 
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะย�มิ, 
 ข้�พเจ้�บูช�อย่�งยิ่งเฉพ�ะพระธรรมนั้น 

ตะมะหัง ธัมมัง สิระส� นะม�มิ 
 ข้�พเจ้�นอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเศียรเกล้�

(กราบระลึกถึงพระธรรมคุณ)
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(หันทะ มะยัง สังฆ�ภิถุติง กะโรมะ เส)
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ, 
 พระสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้�นั้นหมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว 
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ, 
 พระสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้�หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว 
ญ�ยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ, 
 พระสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้�หมู่ใด, ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม 
เป็นเครื่องออกจ�กทุกข์แล้ว 
ส�มีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ, 
 พระสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้�หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว 
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่�นี้คือ 
จัตต�ริ ปุริสะยุค�นิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะล�, 
 คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ 
เอสะ ภะคะวะโต ส�วะกะสังโฆ, 
 นั่นแหละสงฆ์ส�วกของพระผู้มีพระภ�คเจ้� 
อ�หุเนยโย,   เป็นสงฆ์ควรแก่สักก�ระที่เข�นำ�ม�บูช� 
ป�หุเนยโย,   เป็นสงฆ์ควรแก่สักก�ระที่เข�จัดไว้ต้อนรับ 
ทักขิเณยโย,  เป็นผู้ควรรับทักษิณ�ท�น 
อัญชะลิกะระณีโย,  เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำ�อัญชลี  
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, 
 เป็นเนื้อน�บุญของโลก, ไม่มีน�บุญอื่นยิ่งกว่� 
ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะย�มิ, ข้�พเจ้�บูช�อย่�งย่ิงเฉพ�ะพระสงฆ์หมู่น้ัน 
ตะมะหัง สังฆัง สิระส� นะม�มิ 
 ข้�พเจ้�นอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเศียรเกล้�

(กราบระลึกถึงพระสังฆคุณ)
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ชุมนุมเทวด�
(เฉพ�ะผู้นำ�สวดว่�) 

 ผะริต๎ว�นะ เมตตัง สะเมตต� ภะทันต�,   
 อะวิกขิตตะจิตต� ปะริตตัง ภะณันตุ, 
สัคเค ก�เม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิม�เน, ทีเป 
รัฏเฐ จะ ค�เม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต, ภุมม�   
จ�ยันตุ เทว� ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะน�ค�,    
ติฏฐันต� สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง ส�ธะโว เม สุณันตุ ฯ 
 ธัมมัสสะวะนะก�โล อะยัมภะทันต�, ธัมมัสสะวะนะก�โล 
อะยัมภะทันต�, ธัมมัสสะวะนะก�โล อะยัมภะทันต� ฯ
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมม�สัมพุทธัสสะ
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมม�สัมพุทธัสสะ    
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมม�สัมพุทธัสสะ ฯ

   พุทธัง สะระณัง คัจฉ�มิ   
   ธัมมัง สะระณัง คัจฉ�มิ   
   สังฆัง สะระณัง คัจฉ�มิ   
 ทุติยัมปิ พุทธัง  สะระณัง  คัจฉ�มิ  
 ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉ�มิ  
 ทุติยัมปิ สังฆัง  สะระณัง  คัจฉ�มิ  
 ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง  คัจฉ�มิ  
 ตะติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉ�มิ  
 ตะติยัมปิ สังฆัง  สะระณัง  คัจฉ�มิ. 
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สัมพุทเธ 
บทสวดว่�ด้วยคำ�นมัสก�รพระพุทธเจ้� ๓,๕๘๔,๑๙๒ พระองค์ 

   สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ท๎ว�ทะสัญจะ สะหัสสะเก 
ปัญจะสะตะสะหัสส�นิ นะม�มิ สิระส� อะหัง 
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อ�ทะเรนะ นะม�มิหัง 
นะมะก�ร�นุภ�เวนะ หันต๎ว� สัพเพ อุปัททะเว 
อะเนก� อันตะร�ย�ปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ  
 สัมพุทเธ ปัญจะปัญญ�สัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก 
ทะสะสะตะสะหัสส�นิ นะม�มิ สิระส� อะหัง 
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อ�ทะเรนะ นะม�มิหัง 
นะมะก�ร�นุภ�เวนะ หันต๎ว� สัพเพ อุปัททะเว 
อะเนก� อันตะร�ย�ปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ  
 สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตต�ฬีสะสะหัสสะเก 
วีสะติสะตะสะหัสส�นิ นะม�มิ สิระส� อะหัง 
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อ�ทะเรนะ นะม�มิหัง 
นะมะก�ร�นุภ�เวนะ หันต๎ว� สัพเพ อุปัททะเว 
อะเนก� อันตะร�ย�ปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 
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นะโมก�ระอัฏฐะกะ 
บทสวดว่�ด้วยคว�มนอบน้อม ๘ ประก�ร  

  นะโม อะระหะโต สัมม�- สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน 
 นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ ส๎ว�กข�ตัสเสวะ เตนิธะ
  นะโม มะห�สังฆัสส�ปิ วิสุทธะสีละทิฏฐิโน 
 นะโม โอม�ต ๎ย�รัทธัสสะ ระตะนัตต๎ยัสสะ ส�ธุกัง 
 นะโม โอมะก�ตีตัสสะ  ตัสสะ วัตถุตต๎ยัสสะปิ 
 นะโมก�รัปปะภ�เวนะ วิคัจฉันตุ อุปัททะว� 
 นะโมก�ร�นุภ�เวนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะท� 
 นะโมก�รัสสะ เตเชนะ วิธิม๎หิ โหมิ เตชะว� ฯ

ภัทเทกะรัตตะค�ถ�
  อะตีตัง น�นว�คะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะน�คะตัง
  ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปัตตัญจะ อะน�คะตัง
  ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ
  อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ตัง วิทธ� มะนุพ๎รูหะเย
  อัชเชวะ กิจจะม�ตัปปัง โก ชัญญ� มะระณัง สุเว
  นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะห�เสเนนะ  มัจจุน�
  เอวัง วิห�ริม�ต�ปิง อะโหรัตตะมะตันทิตัง
  ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ สันโต อ�จิกขะเต มุนีติ ฯ
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มังคะละสุตตัง 
สูตรว่�ด้วยมงคลชีวิต ๓๘ ประก�ร ใช้สวดเพื่อเสริมสิริมงคล 

และจุดเทียนน้ำ�มนต์  

 เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะว� ส�วัตถิยัง  
วิหะระติ เชตะวะเน อะน�ถะปิณฑิกัสสะ อ�ร�เม ฯ อะถะโข 
อัญญะตะร� เทวะต� อะภิกกันต�ยะ รัตติย� อะภิกกันตะ- 
วัณณ� เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภ�เสต๎ว� เยนะ ภะคะ
ว� เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎ว� ภะคะวันตัง อะภิว�เทต ๎ว�  
เอกะมันตัง อัฏฐ�สิ ฯ เอกะมันตัง ฐิต� โข ส� เทวะต�  
ภะคะวันตัง ค�ถ�ยะ อัชฌะภ�สิ (หยุด)  
 พะหู เทว� มะนุสส� จะ มังคะล�นิ อะจินตะยุง 
อ�กังขะม�น� โสตถ�นัง พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง ฯ   
 อะเสวะน� จะ พ�ล�นัง ปัณฑิต�นัญจะ เสวะน� 
ปูช� จะ ปูชะนีย�นัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
ปะฏิรูปะเทสะว�โส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะต� 
อัตตะสัมม�ปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
พ�หุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต 
สุภ�สิต� จะ ย� ว�จ� เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ  
ม�ต�ปิตุอุปัฏฐ�นัง ปุตตะท�รัสสะ สังคะโห 
อะน�กุล� จะ กัมมันต� เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
ท�นัญจะ ธัมมะจะริย� จะ ญ�ตะก�นัญจะ สังคะโห 
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อะนะวัชช�นิ กัมม�นิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
อ�ระตี วิระตี ป�ป� มัชชะป�น� จะ สัญญะโม  
อัปปะม�โท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
ค�ระโว จะ นิว�โต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุต� 
ก�เลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
ขันตี จะ โสวะจัสสะต� สะมะณ�นัญจะ ทัสสะนัง 
ก�เลนะ ธัมมะส�กัจฉ� เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ อะริยะสัจจ�นะ ทัสสะนัง 
นิพพ�นะสัจฉิกิริย� จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ 
อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
เอต�ทิส�นิ กัต ๎ว�นะ สัพพัตถะมะปะร�ชิต� 
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

ระตะนะสุตตัง 
สูตรว่�ด้วยก�รพรรณน�คุณของพระรัตนตรัย 

ใช้สวดเพื่อขับไล่เสนียดจัญไร  โรคภัยไข้เจ็บ  ภูตผีปีศ�จ 

  ย�นีธะ ภูต�นิ สะม�คะต�นิ 
 ภุมม�นิ ว� ย�นิวะ อันตะลิกเข   
 สัพเพ วะ ภูต� สุมะน� ภะวันตุ   
 อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภ�สิตัง   
 ตัส๎ม� หิ ภูต� นิส�เมถะ สัพเพ   
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 เมตตัง กะโรถะ ม�นุสิย� ปะช�ยะ   
 ทิว� จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง   
 ตัส๎ม� หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตต� ฯ  
  ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ ว� หุรัง ว�   
 สัคเคสุ ว� ยัง ระตะนัง ปะณีตัง   
 นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถ�คะเตนะ   
 อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง   
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ  
  ขะยัง วิร�คัง อะมะตัง ปะณีตัง   
 ยะทัชฌะค� สัก๎ยะมุนี สะม�หิโต   
 นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ   
 อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง   
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ         
  ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง   
 สะม�ธิม�นันตะริกัญญะม�หุ   
 สะม�ธิน� เตนะ สะโม นะ วิชชะติ   
 อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง   
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ    
  เย ปุคคะล� อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐ�   
 จัตต�ริ เอต�นิ ยุค�นิ โหนติ   
 เต ทักขิเณยย� สุคะตัสสะ ส�วะก�   
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 เอเตสุ ทินน�นิ มะหัปผะล�นิ   
 อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง   
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ   
  เย สุปปะยุตต� มะนะส� ทัฬ๎เหนะ   
 นิกก�มิโน โคตะมะส�สะนัมหิ   
 เต ปัตติปัตต� อะมะตัง วิคัย๎หะ   
 ลัทธ� มุธ� นิพพุติง ภุญชะม�น�   
 อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง   
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ    
  ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิย�   
 จะตุพภิ ว�เตภิ อะสัมปะกัมปิโย   
 ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะท�มิ   
 โย อะริยะสัจจ�นิ อะเวจจะ ปัสสะติ   
 อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง   
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ    
  เย อะริยะสัจจ�นิ วิภ�วะยันติ   
 คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิต�นิ   
 กิญจ�ปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตต�   
 นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะม�ทิยันติ   
 อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง   
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ    
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  สะห�วัสสะ ทัสสะนะสัมปะท�ยะ   
 ตะยัสสุ ธัมม� ชะหิต� ภะวันติ   
 สักก�ยะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ   
 สีลัพพะตัง ว�ปิ ยะทัตถิ กิญจิ   
 จะตูหะป�เยหิ จะ วิปปะมุตโต   
 ฉะ จ�ภิฐ�น�นิ อะภัพโพ ก�ตุง   
 อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง   
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ    
  กิญจ�ปิ โส กัมมัง กะโรติ ป�ปะกัง   
 ก�เยนะ ว�จ�ยุทะ เจตะส� ว�   
 อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะท�ยะ   
 อะภัพพะต� ทิฏฐะปะทัสสะ วุตต�   
 อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง   
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ    
  วะนัปปะคุมเพ ยะถ� ผุสสิตัคเค   
 คิมห�นะม�เส ปะฐะมัส๎มิง คิมเห   
 ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ   
 นิพพ�นะค�มิง ปะระมัง หิต�ยะ   
 อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง   
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ    
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  วะโร วะรัญญู วะระโท วะร�หะโร   
 อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ   
 อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง   
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ    
  ขีณัง ปุร�ณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง   
 วิรัตตะจิตต�ยะติเก ภะวัส๎มิง   
 เต ขีณะพีช� อะวิรุฬหิฉันท�   
 นิพพันติ ธีร� ยะถ�ยัมปะทีโป   
 อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง   
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ    
  ย�นีธะ ภูต�นิ สะม�คะต�นิ   
 ภุมม�นิ ว� ย�นิ วะ อันตะลิกเข   
 ตะถ�คะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง   
 พุทธัง นะมัสส�มะ สุวัตถิ โหตุ ฯ    
  ย�นีธะ ภูต�นิ สะม�คะต�นิ   
 ภุมม�นิ ว� ย�นิวะ อันตะลิกเข   
 ตะถ�คะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง   
 ธัมมัง นะมัสส�มะ สุวัตถิ โหตุ ฯ    
  ย�นีธะ ภูต�นิ สะม�คะต�นิ   
 ภุมม�นิ ว� ย�นิวะ อันตะลิกเข   
 ตะถ�คะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง   
 สังฆัง นะมัสส�มะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
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กะระณียะเมตตะสุตตัง 
สูตรว่�ด้วยก�รเจริญเมตต�และอ�นุภ�พแห่งเมตต�  

ใช้สวดเพื่อให้เทวด�รักใคร่   

  กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ 
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติม�นี
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ 
สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
นะ จะ ขุททัง สะม�จะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง 
สุขิโน ว� เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตต� ภะวันตุ สุขิตัตต�
เย เกจิ ป�ณะภูตัตถิ ตะส� ว� ถ�วะร� ว� อะนะวะเสส�
ทีฆ� ว� เย มะหันต� ว� มัชฌิม� รัสสะก� อะณุกะถูล�
ทิฏฐ� ว� เย จะ อะทิฏฐ� เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร 
ภูต� ว� สัมภะเวสี ว� สัพเพ สัตต� ภะวันตุ สุขิตัตต�
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ น�ติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
พ๎ย�โรสะน� ปะฏีฆะสัญญ� น�ญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
ม�ต� ยะถ� นิยัง ปุตตัง อ�ยุส� เอกะปุตตะมะนุรักเข 
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ ม�นะสัมภ�วะเย อะปะริม�ณัง   
 เมตตัญจะ สัพพะโลกัส ๎มิง ม�นะสัมภ�วะเย อะปะริม�ณัง 
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพ�ธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง 
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน ว�     สะย�โน ว� ย�วะตัสสะ วิคะตะมิทโธ 
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เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พ๎รัห๎มะเมตัง วิห�รัง อิธะม�หุ 
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละว� ทัสสะเนนะ สัมปันโน 
ก�เมสุ วิเนยยะ เคธัง      นะ หิ ช�ตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

ขันธะปะริตตะค�ถ� 
ค�ถ�เจริญเมตต�แก่สัตว์มีพิษ  ใช้สวดป้องกันสัตว์ร้�ย

  วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอร�ปะเถหิ เม    
 ฉัพ ๎ย�ปุตเตหิ เม เมตตัง    เมตตัง กัณห�โคตะมะเกหิ จะ 
 อะป�ทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิป�ทะเกหิ เม  
 จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม  
 ม� มัง อะป�ทะโก หิงสิ ม� มัง หิงสิ ทิป�ทะโก  
 ม� มัง จะตุปปะโท หิงสิ ม� มัง หิงสิ พะหุปปะโท  
 สัพเพ สัตต� สัพเพ ป�ณ� สัพเพ ภูต� จะ เกวะล�  
 สัพเพ ภัท๎ร�นิ ปัสสันตุ  ม� กิญจิ ป�ปะม�คะม� 
  อัปปะม�โณ พุทโธ อัปปะม�โณ ธัมโม อัปปะม�โณ 
สังโฆ ปะม�ณะวันต�นิ สิริงสะป�นิ อะหิ วิจฉิก� สะตะปะที 
อุณณ�น�ภี สะระพู มูสิก� กะต� เม รักข� กะต� เม ปะริตต� 
ปะฏิกกะมันตุ ภูต�นิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง 
สัมม�สัมพุทธ�นัง ฯ
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โมระปะริตตัง 
ใช้สวดเพื่อเป็นเกร�ะป้องกันภัยทั้งกล�งวัน และกล�งคืน

 อุเทตะยัญจักขุม� เอกะร�ช�   
 หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภ�โส  
ตัง ตัง นะมัสส�มิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภ�สัง    
 ตะยัชชะ คุตต� วิหะเรมุ ทิวะสัง   
 เย พ๎ร�ห ๎มะณ� เวทะคุ สัพพะธัมเม   
 เต เม นะโม เต จะ มัง ป�ละยันตุ   
 นะมัตถุ พุทธ�นัง นะมัตถุ โพธิย�   
 นะโม วิมุตต�นัง นะโม วิมุตติย�  
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎ว� โมโร จะระติ เอสะน� ฯ   
 อะเปตะยัญจักขุม� เอกะร�ช�   
 หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภ�โส  
ตัง ตัง นะมัสส�มิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภ�สัง    
 ตะยัชชะ คุตต� วิหะเรมุ รัตติง   
 เย พ๎ร�ห ๎มะณ� เวทะคุ สัพพะธัมเม   
 เต เม นะโม เต จะ มัง ป�ละยันตุ   
 นะมัตถุ พุทธ�นัง นะมัตถุ โพธิย�   
 นะโม วิมุตต�นัง นะโม วิมุตติย� 
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎ว� โมโร ว�สะมะกัปปะยีติ ฯ
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วัฏฏะกะปะริตตัง 
ใช้สวดป้องกันอัคคีภัย นิยมสวดในง�นขึ้นบ้�นใหม่ เปิดอ�ค�รสถ�นที่ 

 อัตถิ โลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะย� 
เตนะ สัจเจนะ ก�ห�มิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง 
อ�วัชชิต ๎ว� ธัมมะพะลัง สะริต๎ว� ปุพพะเก ชิเน 
สัจจะพะละมะวัสส�ยะ สัจจะกิริยะมะก�สะหัง 
สันติ ปักข� อะปัตตะน� สันติ ป�ท� อะวัญจะน� 
ม�ต� ปิต� จะ นิกขันต� ช�ตะเวทะ ปะฏิกกะมะ 
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง มะห�ปัชชะลิโต สิขี 
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีส�นิ อุทะกัง ปัต ๎ว� ยะถ� สิขี 
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอส� เม สัจจะป�ระมีติ ฯ

ปฐมพุทธภ�สิตค�ถ�
 อะเนกะช�ติสังส�รัง  สันธ�วิสสัง อะนิพพิสัง
คะหะก�รัง คะเวสันโต  ทุกข� ช�ติ ปุนัปปุนัง
คะหะก�ระกะ ทิฏโฐสิ  ปุนะ เคหัง นะ ก�หะสิ
สัพพ� เต ผ�สุก� ภัคค�  คะหะกูฏัง วิสังขะตัง
วิสังข�ระคะตัง จิตตัง  ตัณห�นัง ขะยะมัชฌะค�ติ ฯ
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โพชฌังคะปะริตตัง
บทว่�ด้วยคุณธรรมทำ�ให้บรรลุธรรม ๗ ประก�ร นิยมสวดให้ผู้ป่วยฟัง

  โพชฌังโค สะติสังข�โต ธัมม�นัง วิจะโย ตะถ� 
 วิริยัมปีติปัสสัทธิ- โพชฌังค� จะ ตะถ�ปะเร 
 สะม�ธุเปกขะโพชฌังค� สัตเตเต สัพพะทัสสิน� 
 มุนิน� สัมมะทักข�ต� ภ�วิต� พะหุลีกะต� 
 สังวัตตันติ อะภิญญ�ยะ นิพพ�น�ยะ จะ โพธิย� 
 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ เต โหตุ สัพพะท� ฯ     
  เอกัส๎มิง สะมะเย น�โถ โมคคัลล�นัญจะ กัสสะปัง 
 คิล�เน ทุกขิเต ทิส ๎ว� โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ 
 เต จะ ตัง อะภินันทิต๎ว�  โรค� มุจจิงสุ ตังขะเณ 
 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะท� ฯ   
  เอกะท� ธัมมะร�ช�ปิ เคลัญเญน�ภิปีฬิโต 
 จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณ�เปต ๎ว�นะ ส�ทะรัง 
 สัมโมทิต ๎ว� จะ อ�พ�ธ� ตัมห� วุฏฐ�สิ ฐ�นะโส 
 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะท� ฯ   
  ปะหีน� เต จะ อ�พ�ธ� ติณณันนัมปิ มะเหสินัง 
 มัคค�หะตะกิเลส� วะ ปัตต�นุปปัตติธัมมะตัง 
 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะท� ฯ
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อะภะยะปะริตตัง 
สวดป้องกันอันตร�ยจ�กนิมิตร้�ย ใช้สวดในง�นมงคลทั่วไป 

หรือสวดก่อนนอนจะฝันดี

  ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ   
 โย จ�มะน�โป สะกุณัสสะ สัทโท   
 ป�ปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง   
 พุทธ�นุภ�เวนะ วิน�สะเมนตุ ฯ    
  ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ   
 โย จ�มะน�โป สะกุณัสสะ สัทโท   
 ป�ปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง   
 ธัมม�นุภ�เวนะ วิน�สะเมนตุ ฯ    
  ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ   
 โย จ�มะน�โป สะกุณัสสะ สัทโท   
 ป�ปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง   
 สังฆ�นุภ�เวนะ วิน�สะเมนตุ ฯ
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ชะยะปะริตตัง
บทพรรณน�ชัยชนะของพระพุทธเจ้� นิยมสวดเอ�ฤกษ์เอ�ชัย

และประพรมน้ำ�พระพุทธมนต์ 

  มะห�ก�รุณิโก น�โถ หิต�ยะ สัพพะป�ณินัง 
 ปูเรต ๎ว� ป�ระมี สัพพ� ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ  
  ชะยันโต โพธิย� มูเล สัก๎ย�นัง นันทิวัฑฒะโน 
 เอวัง ต ๎วัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล 
 อะปะร�ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 
 อะภิเสเก สัพพะพุทธ�นัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ 
 สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภ�ตัง สุหุฏฐิตัง 
 สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจ�ริสุ 
 ปะทักขิณัง ก�ยะกัมมัง ว�จ�กัมมัง ปะทักขิณัง 
 ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณ� 
 ปะทักขิณ�นิ กัต ๎ว�นะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ
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สัพพะมังคะละค�ถ�
 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะต�
สัพพะพุทธ�นุภ�เวนะ สะท� โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะต�
สัพพะธัมม�นุภ�เวนะ สะท� โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะต�
สัพพะสังฆ�นุภ�เวนะ สะท� โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

เทวะต�อุยโยชะนะค�ถ� 
ใช้สวดต่อท้�ยเจ็ดตำ�น�น สิบสองตำ�น�น เพื่ออัญเชิญเทวด�กลับ 

   ทุกขัปปัตต� จะ นิททุกข� ภะยัปปัตต� จะ นิพภะย�  
 โสกัปปัตต� จะ นิสโสก� โหนตุ สัพเพปิ ป�ณิโน 
 เอตต�วะต� จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง 
 สัพเพ เทว�นุโมทันตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิย� 
 ท�นัง ทะทันตุ สัทธ�ยะ สีลัง รักขันตุ สัพพะท� 
 ภ�วะน�ภิระต� โหนตุ คัจฉันตุ เทวะต�คะต� ฯ (หยุด) 
  สัพเพ พุทธ� พะลัปปัตต� ปัจเจก�นัญจะ ยัง พะลัง 
 อะระหันต�นัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธ�มิ สัพพะโส ฯ



25

ประโยชน์ของก�รสวดมนต์
 ๑. ขับไล่คว�มขี้เกียจ ขณะสวดมนต์ อ�รมณ์เบื่อ อ�รมณ์ซึม ง่วงนอน

เกียจคร้�น จะหมดไป เกิดคว�มแช่มชื่นกระฉับกระเฉงม�กยิ่งขึ้น

 ๒. ตัดคว�มเห็นแก่ตัว เพร�ะขณะนั้นอ�รมณ์ของเร�หน่วงอยู่ที่ก�รสวด ไม่ได้

คิดถึงตัวเอง คว�มโลภ โกรธ หลงจึงมิได้กล้ำ�กร�ยเข้�สู่ว�รจิต

 ๓. ได้ปัญญ� ก�รสวดมนต์โดยรู้คำ�แปลรู้คว�มหม�ย ย่อมทำ�ให้ผู้สวดได้ปัญญ� 

คว�มรู้ แทนที่จะสวดเจื้อยแจ้วเหมือนนกแก้วนกขุนทอง โดยไม่รู้อะไรเลย

 ๔. จิตเป็นสม�ธิ เพร�ะขณะนั้นผู้สวดต้องสำ�รวมใจแน่วแน่ มิฉะนั้นจะสวดผิด

ได้หน้�ลืมหลัง เมื่อจิตเป็นสม�ธิ คว�มสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น

 ๕. ได้เฝ้�พระพุทธเจ้� เพร�ะขณะนั้น ผู้สวดมีก�ย ว�จ�ปกติ มีศีล มีใจแน่วแน่ 

มีสม�ธิ มีคว�มรู้ระลึกถึงคุณคว�มดีของพระพุทธเจ้� มีปัญญ� เท่�กับได้เฝ้�

พระองค์ ด้วยก�รปฏิบัติบูช� ครบไตรสิกข�อย่�งแท้จริง

บทสวดพิเศษ
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

 อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง สัมพุชฌิต๎ว� ตะถ�คะโต
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง
สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต โลเก อัปปะฏิวัตติยัง
ยัตถ�กข�ต� อุโภ อันต� ปะฏิปัตติ จะ มัชฌิม�
จะตูส๎ว�ริยะสัจเจสุ วิสุทธัง ญ�ณะทัสสะนัง
เทสิตัง ธัมมะร�เชนะ สัมม�สัมโพธิกิตตะนัง
น�เมนะ วิสสุตัง สุตตัง ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง
เวยย�กะระณะป�เฐนะ สังคีตันตัมภะณ�มะ เส ฯ
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ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 
พระสูตรว่�ด้วยเทศน�กัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้�  

นิยมสวดในง�นทำ�บุญวันคล้�ยวันเกิด

 เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะว� พ�ร�ณะสิยัง 
วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะท�เย ฯ ตัต ๎ระ โข ภะคะว�  
ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อ�มันเตสิ ฯ  
 เท๎วเม ภิกขะเว อันต� ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพ� โย 
จ�ยัง ก�เมสุ ก�มะสุขัลลิก�นุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก 
อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต โย จ�ยัง อัตตะกิละมะถ�นุโยโค 
ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต ฯ  
 เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิม� 
ปะฏิปะท� ตะถ�คะเตนะ อะภิสัมพุทธ� จักขุกะระณี ญ�ณะ-
กะระณี อุปะสะม�ยะ อะภิญญ�ยะ สัมโพธ�ยะ นิพพ�น�ยะ 
สังวัตตะติ ฯ   
 กะตะม� จะ ส� ภิกขะเว มัชฌิม� ปะฏิปะท� ตะถ�-
คะเตนะ อะภิสัมพุทธ� จักขุกะระณี ญ�ณะกะระณี อุปะ-
สะม�ยะ อะภิญญ�ยะ สัมโพธ�ยะ นิพพ�น�ยะ สังวัตตะติ ฯ  
 อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ 
สัมม�ทิฏฐิ สัมม�สังกัปโป สัมม�ว�จ� สัมม�กัมมันโต  
สัมม�อ�ชีโว สัมม�ว�ย�โม สัมม�สะติ สัมม�สะม�ธิ ฯ 
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 อะยัง โข ส� ภิกขะเว มัชฌิม� ปะฏิปะท� ตะถ�-
คะเตนะ อะภิ สัมพุทธ� จักขุกะระณี ญ�ณะกะระณี 
อุปะสะม�ยะ อะภิญญ�ยะ สัมโพธ�ยะ นิพพ�น�ยะ  
สังวัตตะติ ฯ  
 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง ฯ ช�ติปิ 
ทุกข� ชะร�ปิ ทุกข� มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะ-
ทุกขะโทมะนัสสุป�ย�ส�ปิ ทุกข� อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข 
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง 
สังขิตเตนะ ปัญจุป�ท�นักขันธ� ทุกข� ฯ  
 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ฯ 
ย�ยัง ตัณห� โปโนพภะวิก� นันทิร�คะสะหะคะต� ตัต๎ระ  
ตัต ๎ร�ภินันทินี ฯ เสยยะถีทัง ฯ ก�มะตัณห� ภะวะตัณห�  
วิภะวะตัณห� ฯ  
 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง ฯ 
โย ตัสส�เยวะ ตัณห�ยะ อะเสสะวิร�คะนิโรโธ จ�โค     
ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะน�ละโย ฯ  
 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะค�มินี ปะฏิปะท� 
อะริยะสัจจัง ฯ อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ   
เสยยะถีทัง ฯ สัมม�ทิฏฐิ สัมม�สังกัปโป สัมม�ว�จ� สัมม�-
กัมมันโต สัมม�อ�ชีโว สัมม�ว�ย�โม สัมม�สะติ สัมม�-  
สะม�ธิ ฯ (หยุด)   
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 อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ-
นุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะป�ทิ ญ�ณัง อุทะป�ทิ ปัญญ� 
อุทะป�ทิ วิชช� อุทะป�ทิ อ�โลโก อุทะป�ทิ ฯ  
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ 
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะป�ทิ 
ญ�ณัง อุทะป�ทิ ปัญญ� อุทะป�ทิ วิชช� อุทะป�ทิ อ�โลโก 
อุทะป�ทิ ฯ  
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญ�ตันติ 
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะป�ทิ 
ญ�ณัง อุทะป�ทิ ปัญญ� อุทะป�ทิ วิชช� อุทะป�ทิ อ�โลโก 
อุทะป�ทิ ฯ
  อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว 
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะป�ทิ ญ�ณัง 
อุทะป�ทิ ปัญญ� อุทะป�ทิ วิชช� อุทะป�ทิ อ�โลโก 
อุทะป�ทิ ฯ  
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะ- 
ห�ตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง 
อุทะป�ทิ ญ�ณัง อุทะป�ทิ ปัญญ� อุทะป�ทิ วิชช� 
อุทะป�ทิ อ�โลโก อุทะป�ทิ ฯ  
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันต ิ
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะป�ทิ 
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ญ�ณัง อุทะป�ทิ ปัญญ� อุทะป�ทิ วิชช� อุทะป�ทิ อ�โลโก 
อุทะป�ทิ ฯ  
 อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ 
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะป�ทิ ญ�ณัง อุทะป�ทิ 
ปัญญ� อุทะป�ทิ วิชช� อุทะป�ทิ อ�โลโก อุทะป�ทิ ฯ  
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิ- 
ก�ตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง 
อุทะป�ทิ ญ�ณัง อุทะป�ทิ ปัญญ� อุทะป�ทิ วิชช� 
อุทะป�ทิ อ�โลโก อุทะป�ทิ ฯ  
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิ- 
กะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง 
อุทะป�ทิ ญ�ณัง อุทะป�ทิ ปัญญ� อุทะป�ทิ วิชช� 
อุทะป�ทิ อ�โลโก อุทะป�ทิ ฯ
  อิทัง ทุกขะนิโรธะค�มินี ปะฏิปะท� อะริยะสัจจันติ เม 
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะป�ทิ 
ญ�ณัง อุทะป�ทิ ปัญญ� อุทะป�ทิ วิชช� อุทะป�ทิ อ�โลโก 
อุทะป�ทิ ฯ  
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะค�มินี ปะฏิปะท� อะริยะ-
สัจจัง ภ�เวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ 
ธัมเมสุ จักขุง อุทะป�ทิ ญ�ณัง อุทะป�ทิ ปัญญ� อุทะป�ทิ 
วิชช� อุทะป�ทิ อ�โลโก อุทะป�ทิ ฯ  
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 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะค�มินี ปะฏิปะท� อะริยะ-
สัจจัง ภ�วิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ 
จักขุง อุทะป�ทิ ญ�ณัง อุทะป�ทิ ปัญญ� อุทะป�ทิ วิชช� 
อุทะป�ทิ อ�โลโก อุทะป�ทิ ฯ  
 ย�วะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ    
เอวันติปะริวัฏฏัง ท ๎ว�ทะส�ก�รัง ยะถ�ภูตัง ญ�ณะทัสสะนัง  
นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ  
 เนวะ ต�ว�หัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะม�ระเก 
สะพ ๎รัห ๎มะเก สัสสะมะณะพ ๎ร�ห ๎มะณิย� ปะช�ยะ สะเทวะ- 
มะนุสส�ยะ อะนุตตะรัง สัมม�สัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ  
ปัจจัญญ�สิง ฯ   
 ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ    
เอวันติปะริวัฏฏัง ท ๎ว�ทะส�ก�รัง ยะถ�ภูตัง ญ�ณะทัสสะนัง 
สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ  
 อะถ�หัง ภกิขะเว สะเทวะเก โลเก สะม�ระเก สะพ๎รัห๎มะเก 
สัสสะมะณะพ ๎ร�ห ๎มะณิย� ปะช�ยะ สะเทวะมะนุสส�ยะ  
อะนุตตะรัง สัมม�สัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญ�สิง ฯ  
 ญ�ณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะป�ทิ อะกุปป� 
เม วิมุตติ อะยะมันติม� ช�ติ นัตถิท�นิ ปุนัพภะโวติ ฯ  
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 อิทะมะโวจะ ภะคะว� ฯ อัตตะมะน� ปัญจะวัคคิย�  
ภิกขู ภะคะวะโต ภ�สิตัง อะภินันทุง ฯ อิมัส๎มิญจะ ปะนะ  
เวยย�กะระณัส ๎มิง ภัญญะม�เน อ�ยัส ๎มะโต โกณฑัญญัสสะ  
วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะป�ทิ ยังกิญจิ สะมุทะยะ- 
ธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ฯ 
 ปะวัตติเต จะ ภะคะวะต� ธัมมะจักเก ภุมม� เทว� 
สัททะมะนุสส�เวสุง เอตัมภะคะวะต� พ�ร�ณะสิยัง  
อิสิปะตะเน มิคะท�เย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง  
อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ ว� พ๎ร�ห ๎มะเณนะ ว� เทเวนะ ว� 
ม�เรนะ ว� พ๎รัห๎มุน� ว� เกนะจิ ว� โลกัส ๎มินติ ฯ (หยุด) 
 ภุมม�นัง เทว�นัง สัททัง สุต ๎ว� 
 จ�ตุมมะห�ร�ชิก� เทว� สัททะมะนุสส�เวสุง ฯ  
จ�ตุมมะห�ร�ชิก�นัง เทว�นัง สัททัง สุต ๎ว� 
 ต�วะติงส� เทว� สัททะมะนุสส�เวสุง ฯ ต�วะติง- 
ส�นัง เทว�นัง สัททัง สุต ๎ว� 
 ย�ม� เทว� สัททะมะนุสส�เวสุง ฯ ย�ม�นัง เทว�นัง 
สัททัง สุต๎ว�  
 ตุสิต� เทว� สัททะมะนุสส�เวสุง ฯ ตุสิต�นัง เทว�นัง 
สัททัง สุต๎ว� 
 นิมม�นะระตี เทว� สัททะมะนุสส�เวสุง ฯ นิมม�นะ- 
ระตีนัง เทว�นัง สัททัง สุต๎ว� 



32

 ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทว� สัททะมะนุสส�เวสุง ฯ  
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทว�นัง  สัททัง สุต๎ว�  
 พ๎รัห๎มะก�ยิก� เทว� สัททะมนุสส�เวสุง ฯ 
 เอตัมภะคะวะต� พ�ร�ณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะท�เย  
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ 
ว� พ๎ร�ห ๎มะเณนะ ว� เทเวนะ ว� ม�เรนะ ว� พ ๎รัห๎มุน� ว� 
เกนะจิ ว� โลกัส ๎มินติ ฯ (หยุด) 
 อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ย�วะ  
พ๎รัห๎มะโลก� สัทโท อัพภุคคัจฉิ ฯ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี 
โลกะธ�ตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ ฯ อัปปะม�โณ จะ 
โอฬ�โร โอภ�โส โลเก ป�ตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทว�นัง  
เทว�นุภ�วัง ฯ  
 อะถะโข ภะคะว� อุท�นัง อุท�เนสิ อัญญ�สิ วะตะ  
โภ โกณฑัญโญ อัญญ�สิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ ฯ  
 อิติหิทัง อ�ยัส ๎มะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญ�โกณ- 
ฑัญโญเตว๎วะ น�มัง อะโหสีติ ฯ

 หม�ยเหตุ : พระสูตรว่�ด้วยเทศน�กัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้� 
นิยมสวดในง�นทำ�บุญวันคล้�ยวันเกิด
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บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร
 ยันตัง สัตเตหิ ทุกเขนะ เญยยัง อะนัตตะลักขะณัง
อัตตะว�ท�ตตะสัญญ�นัง  สัมมะเทวะ วิโมจะนัง
สัมพุทโธ ตัง ปะก�เสสิ  ทิฏฐะสัจจ�นะ โยคินัง
อุตตะริง ปะฏิเวธ�ยะ  ภ�เวตุง ญ�ณะมุตตะมัง
ยันเตสัง ทิฏฐะธัมม�นัง  ญ�เณนุปะปะริกขะตัง
สัพพ�สะเวหิ จิตต�นิ  วิมุจจิงสุ อะเสสะโต
ตะถ� ญ�ณ�นุส�เรนะ  ส�สะนัง ก�ตุมิจฉะตัง
ส�ธูนัง อัตถะสิทธัตถัง  ตัง สุตตันตัง ภะณ�มะ เส ฯ

อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
 เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะว� พ�ร�ณะสิยัง 
วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะท�เย ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะว� ปัญจะ- 
วัคคิเย ภิกขู อ�มันเตสิ ฯ
 รูปัง ภิกขะเว อะนัตต� ฯ รูปัญจะหิทัง ภิกขะเว อัตต� 
อะภะวิสสะ นะยิทัง รูปัง อ�พ�ธ�ยะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ รูเป 
เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง ม� อะโหสีติ ฯ ยัส๎ม� จะ โข 
ภิกขะเว รูปัง อะนัตต� ตัส๎ม� รูปัง อ�พ�ธ�ยะ สังวัตตะติ นะ จะ 
ลัพภะติ รูเป เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง ม� อะโหสีติ ฯ
 เวทะน� อะนัตต� ฯ เวทะน� จะ หิทัง ภิกขะเว อัตต� 
อะภะวิสสะ นะยิทัง เวทะน� อ�พ�ธ�ยะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ 
เวทะน�ยะ เอวัง เม เวทะน� โหตุ เอวัง เม เวทะน� ม� อะโหสีติ ฯ 
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ยัส๎ม� จะ โข ภิกขะเว เวทะน� อะนัตต� ตัส๎ม� เวทะน� อ�พ�ธ�ยะ 
สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ เวทะน�ยะ เอวัง เม เวทะน� โหตุ เอวัง 
เม เวทะน� ม� อะโหสีติ ฯ
 สัญญ� อะนัตต� ฯ สัญญ� จะ หิทัง ภิกขะเว อัตต� 
อะภะวิสสะ นะยิทัง สัญญ� อ�พ�ธ�ยะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ 
สัญญ�ยะ เอวัง เม สัญญ� โหตุ เอวัง เม สัญญ� ม� อะโหสีติ ฯ 
ยัส๎ม� จะ โข ภิกขะเว สัญญ� อะนัตต� ตัส๎ม� สัญญ� อ�พ�ธ�ยะ 
สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ สัญญ�ยะ เอวัง เม สัญญ� โหตุ เอวัง 
เม สัญญ� ม� อะโหสีติ ฯ
 สังข�ร� อะนัตต� ฯ สังข�ร� จะ หิทัง ภิกขะเว อัตต� 
อะภะวิสสังสุ นะยิทัง สังข�ร� อ�พ�ธ�ยะ สังวัตเตยยุง ลัพเภถะ จะ 
สังข�เรสุ เอวัง เม สังข�ร� โหนตุ เอวัง เม สังข�ร� ม�  
อะเหสุนติ ฯ ยัส๎ม� จะ โข ภิกขะเว สังข�ร� อะนัตต� ตัส๎ม� 
สังข�ร� อ�พ�ธ�ยะ สังวัตตันติ นะ จะ ลัพภะติ สังข�เรสุ เอวัง เม 
สังข�ร� โหนตุ เอวัง เม สังข�ร� ม� อะเหสุนติ ฯ 
 วิญญ�ณัง อะนัตต� ฯ วิญญ�ณัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตต� 
อะภะวิสสะ นะยิทัง วิญญ�ณัง อ�พ�ธ�ยะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ 
จะ วิญญ�เณ เอวัง เม วิญญ�ณัง โหตุ เอวัง เม วิญญ�ณัง ม� 
อะโหสีติ ฯ ยัส๎ม� จะ โข ภิกขะเว วิญญ�ณัง อะนัตต� ตัส๎ม� 
วิญญ�ณัง อ�พ�ธ�ยะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ วิญญ�เณ เอวัง 
เม วิญญ�ณัง โหตุ เอวัง เม วิญญ�ณัง ม� อะโหสีติ ฯ (หยุด)

 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจัง ว� อะนิจจัง  
ว�ติ ฯ อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะน�นิจจัง ทุกขัง ว� ตัง สุขัง ว�ติ ฯ  
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ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะน�นิจจัง ทุกขัง วิปะริณ�มะธัมมัง กัลลัง นุ 
ตัง สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตต�ติ ฯ  
โน เหตัง ภันเต ฯ

 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะน� นิจจ� ว� อะนิจจ�  
ว�ติ ฯ อะนิจจ� ภันเต ฯ ยัมปะน�นิจจัง ทุกขัง ว� ตัง สุขัง ว�ติ ฯ 
ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะน�นิจจัง ทุกขัง วิปะริณ�มะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง 
สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตต�ติ ฯ โน 
เหตัง ภันเต ฯ

 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สัญญ� นิจจ� ว� อะนิจจ� ว�ติ ฯ 
อะนิจจ� ภันเต ฯ ยัมปะน�นิจจัง ทุกขัง ว� ตัง สุขัง ว�ติ ฯ ทุกขัง 
ภันเต ฯ ยัมปะน�นิจจัง ทุกขัง วิปะริณ�มะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง 
สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตต�ติ ฯ โน 
เหตัง ภันเต ฯ

 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สังข�ร� นิจจ� ว� อะนิจจ� ว�ติ ฯ 
อะนิจจ� ภันเต ฯ ยัมปะน�นิจจัง ทุกขัง ว� ตัง สุขัง ว�ติ ฯ ทุกขัง  
ภันเต ฯ ยัมปะน�นิจจัง ทุกขัง วิปะริณ�มะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัส
สิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตต�ติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ

 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญ�ณัง นิจจัง ว� อะนิจจัง  
ว�ติ ฯ อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะน�นิจจัง ทุกขัง ว� ตัง สุขัง ว�ติ ฯ 
ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะน�นิจจัง ทุกขัง วิปะริณ�มะธัมมัง กัลลัง  
นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตต�ติ ฯ 
โน เหตัง ภันเต ฯ
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 ตัส๎ม�ติหะ ภิกขะเว ยังกิญจิ รูปัง อะตีต�น�คะตะปัจจุปปันนัง 
อัชฌัตตัง ว� พะหิทธ� ว� โอฬ�ริกัง ว� สุขุมัง ว� หีนัง ว� ปะณีตัง 
ว� ยันทูเร สันติเก ว� สัพพัง รูปัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส 
อัตต�ติ ฯ เอวะเมตัง ยะถ�ภูตัง สัมมัปปัญญ�ยะ ทัฏฐัพพัง ฯ

 ย� ก�จิ เวทะน� อะตีต�น�คะตะปัจจุปปันน� อัชฌัตต� ว� 
พะหิทธ� ว� โอฬ�ริก� ว� สุขุม� ว� หีน� ว� ปะณีต� ว� ย� ทูเร 
สันติเก ว� สัพพ� เวทะน� เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส 
อัตต�ติ ฯ เอวะเมตัง ยะถ�ภูตัง สัมมัปปัญญ�ยะ ทัฏฐัพพัง ฯ

 ย� ก�จิ สัญญ� อะตีต�น�คะตะปัจจุปปันน� อัชฌัตต� ว� 
พะหิทธ� ว� โอฬ�ริก� ว� สุขุม� ว� หีน� ว� ปะณีต� ว� ย� ทูเร 
สันติเก ว� สัพพ� สัญญ� เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส  
อัตต�ติ ฯ เอวะเมตัง ยะถ�ภูตัง สัมมัปปัญญ�ยะ ทัฏฐัพพัง ฯ

 เย เกจิ สังข�ร� อะตีต�น�คะตะปัจจุปปันน� อัชฌัตต� ว� 
พะหิทธ� ว� โอฬ�ริก� ว� สุขุม� ว� หีน� ว� ปะณีต� ว� เย ทูเร 
สันติเก ว� สัพเพ สังข�ร� เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส 
อัตต�ติ ฯ เอวะเมตัง ยะถ�ภูตัง สัมมัปปัญญ�ยะ ทัฏฐัพพัง ฯ

 ยังกิญจิ วิญญ�ณัง อะตีต�น�คะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง ว� 
พะหิทธ� ว� โอฬ�ริกัง ว� สุขุมัง ว� หีนัง ว� ปะณีตัง ว� ยันทูเร  
สันติเก ว� สัพพัง วิญญ�ณัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส 
อัตต�ติ ฯ เอวะเมตัง ยะถ�ภูตัง สัมมัปปัญญ�ยะ ทัฏฐัพพัง ฯ (หยุด)
 เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุต๎ว� อะริยะส�วะโก รูปัส๎มิงปิ  
นิพพินทะติ เวทะน�ยะปิ นิพพินทะติ สัญญ�ยะปิ นิพพินทะติ 
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สังข�เรสุปิ นิพพินทะติ วิญญ�ณัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ นิพพินทัง  
วิรัชชะติ ฯ วิร�ค� วิมุจจะติ ฯ วิมุตตัส๎มิง วิมุตตะมีติ ญ�ณัง  
โหติ ขีณ� ช�ติ วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง กะตัง กะระณียัง น�ปะรัง  
อิตถัตต�ย�ติ ปะช�น�ตีติ ฯ

 อิทะมะโวจะ ภะคะว� ฯ อัตตะมะน� ปัญจะวัคคิย� ภิกขู 
ภะคะวะโต ภ�สิตัง อะภินันทุง ฯ

 อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยย�กะระณัส๎มิง ภัญญะม�เน ปัญจะ- 
วัคคิย�นัง ภิกขูนัง อะนุป�ท�ยะ อ�สะเวหิ จิตต�นิ วิมุจจิงสูติ ฯ

 หม�ยเหตุ : พระสูตรที่ว่�ด้วยลักษณะที่มิใช่ตัวตน เป็นพระ
ธรรมเทศน�ที่แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ นิยมสวดทำ�บุญอุทิศแก่ผู้ต�ย
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บทสวดปฏิจจสมุปบ�ท
(นำ�) หันทะ มะยัง ปะฏิจจะสะมุปป�ทะธัมมะป�ฐัง ภะณ�มะ เส ฯ
(รับ) อิธะ ภิกขะเว อะริยะส�วะโก ปะฏิจจะสะมุปป�ทัญเญวะ 
ส�ธุกัง โยนิโส มะนะสิกะโรติ
 ภิกษุทั้งหล�ย อริยส�วกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระทำ�ไว้ในใจ 
โดยแยบค�ยเป็นอย่�งดี  ซึ่งปฏิจจสมุปบ�ทนั่นเทียว  ดังนี้ว่�

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี

อิมัสสุปป�ท� อิทัง อุปปัชชะติ
 เพร�ะคว�มเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหต ิ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี

อิมัสสะ นิโรธ� อิทัง นิรุชฌะติ 
 เพร�ะคว�มดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป 

ยะทิทัง    ได้แก่สิ่งเหล่�นี้ คือ

อะวิชช�ปัจจะย� สังข�ร�   
 เพร�ะมีอวิชช�เป็นปัจจัย จึงมีสังข�รทั้งหล�ย

สังข�ระปัจจะย� วิญญ�ณัง  เพร�ะมีสังข�รเป็นปัจจัย จึงมีวิญญ�ณ

วิญญ�ณะปัจจะย� น�มะรูปัง 
 เพร�ะมีวิญญ�ณเป็นปัจจัย จึงมีน�มรูป

น�มะรูปะปัจจะย� สะฬ�ยะตะนัง
 เพร�ะมีน�มรูปเป็นปัจจัย  จึงมีสฬ�ยตนะ

สะฬ�ยะตะนะปัจจะย� ผัสโส  
 เพร�ะมีสฬ�ยตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ
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ผัสสะปัจจะย� เวทะน� เพร�ะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทน�

เวทะน�ปัจจะย� ตัณห� เพร�ะมีเวทน�เป็นปัจจัย จึงมีตัณห� 

ตัณห�ปัจจะย� อุป�ท�นัง เพร�ะมีตัณห�เป็นปัจจัย จึงมีอุป�ท�น

อุป�ท�นะปัจจะย� ภะโว  เพร�ะมีอุป�ท�นเป็นปัจจัย จึงมีภพ
ภะวะปัจจะย� ช�ต ิ   เพร�ะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีช�ติ

ช�ติปัจจะย� ชะร�มะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะ-
โทมะนัสสุป�ย�ส� สัมภะวันติ   
 เพร�ะมีช�ติเป็นปัจจัย ชร� มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส 
อุป�ย�สะ (คว�มแก่ คว�มต�ย คว�มโศก คว�มร่ำ�ไรรำ�พัน คว�มไม่
สบ�ยใจ คว�มคับแค้นใจ) ทั้งหล�ย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ ฯ
 คว�มเกิดข้ึนพร้อมแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมีด้วยอ�ก�รอย่�งน้ี ฯ

อะวิชช�ยะเต๎ววะ อะเสสะวิร�คะนิโรธ� สังข�ระนิโรโธ
 เพร�ะคว�มจ�งคล�ยดับไปโดยไม่เหลือ แห่งอวิชช�นั้นนั่นเทียว 
จึงมีคว�มดับแห่งสังข�ร

สังข�ระนิโรธ� วิญญ�ณะนิโรโธ
 เพร�ะมีคว�มดับแห่งสังข�ร  จึงมีคว�มดับแห่งวิญญ�ณ

วิญญ�ณะนิโรธ�  น�มะรูปะนิโรโธ
 เพร�ะมีคว�มดับแห่งวิญญ�ณ  จึงมีคว�มดับแห่งน�มรูป

น�มะรูปะนิโรธ�  สะฬ�ยะตะนะนิโรโธ
 เพร�ะมีคว�มดับแห่งน�มรูป   จึงมีคว�มดับแห่งสฬ�ยตนะ
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สะฬ�ยะตะนะนิโรธ� ผัสสะนิโรโธ
 เพร�ะมีคว�มดับแห่งสฬ�ยตนะ  จึงมีคว�มดับแห่งผัสสะ

ผัสสะนิโรธ� เวทะน�นิโรโธ
 เพร�ะมีคว�มดับแห่งผัสสะ  จึงมีคว�มดับแห่งเวทน�

เวทะน�นิโรธ� ตัณห�นิโรโธ
 เพร�ะมีคว�มดับแห่งเวทน�  จึงมีคว�มดับแห่งตัณห�

ตัณห�นิโรธ� อุป�ท�นะนิโรโธ
 เพร�ะมีคว�มดับแห่งตัณห�  จึงมีคว�มดับแห่งอุป�ท�น

อุป�ท�นะนิโรธ� ภะวะนิโรโธ
 เพร�ะมีคว�มดับแห่งอุป�ท�น  จึงมีคว�มดับแห่งภพ

ภะวะนิโรธ� ช�ตินิโรโธ  
 เพร�ะมีคว�มดับแห่งภพ  จึงมีคว�มดับแห่งช�ติ

ช�ตินิโรธ� ชะร�มะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะ-
โทมะนัสสุป�ย�ส� นิรุชฌันต ิฯ 
 เพร�ะมีคว�มดับแห่งช�ตินั่นแล ชร� มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุป�ย�สะทั้งหล�ย (คว�มแก่ คว�มต�ย คว�มโศก คว�มร่ำ�ไร
รำ�พัน คว�มไม่สบ�ยใจ คว�มคับแค้นใจ) จึงดับสิ้น ฯ

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหตีติ ฯ                        
 คว�มดับลงแห่งกองทุกข์ท้ังส้ินน้ี ย่อมมีด้วยอ�ก�รอย่�งน้ี ดังน้ี ฯ

นิทาน. สํ. ๑๖/๘๕/๑๕๙.
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โอว�ทป�ฏิโมกขค�ถ�
(หันทะ มะยัง โอว�ทะป�ฏิโมกขะค�ถ�โย ภะณ�มะ เส)

สัพพะป�ปัสสะ อะกะระณัง  ก�รไม่ทำ�บ�ปทั้งปวง

กุสะลัสสูปะสัมปะท�   ก�รทำ�กุศลให้ถึงพร้อม

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง   ก�รชำ�ระจิตของตนให้ข�วรอบ

เอตัง พุทธ�นะ ส�สะนัง 
 ธรรม ๓ อย่�งนี้ เป็นคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกข� 
 ขันติ คือคว�มอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผ�กิเลสอย่�งยิ่ง

นิพพ�นัง ปะระมัง วะทันติ พุทธ� 
 ผู้รู้ทั้งหล�ยกล่�วพระนิพพ�นว่�เป็นธรรมอันยิ่ง

นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆ�ตี 
 ผู้กำ�จัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่�เป็นบรรพชิตเลย

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต 
 ผู้ทำ�สัตว์อื่นให้ลำ�บ�กอยู่ ไม่ชื่อว่�เป็นสมณะเลย

อะนูปะว�โท อะนูปะฆ�โต  ก�รไม่พูดร้�ย, ก�รไม่ทำ�ร้�ย

ป�ติโมกเข จะ สังวะโร   ก�รสำ�รวมในป�ติโมกข์

มัตตัญญุต� จะ ภัตตัส๎มิง  คว�มเป็นผู้รู้ประม�ณในก�รบริโภค

ปันตัญจะ สะยะน�สะนัง   ก�รนอนก�รนั่งในที่อันสงัด

อะธิจิตเต จะ อ�โยโค   คว�มหม่ันประกอบในก�รทำ�จิตให้ย่ิง

เอตัง พุทธ�นะส�สะนัง 
 ธรรม ๖ อย่�งนี้เป็นคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้�ทั้งหล�ย
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ภัทเทกรัตตค�ถ�
(หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะค�ถ�โย ภะณ�มะ เส ฯ)

อะตีตัง น�น๎ว�คะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะน�คะตัง 
 บุคคลไม่ควรคำ�นึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว, ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่ม�ถึง  

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปัตตัญจะ อะน�คะตัง 
 สิ่งใดล่วงไปแล้ว, สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว,
 และสิ่งที่ยังไม่ม�ถึง, ก็เป็นอันยังไม่ถึง 

ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ, 
อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ตัง วิทธ� มะนุพ๎รูหะเย 
 ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน, ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน
 ในธรรมนัน้ๆ ได้, บคุคลนัน้พงึเจรญิธรรมนัน้เนอืงๆ ใหป้รโุปรง่เถดิ,

อัชเชวะ กิจจะม�ตัปปัง โก ชัญญ� มะระณัง สุเว
 พึงทำ�คว�มเพียรเสียในวันนี้แหละ, ใครเล่�จะรู้คว�มต�ยในวันพรุ่ง

นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะห�เสเนนะ มัจจุน�
 เพร�ะว่�คว�มผัดเพี้ยนกับมัจจุร�ชผู้มีเสน�ใหญ่นั้น, 
 ย่อมไม่มีแก่เร�ทั้งหล�ย

เอวัง วิห�ริม�ต�ปิง อะโหรัตตะมะตันทิตัง, 
ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ สันโต อ�จิกขะเต มุนีติ
 พระมุนีผู้สงบ, ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปรกติอยู่อย่�งนี้, มีคว�มเพียร 
 ไม่เกียจคร้�นทั้งกล�งวันและกล�งคืนนั้นแลว่�, ผู้มีร�ตรีหนึ่งเจริญ,   
 ด้วยประก�รฉะนี้แล ฯ
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ปัจฉิมพุทโธว�ทป�ฐะ
(หันทะ มะยัง ปัจฉิมะพุทโธว�ทะป�ฐัง ภะณ�มะ เส ฯ)

หันทะท�นิ ภิกขะเว อ�มันตะย�มิ โว 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหล�ย, บัดนี้, เร�ขอเตือนท่�นทั้งหล�ยว่�

วะยะธัมม� สังข�ร� 
 สังข�รทั้งหล�ยมีคว�มเสื่อมไปเป็นธรรมด�

อัปปะม�เทนะ สัมป�เทถะ 
 ท่�นทั้งหล�ย, จงทำ�คว�มไม่ประม�ทให้ถึงพร้อมเถิด

อะยัง ตะถ�คะตัสสะ ปัจฉิม� ว�จ� 
 นี่เป็นพระว�จ�มีในครั้งสุดท้�ยของพระตถ�คตเจ้�

ธรรมปฏิบัติ

เพื่อชีวิตที่มีความสุขในวันปีใหม่ ๒๕๖๓  

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา 

เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า 

จะมากหรือน้อยก็ต้องให้ได้อะไรบ้าง
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วิธีขอกรรมฐ�น
 ให้ผู้ปฏิบัติธรรม กร�บพระวิปัสสน�จ�รย์พร้อมกัน ๓ ครั้ง  
ตัวแทนโยคีถือพ�นธูปเทียนแพขึ้นระหว่�งอก แล้วกล่�วคำ�ขอขม� 
พร้อมกันว่�

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมม�สัมพุทธัสสะ 
(ว่า ๓ จบ)

 ระตะนัตตะเย ปะม�เทนะ, ทะว�รัตตะเยนะ กะตัง,  
 สัพพัง อะปะร�ธัง, ขะมะตุ โน ภันเต,  
 อ�จะริเย ปะม�เทนะ, ทะว�รัตตะเยนะ กะตัง,  
 สัพพัง อะปะร�ธัง, ขะมะตุ โน ภันเต
 กรรมชั่วอันใดที่เป็นบ�ปอกุศล, อันข้�พเจ้�ได้ประม�ทพล�ดพลั้ง
ล่วงเกิน, ในคุณพระพุทธเจ้� พระธรรม พระสงฆ์, ในครูบ�อ�จ�รย์, 
ด้วยก�ย ว�จ� ใจ, ทั้งต่อหน้�และลับหลัง, จำ�ได้หรือจำ�ไม่ได้ก็ดี, ทั้งที ่
มีเจตน�หรือห�เจตน�มิได้, ขอให้ท่�นจงลุโทษ, โปรดอโหสิกรรมให้แก่ 
ข้�พเจ้�, เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขว�งต่อก�รปฏิบัติธรรมของข้�พเจ้�  
ในก�ลต่อไป 
(พระว่�)   อะหัง  โว  ขะม�มิ ตุมเหหิปิ เม ขะมิตัพพัง
(โยคีรับว่�) ขะม�มะ ภันเต. แล้วถว�ยดอกไม้ธูปเทียนแด่พระ
วิปัสสน�จ�รย์

ต่อไปให้สม�ท�นศีล ๘ พร้อมกันดังนี้...
 มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีล�นิ 
ย�จ�มะ
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 ทุติยัมปิ  มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ  
อัฏฐะ สีล�นิ ย�จ�มะ
 ตะติยัมป ิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ  
อัฏฐะ สีล�นิ ย�จ�มะ
(หม�ยเหตุ ถ้�โยคีคนเดียว ให้เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง เปลี่ยน   
ย�จ�มะ เป็น ย�จ�มิ)

(ต่อไปให้ว่�เป็นวรรคๆ ไป)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมม�สัมพุทธัสสะ
(ว่า ๓ จบ)

  พุทธัง สะระณัง คัจฉ�มิ
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉ�มิ
  สังฆัง สะระณัง คัจฉ�มิ
 ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉ�มิ
 ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉ�มิ
 ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉ�มิ
 ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉ�มิ
 ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉ�มิ
 ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉ�มิ

(พระว่�)  ติสะระณะคะมะนัง ปะริปุณณัง
(โยคีรับว่�)   อ�มะ ภันเต
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๑. ป�ณ�ติป�ต� เวระมะณี สิกข�ปะทัง สะม�ทิย�มิ
 ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท, คือเว้นจ�กก�รฆ่�สัตว์ด้วย
ตนเอง และใช้ให้คนอื่นฆ่�
๒. อะทินน�ท�น� เวระมะณี สิกข�ปะทัง สะม�ทิย�มิ
 ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท, คือเว้นจ�กก�รลักทรัพย์ด้วย
ตนเอง และใช้ให้คนอื่นลัก
๓. อะพ๎รัห๎มะจะริย� เวระมะณี สิกข�ปะทัง สะม�ทิย�มิ
 ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท, คือเว้นจ�กก�รประพฤติผิด
พรหมจรรย์คือร่วมประเวณี
๔. มุส�ว�ท� เวระมะณี สิกข�ปะทัง สะม�ทิย�มิ
 ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท, คือเว้นจ�กก�รพูดเท็จ
๕. สุร�เมระยะมัชชะปะม�ทัฏฐ�น� เวระมะณี สิกข�ปะทัง  
สะม�ทิย�มิ
 ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท, คือเว้นจ�กก�รด่ืมน้ำ�เม� 
และสิ่งเสพติดทุกชนิด อันเป็นที่ตั้งแห่งคว�มประม�ท
๖. วิก�ละโภชะน� เวระมะณี สิกข�ปะทัง สะม�ทิย�มิ
 ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท, คือเว้นจ�กก�รบริโภคอ�ห�ร
ในเวล�วิก�ล
๗. นัจจะคีตะว�ทิตะวิสูกะทัสสะนะ, ม�ล�คันธะวิเลปะนะ, 
ธ�ระณะมัณฑะนะวิภูสะณัฏฐ�น�, เวระมะณี สิกข�ปะทัง  
สะม�ทิย�มิ
 ข�้พเจ้�ขอสม�ท�นสกิข�บท, คือเว้นจ�กก�รฟอ้นรำ� ขบัรอ้ง, 
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ประโคมดนตรี ดูก�รละเล่นต่�งๆ, ตลอดจนลูบไล้ทัดทรงประดับ
ตบแต่งร่�งก�ย, ด้วยเครื่องหอม เครื่องย้อมเครื่องท� ทุกชนิด
๘. อุจจ�สะยะนะมะห�สะยะน� เวระมะณี สิกข�ปะทัง  
สะม�ทิย�มิ
 ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท, คือเว้นจ�กก�รนอนบนที่นอน
อันสูงใหญ่, ภ�ยในยัดด้วยนุ่นและสำ�ลี
(พระว่�)    อัปปะม�เทนะ สัมป�เทถะ
(โยคีรับว่�)  อ�มะ ภันเต

เสร็จแล้วกล่�วคำ�ขอพระกรรมฐ�นต่อไป...

คำ�สม�ท�นกรรมฐ�น
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมม�สัมพุทธัสสะ

(ว่า ๓ จบ)

๑. อิม�หัง ภะคะว� อัตตะภ�วัง ตุมห�กัง ปะริจจะช�มิ
 ข้�แต่สมเด็จพระผู้มีพระภ�คเจ้�, ข้�พระองค์ขอมอบก�ย
ถว�ยชีวิตต่อพระรัตนตรัย, คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
๒. อิม�หัง อ�จะริยะ อัตตะภ�วัง ตุมห�กัง ปะริจจะช�มิ
 ข้�แต่พระอ�จ�รย์ผู้เจริญ, ข้�พเจ้�ขอมอบก�ยถว�ยตัวต่อ
พระอ�จ�รย์ เพื่อเจริญวิปัสสน�กรรมฐ�น
๓. นิพพ�นัสสะ เม ภันเต สัจฉิกะระณัตถ�ยะ กัมมัฏฐ�นัง เทหิ
 ข้�แต่ท่�นผู้เจริญ ขอท่�นจงให้ซึ่งกรรมฐ�นแก่ข้�พเจ้�, เพื่อ
ทำ�ให้แจ้งซึ่งมรรค ผล นิพพ�น
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๔. เยเนวะ ยันติ นิพพ�นัง, พุทธ� เตสัญจะ ส�วะก�  
เอก�ยะเนนะ มัคเคนะ, สะติปัฏฐ�นะสัญญิน�
 พระพุทธเจ้�และเหล่�พระอริยส�วก, ได้ดำ�เนินไปสู่พระนิพพ�น 
ด้วยหนท�งเส้นนี้, อันเป็นท�งส�ยเอก, ซ่ึงนักปร�ชญ์ร�ชบัณฑิต 
ทั้งหล�ยรู้ทั่วกันแล้วว่�, ได้แก่สติปัฏฐ�น ๔
 ข�้พเจ�้ขอตัง้สัจอธิษฐ�นปฏญิ�ณตนต่อพระรตันตรัย, และ
ต่อครูบ�อ�จ�รย์ว่�, ต้ังแต่นี้ต่อไป ข้�พเจ้�จะต้ังอกต้ังใจประพฤติ 
ปฏิบัติจริงๆ, เท่�ท่ีตนส�ม�รถ เท่�ท่ีตนมีโอก�สจะปฏิบัติได้, เพื่อ 
เป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพ�น ในปัจจุบันก�ลนี้ด้วยเทอญ.
๕. อัทธุวัง เม ชีวิตัง, ธุวัง เม มะระณัง, อะวัสสัง มะย� 
มะริตัพพัง, มะระณะปะริโยส�นัง เม ชีวิตัง, ชีวิตะเมวะ อะน ิ
ยะตัง, มะระณัง นิยะตัง
 ชีวิตของเร�เป็นของไม่ยั่งยืน, คว�มต�ยเป็นของยั่งยืน, เร�
จะต้องต�ยแน่, เพร�ะว่�ชีวิตของเร�มีคว�มต�ยเป็นท่ีสุด, ชีวิตเป็น
ของไม่แน่นอนแท้, เป็นโชคอันดี เป็นล�ภอันประเสริฐ, ที่เร�ได้ม�
ปฏิบัติวิปัสสน�กรรมฐ�น, ไม่เสียทีท่ีได้เกิดม�เป็นมนุษย์ พบพระ-
พุทธศ�สน�
๖. อะหัง สุขิโต โหมิ, นิททุกโข โหมิ, อะเวโร โหมิ, อัพ๎ย�ปัชโฌ 
โหมิ, อะนีโฆ โหมิ สุขี อัตต�นัง ปะริหะร�มิ
 ขอให้ข้�พเจ้�มีคว�มสุข, ปร�ศจ�กคว�มทุกข์, ไม่มีเวร ไม่มีภัย 
ไม่มีคว�มเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน, ไม่มีคว�มลำ�บ�ก ไม่มีคว�ม
เดือดร้อน, ขอให้มีคว�มสุขรักษ�ตนอยู่เถิด
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๗. สัพเพ  สัตต� สุขิต� โหนตุ, นิททุกข� โหนตุ, อะเวร� 
โหนตุ, อัพ๎ย�ปัชฌ� โหนตุ, อะนีฆ� โหนตุ, สุขี อัตต�นัง  
ปะริหะรันตุ
 ขอให้สัตว์ทั้งหล�ยทุกตัวตน จงเป็นผู้มีคว�มสุข, ปร�ศจ�ก
คว�มทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย, ไม่มีคว�มเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน, 
ไม่มีคว�มลำ�บ�ก ไม่มีคว�มเดือดร้อน, ขอให้มีคว�มสุข รักษ�ตนอยู่เถิด
๘. อิม�ยะ ธัมม�นุธัมมะปะฏิปัตติย�, ระตะนัตตะยัง ปูเชมิ
 ข้�พเจ้�ขอบูช�พระรัตนตรัย, ด้วยก�รปฏิบัติธรรมสมควร 
แก่ธรรมนี้, และด้วยสัจว�จ�ท่ีได้กล่�วอ้�งม�น้ี, ขอให้ข้�พเจ้�   
ได้สำ�เร็จผลสมคว�มปร�รถน� ในเวล�อันไม่ช้�ด้วยเทอญ

เสร็จแล้วกร�บลง ๓ ครั้ง 

หลักก�รปฏิบัติให้ได้ผล ๕ ประก�รคือ
 ๑. เก็บส�ยต� (นั่งทอดส�ยต� ๑ ศอก เดินทอดส�ยต� ๔ ศอก)
 ๒. เก็บว�จ� (งดพูด)
 ๓. เคลื่อนไหวช้�ๆ เหมือนคนป่วย
 ๔. สังเกตดูอ�ก�รหนัก เบ� ตึง ไหว ฯลฯ
 ๕. ปฏิบัติธรรมให้ติดต่อต่อเนื่อง ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้�นอน
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วิธีขอขม�พระรัตนตรัย
  เมื่อโยคีอยู่ปฏิบัติธรรมครบกำ�หนดแล้ว ต้องก�รจะล�กลับบ้�น
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ให้กร�บพระวิปัสสน�จ�รย์พร้อมกัน ๓ ครั้ง (ตัวแทนโยคีถือ 
พ�นธูปเทียนแพขึ้นระหว่�งอก) กล่�วคำ�ขอขม�พร้อมกันดังนี้...

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมม�สัมพุทธัสสะ
(ว่า ๓ จบ)

 ระตะนัตตะเย ปะม�เทนะ, ทะว�รัตตะเยนะ กะตัง, 
 สัพพัง อะปะร�ธัง, ขะมะตุ โน ภันเต, 
 อ�จะริเย ปะม�เทนะ, ทะว�รัตตะเยนะ กะตัง, 
 สัพพัง อะปะร�ธัง, ขะมะตุ โน ภันเต
 กรรมชั่วอันใดที่เป็นบ�ปอกุศล, อันข้�พเจ้�ได้ประม�ทพล�ดพลั้ง
ลว่งเกนิ, ในคุณพระพทุธเจ้� พระธรรม พระสงฆ,์ ในครบู�อ�จ�รย,์ ด้วย
ก�ย ว�จ� ใจ, ทัง้ต่อหน�้และลบัหลงั, จำ�ได้หรอืจำ�ไมไ่ด้กดี็, ท้ังท่ีมเีจตน�
หรือห�เจตน�มิได้, ขอให้ท่�นจงลุโทษ, โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้�พเจ้�, 
เพื่อไม่ให้เป็นบ�ปเป็นอกุศลกรรมแก่กันต่อไป

(พระว่�) อะหัง โว ขะม�มิ ตุมเหหิปิ เม ขะมิตัพพัง
(โยคีรับว่�) ขะม�มะ ภันเต

  ต่อจ�กนี้ไปถว�ยดอกไม้ธูปเทียนแด่พระวิปัสสน�จ�รย์ เสร็จ
แล้วกล่�วคำ�สม�ท�นศีล ๕ ต่อไป
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คำ�ขอศีล ๕
 มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีล�นิ ย�จ�มะ
ทุติยัมปิ  มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีล�นิ ย�จ�มะ
ตะติยัมปิ  มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีล�นิ ย�จ�มะ
(หม�ยเหตุ ถ้�โยคีคนเดียว ให้เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง เปลี่ยน 
ย�จ�มะ เป็น ย�จ�มิ)

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมม�สัมพุทธัสสะ
(ว่า ๓ จบ)

  พุทธัง สะระณัง คัจฉ�มิ
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉ�มิ
  สังฆัง สะระณัง คัจฉ�มิ
 ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉ�มิ
 ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉ�มิ
 ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉ�มิ
 ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉ�มิ
 ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉ�มิ
 ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉ�มิ
(พระว่�)  ติสะระณะคะมะนัง ปะริปุณณัง
(โยคีรับว่�)   อ�มะ ภันเต
๑. ป�ณ�ติป�ต� เวระมะณี สิกข�ปะทัง สะม�ทิย�มิ
 ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท, คือเว้นจ�กก�รฆ่�สัตว์ด้วยตนเอง 
และใช้ให้คนอื่นฆ่�
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๒. อะทินน�ท�น� เวระมะณี สิกข�ปะทัง สะม�ทิย�มิ
 ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท, คือเว้นจ�กก�รลักทรัพย์ด้วยตนเอง 
และใช้ให้คนอื่นลัก

๓. ก�เมสุ มิจฉ�จ�ร� เวระมะณี สิกข�ปะทัง สะม�ทิย�มิ
 ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท, คือเว้นจ�กก�รประพฤติผิดในส�มี
หรือภรรย�ของผู้อื่น

๔. มุส�ว�ท� เวระมะณี สิกข�ปะทัง สะม�ทิย�มิ
 ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท, คือเว้นจ�กก�รพูดเท็จ

๕. สุร�เมระยะมัชชะปะม�ทัฏฐ�น� เวระมะณี สิกข�ปะทัง  
สะม�ทิย�มิ
 ข้�พเจ้�ขอสม�ท�นสิกข�บท, คือเว้นจ�กก�รด่ืมน้ำ�เม�และ  
สิ่งเสพติดทุกชนิด อันเป็นที่ตั้งแห่งคว�มประม�ท

(พระว่�) อิม�นิ ปัญจะ สิกข�ปะท�นิ สีเลนะ สุคะติง ยันติ ฯลฯ
(โยคีรับว่�) ส�ธุ ส�ธุ ส�ธุ

เสร็จแล้วกร�บพร้อมกัน ๓ ครั้ง เป็นเสร็จพิธี
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คำ�แผ่เมตต�แก่สรรพสัตว์
สำ�นวน พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. (ประจ�ก สิริวณฺโณ)

  ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย ขอแผ่เมตต� ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหล�ย มีบิด�
ม�รด� ครูบ�อ�จ�รย์ ท่�นผู้มีบุญคุณ ท่�นผู้มีพระคุณ ตลอดถึงสรรพสัตว ์
ท้ังหล�ย มีมนุษย์ สมุททเทวด� ภุมมัฏฐเทวด� รุกขเทวด� อ�รักข- 
เทวด� อ�ก�สัฏฐเทวด� เทวด�ที่รักษ�บ้�น เทวด�ที่รักษ�เมือง เทวด�
ที่รักษ�วัดว�ศ�สน� และเทวด�ที่รักษ� (ช่ือสถ�นที่แผ่เมตต�) ศูนย์
ปฏิบัติธรรมต�ณัง เลณัง แห่งนี้ สัมม�เทวด� มิจฉ�เทวด�ทั้งหล�ย 
ตลอดถึงเปรตทั้งหล�ย เดรัจฉ�นทั้งหล�ย ที่อยู่ใกล้ตัวข้�พเจ้�ก็ดี  
ที่อยู่ไกลตัวข้�พเจ้�ก็ดี ขอให้ท่�นทั้งหล�ยเหล่�นั้น จงอยู่ร่วมกันด้วย
คว�มร่มเย็นเป็นสุข อย่�ได้มีเวรซ่ึงกันและกันเลย อย่�ได้เบียดเบียน 
ซึ่งกันและกันเลย อย่�ได้มีคว�มทุกข์ก�ยทุกข์ใจเลย จงมีคว�มสุขก�ย
สุขใจ รักษ�ตนให้พ้นจ�กทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

คำ�อุทิศส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์
สำ�นวน พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. (ประจ�ก สิริวณฺโณ)

 ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย ขอน้อมอุทิศบุญกุศล ที่ได้บำ�เพ็ญม�แล้วนี้  
มีบุญกุศลที่เกิดจ�กก�รให้ท�นก็ดี รักษ�ศีลก็ดี เจริญวิปัสสน�กรรมฐ�น
ก็ดี ได้แผ่เมตต�ก็ดี แด่สรรพสัตว์ทั้งหล�ย มีบิด�ม�รด� ครูบ�อ�จ�รย์ 
ท่�นผู้มีบุญคุณ ท่�นผู้มีพระคุณ ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหล�ย มีมนุษย์ 
และสมุททเทวด� ภุมมัฏฐเทวด� รุกขเทวด� อ�รักขเทวด� อ�ก�สัฏฐ-
เทวด� เทวด�ที่รักษ�บ้�น เทวด�ที่รักษ�เมือง เทวด�ที่รักษ�วัดว�
ศ�สน� และเทวด�ที่รักษ� (ชื่อสถ�นที่แผ่อุทิศส่วนกุศล) ศูนย์ปฏิบัติ-
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ธรรมต�ณัง เลณัง แห่งนี้ สัมม�เทวด� มิจฉ�เทวด�ทั้งหล�ย ตลอดถึง
เปรตทั้งหล�ย เดรัจฉ�นทั้งหล�ย ที่อยู่ใกล้ตัวข้�พเจ้�ก็ดี ที่อยู่ไกลตัว
ข้�พเจ้�ก็ดี เมื่อท่�นทั้งหล�ยเหล่�นั้นได้รับรู้แล้ว จงอนุโมทน� ในส่วน
แห่งบุญกุศล ที่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ยได้น้อมอุทิศให้แล้วนี้ ห�กท่�นทั้งหล�ย
เหล่�นั้น ได้ถึงทุกข์ ก็ขอให้พ้นจ�กทุกข์ ห�กท่�นทั้งหล�ยเหล่�นั้น
ประสบสุข ก็ขอให้มีคว�มสุขยิ่งๆ ขึ้นไป 
 ด้วยอำ�น�จแห่งบุญกุศล ที่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ยได้บำ�เพ็ญม�แล้วนี้ 
จงเป็นพลวปัจจัย เป็นอุปนิสัยต�มส่ง ให้เกิดปัญญ�ญ�ณ ทั้งช�ตินี้และ
ช�ติหน้� ตลอดช�ติอย่�งยิ่ง จนถึงคว�มพ้นทุกข์คือพระนิพพ�น 
ตร�บใด ท่ีข้�พเจ้�ทั้งหล�ยยังต้องเวียนว่�ยต�ยเกิดอยู่ในวัฏสงส�ร  
ชื่อว่�คว�มอดอย�ก ชื่อว่�คว�มลำ�บ�ก ชื่อว่�คว�มข�ดแคลนใดๆ อย่�
ได้มีแก่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย ทั้งในปัจจุบันภพนี้ และอน�คตภพ ที่ข้�พเจ้�ทั้ง
หล�ย ยังต้องเกิดนั้นๆ เทอญ (รับว่� ส�ธุ ส�ธุ ส�ธุ พร้อมกัน) 

อ�นิสงส์ก�รแผ่เมตต� ๑๑ ประก�ร คือ

 ๑. หลับเป็นสุข  ๗. ไม่ต�ยด้วยศัสตร�วุธ ไฟ ย�พิษ
 ๒. ตื่นเป็นสุข ๘. สม�ธิตั้งมั่นได้ไว
 ๓. ไม่ฝันร้�ย ๙. ใบหน้�ผ่องใส
 ๔. มนุษย์รัก ๑๐. ไม่หลงต�ย
 ๕. อมนุษย์รัก ๑๑. ต�ยแล้วไปเกิดเป็นพรหม
 ๖. เทวด�รักษ�
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ต�ร�งโครงก�รอบรมวิปัสสน�กัมมัฏฐ�น ประจำ�ปี ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช ๖๐ ปี 

๙๑ หมู่ ๔ บ้�นพันหลัง ต.สำ�ร�ญร�ษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๔๒๗๐๕ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๖-๙๔๙๙๖๙๔

ลำ�ดับที่ หลักสูตร วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ยืนยัน จำ�นวน

๑. ๔-๑๔ มกร�คม ๒๕๖๓
บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์

๒ ต.ค. ๖๒ เป็นต้นไป
จนกว่�จะเต็ม

๒๐ ธ.ค. ๖๒ ๙๑

๒. ๑-๑๖ เมษ�ยน ๒๕๖๓
บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์

๓ ก.พ. ๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่�จะเต็ม

๑๕ มี.ค. ๖๓ ๙๑

๓. ๒๐ เมษ�ยน-
๒๐ พฤษภ�คม ๒๕๖๓

เฉพ�ะพระสงฆ์

๓ ก.พ. ๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่�จะเต็ม

๓ เม.ย. ๖๓ ๙๑

๔. เข้�พรรษ� 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 เปน็ต้นไป
จนกว่�จะเต็ม

ทั้ง ๖ รอบ ๒๑ มิ.ย. ๖๓
๓ ก.ค. ๖๓
๑๘ ก.ค. ๖๓
๓ ส.ค. ๖๓
๑๘ ส.ค. ๖๓
๓ ก.ย. ๖๓

๙๑

๕. ๕-๑๒ ธันว�คม ๒๕๖๓
บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์

๑ ต.ค. ๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่�จะเต็ม

๑๐ พ.ย. ๖๓ ๙๑

๖. ๑๘-๒๘ ธันว�คม ๒๕๖๓
บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์

๑ ต.ค. ๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่�จะเต็ม

๒ ธ.ค. ๖๓ ๙๑

๗. ๔-๑๔ มกร�คม ๒๕๖๔
บุคคลทั่วไป/พระสงฆ์

๑ ต.ค. ๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่�จะเต็ม

๒๐ ธ.ค. ๖๓ ๙๑

ข้อแนะนำ�   
 ๑. โปรดอ่�นร�ยละเอียดระเบียบก�รรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร 
 ๒. ส่งใบสมัคร และเอกส�รได้ที่สำ�นักง�น หรือท�งไปรษณีย์ ในวันที่เปิดรับสมัคร  
  (ศูนย์ฯ ไม่รับพิจ�รณ�ใบสมัครที่ส่งก่อนกำ�หนด) ผู้ที่ส่งใบสมัครท�งไปรษณีย์ 
  ท�งศูนย์ฯ จะยึดถือวันที่ ที่ประทับตร�ไปรษณีย์ต้นท�งเป็นวันส่งใบสมัคร 
 ๓. ศูนย์ฯ ไม่รับสมัครท�งโทรศัพท์ และท�งโทรส�ร (แฟกซ์) 
 ๔. *ช่วงเข้�พรรษ� ท�งศูนย์ฯ จะเปิดอบรมทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ของเดือน  
 ๕. ต�ร�งอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มคว�มเหม�ะสม 
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ระเบียบก�รสมัคร
วิธีก�รสมัคร  
 ๑. กรอกใบสมัคร และแนบเอกส�รดังนี้   
   ๑. รูปถ่�ย ๑ นิ้ว ๑ ใบ (กรณีเคยเข้�ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ฯ แล้ว ไม่ต้อง
   แนบรูปถ่�ย)   
   ๒. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือสำ�เน�หนังสือสุทธิ (สำ�หรับพระสงฆ์)   
   ๓. ซองเปล่� จ่�หน้�ซองถึงตัวท่�นเอง พร้อมติดแสตมป์ ๓ บ�ท ๑ ดวง   
 ๒. โปรดอ่�นร�ยละเอียดระเบียบก�รรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร   
 ๓. ส่งใบสมัคร และเอกส�รได้ที่สำ�นักง�น หรือท�งไปรษณีย์ ในวันที่เปิดรับสมัคร    
  (ศูนย์ฯ ไม่รับพิจ�รณ�ใบสมัครที่ส่งก่อนกำ�หนด)    
  *สำ�หรับผู้ที่ส่งใบสมัครท�งไปรษณีย์ ท�งศูนย์ฯ จะยึดถือวันที่ที่ประทับตร�
  ไปรษณีย์ต้นท�ง เป็นวันส่งใบสมัคร   
 ๔. ศูนย์ฯ ไม่รับสมัครท�งโทรศัพท์ และท�งโทรส�ร (แฟกซ์)   

ก�รตอบรับของศูนย์    
 ๑. ศูนย์ฯ จะพิจ�รณ�ใบสมัคร และส่งใบตอบรับให้ผู้สมัครที่ได้รับพิจ�รณ�เข้�อบรม   
  ก่อนวันเปิดอบรมประม�ณ ๑ เดือน ท�งไปรษณีย์ด้วยซองจดหม�ยดังแนบ   
 ๒. ผู้ที่ไม่ได้รับใบตอบรับจ�กศูนย์ฯ ถือว่�ท่�นอยู่ในฐ�นะ “ผู้ติดสำ�รอง"

ก�รยืนยันของผู้สมัคร    
 ๑. ผู้สมัครที่ได้รับใบตอบรับจ�กศูนย์ฯ ต้องยืนยันหรือยกเลิกก�รปฏิบัติด้วย
  ตัวท่�นเอง ท�งโทรศัพท์ที่หม�ยเลข ๐๕๓-๐๔๒๗๐๕ 
  หรือ ๐๘๖-๙๔๙๙๖๙๔   
  ในเวล� ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ของวันที่ให้ยืนยัน ผู้ที่ไม่ยืนยันถือว่�สละสิทธิ์   
 ๒. กรณีผู้ที่ติดสำ�รอง โปรดโทรศัพท์สอบถ�มสิทธิ์ก�รเข้�อบรมก่อนวันเปิด
  อบรมประม�ณ ๑๐ วัน   
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ก�รลงทะเบียนเข้�อบรม    
 ๑. ผู้มีสิทธิ์เข้�อบรมต้องลงทะเบียนก่อนเวล� ๐๘.๐๐ น. ของวันเปิดอบรม 
  ด้วยก�รแสดงบัตรประจำ�ตัวประช�ชน และใบตอบรับ หรือม�ลงทะเบียน
  ล่วงหน้�ในช่วงเย็นของวันก่อนเปิดอบรม ๑ วัน   
 ๒. ศูนย์ฯ จะพิจ�รณ�ผู้ที่ได้รับก�รตอบรับ หรือได้ส่งใบสมัครไว้แล้วเท่�นั้น   
 ๓. ไม่ส�ม�รถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้�อบรมแทนได้    

หม�ยเหตุ    
 ท่�นส�ม�รถขอรับใบสมัครได้ที่สำ�นักง�น หรือด�วน์โหลดใบสมัครได้ที่   
 http://tananglaenang.wordpress.com หรือ จะขอรับใบสมัครท�งจดหม�ย    
 (กรุณ�ส่งซองเปล่�จ่�หน้�ซองถึงตัวท่�นเอง พร้อมติดแสตมป์ ๕ บ�ท ๑ ดวง)   

สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือ
ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์อยู่ไม่สุกใส
หากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ

เราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นา
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ระเบียบก�รอบรม
หลักสูตรวิปัสสน�กัมมัฏฐ�น สติปัฏฐ�น ๔

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช ๖๐ ปี
๙๑ หมู่ ๔ บ้�นพันหลัง ต.สำ�ร�ญร�ษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐

 ๑. เป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธ�ในก�รปฏิบัติวิปัสสน�กัมมัฏฐ�นในแนวสติปัฏฐ�น ๔ 
และส�ม�รถเปิดใจยอมรับเทคนิคใหม่ๆ ในก�รปฏิบัติที่พระวิปัสสน�จ�รย์ถ่�ยทอดให้ 
ด้วยคว�มเต็มใจ
 ๒. นักปฏิบัติจะต้องระลึกเสมอว่� เร�ม�ปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจ ขัดเกล�
กิเลสตัณห�ให้เบ�บ�งลง มิใช่ม�เพื่อห�คว�มสุข ในก�รอยู่ดีกินดี เร�จึงต้องใช้คว�ม
อดทนเป็นพิเศษต่อคว�มไม่สะดวก และกระทบกระทั่ง ซ่ึงสิ่งเหล่�นี้ล้วนเป็นเครื่อง
ทดสอบคว�มอดทน และคุณธรรมของนักปฏิบัติว่�มีอยู่ม�กน้อยเพียงใด
 ๓. นักปฏิบัติจะต้องอยู่ในบริเวณท่ีกำ�หนดให้เท่�นั้น ไม่ควรออกนอกสถ�นที่
ปฏิบัติ ถ้�มีธุระจำ�เป็น ต้องออกจ�กศูนย์ฯ ต้องได้รับอนุญ�ตจ�กพระวิปัสสน�จ�รย์
เสียก่อน
 ๔. ไม่ควรสลับสับเปลี่ยนสิ่งของประจำ�ห้อง หรือหยิบกลับไปบ้�น ก่อนได้รับ
อนุญ�ต (ถ้�ของใช้มีปัญห� ให้แจ้งเจ้�หน้�ที่ศูนย์ฯ)
 ๕. ท�งศูนย์ฯ ได้จัดที่พักไว้โดยเฉพ�ะ มีไฟฟ้� น้ำ� ห้องน้ำ� ห้องส้วมพร้อม  
ขอคว�มร่วมมือ ได้โปรดช่วยกัน ใช้น้ำ� ไฟ อย่�งประหยัด (ไม่ควรเปิดน้ำ� ไฟ และ
พัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่ในห้องพัก) และโปรดทำ�คว�มสะอ�ดห้องพัก ห้องน้ำ� รวมท้ัง
ดูแลรักษ�ของใช้ประจำ�ห้อง และเมื่อจะกลับบ้�นให้ตรวจสอบเครื่องใช้ทุกอย่�งให้อยู่ครบ 
ก่อนส่งคืนห้องให้เจ้�หน้�ที่ 
 ๖. กุฏิที่จัดไว้เป็นห้องปฏิบัติเฉพ�ะพระสงฆ์ก็ดี บุรุษก็ดี สตรีก็ดี ห้�มมิให้  
เพศตรงข้�มเข้�ไปนอน หรือใช้ห้องน้ำ� ห้องส้วม โดยเด็ดข�ด
 ๗. นักปฏิบัติจะต้องไม่นำ�ของมีค่�ติดตัวม�ด้วย ห�กสูญห�ยท�งศูนย์ฯ จะไม่ 
รับผิดชอบ ไม่ว่�กรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ถ้�นำ�ม�แล้ว ต้องเก็บไว้กับตัวเสมอ)
 ๘. ห�กมีคว�มจำ�เป็นต้องก�รจะฝ�กซื้อของ ให้แจ้งเจ้�หน้�ที่ (เขียนใส่ในกล่อง
ขอคว�มช่วยเหลือ พร้อมเลขห้องพัก)
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 ๙. ห้�มมิให้ผู้เข้�ปฏิบัติให้เงิน หรือของมีค่�ใดๆ กับเจ้�หน้�ที่ในศูนย์ฯ ห�ก
ต้องก�รบริจ�ค ให้บริจ�คที่ฝ่�ยก�รเงินของศูนย์ฯ เท่�นั้น เพื่อจัดสรรให้เจ้�หน้�ที่โดย
ทั่วถึงกัน
 ๑๐. ห�กต้องก�รส่งเสื้อผ้�ซัก ให้ว�งไว้ที่หน้�ห้องท�งขึ้นบันไดเท่�นั้น เจ้�หน้�ที ่
จะไม่เข้�ไปเก็บเสื้อผ้�ในห้องของท่�น (ชิ้นละ ๑๐ บ�ท จะม�เก็บประม�ณ ๐๖.๐๐ น. 
ของทุกวัน) และทิ้งขยะในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้
 ๑๑. ผู้ปฏิบัติจะต้องงดเว้นจ�กของเสพติดทุกชนิด อ�ทิ เครื่องดื่มที่มีส�รค�เฟอีน 
บุหรี่ หม�ก เครื่องดองของมึนเม� เป็นต้น และห้�มนำ�ย�เสพติดทุกชนิดเข้�ม�ใน
บริเวณศูนย์ฯ เป็นอันข�ด 
 ๑๒. ท�งศูนย์ฯ มีขวดน้ำ�ด่ืมว�งไว้ที่ศ�ล�รับอ�ห�รของแต่ละโซน ผู้ปฏิบัติ
ส�ม�รถบริก�รตัวเองนำ�ไปใช้ดื่มที่ห้อง แล้วเอ�ขวดเก่�ม�เปลี่ยนเอ�ขวดใหม่ไปใช้ได้
 ๑๓. เมื่อเข้�กรรมฐ�นแล้ว ห้�มสวดมนต์ อ่�นหนังสือ เขียนหนังสือ ฟังวิทยุ 
ถว�ยข้�วพระพุทธ ทำ�ก�ยบริห�ร โยคะ และใช้โทรศัพท์โดยเด็ดข�ด (กรุณ�ฝ�ก
โทรศัพท์มือถือไว้กับเจ้�หน้�ท่ี ห�กเจ้�หน้�ท่ี หรือวิทย�กรพบว่�มีก�รใช้โทรศัพท์  
ท�งศูนย์ฯ จะตักเตือนไม่เกิน ๒ ครั้ง แล้วจะดำ�เนินก�รต�มกฎข้อที่ ๒๔ ต่อไป)  
 ๑๔. พึงเจริญสติ กำ�หนดรู้อ�ก�รของก�ย ใจ อย่�งช้�ๆ สม่ำ�เสมอ และต่อเนื่อง 
ทั้งในศ�ล�ปฏิบัติธรรม ห้องรับประท�นอ�ห�ร ห้องนอน ทุกๆ ขณะระหว่�งก�รปฏิบัติ 
แม้ในเวล�พักเปลี่ยนอิริย�บถ
 ๑๕. ไม่ติดต่อกับใครตลอดระยะเวล�ของก�รปฏิบัติ เว้นแต่มีเหตุจำ�เป็นจริงๆ  
และต้องได้รบัอนญุ�ตจ�กพระวปัิสสน�จ�รย ์หรอืผูช่้วยพระวิปสัสน�จ�รย ์เพือ่พจิ�รณ�
ต�มคว�มเหม�ะสมก่อน
 ๑๖. ในย�มค่ำ�คืนห�กไม่สบ�ย หรือต้องก�รคว�มช่วยเหลือจ�กผู้ประส�นง�น  
ให้ใช้โทรศัพท์ภ�ยในกุฏิโทรห�ย�ม (รปภ.) เบอร์ ๑๙๑ ย�มจะไปบอกให้เจ้�หน้�ที่ทร�บ
 ๑๗. ห�กมีคว�มไม่สบ�ยก�ย ไม่สบ�ยใจ ให้ปรึกษ�พระวิปัสสน�จ�รย์ หรือผู้ช่วย 
พระวิปัสสน�จ�รย์เท่�นั้น
 ๑๘. ในช่วงเวล�ปฏิบัติธรรม ให้ลงปฏิบัติธรรมที่ศ�ล�ปฏิบัติธรรมเท่�นั้น ยกเว้น
จะได้รับอนุญ�ตจ�กพระวิปัสสน�จ�รย์ ให้ปฏิบัติในที่พักได้ แต่ห้�มปิดประตูปฏิบัติอยู่
ในห้องนอน ให้ปฏิบัติที่ระเบียงหน้�ห้องพัก (เพื่อพระวิปัสสน�จ�รย์ หรือผู้ช่วยพระ
วิปัสสน�จ�รย์จะได้เดินดูก�รปฏิบัติธรรมได้) และเวล�กล�งคืน ให้เปิดไฟปฏิบัติ 
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 ๑๙. ห้�มคุย บอก หรือถ�มสภ�วธรรมกับผู้ปฏิบัติด้วยกันเองเป็นอันข�ด  
เพร�ะจะเป็นภัยแก่ผู้ที่กำ�ลังปฏิบัติท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยจะทำ�ให้อ�รมณ์ฟุ้งซ่�น
และเสียสม�ธิ ห�กมีคว�มสงสัยในก�รปฏิบัติอย่�งไรแล้ว ให้เก็บไว้สอบถ�ม พระ
วิปัสสน�จ�รย์ 
 ๒๐. ต้องส่งอ�รมณ์ ต�มวัน / เวล� / สถ�นที่ ที่พระวิปัสสน�จ�รย์กำ�หนดให้ 
และกรุณ�ไปถึงก่อนเวล� ๑๐ น�ที
 ๒๑. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องถือศีล ๘ โดยเคร่งครัด (ไม่แต่งหน้�ท�แป้ง ไม่ใช้ของ
หอมต่�งๆ) ห�กท่�นถือศีลบริสุทธิ์เท่�ใด ผลจ�กก�รปฏิบัติจะบังเกิดได้ชัดเจน (ผู้ที่
ป่วยและต้องท�นอ�ห�รก่อนท�นย� ให้แจ้งผู้ช่วยพระวิปัสสน�จ�รย์ เพื่อขออนุญ�ต
พระวิปัสสน�จ�รย์ก่อน)
 ๒๒. ให้นั่งประจำ�ที่ทุกๆ วัน โดยหันหน้�ไปท�งพระประธ�น แล้วเดินจงกรมต�ม
แนวของอ�สนะ ไม่ควรเปลี่ยนที่เดินจงกรม หรือที่นั่ง เพร�ะเป็นก�รรบกวนผู้ปฏิบัติ
ท่�นอื่น (ห�กมีปัญห� ให้ปรึกษ�ผู้ช่วยพระวิปัสสน�จ�รย์)
 ๒๓. ต่ืนตี ๐๔.๐๐ น. และเข้�นอน ๒๒.๐๐ น. หรือต�มที่พระวิปัสสน�จ�รย์
กำ�หนดให้
 ๒๔. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มกฎระเบียบ ดังกล่�วข้�งต้น และได้
รับก�รตักเตือน จ�กพระวิปัสสน�จ�รย์ หรือผู้ช่วยพระวิปัสสน�จ�รย์แล้ว ก็ยังคง
ประพฤติเช่นเดิมอยู่ ผู้ปฏิบัติต้องยินยอมที่จะออกจ�กศูนย์ฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
ทั้งสิ้น และในก�รเข้�ปฏิบัติธรรมครั้งต่อๆ ไป ท�งศูนย์ฯ จะพิจ�รณ�ที่จะไม่รับ      
ผู้ปฏิบัติที่ฝ่�ฝืนกฎระเบียบเป็นนิจ 

        พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. (ประจ�ก สิริวณฺโณ)
                  พระวิปัสสน�จ�รย์
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กำ�หนดก�ร
โครงก�รปฏิบัติธรรมวิปัสสน�กรรมฐ�น

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช ๖๐ ปี
๙๑ ม. ๔ บ้�นพันหลัง ต.สำ�ร�ญร�ษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กำ�หนดก�รวันเปิดอบรม กำ�หนดก�รวันปิดอบรม

๐๖.๐๐-๑๐.๐๐ น. รับประท�นอ�ห�รเช้�
ที่โรงบำ�รุงขันธ์ 
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.  พร้อมกันท่ีจิตตปริโยทปนศ�ล�
ฟังก�รปฐมนิเทศ
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์, รับประท�น
อ�ห�รกล�งวัน
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ขอขม�, ขอศีล, ขอกรรมฐ�น, 
ฟังธรรมบรรย�ย
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ดื่มน้ำ�ป�นะ
๑๘.๐๐-๒๑.๓๐ น. ชมวีดีโอส�ธิต พระวิปัสสน�จ�รย์
นำ�ฝึกปฏิบัติ
๒๒.๐๐-๐๔.๐๐ น. พักผ่อน นอนกรรมฐ�น

๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๔.๐๐-๐๖.๐๐ น. เดินจงกรม / นั่งสม�ธิ
๐๖.๐๐-๐๖.๔๕ น. รับประท�นอ�ห�รเช้�
๐๖.๔๕ น. พร้อมกันที่จิตตปริโยทปนศ�ล�
๐๖.๔๕-๐๙.๐๐ น. รวบรวมปัจจัยบูช�ธรรม,  
 
 ตอบแบบประเมิน, แสดงคว�มรู้สึก            
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. เริ่มพิธีปิดก�รอบรม
- พระวิปัสสน�จ�รย์ จุดธูป-เทียน 
 บูช�พระรัตนตรัย และนำ�ไหว้พระสวดมนต์
- พระวิปัสสน�จ�รย์ ให้โอว�ท
- ขอขม� 
- ถว�ยปัจจัย และเครื่องไทยธรรม แด่พระ

 วิปัสสน�จ�รย์ พระโยค�วจร และมอบ
 วัตถุท�นแด่แม่ชี
- พระวิปัสสน�จ�รย์ให้พร นำ�แผ่เมตต� 
 และอุทิศบุญกุศล
- สม�ท�นศีล ๕
- กร�บล�พระรัตนตรัย
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. รับประท�นอ�ห�รกล�งวัน / 
 เดินท�งกลับ
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กำ�หนดก�รปฏิบัติประจำ�วันก�รอบรมวิปัสสน�กรรมฐ�น
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช ๖๐ ปี

๐๔.๐๐ น. ตื่นนอนด้วยสติ

๐๕.๐๐ น.-๐๖.๐๐ น.  ปฏิบัติธรรมพร้อมกันบนศ�ล�

๐๖.๐๐ น.-๐๘.๐๐ น.  รับประท�นอ�ห�รเช้�ด้วยสติ

๐๘.๐๐ น.-๑๐.๓๐ น.  ปฏิบัติธรรมพร้อมกันบนศ�ล�/ส่งอ�รมณ์

๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.  รับประท�นอ�ห�รกล�งวันด้วยสติ

๑๓.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.  ปฏิบัติธรรมพร้อมกันบนศ�ล� 

๑๔.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.  ส่งอ�รมณ์

๑๗.๐๐ น.-๑๘.๓๐ น.  ดื่มน้ำ�ป�นะ - อ�บน้ำ�

๑๙.๐๐ น.-๒๑.๓๐ น.  ฟังธรรมบรรย�ย - ปฏิบัติธรรม

๒๒.๐๐ น.-๐๔.๐๐ น.  เข้�นอน พักผ่อน หลับด้วยสติ
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ต�ร�งสอนกรรมฐ�น  ประจำ�ปี ๒๕๖๓
สอนโดย...พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. (หลวงพ่อประจ�ก สิริวณฺโณ)-พระอธิก�รสว่�ง ติกฺขวีโร                                                       

พระมห�ทองมั่น สุทฺธจิตฺโต-พระปลัดอำ�น�จ ขนฺติโก-พระครูประภ�ศส�รคุณ 
พระมห�บุญธรรม ปุญฺญธมฺโม - พระสุทฺธิ สุทธิปญฺโญ

วัน/เดือน/ปี ที่สอน สถ�นที่สอนกรรมฐ�น - อ�จ�รย์ที่สอน
๔-๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓                  ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต�ณัง  เลณัง เฉลิมร�ช ๖๐ ปี ต.สำ�ร�ญร�ษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม่        
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสน�จ�รย์
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6 

๒๑-๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓ ยุวพุทธิกสม�คมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ ๑) ซอยเพชรเกษม ๕๔ แขวงบ�งด้วน 
เขตภ�ษีเจริญ กรุงเทพฯ 
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. – พระอ�จ�รย์สว่�ง ติกฺขวีโร- พระมห�
ทองมั่น สุทฺธจิตฺโต  
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 0-2455-2525

๑๕ ม.ค.-๒๙ มี.ค. 
๒๕๖๓

สถ�นปฏิบัติธรรม วัดท่�ทุ่ม ต.สันพระเนตร อ.สันทร�ย จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูประภ�ศส�รคุณ
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 081-111-1707 (เร่ิมรับสมัครและจองวันท่ี 1-3 ธ.ค. ทุกปี)

วันเส�ร์ท่ี ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๓ ทำ�บุญคล้�ยวันเกิด พระอ�จ�รย์สว่�ง ติกฺขวีโร                                                                                       
จัดที่วัดวิปัสสน�ติกขวน�ร�ม ต.วังหมี อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครร�ชสีม� 
สอบถ�มร�ยละเอียด : โทร. 089-742-5111,086-8727345

๑-๕ ก.พ. ๒๕๖๓ สถ�นปฏิบัติธรรม ไร่ปุณยวีร์  อ.ป�กช่อง  จ.นครร�ชสีม�
สอนโดย : พระมห�ทองมั่น สุทฺธจิตฺโต - พระปลัดอำ�น�จ ขนฺติโก
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. คุณมณฑ�ทิพย์ (แดง) 081-829-4942

๑๔-๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ ศูนย์วิปัสสน�ยุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ๒) ต.คลองส�ม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธ�นี 
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. – พระอ�จ�รย์สว่�ง ติกฺขวีโร 
พระมห�ทองม่ัน สุทฺธจิตฺโต
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 0-2986-6403-5

๒๐-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓ วัดน้ำ�บ่อหลวง ต.น้ำ�บ่อหลวง อ.สันป่�ตอง จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระอ�จ�รย์อำ�น�จ ขนฺติโก
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 097-1089-397

๑-๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓                  ศูนย์ปฏิบัติธรรม อนีติกัง เฉลิมร�ชย์ ๖๐ ปี บ้�นเชียรเข� ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมร�ช
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. และคณะ
จองเข้�ปฏิบัติ : คุณเก๋ 092-979-5641 แม่ชีเรวดี 082-822-0842
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๑-๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓ โรงแรมสลีฟบ๊อกซ์ ซอยสุขุมวิท 22
สอนโดย : พระอ�จ�รย์สว่�ง ติกฺขวีโร                                                                   
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. คุณกุง 081-989-8018 

๑๔-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓  
(พระภิกษุ)

ศูนย์วิปัสสน�ยุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ๒) ต.คลองส�ม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธ�นี     
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. - พระมห�ทองมั่น สุทฺธจิตฺโต 
พระปลัดอำ�น�จ ขนฺติโก  
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 0-2986-6403-5

๑-๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓
(๑๕ วัน)

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต�ณัง  เลณัง เฉลิมร�ช ๖๐ ปี ต.สำ�ร�ญร�ษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่        
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ.  และคณะพระวิปัสสน�จ�รย์
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6

๒๐ เม.ย.-๒๐ พ.ค.๒๕๖๓  
(สำ�หรับพระ ๓๐ วัน)

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช ๖๐ ปี 
ต.สำ�ร�ญร�ษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่        
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสน�จ�รย์
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6

๒-๙ พ.ค. ๒๕๖๓ วัดวิปัสสน�ติกขวน�ร�ม บ้�นคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครร�ชสีม�                     
สอนโดย : พระอ�จ�รย์สว่�ง ติกฺขวีโร                                                                     
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 089-742-5111, 086-872-7345

๒๓ พ.ค.-๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ วัดเข�พุทธโคดม อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี (จัดโดย พญ.ผก� และคณะ) 
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. – พระอ�จ�รย์สว่�ง ติกฺขวีโร – พระมห�
ทองมั่น สุทฺธจิตฺโต 
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 081-642-7582

๒-๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ ศูนย์วิปัสสน�ยุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ๒) ต.คลองส�ม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธ�นี     
สอนโดย : พระอ�จ�รย์สว่�ง ติกฺขวีโร – พระมห�ทองมั่น สุทฺธจิตฺโต 
พระปลัดอำ�น�จ ขนฺติโก 
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 0-2455-2525

๙-๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓
(คอร์ส อ.นิศ�)

ยุวพุทธิกสม�คมแห่งประเทศไทย (ศูนย์ ๑) ซอยเพชรเกษม ๕๔ แขวงบ�งด้วน 
เขตภ�ษีเจริญ กรุงเทพฯ 
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. – พระมห�ทองมั่น สุทฺธจิตฺโต 
พระปลัดอำ�น�จ ขนฺติโก 
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 0-2455-2525

๒๐ มิ.ย.-๑ ก.ค. 
๒๕๖๓

ศูนย์พัฒน�จิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต    
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสน�จ�รย์
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 081-537-9741, 081-979-6827
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 ๖ ก.ค.- ๒ ต.ค. 
๒๕๖๓
(คอร์สในพรรษ�)

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช ๖๐ ปี ต.สำ�ร�ญร�ษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่ 
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสน�จ�รย์
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6

๑-๘ ส.ค. ๒๕๖๓ วัดวิปัสสน�ติกขวน�ร�ม บ้�นคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครร�ชสีม�                     
สอนโดย : พระอ�จ�รย์สว่�ง ติกฺขวีโร                                                                     

จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 089-742-5111, 086-8727345
๑-๘ ก.ย. ๒๕๖๓ วัดวิปัสสน�ติกขวน�ร�ม บ้�นคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครร�ชสีม�                     

สอนโดย : พระอ�จ�รย์สว่�ง ติกฺขวีโร                                                                     
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 089-742-5111, 086-8727345

๒ ต.ค. ๒๕๖๓ วันออกพรรษ�, ป�ว�รณ�

๓ ต.ค. ๒๕๖๓ ตักบ�ตรเทโว, ทอดกฐินส�มัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช ๖๐ ปีี
๗-๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓ บ้�นพ�ณิชย์กุล ซ.กำ�นันแม้น ๓๖ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 

สอนโดย : พระมห�ทองมั่น สุทฺธจิตฺโต-พระปลัดอำ�น�จ ขนฺติโก
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 086-574-7963

วันเส�ร์ท่ี ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ ทอดกฐินส�มัคคี วัดวิปัสสน�ติกขวร�ร�ม บ้�นคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำ�เขียว 
จ.นครร�ชสีม�    
สอบถ�มร�ยละเอียด : โทร. ๐๘๙-๑๐๘-๑๙๕๖, ๐๘๖-๘๗๒-๗๓๔๕, 
๐๘๙-๗๔๒-๕๑๑๑, ๐๘๑-๕๕๙-๗๕๐๗

วันเส�ร์ที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๓ ทอดกฐินส�มัคคี วัดวิปัสสน�ติกขวน�ร�ม บ้�นคลองสะท้อน ต.วังหมี 
อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครร�ชสีม�    
สอบถ�มร�ยละเอียด : โทร. 089-108-1956, 086-872-7345, 089-742-5111

๑๑-๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓ สถ�นปฏิบัติธรรม  วัดท่�ทุ่ม ต.สันพระเนตร อ.สันทร�ย จ.เชียงใหม่
สอนโดย : พระครูประภ�ศส�รคุณ
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 081-111-1707 (เริ่มรับสมัครและจองวันที่ 1 ก.ย. ทุกปี)

๑๖-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรม อนีติกัง เฉลิมร�ชย์ ๖๐ ปี บ้�นเชียรเข� ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมร�ช
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ.  และคณะพระวิปัสสน�จ�รย์
จองเข้�ปฏิบัติ : คุณเก๋ 092-979-5641 แม่ชีเรวดี 082-822-0842

๒๒-๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ วัดภัททันตะอ�สภ�ร�ม ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้�นบึง จ.ชลบุรี (โครงก�รปฏิบัติธรรม
เป็นอ�จริยะบูช�แด่...พระครูภ�วน�วร�ลังก�ร วิ. เจ้�อ�ว�สวัดภัททันตะอ�สภ�ร�ม)
สอนโดย : พระมห�ทองมั่น สุทฺธจิตฺโต-พระปลัดอำ�น�จ ขนฺติโก และคณะ                                                                
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 086-819-8358
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๑-๗ พ.ย. ๒๕๕๓ บ้�นโดมบัว (บ้�นดิน) ต.ช้�งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
สอนโดย : พระครูประภ�ศส�รคุณ
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. คุณศิริกัลย� 081-881-3783

๘-๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ 
(๑๘ วัน)

ศูนย์พัฒน�จิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต    
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสน�จ�รย์
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 081-537-9741, 081-979-6827

๕-๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช  ๖๐ ปี ต.สำ�ร�ญร�ษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่  
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ.  และคณะพระวิปัสสน�จ�รย์                       
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6

๕-๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ วัดวิปัสสน�ติกขวน�ร�ม บ้�นคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครร�ชสีม� 
(จัดโดย คุณเป็ด)
สอนโดย : พระอ�จ�รย์สว่�ง ติกฺขวีโร                                                                     
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 089-108-1956, 086-872-7345,089-742-5111
081-559-7507

๑๘-๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช ๖๐ ปี ต.สำ�ร�ญร�ษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่  
สอนโดย : พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสน�จ�รย์
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 086-949-9694, (053) 042-705-6

๑๘ ธ.ค.๖๓-๑ ม.ค. ๒๕๖๔ วัดวิปัสสน�ติกขวน�ร�ม บ้�นคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครร�ชสีม�                        
สอนโดย : พระอ�จ�รย์สว่�ง ติกฺขวีโร                                                                                   
จองเข้�ปฏิบัติ : โทร. 089-108-1956, 086-872-7345,089-742-5111
081-559-7507

๓๐ ธ.ค. ๖๓-๒ ม.ค. 
๒๕๖๔

วัดภัททันตะอ�สภ�ร�ม อ.บ้�นบึง จ.ชลบุรี (ปฏิบัติธรรมส่งท้�ยปีเก่� ต้อนรับปีใหม่)
สอนโดย : พระครูภ�วน�วร�ลังก�ร วิ. - พระมห�ทองม่ัน สุทฺธจิตฺโต - 
พระปลัดอำ�น�จ ขนฺติโก และคณะ
ติดต่อสอบถ�ม : โทร. 086-819-8358 (ไม่มีก�รจอง )
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รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือ “คู่มือโยคี” 
ประจำาปี ๒๕๖๓

กองทุนพิมพ์หนังสือ ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช ๖๐ ปี 
  โดย พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ. (หลวงพ่อประจ�ก สิริวณฺโณ)   
กองทุนพิมพ์หนังสือธรรมะ “สุทฺธจิตฺโต ภิกฺขุ” 
คุณศิรินทร ซอโสตถิกุล 
คุณด�วณี จิณณ�นิจ และครอบครัว 
พระมห�ทองม่ัน สุทฺธจิตฺโต และพ่ีส�ว น้องส�ว หล�น เหลน ทุกๆคน 
คุณแม่สมพิศ แซ่ก่ำ� และครอบครัว คุณปร�ณี ขวัญคง
คุณแม่ดรุณี-คุณง�มพรรณ์-คุณง�มดี ฐิติพรรณกุล คุณวิชญ�รัตน์ เวอร์ช (สวิตเซอร์แลนด์)
แม่ชีนร�ศรี จตุพร คุณศศินันท์-คุณพรประยูร อิศรศักด์ิ ณ อยุธย�
คุณบุษรินทร์ อิอิดะ และครอบครัว คุณอังสน� โรจนตันติกุล และครอบครัว
คุณละเอียด-คุณละอ่อน ส่องแสง, คุณพุทธรักษ� ธรรมด� และครอบครัว 
นพ.อดิศักด์ิ-คุณชญ�นุช เหลืองเวชก�ร และครอบครัว 
คุณจันทร์แก้ว-คุณอรพรรณ์ ปัญโญใหญ่ และครอบครัว 
คุณเขียน-คุณแดง-คุณร�ตรี เกิดแก้ว และครอบครัว คุณพงษ์นรินทร์-คุณศรีสุคนธ์-คุณรสชงค์ เครือมณี
คุณเครือวรรณ พงษ์ประวัติ คุณพิชัย-คุณวันเพ็ญ พุ่มกระจ่�ง
คุณจรรย์ภรณ์ พ�ณิชย์กุล และครอบครัว คุณม�นิตย์-คุณพรลักษณ์ สุวเทพ และครอบครัว
คุณจันทร ย่ีสุ่นศรี และครอบครัว    คุณม�ริส� อ�ร์ยู ไซนอล
คุณพ่อวิสิทธ์ิ วัฒนวิกย์กิจ และครอบครัว
คุณน�มดี คูวงษ์  พล.ท.วิชิต-คุณศศิวัณย์ วงค์สงข์ และครอบครัว
คุณปรินด� รอดเนียม และครอบครัว 
คุณพ่อเจษฎ�-คุณชมพูนุท-คุณธนวรรณ-คุณธัญวรัตน์ และครอบครัวเกษมเศรษฐ์ 
คุณวิมล-คุณพูลพัฒน์-คุณนภัสวรรณ ห�ญเกียรติกล้� 
คุณจินตน� องค์สุรกุล พญ.รมณีย์ ชัยพฤทธ์ิ 
พระมห�บุญธรรม ปุญฺญธมฺโม พระมห�วุฒิพงษ์ ฐ�นวโร
พระอุทัย อริยวำโส พระชัยยะ คุณวโร
คุณกัญญ� พ�ณิชย์กุล คุณบุญชู โพธ์ิบัณฑิต และครอบครัว
คุณกัลย� สมบูรณ์เลิศศิริ คุณบุญให้ จันทร์เมือง-คุณอรทัย วงษ์เจริญ
คุณกิตติคุณ สุภ�พ คุณป�นฉัตร ภัครัชพันธ์ุ
ดร.กรวรรณ สังขกร คุณพ่อประทีป-คุณแม่พะยอม และครอบครัว
คุณขนิษฐ� วัฒน�ชย�กูล คุณเพ็ญศรี เลข์ศศี ใจม่ันคง
คุณจันทน� ศิริวงศ์วัฒน� คุณไพโรจน์-คุณดวงใจ พ�ณิชย์กุล
คุณจินตน� จ�รุแสงไพโรจน์ คุณไพสิฐ-คุณกฤษณี ว่องส่งส�ร
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คุณเจริญ-คุณจ�รุณี แก้วทอง-คุณมยุรี บุณยฤทธ์ิ คุณภักดี จีนจร-คุณอโณทัย อภิวะ และครอบครัว
คุณพ่อเจษฏ�-คุณชมพูนุช เกษมเศรษฐ์ ผศ.ดร. รมดี พิมลบรรยงค์
คุณชชณ ทวีชัยพัทธ และครอบครัว  คุณวชรนันท์ ชัยวิวชิรคุปต์
แม่ชีชมน�ท อรุณศักด์ิ คุณวิชชุด� จงคล้�ย และครอบครัว
คุณฐิติพร วินิจฉัยกุล คุณวิชัย อมรพัฒน�วัฑฒ์
คุณดรุณี เกษมเศรษฐ์ และครอบครัว คุณวิไล แก้วมณี
คุณดรุณี ฐิติพรรณกุล คุณศิริพร หิรัญไพศ�ล และครอบครัว
คุณดำ�ริ ศรีโชติรุ่งเรือง-คุณเบ็ญจภรณ์ หัสดินวิชัย คุณสุธรรม เพ็ชรเกต
คุณทนงศ์ กรองไผ่กล�ง คุณสุม�ลัย พ�ณิชย์กุล
คุณนรัญลักษณ์ ชุ่มมงคล พญ.สุมิตร� ทองประเสริฐ
คุณนวรัตน์ พิพัฒน์บวรกุล คุณอนันต์ชัย ไชยเดช
คุณนันทพร เกตุประณีต และครอบครัว คุณอรทัย อ�ยุพงศ์ และครอบครัว 
คุณนิกร-คุณมณี บุญมี  คุณอรวรรณ อนันทปัญญสุทธ์ิ และครอบครัว
คุณนุชน�ถ เตจะก�ศ คุณอ�งค์ น่อมด้วง
คุณแน่งน้อย ประยูรเวช คุณอุทุมพร คำ�ภีระปัญญ�
คุณแม่นฤมล ธวัชบุรี คุณเอมอร ชิตตะโสภณ
คุณบังอร เตจ� คุณแม่เฮียะ แซ่โง้ย และครอบครัว
คุณธน�พล-คุณนัชช�-ด.ช.ไพสิษฐ์-ด.ญ.ธรรมด� ธน�บุปผคนธ์ และคุณธนิด� หัสดินวิชัย  
รศ.นพ.ปรีช�-คุณพิมพ์สุภ� ว�ณิชยเศรษฐกุล และครอบครัว 
คุณวิช�-คุณเจริญพร เลิศกิจคุณ�นนท์ และครอบครัว, คุณกิมเช็ง-คุณวรเทพ ว่องไวพ�นิชย์และ
ครอบครัว, คุณกิมไน้ ประเสริฐสุโข, คุณเอนก-คุณถวัลย์ อนันตทิพยเมธี  
แม่สม�น ต่�ยเพชร แม่จรี ลิมุเมธี คุณบุศรินทร์ ต่�ยเพชร คุณสิทธิไชย ต้ังโชคประเสริฐ 
คุณสมประสงค์-คุณมุกด�-คุณศรสวรรค์-คุณพิพัฒน์-คุณแม่สำ�เริง เพ็งทรัพย์ 
คุณอ�ก้ิม แซ่ต้ัง-คุณวรวุฒิ–คุณศันสนีย์-คุณพัชนี มงคลพงศ์ศิริ 
คุณกัญฐ�ภร  พ�หะ  คุณนภดล ต้ังเผ่�ศักด์ิ และครอบครัว
พระวรช�ติ วรธมฺโม พระหล้� สุจิณฺณธมฺโม
ครอบครัวนิฏฐ์ทันต� ประพฤติพงศ์ คุณผุสณีย์ กังวิวรรธน์
คุณกนิษฐ� อิสสระพันธ์ุ และครอบครัว คุณพิชญ์นันท์ พงษ์เกตุกรณ์
คุณกิตต์ิธเนศ พงษ์ภูวภิรมย์ คุณพุทธช�ด บริบูรณ์ทรัพย์ และครอบครัว
คุณเกษร� โรจนวิภ�ต คุณมนนิภ� พฤกษพงศ์
คุณแก้วมณี แช่มช่ืน คุณย�ยประพิศ อุดมเกียรติสกุล
คุณคณ� จินด�วัฒน์ และครอบครัว คุณรัชช�นนท์-คุณจันนิษ� ทรัพย์ชนะกุล
คุณคนิต ลิขิตวิทย�วุฒิ-คุณนิช�ภ� ประสิทธิเวนิช คุณรัศมีเดือน แย้มมิตรพันธ์  
คุณจุฑ�ม�ศ อินทร์ชัย คุณรำ�ไพพรรณ-คุณสุนันท� สัมม�ไชยนันต์
เจ้จู และครอบครัว คุณศศิก�น ย่ีโป้
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คุณชนิด� จรัสไพบูลย์ คุณศิริกุล ถ�วร�นนท์
คุณฐิต�ภ� สุขประเสริฐ คุณศิริเนตร สุรินทร์แก้ว
คุณศุภม�ศ จันทร์เสนะ คุณณมนพรรณ์ บุญธิม� 
คุณสรณัฐ ใสบริสุทธ์ิ คุณดนัย-คุณสุร�งคณ� ธรรมลิขิต 
คุณส�วณี-คุณส�รวิญ-คุณสรวงศ์ อสัตถว�สี คุณทิพม�ศ ไชยชนะ และครอบครัว 
คุณสุกิจ วงศ์หวัน คุณธน�ภรณ์ สุทธะพินทุ และครอบครัว 
คุณสุฌ�นี แซ่เอ๊ียะ และครอบครัว คุณนพม�ส ติลกสกุลชัย และครอบครัว  
คุณสุทิน จันทร์มะโน คุณนิช�ภ� ภูก�นด�วงศ์ 
คุณสุภ� ทองสมบัติ คุณนุชวดี บำ�รุงตระกูล 
คุณสุรีย์ บริสุทธ์ิสวัสด์ิ คุณนุ้ย ก�รุณรักษ์ 
ทพ.สุคนธ์ บรมธนรัตน์-คุณวัฒน� ชูวิทย์ สกุลเลิศ
พญ.นภัทร์ธมณฑ์ บุญม� และครอบครัว พ.ต.อ. สมบูรณ์-คุณอุบลรัตน์ พวงม�ลัย
คุณประพันธ์-คุณนลินรัตน์ จิร�วรรณสถิตย์ คุณอริญชย์ จุฬพุฒิพงษ์ และครอบครัว
คุณปรีช�-คุณกฤษติก� สำ�เภ�ทอง คุณอัญชนีย์ วินมูน
คุณปัณฑมณฑ์ ยอดประสิทธ์ิ คุณอ�รย� บุญคง
คุณปิยนุช ปิยจันทร์ และครอบครัว คุณอำ�ไพ ทิพยด�ร�พ�ณิชย์
ผศ.ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรก�นต์-คุณวรรณวิไล แซ่เถียร 
คุณสุรสิทธ์ิ-คุณจันทน�-คุณภัทรวดี-คุณบุณยนุช กีรติช�ญเดช� 
คุณชญ�นิษฐ์-คุณสุณัฐช� ทรัพย์ชนะกุล-คุณนพดล คำ�พันธ์ุ 
คุณจินตน� หนูทอง คุณวิมลภรณ์ เหล่�หัชกุลพงศ์ 
คุณจรัสพงษ์-คุณนภ�พร แสงแก้ว และครอบครัว  คุณมัญชุพร เวชพิสิฐพงศ์
แม่ชีประคอง จันทะสโร คุณลินด� ณวังอ่�ง
คุณพัชรนันท์  ฉล�ด  คุณศศิธร สินเจือ-คุณอดิภ� เจนพรมร�ช
คุณพ� หม่ันดี คุณสัมพันธ์ แก้วธัญญ�นุกูล และครอบครัว 
คุณเพียงขวัญ สีสุทธิโพธ์ิ คุณอ�ภ� สืบศักด์ิ
คุณพรทิพย์-คุณสมชัย บุษยม�นนท์  คุณภัทรพร บุณยม�นนท์-คุณยศ ขจรวีรพันธ์
 และครอบครัว     และครอบครัว
คุณสวรัย บุณยม�นนท์-คุณปวีณ รักว�นิชย์พงศ์  คุณจันทร์แก้ว-คุณอรพรรณ์ ปัญโญใหญ่
 และครอบครัว คุณวนิด� ชัยเฉลิมมงคล 
คุณพัชรินทร์ อ�วิพันธ์ุ คุณกัญญ� บุณยศรีสวัสด์ิ 
คุณอธิช� ธงไชย

 ส�ธุ...ด้วยอ�นิสงส์แห่งก�รร่วมทำ�บุญพิมพ์หนังสือของญ�ติโยมคร้ังน้ี...ช่ือว่�คว�มอดอย�ก 
ช่ือว่�คว�มลำ�บ�ก ช่ือว่�คว�มข�ดแคลนใดๆ อย่�ได้มีแก่ญ�ติโยมและครอบครัว ทั้งในภพนี้ 
และในภพหน้� ขอให้ได้มีโอก�สปฏิบัติธรรม และได้บรรลุมรรคผลนิพพ�น ในปัจจุบันก�ลนี้ด้วย
เทอญ ฯ
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เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "สร้างห้องพักโยคี”

 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณังเลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี 

ห้องละ 795,000 บาท จำานวน 25 ห้อง หรือตามกำาลังทรัพย์

ห้องพักแบบที่ 2
ภาพห้องแถวจำานวน 5 หลัง โดยภายในจะมีอุปกรณ์เหมือนกับห้องคู่ทุกอย่าง

โดยมีพื้นที่ใช้สอยห้องละ 30 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 26,500 บาท คิดเป็นเงินห้องละ 795,000 บาท 

รวมงบประมาณการก่อสร้างที่พัก 5 หลัง 25 ห้องนอน เป็นเงินทั้งหมด 19,675,000 บาท

ผู้ที่ต้องการร่วมทำาบุญโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : พระประจาก จอมศักดิ์ และนางสมพิศ แซ่กำ่า

ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 532-0-39014-8 

สอบถามรายละเอียด/แจ้งการโอนเงินที่ คุณสมพิศ แซ่กำ่า โทร. 090-656-5595

สำานักงานศูนย์ตาณัง ฯ โทร. 053-042-705, 086-949-9694

ภาพอาคารห้องพัก ห้องแถวจำานวน 5 หลัง รวม 25 ห้อง



71

ขออนุโมทน�กับผู้ร่วมบุญทุกๆ ท่�น
ท่�นที่มีคว�มประสงค์จะร่วมเป็นเจ้�ภ�พพิมพ์หนังสือธรรมะ

เพื่อแจกเป็นธรรมท�นครั้งต่อไป
เชิญบริจ�คได้ที่

กองทุนพิมพ์หนังสือธรรมะ สุทฺธจิตฺโต ภิกขุ
-------------------------

ชื่อบัญชี “พระมห�ทองมั่น  สุทฺธจิตฺโต”
ธน�ค�ร ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) 

ส�ข� ถนนศรีนครินทร์ (อุดมสุข)  บัญชีประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 048-2-76632-9

บริจ�คแล้วกรุณ�แจ้งให้ทร�บ หรือห�กต้องก�รหนังสือเล่มนี้
โปรดติดต่อที่ พระมห�ทองมั่น  สุทฺธจิตฺโต

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช 60 ปี
เลขที่ 91 หมู่ 4 ต.สำ�ร�ญร�ษฎร์
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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ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำาบุญ
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เชิญบริจาคได้ที่  

• บัญชี กองทุนศูนย์ปฏิบัติธรรม ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช 60 ปี
ชื่อบัญชี พระประจ�ก สิริวณฺโณ

ธน�ค�รกรุงเทพ ส�ข�บ่อสร้�ง เชียงใหม่
ออมทรัพย์เลขที่ : 532-0-16291-9

• บัญชี ห้องพักโยคี โซน D 
ชื่อบัญชี พระประจ�ก จอมศักดิ์ และ น�งสมพิศ แซ่ก่ำ�

ธน�ค�รกรุงเทพ ส�ข�บ่อสร้�ง เชียงใหม่
ออมทรัพย์เลขที่ : 532-0-39014-8

• บัญชี กองทุนหนังสือ ศูนย์ปฏิบัติธรรม 
ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช 60 ปี

ชื่อบัญชี น�งสมพิศ แซ่ก่ำ�
ธน�ค�รกรุงเทพ ส�ข�บ่อสร้�ง เชียงใหม่
ออมทรัพย์เลขที่ : 532-0-23079-9

โอนเงินแล้ว กรุณ�แจ้งให้ท�งศูนย์ปฏิบัติธรรม 
ต�ณัง เลณัง เฉลิมร�ช 60 ปี ทร�บ
โทรส�ร (แฟกซ์) 053-042704

โทรศัพท์ 053-042705, 086-949-9694
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• บัญชีกองทุนสร้�งศูนย์ปฏิบัติธรรมอนีติกัง เฉลิมร�ชย์ 60 ปี 
ชื่อบัญชี  พระครูภ�วน�สมณวัตร วิ.

เลขที่บัญชี 335-0-58580-2
ธน�ค�รกรุงเทพ ส�ข�ป�กพนัง นครศรีธรรมร�ช

  • บัญชีของวัดวิปัสสน�ติกขวน�ร�ม
ชื่อบัญชี พระสว่�ง ติกฺขวีโร สำ�หรับศูนย์ปฏิบัติติกฺขวร�ร�ม (วังน้ำ�เขียว)

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ ส�ข�ท่�พระจันทร์
ออมทรัพย์เลขที่ : 114-2-13042-4

 โอนเงินแล้ว กรุณ�แจ้งให้ พระอ�จ�รย์สว่�ง ติกฺขวีโร ทร�บ
โทรศัพท์ 081-382-5284

หรือ ท�งไลน์ : phararjansawang
  

• บัญชี กองทุนร่วมทำ�บุญกับพระอ�จ�รย์มห�ทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
ชื่อบัญชี พระทองมั่น สุทฺธจิตฺโต

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ ส�ข�สะพ�นใหม่ดอนเมือง
ออมทรัพย์เลขที่ : 081-258363-4

โอนเงินแล้ว กรุณ�แจ้งให้ พระมห�ทองมั่น สุทฺธจิตฺโต ทร�บ
โทรศัพท์ 081-713-0764

หรือท�งอีเมล์ : prathongman@gmail.com
หรือท�ง เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/pramahathongman

• บัญชี กองทุนปฏิบัติธรรมวัดท่�ทุ่ม 
ชื่อบัญชี  พระครูประภ�ศส�รคุณ

ธน�ค�รกรุงเทพ ส�ข�บ่อสร้�ง เชียงใหม่
เลขที่บัญชี 532-0-33592-9

โอนเงินแล้ว กรุณ�แจ้ง พระครูประภ�สส�รคุณ 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
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ข้อปฏิบัติเป็นพรวันปีใหม่... เปลี่ยนวิถีการดำาเนินชีวิตใหม่                                                                               

(แค่ลงมือทำาชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดี เราจะเป็นคนใหม่ข้ึน

มาทันที)

โดย...พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต 

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี จ.เชียงใหม่

 ๑.	 สมาทาน-รักษาศีล	๕	ทุกเช้า	ตรวจดูศีลทุกเย็น
	 ๒.	 วันพระ	 หรือวันที่หยุดทำางาน	 ให้รักษาศีล	 ๘	 (จำานวน 
	 	 ข้อเท่าที่รักษาได้)
	 ๓.	 ใหท้าน	(ใสบ่าตร,	บรจิาคเงนิเปน็คา่อาหารพระภกิษ-ุสามเณร) 
	 	 ทุกวันเกิด-วันท่ีเกิด-เดือนท่ีเกิด	 หรือวันที่ตัวเองสะดวก	 
	 	 อย่างน้อยอาทิตย์ละ	๑	ครั้ง
	 ๔.	 นอนกำาหนดกรรมฐาน(บทที่ตนเองชอบ)	จนหลับไป	เช่นพุทโธ	 
	 	 ดูลมหายใจ	หรือดูท้องพองยุบ
	 ๕.	 กราบแบบสติปัฏฐานก่อนนอน	 ๕	 ครั้ง	 คือกราบพระพุทธ,	 
	 	 พระธรรม,	 พระสงฆ์,	 คุณพ่อคุณแม่,	 ครูบาอาจารย์และ 
	 	 ผู้มีพระคุณ	 ช้าๆ	 (จะเป็นการสะสม	 สติ	 สมาธิ	 ปัญญา	 
	 	 และบุญทุกๆวัน)
	 ๖.	 หาโอกาสเข้าปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบ	 ๓	 วัน	 หรือ	 ๗	 วัน	 
	 	 ใน	๑	ปี	ไมต่่ำ�กว่า	๑	ครั้ง	ยิ่งมากยิ่งดี	
	 ๗.	 รู้ตัวตอนไหนให้เจริญ	 สติ	 สมาธิ	 ปัญญา	 ตอนนั้น	 เช่น 
	 	 ตอนนั่งรถไปทำางาน,	 ล้างจาน,	 เดินเล่น	 เป็นต้น	 (จะทำา 
	 	 อะไรก็ตามให้มีสติอยู่ในสิ่งที่เราทำา)

“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
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	 ๘.	 ฝึกการกำาหนดกิเลสท่ีเกิดทางทวารทั้ง	 ๖	 (ตา	 หู	 จมูก	 
	 	 ลิ้น	 กาย	 ใจ)	 เราจะได้รู้จักหน้าตา-ที่เกิด-วิธีบรรเทาหรือ 
	 	 กำ า จัดกิ เลส	 เช่นโกรธหนอๆๆ	 ไ ม่ชอบหนอๆๆ	 หรือ 
	 	 ชอบหนอๆๆ	จนเขาดับไป
	 ๙.	 ได้ทำาความดีใดๆ	 จะมากจะน้อยก็ตาม	 ควรอุทิศส่วนบุญน้ัน  
	 	 ให้สรรพสัตว์ท้ังปวง	 (เป็นปัตติทานมัย	 บุญสำาเร็จด้วยการ 
	 	 ให้ส่วนบุญ)
	 ๑๐.	 ก่อนนอนทุกคืนให้ทบทวนการใช้ชีวิตตลอดทั้งวัน	 ว่าได้ 
	 	 ทำาดีอะไรบ้าง	 ได้ทำาสิ่งไม่ดีอะไรบ้าง	 ขาดทุนหรือได้กำาไร	 
	 	 รู้แล้วให้ระวังแก้ไขในวันต่อไป	 เหมือนคนไปขายของกลับมา  
	 	 ก็มานับเงินว่าได้กำาไรหรือขาดทุนเท่าไร
	 ๑๑.	 ทำาหน้าที่ ให้สมบูรณ์ 	 (หน้าที่ความเป็นพ่อ , 	 สามีหรือ 
	 	 ภรรยา,	 ฯลฯ)	 โดยเฉพาะหน้าที่ความเป็นลูก	 เราจะต้อง 
 	 ทำาให้ดี	แม้ท่านตายไปแล้วเรายังต้องทำาบุญอุทิศไปให้ท่าน	
	 ๑๒.	 เปลี่ยน	 พ.ศ.	 ใหม่	 ให้เปลี่ยนใจด้วย	 จุดมุ่งหมายประสงค์ 
	 	 ให้เปลี่ยนใจ	 	 เปลี่ยนความคิด	 เปล่ียนการดำาเนินชีวิต 
	 	 ที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง	 	 อะไรที่ เป็นอุปสรรคก็เปลี่ยนเสีย		 
	 	 หัดมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ	 รู้จักเสริมสร้างบุคลิกใหม่ๆ	 ให้ 
	 	 ดีงามแจ่มใสขึ้น	วิธีเปลี่ยนพึงปฏิบัติ	ดังนี้
	 	 ๑.	 มองโลกในแง่ดี	มีอะไรเกิดขึ้นให้พูดในใจว่า	“ดี”	ไว้ก่อน
	 	 ๒.	 มีเมตตา	 ฝึกแผ่เมตตาต่อหน้าว่า	 “ขอให้คุณมีความสุข  
	 	 	 	 อย่ามีความทุกข์กายใจเลย”
	 	 ๓.	 ไม่ริษยาใคร	 ทุกคนเกิดมามีบุญไม่เท่ากัน	 อยากเป็น 
	 	 	 	 อย่างเขาต้องพยายามทำาเอา
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	 	 ๔.	 ให้อภัยซึ่งกันและกัน	 ใครทำาล่วงเกินอะไรเราต้อง 
	 	 	 	 พูดว่า	“ไม่เป็นไร”	ทันที

ทบทวนธรรม (หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ)
	 @	 วิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน	 ๔	 สติปัฏฐาน	 แปลว่าที่ตั้งของสติ
จำาแนกออกเป็น	๔	หมวดคือ

	 ๑.	 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน	คือการมีสติเข้าไปตั้งและตามดูกาย

	 ๒.		เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน	คอืการมสีตเิข้าไปตัง้และตามดเูวทนา
คือความรู้สึก

	 ๓.		จติตานปัุสสนาสตปัิฏฐาน	คอืการมสีตเิข้าไปตัง้และตามดจูติหรอื
ความคิด

	 ๔.	 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 คือการมีสติเข้าไปตั้งและตามดูธรรม
หรืออารมณ์ที่เกิดกับจิต

	 @	 ในมหาสติปัฏฐานสูตร	 พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า	 “ทางสายนี้ 
เป็นทางสายเอกหรือทางสายเดียวเท่านั้น	

	 ๑.	 เพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตของสัตว์ทั้งหลาย

	 ๒.		เพื่อระงับความเศร้าโศกและความครำ่าครวญ

	 ๓.	 เพื่อดับความทุกข์ทางกาย	และความทุกข์ทางใจ	

	 ๔.		เพื่อบรรลุญายธรรม	คือ	อริยมรรค

	 ๕.		เพื่อเห็นแจ้งพระนิพพาน

	 @	 หน้าที่ผู้ปฏิบัติธรรม	คือกำาหนดดูรู้ตามกายกับใจอย่างที่เขาเป็น	
ไม่ใช่อย่างที่ใจเราอยากให้เป็น
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	 @	 การเกดิข้ึน	การตัง้อยู	่ เป็นหน้าท่ีของเขา	(รปูนาม)	การกำาหนดรู ้
เป็นหน้าที่ของเรา	เขามีเรากำาหนด	เขาหมดเราไม่ต้องดู	

	 @	 สิง่ทีโ่ยคคีวรเหน็ก่อนเพือ่น	ถ้าไม่เหน็สิง่นัน้แล้วกจ็ะไม่เหน็อะไร
เลย	สิ่งนั้นคือ	“รูปนามที่เป็นปัจจุบัน”

 @ สิ่งที่โยคีพึงได้ก่อนเพ่ือน	 ถ้าไม่ได้ส่ิงนั้นแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลย  
สิ่งนั้นคือ	“ได้ปัญญา”	ปัญญาที่รู้รูปนามที่มีอยู่โดยความเป็นจริง	

 @  พระพุทธเจ้าให้เรามาทำาอะไร	 พระพุทธเจ้าให้เราสร้างอะไร	 มาทำา 
สิง่ทีม่ไีม่ให้มี	 มาทำาส่ิงท่ีไม่มีให้มีข้ึน	 มาสร้างความรู้สึกใหม่	 เพื่อทำาลาย
ความรู้สึกเก่า

	 @	ได้	๓	ได้	คือ...
	 ๑.	 ได้เห็นรปูนามท่ีเป็นปัจจบุนั	 รปูนามท่ีปัจจบัุนเป็นของจรงิ	 จึงมี 
บทความสั้นๆ	๒	บทว่า	๑.	ความจริงปรากฏแก่เราแล้ว	และแล้วเราก็ได้
พบความจริง	๒.	ของจริงปรากฏแก่เราแล้ว	และแล้วเราก็ได้พบของจริง
	 ๒.	 ได้รูค้วามจรงิของรปูนามทีเ่ป็นปัจจบุนัตามความจรงิ	เม่ือได้เห็น	 
ได้รู้ตามความเป็นจริงแล้ว	จึงมีบทความสั้นๆ	๒	บทว่า	๑.	ความจริงมีมา
ปัญญาก็มีได้	 ความจริงไม่มีมาปัญญาก็มีไม่ได้	 ๒.	 ความจริงมีมาปัญญา 
ก็เกิดได้	ความจริงไม่มีมาปัญญาก็เกิดไม่ได้
	 ๓.	 ได้ละ	ได้ถอน	ได้ขจัด	ได้ตัด	ได้กัน

	 @	 กำาหนดครั้งหนึ่งจะได้ธรรมอยู่	๓	อย่าง	คือ
 	 ๑.	 สตฺตูปลทฺธึ	 ปชหติ	 สามารถละความรู้สึกเป็นคนเป็นสัตว์ได	้																										 
	 	 ๒.	 อตฺตสญฺญำ 	 อุคฆาเฏติ	 สามารถถอนความรู้สึกเป็นเราได	้																																																								 
	 	 ๓.	 กมฺมฏฺานญฺเจว	 สติปฏฺานภาวนา	 จ	 โหติ	 เป็นกรรมฐาน	 
	 	 	 เป็นสติปัฏฐานภาวนา
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	 @	 มาปฏิบัติธรรมโยคีจะได้ธรรมอยู่	๖	อย่างคือ
	 	 ๑.	 ได้รู้จักหน้าตาของกิเลส
	 	 ๒.	 ได้รู้จักที่เกิดของกิเลส
	 	 ๓.	 ได้รู้จักวิธีบรรเทาหรือกำาจัดกิเลส
	 	 ๔.	 ได้เห็นพระไตรลักษณ์
	 	 ๕.	 ได้เห็นอสุภกรรมฐาน
	 	 ๖.	 ได้สร้างบุญเป็นเสบียงติดตัวไปในโลกหน้า

	 @	 ลักษณะของธาตุ	๔	คือ	
	 	 -	 ธาตุดิน	มีลักษณะ	แข็ง,	อ่อน
	 	 -	 ธาตุนำ้า	มีลักษณะ	ไหล,	เกาะกุม,	เหนียว
	 	 -	 ธาตุไฟ	มีลักษณะ	เย็น,	ร้อน
	 	 -	 ธาตุลม	มีลักษณะ	เคร่งตึง,	เคลื่อนไหว	
	 	 -	 อาการหนัก	เป็นลักษณะของธาตุนำ้ากับดิน
	 	 -	 อาการเบา	เป็นลักษณะของธาตุไฟกับลม

	 @	 หลักการปฏิบัติให้ได้ผลดี	โยคีต้อง...
	 	 ๑.	 เกบ็สายตา	(เดนิทอดสายไปประมาณ	๔	ศอก	นัง่อยู	่๑	ศอก)
	 	 ๒.	 เก็บวาจา	(งดการพูดคุยที่ไม่จำาเป็น)
	 	 ๓.	 ช้าๆ	(ทำาตัวเหมือนคนป่วย)
	 	 ๔.	กำาหนดให้ทันปัจจุบัน
	 	 ๕.	 สังเกตดูอาการ	(อาการของธาตุต่างๆ)
	 	 ๖.	 ทำาต่อเนื่อง	(ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอน)
	 	 ๗.	 ทำาใจให้เป็นผู้ดู	(ไม่ใช่ผู้ทำา	ผู้กำากับ	หรือผู้แสดง)
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บทความที่ควรท่องจำาให้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอด
	 @		อะไรเป็นตัวการตัวงาน	/กายกับใจ
	 @		 ใช้อะไรเป็นตัวทำางาน	/ใช้ใจเป็นตัวทำางาน
	 @		ทำาด้วยวิธีไหน	/กำาหนดดรููต้ามทีเ่ขาเป็น	แต่ไม่ใช่กำาหนดให้เขาเป็น
	 @		ทำาตั้งแต่ไหนถึงไหน	/ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอน
	 @		อย่าทำาเพื่อให้เสร็จ	แต่ทำาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
	 @	 ยิ่งอยากยิ่งห่างไกล	ยิ่งไม่อยากยิ่งเข้าใกล้
	 @		พยายามปรับตัวเข้าหางาน	อย่าปรับงานเข้าหาตัว
	 @	 ยินดีต้อนรับเสมอ	ไม่เลือกอารมณ์	เหมือนเราแผ่เมตตา																																		
	 @	 พระพุทธจ้าให้เรามาดูอะไร	/ให้มาดูตัวเรา																																																	
	 @		แล้วตัวเรามีอะไรให้เราดู	/กายกับใจ	หรือรูปกับนาม																																																		
	 @		 ในกายกับใจดูอะไรก่อน	/ดูกายก่อน																																																									
	 @		ทำาไมถึงต้องดูกายก่อน	/เพราะกายเป็นของใหญ่	เห็นได้ง่าย																																										
	 @		พระพุทธเจ้าวางวิธีดูกายไว้กี่วิธี	/๑๔	วิธ	ี																																																									
	 @	 เป็นสมถะกี่วิธี	เป็นวิปัสสนากี่วิธี	/เป็นสมถะ	๑๑	วิธีเป็นวิปัสสนา	๓	
วิธีคือ	๑.	อิริยาปถบรรพ	๒.	สัมปชัญญบรรพ	๓.	ธาตมุนสิการบรรพ																																																																																																		
	 @	 อิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยตัวเขาจริงๆได้แก่อะไร	/ได้แก่ธาตุลม	ให้
ดูธาตุท้ัง	๔	ที่มีธาตุลมเป็นประธาน																																																																										
	 @		ยกหนอส่งใจไปท่ีไหน	/ไปท่ีเท้า																																																																				
	 @		 ไปดูอะไรที่เท้า	/ดูธาตุทั้ง	๔	ที่มีธาตุลมเป็นประธานโดยส่วนมาก																												
	 @		 ธาตุลมเป็นของจริงหรือไม่จริง	/เป็นของจริง																																																	
	 @		 เราต้องการอะไรจากธาตุลม	/ต้องการปัญญา																																																		
 @ ทีว่่าได้ปัญญา	ได้อย่างไร	/ได้เห็นความจริงของธาตลุมตามท่ีเป็นจริง
	 @	 เป็นกรรมใหม่ของเขา	เป็นกรรมเก่าของเรา	เราทำาเราเอง
	 @		 เราต้องเห็นกิเลสโดยความกิเลส	อย่าเห็นกิเลสโดยความเป็นคน
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