
 



อานิสงส์ของการสวดมนต์ 
เทศนาโดยท่านเจา้ประคุณสมเดจ็พระพุฒาจารย ์(โต) พรหมรังสี ดงัปรากฏในงานของท่านเจา้พระยาสรร

เพชรภกัดี จางวางมหาดเลก็ในรัชกาลท่ี 4 ท่ีไดนิ้มนตเ์จา้ประคุณสมเดจ็โตมาเทศน์ท่ีบา้น คร้ันพลบค ่า ท่านเจา้
ประคุณสมเด็จโตพร้อมลูกศิษยไ์ดเ้ดินทางจากวดัระฆงัมายงับา้นของท่านเจา้พระยาสรรเพชรภกัดี ซ่ึงใน
ขณะนั้นมีอุบาสก อุบาสิกา นัง่พบัเพียบเรียบร้อยกนัเป็นจ านวนมาก ดว้ยตอ้งการสดบัรับฟังการเทศน์ของ
ท่านเจา้ประคุณ ณ ท่ีเรือนของท่านเจา้พระยา เจา้ประคุณสมเดจ็โต ไดข้ึ้นนัง่บนธรรมาสนเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
จึงกล่าวบูชาพระรัตนตรัย เม่ือจบแลว้ ท่านจึงเทศน ์“ เร่ือง อานิสงส์ของการสวดมนต ์” 

ท่านเจา้ประคุณสมเด็จโต ไดก้ล่าวว่ายงัมีคนส่วนใหญ่เขา้ใจว่า การสวดมนตมี์ประโยชน์นอ้ย และเสียเวลา
มากหรือฟังไม่รู้เร่ือง ความจริงแลว้การสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมาย เพราะการสวดมนต์เป็นการ
กล่าวถึงคุณงามความดี ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ วา่พระองคท่์านมีคุณวเิศษอยา่งไร พระธรรมค า
สอนของพระองคมี์คุณอยา่งไร และพระสงฆอ์รหนัตอ์ริยะเจา้มีคุณเช่นไร การสวดมนตด์ว้ยความตั้งใจจนจิต
เป็นสมาธิ แลว้ใชส้ติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเขา้ใจ ประโยชนสู์งสุดของการสวดมนตน์ัน่คือ 
จะท าใหท่้านเป็นผล จนส าเร็จเป็นพระอรหนัต ์ ท่ีอาตมากล่าวเช่นน้ี มีหลกัฐานปรากฏในพระธรรม
ค าสอนท่ีกล่าวไวว้า่ โอกาสท่ีจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหนัตมี์ 5 โอกาสดว้ยกนัคือ 

•  เม่ือฟังธรรม 
•  เม่ือแสดงธรรม 
•  เม่ือสาธยายธรรม นัน่คือ การสวดมนต ์
•  เม่ือตรึกตรองธรรม หรือเพ่งธรรมอยูใ่นขณะนั้น 
•  เม่ือเจริญวปัิสสนาญาณ 
การสวดมนตใ์นตอนเชา้และในตอนเยน็เป็นประเพณีท่ีปฏิบติักนัมา ตั้งแต่สมยัพุทธกาล 

พระพุทธเจา้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธบริษทัทั้งหลาย ต่างพากนัมาเขา้เฝ้าพระ
พุทธองค ์โดยแบ่งเวลาเขา้เฝ้าเป็น 2 เวลา นัน่คือ ตอนเชา้เขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ เพื่อฟังธรรม ตอน
เยน็เขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพื่อฟังธรรม การฟังธรรมเป็นการช าระลา้งจิตใจ ท่ีเศร้าหมองใหห้มดไป
เพื่อส าเร็จสู่มรรคผลพระนิพพาน การสวดมนตน์บัเป็นการดีพร้อมซ่ึงประกอบไปดว้ยองคท์ั้ง 3 
นัน่ คือ 

 



•  กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและส ารวม 

•  ใจ มีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย 

•  วาจา เป็นการกล่าวถอ้ยค าสรรเสริญถึงพระคุณอนัประเสริฐ ในพระคุณทั้ง 3 พร้อม
เป็นการขอขมา ในการผิดพลาดหากมีและกล่าวสักการะเทิดทูนส่ิงสูงยิ่ง ซ่ึงเราเรียกไดว้่าเป็น
การสร้างกศุล ซ่ึงเป็นมงคลอนัสูงสุดท่ีเดียว 

อาตมาภาพ ขอรับรองแก่ท่านทั้งหลายว่า ถา้หากบุคคลใดไดส้วดมนตเ์ชา้และเยน็ไม่ขาดแลว้ บุคคล
นั้นย่อมเขา้สู่แดนพระอรหันต์อย่างแน่นอน การสวดมนต์น้ี ควรสวดมนต์ให้มีเสียงดบัพอสมควร ย่อม
ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่จิตตน และประโยชนแ์ก่จิตอ่ืน 

*ท่ีวา่ประโยชน์แก่จิตตน คือ เสียงในการสวดมนตจ์ะกลบเสียงภายนอกไม่ใหเ้ขา้มารบกวนจิต กจ็ะท าใหเ้กิด
ความสงบอยูก่บับทสวดมนตน์ั้น ๆ  ท าใหเ้กิดสมาธิและปัญญา เขา้มาในจิตใจของผูส้วด 

*ท่ีว่าประโยชน์แก่จิตอ่ืน คือ ผูใ้ดท่ีไดย้นิไดฟั้งเสียงสวดมนตจ์ะพลอย ไดเ้กิดความรู้เกิดปัญญา 
มีจิตสงบลึกซ้ึงตามไปดว้ย ผูส้วดกเ็กิดกุศลไปดว้ยโดยการใหท้านโดยทางเสียง เหล่าพรหมเทพ
ท่ีชอบฟังเสียงในการสวดมนต ์มีอยู่จ  านวนมาก ก็จะมาชุมนุมฟังกนัอย่างมากมาย เม่ือมีเหล่า
พรหมเทพเขา้มาลอ้มรอบตวัของผูส้วดอยู่เช่นนั้น ภยัอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไหนก็ไม่สามารถกล ้ า
กลายผูส้วดมนตไ์ดต้ลอดจนอาณาเขตและบริเวณบา้นของผูท่ี้สวดมนต ์ยอ่มมีเกราะแห่งพรหม
เทพและเทวดา ทั้งหลายคุม้ครองภยัอนัตราย ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

ดูก่อน.. ท่านเจา้พระยาและอุบาสก อุบาสิกาในท่ีน้ี การสวดมนตเ์ป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณเม่ือจิตมีท่ีพึ่ งคือ คุณพระรัตนตรัย ความกลวัก็ดี ความสะดุง้กลวักดี็ 
และความขนพองสยองเกลา้กดี็ ภยัอนัตรายใด ๆ กดี็จะไม่มีแก่ผูส้วดมนตน์ัน่แล.. 

 

 

 

 

 

 “…กรรมเก่าไมม่ีใครลบล้างได้ 

กรรมปัจจบุนัจะช่วยเจ้าเอง…” 

(ค าสอนของสมเด็จพระพฒุจารย์ (โต พรหมรังสี)) 



วธีิการปฏบิัตวิปัิสสนากรรมฐาน ของหลวงพ่อจรัญ วดัอมัพวนั จ.สิงห์บุรี  

วปัิสสนากรรมฐาน คอื 

ว ิแปลวา่ แจ่มแจง้ แตกต่างจากและวเิศษกวา่การหยัง่รู้โดยโลกวธีิ 

ปัสสนา แปลวา่ การเห็น คือ การหยัง่รู้ดว้ยปัญญา ซ่ึงเกิดจากวปัิสสนาวธีิ 

กรรม แปลวา่ การกระท า คือ การกระท าดว้ยใจอนั ประกอบดว้ยความเพียร สติ สัมปชญัญะ ตามวธีิ การ 

ฐาน แปลวา่ การงาน คือ ส่ิงท่ีตวักระท า ไดแ้ก่ ใจเขา้ไปก าหนดเพือ่ความรู้แจง้ 

วปัิสสนากรรมฐาน คือ การเพยีรใชส้ติ สมัปชญัญะ เขา้ไปก าหนดส่ิงท่ีเกิดข้ึนทางกายและ ใจเพือ่ใหเ้กิด

ปัญญาหยัง่รู้อยา่ง แจ่มแจง้ซ่ึงมิใช่จากสุตวธีิ 

( คือการฟังผูอ่ื้นบอกเล่า) หรือ ตรรกวธีิ (การคิดตามดว้ยเหตุผล) และแมส้มถวธีิ ( การท าใหใ้จความเกิดสงบ) 

วธีิการปฏิบัติวปัิสสนากรรมฐาน 
๑.การเดินจงกรม ก่อนเดินใหย้กมือไขวห้ลงัมือขวาจบัขอ้มือซา้ยวางไวต้รงกระเบนเหน็บ ยนืตวั
ตรง เงยหนา้ หลบัตา ใหส้ติจบัอยูท่ี่ลายผมก าหนดว่า ยนืหนอ ชา้ๆ ๕ คร้ัง เร่ิมจากศีรษะลงมา
ลายเทา้ และจากลายเทา้ข้ึนไปบนศีรษะลงมาปลายเทา้ และจากปลายเทา้ข้ึนไปบนศีรษะกลบัข้ึน
กลบัลงจนครบ ๕ คร้ัง แต่ละคร้ัง แบ่งเป็น ๒ ช่วง 
ช่วงแรก ค าว่า ยนื จิตวาดมโนภาพ ร่างกายจากศีรษะลงมาหยุดทีส่ะดือ ค าว่า หนอ จากสะดือ 
ลงไปปลายเท้า ก าหนดขึน้ ค าว่า ยนื, จากปลายเท้ามาหยุดทีส่ะดือ ค าว่า หนอ จากสะดือขึน้ไป
ปลายผม ก าหนด กลบัไป,กลบัมา จนครบ ๕ คร้ัง ขณะนั้นใหส้ติอยูท่ี่ร่างกาย อยา่ใหอ้อกนอก
กาย เสร็จแลว้ ลืมตาข้ึนกม้หนา้ทอดสายตาไปขา้งหนา้ประมาณ ๔ ศอก สติจบัอยูท่ี่เทา้ การเดิน
ก าหนดว่า ขวาย่างหนอ ก าหนดในใจ ค าว่า ขวา ต้องยกส้นเท้าขวาขึน้จากพืน้ประมาณ ๒ นิว้ 
เท้ากบัใจนึกต้องให้พร้อมกนัย่าง ต้องก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าช้าทีสุ่ดเท้ายงัไม่เหยยีบพืน้ ค าว่า 
หนอ เท้าลงถึงพืน้พร้อมกนั เวลายกเท้าซ้ายกเ็หมอืนกนั ก าหนด ซ้าย ย่างหนอคงปฏิบติั
เช่นเดียวกนักบั ขวา ย่าง หนอ ระยะกา้วในการเดินห่างกนัประมาณ ๑ คืบ เป็นอยา่งมากเพื่อการ
ทรงตวัขณะกา้วจะไดดี้ข้ึน 
เม่ือเดินสุดสถานท่ีใชแ้ลว้ ใหน้ าเทา้มาเคียงกนั เงยหนา้หลบัตา ก าหนด ยนื หนอ ชา้ๆ อีก ๕ คร้ัง 



เหมือนกบัท่ีไดอ้ธิบายมาแลว้ ลืมตา กม้หนา้ ท่ากลบั การกลบัก าหนดว่ากลบัหนอ ๔ คร้ัง ค าว่า
กลบัหนอคร้ังที ่๑ ยกลายท้าวขวา ใช้ส้นเท้าซ้ายมาติดกบัเท้าขวา ๙๐ องศา คร้ังที ่๒ ลากเท้าซ้าย
มาติดกบัเท้าขวา คร้ังที๓่ ท าเหมอืนคร้ังที ่๑ คร้ังที ่๔ ท าเหมอืนคร้ังที ่๒ 
ขณะน้ีจะอยูใ่นท่ากลบัหลงั แลว้ต่อไปก าหนด ยนืหนอ ชา้ๆ อีก ๕ คร้ัง ลืมตากม้หนา้ แลว้
ก าหนดเดินต่อไปกระท าเช่นน้ีจนหมดเวลาท่ีตอ้งการ 
๒.การน่ัง กระท าต่อจากการเดินจงกรมอยา่ใหข้าดตอนลง เม่ือเดินจงกรมถึงท่ีนัง่ ใหก้  าหนดยนื 
หนอ อีก ๕ คร้ัง ตามท่ีกระท ามาแลว้เสียก่อนแลว้ก าหนดล่อยมือลงขา้งตวัวา่ ปล่อยมือ
หนอๆๆๆชา้ๆจนกวา่จะลงสุด เวลานัง่ค่อยๆ ยอ่ตวัลงพร้อมกบัก าหนด ตามอาการท่ีท าไปจริงๆ 
เช่น ยอ่ตวัหนอๆๆๆ เทา้พื้นหนอๆๆๆ คุกเข่าหนอๆๆๆ นัง่หนอๆๆๆเป็นตน้ 
หายใจออกท้องยุบ ก าหนดว่า ยุบหนอ 
ใจนึกกบัทอ้งท่ียบุตอ้งทนักนั อยา่ใหก่้อนหรือหลงักนัขอ้ส าคญัใหส้ติจบัอยูท่ี่ พอง ยบุ เท่านั้น 
อยา่ดูลมท่ีจมูกอยา่ตะเบง็ทอ้งใหมี้ความรู้สึกตามความเป็นจริงวา่ ทอ้งไปขา้งหนา้ ทอ้งยบุมาขา้ง
หลงั อยา่ใหเ้ห็นไปวา่ ทอ้งพองข้ึนขา้งบน ทอ้งยบุลงขา้งล่าง ใหก้  าหนดเช่นน้ีตลอดไป จนกวา่
จะถึงเวลาท่ีก าหนด 
เมือ่มเีวทนา เวทนาเป็นเร่ืองส าคญัทีสุ่ด จะตอ้งบงัเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติัแน่นอน จะตอ้งมีความ
อดทน เพื่อเป็นการสร้างขนัติบารมีไปดว้ย ถ้าผู้ปฏบัิติขาดความอดทนเสียแล้ว การปฏบัิติ
วปัิสสนากรรมฐานน้ันกล้็มเหลว 
ในขณะท่ีนัง่หรือเดินจงกรมอยูน่ั้น ถา้มีเวทนา ความเจบ็ปวด เม่ือย คนัๆ เกิดข้ึนใหห้ยดุเดินหรือ
หยดุก าหนดพองยบุ ใหเ้อาสติไปตั้งไวท่ี้เวทนาเกิดและก าหนดไปตามความเป็นจริงวา่ ปวด
หนอๆ เจ็บหนอๆ เมือ่ยหนอๆ คนัหนอๆ เป็นตน้ใหก้  าหนดไปเร่ือยๆ จนกวา่เวทนาจะหายไป 
เมือเวทนาหายไปแลว้ กใ็หก้  าหนด นัง่หรือเดินต่อไปจิตเวลานัง่อยูห่รือเดินอยู ่ถา้จิตคิดถึงบา้น
คิดถึงบา้น คิดถึงทรัพยสิ์น หรือคิดฟุ้งซ่านต่างๆ นานา กเ็อาสติปักลงท่ีล้ินป่ี พร้อมกบัก าหนดวา่ 
คิดหนอๆ 
วธิีน่ัง ให้น่ังขดัสมาธิ คอืขาขวาทบัขาซ้ายน่ังตัวตรง หลบัตาเอาสติมาจับอยู่ทีส่ะดือทีท้่องพองยุบ 
เวลาหายใจเข้าท้องพอง ก าหนดว่า พอง หนอ ใจนึกกบัทอ้งท่ีพอง ตอ้งใหท้นักนั อยา่ใหก่้อน
หรือหลงักนัไปเร่ือยๆ จนกวา่จิตจะหยดุคิด แมดี้ใจ เสียใจ หรือโกรธ กก็  าหนดเช่นกนัวา่ ดีใจ
หนอๆ เสียใจหนอๆ โกรธหนอๆ เป็นตน้ 



เวลานอน เวลานอนค่อยๆ เอนตวันอนพร้อมกบัก าหนดตามไปวา่ นอนหนอๆ จนกวา่ จะนอน
เรียบร้อย ขณะนั้นใหเ้อาสติจบัอยูก่บัอาการเคล่ือนไหวของร่างกายเม่ือนอนเรียบร้อยแลว้ใหเ้อา
สติมาจบัท่ีทอ้ง แลว้ก าหนดวา่ พอง หนอ ยุบ หนอ ต่อไปเร่ือยๆใหค้อยสังเกตใหดี้วา่ จะหลบัไป 
ตอนพอง หรือตอนยบุ 
อิริยาบถต่างๆ การเดินไปในท่ีต่างๆ การเขา้หอ้งน ้า การเขา้หอ้งส้วม การรับประทานอาหาร และ
การกระท ากิจการงานทั้งปวง ผูป้ฏิบติัตอ้งมีสติก าหนดอยูทุ่กขณะในอาการเหล่าน้ี ตามความ
เป็นจริง คือ มีสติสัมปชญัญะเป็นปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลา 
หมายเหตุ การเดินจงกรมนั้น เราท าการเดินไดถึ้ง ๖ ระยะ 
๑.ขวา...ยา่ง...หนอ ซา้ย...ยา่ง...หนอ 
๒.ยก...หนอ เหยยีบ...หนอ 
๓.ยก...หนอ ยา่ง...หนอ เหยยีบ...หนอ 
๔.ยกส้น... หนอ ยก...หนอ ยา่ง...หนอ เหยยีบ...หนอ 
๕.ยกส้น...หนอ ยก...หนอ ยา่ง...หนอ ลง...หนอ ถูก...หนอ 
๖.ยกส้น...หนอ ยก...หนอ ยา่ง...หนอ ลง...หนอ ถูก...หนอ กด...หนอ 

ศีล๕ 
ศีลข้อ๑ ปาณาติปาตา เวระมะณีสิกขาปะทงั สะมทิยามิ  (งดเวน้การฆ่าสัตว)์ 

ศีลข้อ๒ อะทินนาทานา เวระมะณีสิกขาปะทงั สะมทิยามิ   

(งดเวน้จากการถือเอาของท่ีเจา้ของมิไดใ้ห ้) 

ศีลข้อ๓ กาเมสุมิฉาจารา เวระมะณีสิกขาปะทงั สะมทิยามิ   

(งดเวน้จากการประพฤติผิดในกาม) 

ศีลข้อ๔ มุสาวาทา เวระมะณีสิกขาปะทงั สะมทิยามิ   

(งดเวน้จากการกล่าวเทจ็ พดูค าหยาบค าส่อเสียด เพอ้เจอ้) 

ศีลข้อ๕ สุราเมระยะมชัชะปะมาทฎัฐานา เวระมะณีสิกขาปะทงั สะมทิยามิ   

(งดเวน้จากการด่ืมสุราเมรัย และเคร่ืองดองของเมาทั้งปวง)  



"10 ค าสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม" 
1. ความดีเป็นศตัรูของชีวิต ความดีตอ้งมีอปุสรรค เขามาร้าย อยา่ร้ายตอบ เขาไม่ดีมา จงใชค้วามดีเขา้

ไปแกไ้ข คนตระหน่ี ใหข้องท่ีตอ้งใจ คนพดูเหลวไหล เอาความจริงใจ ไปสนทนา 

2. จงอยา่หวัน่ไหว จงท าใจใหไ้ดเ้ม่ือมีทุกข ์คนท่ีท าใจไดเ้พราะมีสติควบคุมใจได ้ถา้ผูใ้ดเจริญสติ

วิปัสสนากรรมฐาน จิตมัน่คง ตอ้งช่วยตวัเองได ้ท าใจได ้จะไม่เสียใจ ไม่นอ้ยใจต่อบุคคลใด คนท าใจ

ไดน้ัน่แหละ จะไดรั้บผลดี มีสติเป็นอาวธุของตนตลอดไป 

3. คนโบราณท่านมีคติดี เวลาไปไหนมาไหนตอ้ง 1.น่ิงได ้2.ทนได ้3.รอได ้4.ชา้ได ้5.ดีได ้คนสมยัน้ี

น่ิงไม่ได ้ปากไม่ดี ทนไม่ได ้อยูไ่ม่ไดอี้ก รอกไ็ม่ได ้ชา้กไ็ม่ได ้จึงเอาดีกนัไม่ค่อยจะได ้ในยคุสมยัใหม่

ปัจจุบนัน้ี ส่ิงเหล่าน้ีมีความหมายมาก แต่ทุกคนไม่เคยคิด 

4. ใครตั้งใจ “ท าดี” อยา่ไปกงัวลเร่ือง “ปากคน” เพราะต่อใหเ้รา “ดี” ขนาดไหน หากไม่ถกู “กิเลส” เขา เขากไ็ม่

ชอบ ไม่เขา้ใจ เขากต็  าหนิ ดงันั้น ดี-ชัว่ ไม่ไดอ้ยูท่ี่เขาวา่เรา แต่อยูท่ี่เราเองทั้งหมด เรารู้เราเองกเ็พียงพอแลว้ 

5. ชาวพทุธแท้ๆ  ควรจะไดดี้มีสุขจากการนบัถือศาสนาพทุธ โดยแกปั้ญหาท่ีเกิดดว้ยอริยสจั 4 ทุกขเ์กิดแลว้หา

สาเหตุของทุกขด์ว้ยการก าหนดทุกขห์นอ มนัทุกขต์รงไหนหนอ บ าเพญ็จิตภาวนา สมาธิ ปัญญาจะบอกทุกข์

เกิดข้ึนตรงนั้น ตอ้งแกต้รงนั้น อยา่ไปแกผ้ิดจุด อยา่ไปใหผ้ีใหเ้จา้มาแก ้หรือเอาหมอดูมาแก ้มนัไม่ถกูเร่ือง 

6. ความอดทนเป็นสมบติัของนกัต่อสู ้ความรู้เป็นสมบติัของนกัปราชญ ์ความสามารถเป็นของนกั

ประกอบกิจ ความสามารถทุกชนิดเป็นสมบติัของผูดี้ 

7. วนัไหนโยมถกูด่ามากวนันั้นเป็นมงคล วนัไหนโดยถกูป้อยอเขาจะลว้งไสเ้ราโดยไม่รู้ตวั หลงเช่ือ

เราจะประมาท จะเสียท่าเสียทีต่อมารร้าย และท่ีเขามาป้อยอกบัเรา ระวงัใหดี้ เขาไม่ไดรั้กเราจริง 

8. สร้างบุญใชส้ติ ไม่ตอ้งใชส้ตางค ์พวกเราหาแต่สตางค ์ไม่หาสติกนัเลย 

9. คนเราจะท าอะไรไดก้ช่็วงมีชีวิตอยูเ่ท่านั้นเม่ือตายแลว้ไม่สามารถจะท าความดีหรือความชัว่ไดเ้ลย

ฉะนั้นในช่วงท่ีมีชีวิตอยูค่วรท่ีจะท าความดีใชชี้วิตใหเ้ป็นสาระ จะตอ้งต่อสูก้บัความไม่ดีงามทั้งหลาย

ท่ีมีอยูร่อบตวัเรา 

10. จงพอใจในชีวิตของตวัเอง โดยมิตอ้งไปเปรียบเทียบชีวิตของผูอ่ื้น (ขอ้ความสุดทา้ยใน ส.ค.ส.

2559 ท่ีหลวงพอ่จรัญ เขียนไวก่้อนละสงัขาร) 
แมว้นัน้ีหลวงพอ่จรัญจะละสงัขารไปแลว้แต่ทุกค าสอนของท่านยงัมีคุณค่าและเป็นจริงเสมอ  

 

 



บทบูชาพระรัตนตรัย 

อิมินา สกักาเรนะ พทุธงั อภิปูชะยามิ 
อิมินา สกักาเรนะ ธมัมงั อภิปูชะยามิ 
อิมินา สกักาเรนะ สงัฆงั อภิปูชะยามิ 

บทกราบพระรัตนตรัย 
           อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา พทุธงัภะคะวนัตงั อภิวาเทมิ 

(กราบ) 

           สะวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม ธมัมงั นะมสัสามิ (กราบ) 

           สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สงัฆงั นะมามิ (กราบ) 

นมัสการพระรัตนตรัย 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ (สวด 3 จบ) 

ขอขมาพระรัตนตรัย 

วนัทามิ พทุธงั สพัพะเมโทสงั ขะมะถะเม ภนัเต, วนัทามิ ธมัมงั สพัพะ

เมโทสงั ขะมะถะเม ภนัเต, วนัทามิ สงัฆงั สพัพะเมโทสงั ขะมะถะเม ภนัเต 
 

 

 

 

 

ทานแกค้วามโลภ ศีลธรรมแกโ้ทสะ 

ภาวนาแกค้วามหลง 

(หลวงปู่ขาว อนาลโย) 



ไตรสรณคมน์ 

พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ 
ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ 
สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ 

ทุติยมัปิ พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ 
ทุติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ 
ทุติยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ 
ตะติยมัปิ พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ 
ตะติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ 
ตะติยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ 

บทพระพทุธคุณ 
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ 
วชิชาจะระณะสมัปันโน สุคะโต โลกะวทิู 

อนุตตะโร ปุริสะทมัมะสาระถิ 
สตัถาเทวะมะนุสสานงั พทุโธ ภะคะวาติ.(กราบ) 

ใหส้วดเกินอาย ุ๑ จบ เช่น อาย ุ๔๒ ปี ตอ้งสวด  ๔๓ จบ 
 

 

 

 

 

“เขามาร้าย อย่าร้ายตอบ เข้าไม่ดีมา จงใช้ความดี เข้าไปแก้ไข 

คนตระหน่ี ให้ของท่ีต้องใจ คนพดูเหลวไหล เอาความจริงใจไปสนทนา” 

หลวงพอ่จรัญ ฐิตธมัโม 



บทพระธรรมคุณ 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม 

สนัทิฏฺฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยโิก 

ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วญิญูหี ติ.(กราบ) 

บทพระสังฆคุณ 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ 

อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ 

ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ 

สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ 

ยะทิทงั จตัตาริ    ปุริสะยคุานิ     อฏัฐะ ปุริสะปุคคะลา 

เอสะ ภะคะวะโต   สาวะกะสงัโฆ   อาหุเนยโย 

ปาหุเนยโย   ทกัขิเณยโย   อญัชะลีกะระณีโย 

อนุตตะรัง   ปุญญกัเขตตงั   โลกสัสาติ. (กราบ)  
 

 

 

 

 

 

“หากเราท าผิด 

อย่าพยายามหาข้ออ้างมาแก้ตวั แต่จงหาวิธีแก้ไข 

เพ่ือที่จะได้ไมท่ าผดิเชน่นัน้อีก” 

(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) 



บทสวด โพชฌังคะปะริตตัง 
โพชฌงคเ์ป็นหลกัธรรมหมวดหน่ึงท่ีอยูใ่นบทสวดมนโพชฌงัคปริตร ถือเป็นพุทธมนตท่ี์ช่วยใหค้น

ป่วยท่ีได้สดับตรับฟังธรรมบทน้ีแล้วสามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ท่ีเช่ืออย่างน้ีเพราะมีเร่ืองใน
พระไตรปิฎกเล่าวา่ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดเ้สด็จไปเยี่ยมพระมหากสัสปะท่ีอาพาธ พระองคท์รงแสดงสัม
โพชฌงคแ์ก่พระมหากสัสปะ พบวา่พระมหากสัสปะสามารถหายจากโรคได ้ 

พุทธศาสนิกชนจึงพากนัเช่ือว่า โพชฌงคน์ั้น สวดแลว้ช่วยให้หายโรค ซ่ึงในพระไตรปิฎกกล่าวว่า 
ธรรมท่ีพระองคท์รงแสดง เป็นธรรมเก่ียวกบัปัญญาเป็นธรรมชั้นสูง ซ่ึงเป็นความจริงในเร่ืองการท าใจให้
สวา่ง สะอาดผอ่งใส ซ่ึงสามารถช่วยรักษาใจ เพราะจิตใจมีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัร่างกาย เน่ืองจาก
กายกบัใจเป็นส่ิงท่ีอาศยักนัและกนั หลกัของโพชฌงคเ์ป็นหลกัปฏิบติัทัว่ไปซ่ึงไม่จ  ากดัเฉพาะผูป่้วยเท่านั้น 
เพราะโพชฌงคแ์ปลวา่องคแ์ห่งโพธิหรือองคแ์ห่งโพธิญาณเป็นองคแ์ห่งการตรัสรู้ซ่ึงเป็นเร่ืองของปัญญา 

โพชฌงัโค สะติสงัขาโต ธมัมานงั วิจะโย ตะถา  
วิริยมัปีติปัสสทัธิ โพชฌงัคา จะ ตะถาปะเร  

สะมาธุเปกขะโพชฌงัคา สตัเตเต สพัพะทสัสินา  
มุนินา สมัมะทกัขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา  

สงัวตัตนัติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา  
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โสตถิ เต โหตุ สพัพะทา ฯ 
เอกส๎ัมิง สะมะเย นาโถ โมคคลัลานญัจะ กสัสะปัง  
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌงัเค สตัตะ เทสะยิ  
เต จะ ตงั อะภินนัทิตวาโรคา มุจจิงสุ ตงัขะเณ  

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โสตถิ เต โหตุ สพัพะทา ฯ 
เอกะทา ธมัมะราชาปิ เคลญัเญนาภิปีฬิโต  

จุนทตัเถเรนะ ตญัเญวะ ภะณาเปตว๎านะ สาทะรัง  
สมัโมทิตว๎า จะ อาพาธา ตมัหา วฏุฐาสิ ฐานะโส  
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โสตถิ เต โหตุ สพัพะทา ฯ 
ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณนันมัปิ มะเหสินงั  
มคัคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธมัมะตงั  

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โสตถิ เต โหตุ สพัพะทา ฯ 



พทุธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
         พาหุง สะหสัสะมะภินิมมิตะสาวธุนัตงั,ครีเมขะลงั อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 

ทานาทิธมัมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ. 
         มาราติเรกะมะภิยชุฌิตะสัพพะรัตติง, โฆรัมปะนาฬะวะกะมกัขะมะถทัธะยกั
ขงัขนัตีสุทนัตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ. 
         นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมตัตะภูตงั, ทาวคัคิจกักะมะสะนีวะ สุทารุณนั
ตงัเมตตมัพเุสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ. 

         อุกขิตตะขคัคะมะติหตัถะสุทารุณนัตงั, ธาวนัติโย ชะนะปะถงัคุลิมาละวนัตงั  
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท, ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ. 
         กตัตวานะ กฏัฐะมุทะรัง อิวะ คพัภินียา, จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนงั ชะนะกา

ยะมชัเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ. 
         สัจจงั วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง, วาทาภิโรปิตะมะนงั อะติอนัธะภูตงั 
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท, ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ. 
         นนัโทปะนนัทะภุชะคงั วิพธุงั มะหิทธิง, ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะ
ยนัโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ. 

         ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทฏัฐะหตัถงั, พรัหมงั วิสุทธิชุติมิทธิพะ
กาภิธานงั ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต 

ชะยะมงัคะลานิ ฯ 
เอตาปิ พทุธะชะยะมงัคะละอฏัฐะคาถา 
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตนัที 
หิตว์านะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ 

โมกขงั สุขงั อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ. 
*** ถา้หากสวดใหผู้อ่ื้นใหเ้ปล่ียนจาก “เม” เป็น “เต” และใหต้ั้งจิตนึกถึงคนท่ีเราตอ้งการสวดให*้** 



ชัยปริตร (มหากาฯ) 
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ 
สพัพะปาณินงั ปูเรตวา ปาระมี 
สพัพา ปัตโต สมัโพธิมุตตะมงั 

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โหตุ เม* ชะยะมงัคะลงัฯ 
ชะยนัโตโพธิยา มูเล สกัยานงั 

นนัทิวฑัฒะโน เอวงั อะหงั วชิะโยโหมิ*** 
ชะยสัสุ ชะยะมงัคะเล อะปะราชิตะ ปัลลงัเก 

สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก 
สพัพะพทุธานงั อคัคปัปัตโต ปะโมทะติฯ 

สุนกัขตัตงั สุมงัคะลงั สุปะภาตงั 
สุหุฏฐิตงั สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยฏิฐงั พรัหมะ**** 

จาริสุ ปะทกัขิณงั กายะกมัมงั วาจากมัมงั 
ปะทกัขิณงั ปะทกัขิณงั มะโนกมัมงั 
ปะณิธีเต ปะทกัขิณา ปะทกัขิณา นิ 
กตัวานะ ละภนัตตัเถ ปะทกัขิเณฯ 

ภะวะตุ สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุ สพัพะเทวะตา 
สพัพะพทุธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวนัตุเม*ฯ 
ภะวะตุ สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุสพัพะเทวะตา 
สพัพะธมัมานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวนัตุเม*ฯ 
ภะวะตุ สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุสพัพะเทวะตา 
สพัพะสงัฆานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวนัตุเม*ฯ 

ถา้สวดใหค้นอ่ืนใหเ้ปล่ียนจากค าวา่  เม เป็น เต  ** อ่านวา่ พรัมมงั 
*** ถา้สวดใหค้นอ่ืนใหเ้ปล่ียนจากค าวา่ อะหงั วชิะโย โหมิ เป็น ตวงั วชิะโย โหหิ   **** อ่านวา่ พรัมมะ 

 



พระคาถาชินบัญชร 
สมเดจ็พระพุฒจารย ์(โต พรหมรังสี) 

พระคาถาน้ีเป็นการอญัเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดาสมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ท่ีไดเ้คย
มาตรัสรู้ก่อนนั้น จากนั้นเป็นการอญัเชิญพระอรหนัตขี์ณาสพอนัส าเร็จคุณธรรมวเิศษแต่ละองคไ์ม่
เหมือนกนั  เป็นพระพุทธมนตอ์นัวเิศษแต่ละสูตรมารวมกนัสอดคลอ้งเป็นก าแพงแกว้คุม้กนั ตั้งแต่กระหม่อม
จอมขวญัของผูภ้าวนาพระคาถาลงมา จงลอ้มรอบตวัจนกระทัง่หาช่องโหวใ่หอ้นัตรายสอดแทรกเขา้มามิได ้

ตั้งนะโม ๓ จบ 
ปุตตะกาโมละเภปุตตงั ธะนะกาโมละเภธะนงั  
อตัถิกาเยกายะญายะ เทวานงัปิยะตงัสุตตะวา  

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ทา้วเวสสุวณัโณ  
มรณงัสุขงั อะระหงัสุคะโต นะโมพุทธายะ 
(แลว้จึงเจริญภาวนาพระคาถาชินบญัชร ดงัน้ี) 

1.ชะยาสะนากะตา พุทธา       เชตวา มารัง สะวาหะนงั 
จะตุสัจจาสะภงั ระสัง        เย ปิวิงสุ นะราสะภา. 
2. ตณัหงักะราทะโย พทุธา    อฏัฐะวีสะติ นายะกา 
สัพเพ ปะติฏฐิตา มยัหงั            มตัถะเกเต มุนิสสะรา. 
3.สีเส ปะติฏฐิโต มยัหงั        พทุโธ ธมัโม ทะวิโลจะเน 
สังโฆ ปะติฏฐิโต มยัหงั        อุเร สัพพะคุณากะโร. 
4.หะทะเย เม อะนุรุทโธ             สารีปุตโต จะทกัขิเณ 
โกณฑญัโญ ปิฏฐิภาคสัมิง    โมคคลัลาโน จะ วามะเก. 
5.ทกัขิเณ สะวะเน มยัหงั         อาสุง อานนัทะ ราหุโล 
กสัสะโป จะ มะหานาโม           อุภาสุง วามะโสตะเก. 
6.เกสันเต ปิฏฐิภาคสัมิง          สุริโย วะ ปะภงักะโร 
นิสินโน สิริสัมปันโน           โสภิโต มุนิปุงคะโว 



7.กมุาระกสัสโป เถโร                มะเหสี จิตตะ วาทะโก 
โส มยัหงั วะทะเน นิจจงั         ปะติฏฐาสิคุณากะโร. 
8.ปุณโณ องัคุลิมาโร จะ          อุปาลี นนัทะ สีวะลี 
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา                  นะลาเต ติละกา มะมะ. 
9.เสสาสีติ มะหาเถรา                   วิชิตา ชินะสาวะกา 
เอเตสีติ มะหาเถรา                        ชิตะวนัโต ชิโนระสา 
ชะลนัตา สีละเตเชนะ                 องัคะมงัเคสุ สัณฐิตา. 

10.ระตะนงั ปุระโต อาสิ              ทกัขิเณ เมตตะ สุตตะกงั 
ธะชคัคงั ปัจฉะโต อาสิ             วาเม องัคุลิมาละกงั 

11.ขนัธะโมระปะริตตญัจะ       อาฏานาฏิยะ สุตตะกงั  
อากาเส ฉะทะนงั อาสิ                     เสสา ปาการะสัณฐิตา 
12.ชินา นานาวะระสังยตุตา        สัตตปัปาการะ ลงักะตา 
วาตะปิตตาทะสัญชาตา                    พาหิรัช ฌตัตุปัททะวา. 
13.อะเสสา วินะยงั ยนัตุ                  อะนนัตะชินะ เตชะสา 

วะสะโต เม สะกิจเจนะ                               สะทา สัมพทุธะปัญชะเร. 
14.ชินะปัญชะระมชัฌมัหิ         วิหะรันตงั มะฮี ตะเล  
สะทา ปาเลนตุ มงั สัพเพ                  เต มะหาปุริสาสะภา. 

15.อิจเจวะมนัโต                        สุคุตโต สุรักโข 
ชินานุภาเวนะ                          ชิตุปัททะโว 
ธมัมานุภาเวนะ                       ชิตาริสังโฆ 
สังฆานุภาเวนะ                         ชิตนัตะราโย 

สัทธมัมานุภาวะปาลิโต                 จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ. 
 



บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง 
อะหงั สุขิโต โหมิ             ขอใหข้า้พเจา้มีความสุข 
นิททุกโข โหมิ                             ขอใหป้ราศจากความทุกข ์

อะเวโร โหมิ                            ขอใหป้ราศจากเวร 
อพัยา ปัชโฌ โหมิ          ขอใหป้ราศจากอุปสรรคอนัตรายทั้งปวง 

อะนีโฆ โหมิ           ขอใหป้ราศจากความทุกขก์ายทุกขใ์จ 
สุขี อตัตานงั ปะริหะรามิ   ขอใหมี้ความสุขกายสุขใจรักษาตนใหพ้น้จากทุกขภ์ยัทั้งส้ินเถิด 

 

แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ 
สพัเพ สตัตา  สตัวท์ั้งหลายท่ีเป็นเพ่ือนทุกข ์เกิดแก่เจบ็ตายดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน 

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่ได ้มีเวรแก่กนัและกนัเลย  
อพัะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่ไดเ้บียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย  

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยา่ได ้มีความทุกขก์ายทุกขใ์จเลย  
สุขี อตัตานงั ปะริหะรันตุ  จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพ้น้จากทุกขภ์ยัทั้งส้ินเถิดฯ 

 

บทกรวดน ้าแบบส้ัน 

อิทงั เม ญาตีนงั โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 

ขอบุญน้ี จงส าเร็จแก่ญาติทั้งหลายของขา้พเจา้เถิด ขอญาติทั้งหลายของขา้พเจา้จงมีความสุข สุขใจเถิดฯ 
 

ค าอุทิศส่วนกศุล 
ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล บุญกศุลแผไ่ปใหไ้ฟศาล 

ถึงบิดามารดาครูอาจารย ์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกนั 
ทั้งคนรักคนชงัแต่คร้ังไหน ขอใหไ้ดส่้วนกศุลผลของฉนั 
ทั้งเจา้กรรมนายเวรและเทวญั ขอใหท่้านไดก้ศุลผลน้ีเทอญ 


