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คากราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
(กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.
(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
(กราบ)
คาทาวัตรเช้ า
ยะยัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, อุททิสสะ ปัพพะชิตา
โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อิเมหิ
สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง สะสัทธัมมัง
สะสาวะกะสังฆัง อะภิปูชะยามะ.
ปุพพะภาคะนะมะการ
(นา) หันทะทานิ มะยันตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิคายิตุง ปุพพะภาคะนะ
มะการัง กะโรมะ เส.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
( ๓ จบ )
(นา) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.
โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะ สัมปันโน
สุคะโต โลกะวิทู , อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง
พุทโธ ภะคะวา , โย อิมงั โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง
,
สัสสะมะณะพรัหมะณิ ง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกตั ว์ า
ปะเวเทสิ . โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกลั ย์ าณัง มัชเฌกัลย์ าณัง ปะริ โยสานะกัลย์ าณัง
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สาตถัง สะพะยัญชะนัง เกวะละปะริ ปุณณัง ปะริ สุทธัง พรัหมะจะริ ยงั
ปะกาเสสิ , ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง
สิ ระสา นะมามิ ฯ
(กราบ)
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส.
โย โส สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
, สันทิฎฐิโก อะกาลิโก
เอหิ ปัสสิ โก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหิ . ตะมะหัง ธัมมัง
อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ธัมมัง สิ ระสา นะมามิ ฯ
(กราบ)
(นา) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
, อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา , เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณี โย , อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง สังฆัง สิ ระสา นะมามิ ฯ
(กราบ)
(นา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะวัตถุปะริ ที
ปะกะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.
พุทโธ สุสุทโธ กะรุ ณามะหัณณะโว,
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน,
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
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ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน,
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก,
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน,
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
สังโฆ สุเขตตาภะยะติเขตตะสัญญิโต,
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก,
โลลัปปะหี โน อะริ โย สุเมธะโส,
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง,
วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสงั ขะตัง,
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา,
มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิ ทธิยา,
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, ธัมโม
จะ เทสิ โต นิยยานิโก อุปะสะมิโก ปะริ นิพพานิโก สัมโพธะคามี สุคะตัปปะ
เวทิโต, มะยันตัง ธัมมัง สุตว์ า เอวัง ชานามะ , ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา
มะระณัมปิ ทุกขัง , โสกะ ปะริ เทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา , อัปปิ
เยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิ เยหิ วิปปะโยโค ทุกโข, ยัมปิ จฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ
ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา , เสยยะถีทงั , รู ปูปาทานัก
ขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญญูปาทานักขันโธ, สังขารู ปาทานักขันโธ
, วิญญาณูปาทานักขันโธ, เยสัง ปริ ญญายะ ธะระมาโน โส ภะคะวา ,
เอวัง พะหุลงั สาวะเก วิเนติ . เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโ ต
สาวะเกสุ อะนุสาสะนี, พะหุลา ปะวัตตะติ, รู ปัง อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา,
สัญญา อะนิจจา , สังขารา อะนิจจา , วิญญาณัง อะนิจจัง , รู ปัง อะนัตตา ,
เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา, สังขารา อะนัตตา, วิญญาณัง อะนัตตา,
สัพเพ สังขารา อะนิจจา , สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ . เต มะยัง (สตรี วา่ ตา
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มะยัง) โอติณณามะหะชาติยา ชะรามะระเณนะ , โสเกหิ ปะริ เทเวหิ ทุกเขหิ
โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ , ทุกโข ติณณา ทุกขะปะเรตา , อัปเปวะนามิมสั สะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติฯ
จิระปะริ นิพพุตมั ปิ
ตัง
ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง
สัมมาสัมพุทธัง, สัทธา อะคารัส์มา อะนะคาริ ยงั ปัพพะชิตา, ตัส์มิง ภะคะวะติ
พรัหมะจะริ ยงั จะรามะ . ภิกขูนงั สิ กขาสาชีวะสะมาปันนา , (สามเณรว่าสา
มะเณรานัง) ตัง โน พรัหมะจะริ ยงั ,
อิมสั สะ
เกวะลัสสะ
ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ ฯ
คฤหัสถ์วา่ จิระปะริ นิพพุตมั ปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา , ธัมมัญ
จะ ภิกขุสงั ฆัญจะ , ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง , ยะถาสะติ ยะถาพะลัง
มะนะสิ กะโรมะ, อะนุปะฏิปัชชามะ, สา สา โน ปะฏิปัตติ , อิมสั สะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ ฯ
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(นา) หันทะ มะยัง ตังขะณิ กะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.
ปะฏิสงั ขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ
, ยาวะเทวะ สี ตสั สะ
ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ , ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิ ริงสะปะ
สัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิ ริโกปิ นะปะฏิจฉาทะนัตถัง.
ปะฏิสงั ขา โยนิโส ปิ ณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ , เนวะ ทะวายะ นะ
มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ , ยาวะเทวะ อิมสั สะ กายัสสะ
ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจะริ ยานุคคะหายะ, อิติ ปุราณัญจะ
เวทะนัง ปะฏิหงั ขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ
อุปปาเทสสามิ , ยาต์รา
จะ เม ภะวิสสันติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโรจาติ ฯ
ปะฏิสงั ขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ , ยาวะเทวะ สี ตสั สะ
ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ , ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิ ริงสะปะ
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สัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ , ยาวะเทวะ อุตุปะริ สสะยะวิโนทะนังปะฏิสลั ลา
นารามัตถัง ฯ
ปะฏิสงั ขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริ กขารัง ปะฏิเสวามิ , ยาวะ
เทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ
,
อัพย์ าปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ
ธาตุปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(นา) หันทะ มะยัง ธาตุ ปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมตั ตะเมเวตัง ยะทิทงั จีวะรัง , ตะทุ
ปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมตั ตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ , สัพพานิ
ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ อิมงั ปูติกายัง ปัตว์ า
, อะติวิยะ
อะชิคุจฉะนียานิ ชายันติ.
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมตั ตะเมเวตัง ยะทิทงั
ปิ ณฑะปาโต, ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมตั ตะโก นิสสัตโต
นิชชีโว สุญโญ , สัพโพ ปะนายัง ปิ ณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย อิมงั
ปูติกายัง ปัตว์ า, อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ.
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมตั ตะเมเวตัง ยะทิทงั
เสนาสะนัง, ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมตั ตะโก นิสสัตโต นิชชีโว
สุญโญ, สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิคุจฉะนียานิ อิมงั
ปูติกายัง ปัตว์ า, อะติวิยะ อะชิคุจฉะนียานิ ชายันติ.
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมตั ตะเมเวตัง ยะทิทงั คิลานะปัจ
จะยะเภสัชชะปะริ กขาโร, ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมตั ตะโก
นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ, สัพโพ ปะนายัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริ ก
ขาโร, อะชิคุจฉะนีโย อิมงั ปูติกายัง ปัตว์ า, อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ.
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อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ (แปล)
(นา) หันทะ มะยัง อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.
ชะราธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต,
เรามีความแก่เป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้.
พ์ยาธิธมั โมมหิ พ์ยาธิง อะนะตีโต,
เรามีความเจ็บไข้เป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้.
มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต,
เรามีความตายเป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้.
สัพเพหิ เม ปิ เยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว
วินาภาโว,
เราจะละเว้นเป็ นต่าง ๆ คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริ ญใจทั้งหลาย
ทั้งปวง.
กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะ
ปะฏิสะระโณ, เรามีกรรมเป็ นของ ๆ ตน, เป็ นผูร้ ับผลของกรรม,
มีกรรม
เป็ นกาเนิด, มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ,์ มีกรรมเป็ นที่พ่ ึงอาศัย.
ยัง กัมมัง กะริ สสามิ กัลยาณัง วาปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท
ภะวิสสามิ, เราจะทากรรมอันใดไว้ ดีหรื อชัว่ เราจะต้องเป็ นผูร้ ับผลของกรรม
นั้น.
เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตพั พัง, เราทั้งหลายควรพิจารณา
เนื่อง ๆ อย่างนี้แล.
---------------------เจริญกายะคะตาสะติกรรมฐานโดยสังเขป
อะยัง โข เม กาโย,
กายของเรานี้แล.
อุทธัง ปาทะตะลา,
เบื้องบนแต่พ้ืนเท้าขึ้นมา.
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อะโธเกสะมัตถะกา,
เบื้องต่าแต่ปลายผมลงไป.
ตะจะปะริ ยนั โต,
มีหนังหุม้ อยูเ่ ป็ นที่สุดรอบ.
ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน,
เต็มไปด้วยของไม่สะอาด
มีประการต่าง ๆ
อัตถิ อิมสั ์มิง กาเย,
มีอยูใ่ นกายนี้.
เกสา
คือผมทั้งหลาย
โลมา
คือขนทั้งหลาย
นะขา
คือเล็บทั้งหลาย
ทันตา
คือฟันทั้งหลาย
ตะโจ
คือหนัง
มังสัง
คือเนื้อ
นะหารู
คือเอ็นทั้งหลาย
อัฎฐี คือกระดูกทั้งหลาย
อัฎฐิมิญชัง เยือ่ ในกระดูก
วักกัง
ม้าม
หะทะยัง หัวใจ
ยะกะนัง ตับ
กิโลมะกัง พังผืด
ปิ หะกัง
ไต
ปัปผาสัง ปอด
อันตัง
ไส้ใหญ่
อันตะตุณงั ไส้นอ้ ย
อุทะริ ยงั
อาหารใหม่
กะรี สงั
อาหารเก่า
มัตถเก มัตถะลุงคัง เยือ่ ในสมอง
ปิ ตตัง
น้ าดี
เสมหัง
น้ าเสลด
ปุพโพ
น้ าเหลือง
โลหิ ตงั
น้ าเลือด
เสโท
น้ าเหงื่อ
เมโท
น้ ามันข้น
อัสสุ
น้ าตา
วสา
น้ ามันเหลว
เขโฬ
น้ าลาย
สิ งฆานิกา น้ ามูก
ละสิ กา
น้ าไขข้อ
มุตตัง
น้ ามูตร
เอวะมะยัง เม กาโย,
กายของเรานี้อย่างนี้.
อุทธัง ปาทะตะลา,
เบื้องบนแต่พ้ืนเท้าขึ้นมา.
อะโธ เกสะมัตถะกา,
เบื้องต่าแต่ปลายผมลงไป.
ตะจะปะริ ยนั โต,
มีหนังหุม้ อยูเ่ ป็ นที่สุดรอบ.
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ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน,

เต็มไปด้วยของไม่สะอาด
มีประการต่าง ๆ อย่างนี้แล.

พรหมวิหารผรณา (แปล)
(นา) หันทะ มะยัง พรัหมะวิหาระผะระณัง กะโรมะ เส.
(เมตตา) สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้งั หลายทั้งปวง.
อะเวรา โหนตุ,
จงเป็ นผูไ้ ม่มีเวรเถิด.
อัพย์ าปัชฌา โหนตุ,
จงเป็ นผูไ้ ม่เบียดเบียนกันเถิด.
อะนีฆา โหนตุ,
จงเป็ นผูไ้ ม่มีทุกข์กาย ทุกข์ใจเถิด.
สุขี อัตตานัง ปะริ หะรันตุ,
จงเป็ นผูม้ ีสุขรักษาตนเถิด.
(กรุ ณา)
สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้งั หลายทั้งปวง.
ทุกขา ปะมุจจันตุ,
จงพ้นจากทุกข์เถิด.
(มุทิตา)
สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้งั หลายทั้งปวง.
มา ลัทธะสัมปัตติโต วิคจั ฉันตุ,
จงอย่าไปปราศจากสมบัติอนั ได้แล้วเถิด.
(อุเบกขา) สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้งั หลายทั้งปวง.
กัมมัสสะกา,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นของ ๆ ตน
กัมมะทายาทา,
เป็ นผูร้ ับผลของกรรม
กัมมะโยนิ,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นกาเนิด
กัมมะพันธุ,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์
กัมมะปะฏิสะระณา,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นที่พ่ ึงอาศัย
ยัง กัมมัง กะริ สสันติ,
จักทากรรมอันใดไว้
กัลย์ าณัง วา ปาปะกัง วา,
ดีหรื อชัว่
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ,
จักเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนั้น.
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ
อะเวรา สุขะชีวิโน,
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ขอให้สตั ว์ท้งั หลาย อย่าได้มีเวรแก่กนั และกัน , จงเป็ นผูด้ ารงชีพอยูเ่ ป็ นสุขทุก
เมื่อเทอญ.
กะตัง ปุญญัง พะลัง มัยหัง
สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต,
ขอให้สตั ว์ท้งั หลาย จงได้เสวยผลบุญ ที่ขา้ พเจ้าได้บาเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ
แล้วนี้เทอญ
ปัตติทานะคาถา
ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสิ นี,
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิ ง ตะหิ ง,
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา,
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล,
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว,
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา,
คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา,
สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต,
ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา,
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา,
นิยยานิกงั ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต,
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง,
ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม
ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา
สังโฆ โหตุ สะมัคโควะ อัตถายะ จะ หิ ตายะ จะ
อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม
สัพเพปิ ธัมมะจาริ โน
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ
ธัมเม อะริ ยปั ปะเวทิเต.
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ทาวัตรเย็น
(ผูเ้ ป็ นหัวหน้าว่าแต่ผเู้ ดียว)
ยะยัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา
, อุททิสสะ
ปัพพะชิตา โย โน ภะคะวา สัตถา , ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง
โรเจมะ, อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง สะสัทธัมมัง สะสาวะกะสังฆัง
อะภิปูชะยามะ.
ปุพพะภาคะนะมะการ
(นา) หันทะทานิ มะยันตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิคายิตุง ปุพพะภาคะนะ
มะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
( ๓ จบ )
ตัง โข ปะนะ ภะคะวังตัง เอวัง กัลย์ าโณ กิตติสทั โท อัพภุคคะโต
,
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ , วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต โลกะวิทู , อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง
พุทโธ ภะคะวาติ.
(หยุดระลึกถึงคุณพระพุทธตามสมควร)
พุทธาภิคตี ิ
(นา) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส.
พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยตุ โต.
สุทธาภิญาณะกะรุ ณาหิ สะมาคะตัตโต.
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลัง วะ สูโร.
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิ ระสา ชิเนนทัง.
พุทโธ โย สัพพะปาณี นงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิ เรนะหัง
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พุทธัสสาหัส์มิ ทาโส วะ
พุทโธ เม สามิกิสสะโร
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิ ตสั สะ เม
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรี รัญชีวิตญั จิทงั
วันทันโตหัง จะริ สสามิ
พุทธัสเสวะ สุโพธิตงั
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ
ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
(พึงหมอบกราบลงพร้อมกันว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
พุทเธ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริ ตุง วะ พุทเธ,
(พึงนัง่ คุกเข่าขึ้น)
(คาที่ขีดเส้นใต้ให้สตรี วา่ ทาสี วะ, วันทันตีหงั , วันทะมานายะ)
ธัมมานุสสะติ
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
ส์วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม , สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิ ปัสสิ โก ,
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหีต.ิ
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส.
สะวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย.
โย มัคคะปากะปะริ ยตั ติวิโมกขะเภโท.
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริ ธารี .
วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง.
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ธัมโม โย สัพพะปาณี นงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ทุติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิ เรนะหัง
ธัมมัสสาหัส์มิ ทาโส วะ
ธัมโม เม สามิกิสสะโร
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิ ตสั สะ เม
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรี รัญชีวิตญั จิทงั
วันทันโตหัง จะริ สสามิ
ธัมมัสเสวะ สุธมั มะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ
ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
(พึงหมอบกราบลงพร้อมกันว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ธัมเม กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริ ตุง วะ ธัมเม,
(พึงนัง่ คุกเข่าขึ้น)
(คาที่ขีดเส้นใต้ให้สตรี วา่ ทาสี วะ, วันทันตีหงั , วันทะมานายะ)
สังฆานุสสะติ
(นา) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
,
อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ
ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณี โย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
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สังฆาภิคตี ิ
(นา) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส.
สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยตุ โต.
โยฏฐัพพิโธ อะริ ยะปุคคะละสังคะเสฏโฐ.
สี ลาทิธมั มะปะวะราสะยะกายะจิตโต.
วันทามะหัง ตะมะริ ยานะ คะณัง สุสุทธัง.
สังโฆ โย สัพพะปาณี นงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ตะติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิ เรนะหัง
สังฆัสสาหัส์มิ ทาโส วะ
สังโฆ เม สามิกิสสะโร
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิ ตสั สะ เม
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรี รัญชีวิตญั จิทงั
วันทันโตหัง จะรัสสามิ
สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ
ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
(พึงหมอบกราบลงพร้อมกันว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
สังเฆ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริ ตุง วะ สังเฆ,
(จบแล้วพึงนัง่ ราบ)
(คาที่ขีดเส้นใต้ให้สตรี วา่ ทาสี วะ, วันทันตีหงั , วันทะมานายะ)
----------------------
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อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(นา) หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตว์ า ยัง จีวะรัง ปะริ ภุตตัง , ตัง ยาวะเทวะ
สี ตสั สะ ปะฏิฆาตายะ , อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ , ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะ
สิ ริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิ ริโกปิ นะปะฏิจฉาทะนัตถัง.
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตว์ า โย ปิ ณฑะปาโต ปะริ ภุตโต , โส เนวะ
ทะวายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ ,
ยาวะเทวะ
อิมสั สะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจะริ ยานุคคะ
หายะ, อิติ ปุรานัญจะ เวทะนัง ปะฏิหงั ขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ
อุปปาเทสสามิ, ยาต์รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ
ผาสุวิหาโรจาติ.
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตว์ า ยัง เสนาสะนัง ปะริ ภุตตัง , ตัง
ยาวะเทวะ สี ตสั สะ ปะฏิฆาตายะ , อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตา
ตะปะสิ ริงสะปะ-สัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
ยาวะเทวะ อุตุปะริ สสะยะวิ
โนทะนังปะฏิสลั ลานารามัตถัง.
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตว์ า โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชาปะริ ก ขาโร ปะริ ภุตโต, โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง
ปะฏิฆาตายะ, อัพย์ าปัชฌะปะระมะตายาติ.
---------------------อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ (แปล)
(นา) หันทะ มะยัง อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.
ชะราธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต,
เรามีความแก่เป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้.
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พ์ยาธิธมั โมมหิ พ์ยาธิง อะนะตีโต,
เรามีความเจ็บไข้เป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้.
มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต,
เรามีความตายเป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้.
สัพเพหิ เม ปิ เยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว
วินาภาโว,
เราจะละเว้นเป็ นต่าง ๆ คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริ ญใจทั้งหลาย
ทั้งปวง.
กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะ
ปะฏิสะระโณ, เรามีกรรมเป็ นของ ๆ ตน, เป็ นผูร้ ับผลของกรรม,
มีกรรม
เป็ นกาเนิด, มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ,์ มีกรรมเป็ นที่พ่ ึงอาศัย.
ยัง กัมมัง กะริ สสามิ กัลยาณัง วาปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท
ภะวิสสามิ, เราจะทากรรมอันใดไว้ ดีหรื อชัว่ เราจะต้องเป็ นผูร้ ับผลของกรรม
นั้น.
เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตพั พัง, เราทั้งหลายควรพิจารณา
เนื่อง ๆ อย่างนี้แล.
---------------------เจริญกายะคะตาสะติกรรมฐานโดยสังเขป
อะยัง โข เม กาโย,
กายของเรานี้แล.
อุทธัง ปาทะตะลา,
เบื้องบนแต่พ้ืนเท้าขึ้นมา.
อะโธเกสะมัตถะกา,
เบื้องต่าแต่ปลายผมลงไป.
ตะจะปะริ ยนั โต,
มีหนังหุม้ อยูเ่ ป็ นที่สุดรอบ.
ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน,
เต็มไปด้วยของไม่สะอาด
มีประการต่าง ๆ
อัตถิ อิมสั ์มิง กาเย,
มีอยูใ่ นกายนี้.
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เกสา
คือผมทั้งหลาย
โลมา
คือขนทั้งหลาย
นะขา
คือเล็บทั้งหลาย
ทันตา
คือฟันทั้งหลาย
ตะโจ
คือหนัง
มังสัง
คือเนื้อ
นะหารู
คือเอ็นทั้งหลาย
อัฎฐี คือกระดูกทั้งหลาย
อัฎฐิมิญชัง เยือ่ ในกระดูก
วักกัง
ม้าม
หะทะยัง หัวใจ
ยะกะนัง ตับ
กิโลมะกัง พังผืด
ปิ หะกัง
ไต
ปัปผาสัง ปอด
อันตัง
ไส้ใหญ่
อันตะตุณงั ไส้นอ้ ย
อุทะริ ยงั
อาหารใหม่
กะรี สงั
อาหารเก่า
มัตถเก มัตถะลุงคัง เยือ่ ในสมอง
ปิ ตตัง
น้ าดี
เสมหัง
น้ าเสลด
ปุพโพ
น้ าเหลือง
โลหิ ตงั
น้ าเลือด
เสโท
น้ าเหงื่อ
เมโท
น้ ามันข้น
อัสสุ
น้ าตา
วสา
น้ ามันเหลว
เขโฬ
น้ าลาย
สิ งฆานิกา น้ ามูก
ละสิ กา
น้ าไขข้อ
มุตตัง
น้ ามูตร
เอวะมะยัง เม กาโย,
กายของเรานี้อย่างนี้.
อุทธัง ปาทะตะลา,
เบื้องบนแต่พ้ืนเท้าขึ้นมา.
อะโธ เกสะมัตถะกา,
เบื้องต่าแต่ปลายผมลงไป.
ตะจะปะริ ยนั โต,
มีหนังหุม้ อยูเ่ ป็ นที่สุดรอบ.
ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน,
เต็มไปด้วยของไม่สะอาด
มีประการต่าง ๆ อย่างนี้แล.
----------------------
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พรหมวิหารผรณา (แปล)
(นา) หันทะ มะยัง พรัหมะวิหาระผะระณัง กะโรมะ เส.
(เมตตา) สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้งั หลายทั้งปวง.
อะเวรา โหนตุ,
จงเป็ นผูไ้ ม่มีเวรเถิด.
อัพย์ าปัชฌา โหนตุ,
จงเป็ นผูไ้ ม่เบียดเบียนกันเถิด.
อะนีฆา โหนตุ,
จงเป็ นผูไ้ ม่มีทุกข์กาย ทุกข์ใจเถิด.
สุขี อัตตานัง ปะริ หะรันตุ,
จงเป็ นผูม้ ีสุขรักษาตนเถิด.
(กรุ ณา)
สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้งั หลายทั้งปวง.
ทุกขา ปะมุจจันตุ,
จงพ้นจากทุกข์เถิด.
(มุทิตา)
สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้งั หลายทั้งปวง.
มา ลัทธะสัมปัตติโต วิคจั ฉันตุ,
จงอย่าไปปราศจากสมบัติอนั ได้แล้วเถิด.
(อุเบกขา) สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้งั หลายทั้งปวง.
กัมมัสสะกา,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นของ ๆ ตน
กัมมะทายาทา,
เป็ นผูร้ ับผลของกรรม
กัมมะโยนิ,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นกาเนิด
กัมมะพันธุ,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์
กัมมะปะฏิสะระณา,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นที่พ่ ึงอาศัย
ยัง กัมมัง กะริ สสันติ,
จักทากรรมอันใดไว้
กัลย์ าณัง วา ปาปะกัง วา,
ดีหรื อชัว่
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ,
จักเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนั้น.
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ
อะเวรา สุขะชีวิโน,
ขอให้สตั ว์ท้งั หลาย อย่าได้มีเวรแก่กนั และกัน , จงเป็ นผูด้ ารงชีพอยูเ่ ป็ นสุขทุก
เมื่อเทอญ.
กะตัง ปุญญัง พะลัง มัยหัง
สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต,
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ขอให้สตั ว์ท้งั หลาย จงได้เสวยผลบุญ ที่ขา้ พเจ้าได้บาเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ
แล้วนี้เทอญ
อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
(นา) หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส.
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อุปัชฌายาคุณุตตะรา
อาจะริ ยปู ะการา จะ
มาตาปิ ตา จะญาตะกา
ปิ ยะมะมัง สุริโย จันทิมา ราชา
คุณะวันตา นะราปิ จะ
พรัหมะมารา จะ อินทา จะ
โลกะปาลา จะ เทวะตา
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ
มัชฌัตตา เวริ กาปิ จะ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
สุขงั จะ ติวิธงั เทนตุ
ขิปปัง ปาเปถะ โวมะตัง
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อิมินา อุทิสเสนะ จะ
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ
ตัณหุปาทานะ
เฉทะนัง
เย สันตาเน หิ นา ธัมมา
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
อุชุจิตตัง สะติปัญญา
สัลเลโข วิริยมั หิ นา
มารา ละภันตุ โนกาสัง
กาตุญจะ วิริเยสุ เม
พุทธาทิปะวะโร นาโถ
ธัมโม นาโถ วะรุ ตตะโม
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
เตโสตตะมานุภาเวนะ
มาโรกาสัง ละภันตุ มา.
----------------------
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ปัตติทานะคาถา (แปล)
ปุญญัสสิ ทานิ กะตัสสะ
ยานัญญานิ กะตานิ เม
เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ
สัตตานันตาปปะมาณะกา,
ขอสัตว์ท้งั หลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ, จงเป็ นผูม้ ีส่วนแห่งบุญที่ขา้ พเจ้า
ได้ทาในบัดนี้, แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ขา้ พเจ้าได้ทาแล้ว
เย ปิ ยา คุณะวันตา จะ,
คือ ชนเหล่าใด เป็ นที่รักผูม้ ีคุณ
มัยหัง มาตาปิ ตาทะโย,
มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้า เป็ นต้น
ทิฏฐา เม จาปยะทิฏฐา วา,
ที่ขา้ พเจ้าได้เห็นหรื อแม้ไม่ได้เห็น
อัญเญ มัชฌัตตะเวริ โน
สัตตา ติฏฐัญติ โลกัสมิง,
แลสัตว์ท้งั หลายอื่นที่เป็ นกลาง และมีเวรกันตั้งอยูใ่ นโลก
เตภุมมา จะตุโยนิกา,
เกิดในภูมิ ๓ เกิดในกาเนิด ๔
ปัญเจกะจะตุโวการา,
มีขนั ธ์ ๕ แลขันธ์ ๑ แลขันธ์ ๔
สังสะรันตา ภะวาภะเว,
ท่องเที่ยวอยูใ่ นภพน้อยแลภพใหญ่
ญาตัง เย ปัตติทานัมเม,
สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว
อะนุโมทันตุ เต สะยัง,
ขอสัตว์เหล่านั้น จงอนุโมทนาเองเถิด
เย จิมงั นัปปะชานันติ,
ก็สตั ว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วน
แห่งบุญของข้าพเจ้านี้
เทวา เตสัง นิเวทะยุง,
ขอเทพทั้งหลาย พึงแจ้งแก่สตั ว์เหล่านั้น
มะยา ทินนานะ ปุญญานัง
อะนุโมทะนะเหตุนา,
เพราะเหตุ คืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ขา้ พเจ้าให้แล้ว
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ
อะเวรา สุขะชีวิโน,
ขอให้สตั ว์ท้งั ปวง จงอย่ามีเวร อยูเ่ ป็ นสุขเสมอเถิด
เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ,
แลจงถึงทางอันเกษมเถิด
เตสาสา สิ ชฌะตัง สุภา,
ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้น
จงสาเร็จเทอญ.
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พระคาถาชินบัญชร
ชะยาสะนาคะตา พุทธา
เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสจั จาสะภัง ระสัง
เย ปิ วิงสุ นะราสะภา
ตัณหัง กะราทะโย พุทธา
อัฎฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฎฐิตา มัยหัง
มัตถะเก เต มุนิสสะรา
สี เส ปะติฎฐิโต มัยหัง
พุทโธ ธัมโม ทะวิโรจะเน
สังโฆ ปะติฎฐิโต มัยหัง
อุเร สัพพะคุณากะโร
หะทะเย เม อะนุรุทโธ
สารี ปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิ ฎฐิภาคัส์มิง
โมคคัลลาโน จะ วามาเก
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม
อุภาสุง วา มะโสตะเก
เกสันเต ปิ ฏฐิภาคัส์มิง
สุริโยวะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิ ริสมั ปันโน
โสภิโต มุนิปุงคะโว
กุมาระกัสสะโป เถโร
มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง
ปะติฎฐาสิ คุณากะโร
ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ
อุปาลี นันทะสี วะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา
นะลาเฎ ติละกา มะมะ
เสสาสี ติ มะหาเถรา
วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสี ติ มะหาเถรา
ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สี ละเตเชนะ
อังคะมัคเคสุ สัณฐิตา
ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ
วาเม อังคุลิมานะกัง
ขันธะโมระปะริ ตตัญจะ
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
เสสา ปาการะสัณฐิตา
ชินา นานาพะละสังยุตตา
สัตตะ ปาการะลังกะตา
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วาตาปิ ตาทิสญ
ั ชาตา
พาหิ รัชฌัตตุปัทว์ า
อะเสสา วินะยัง ยันตุ
อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ
สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ
วิหะรันตัง มะหี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ
เต มะหาปุริสาสะกา
อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริ สงั โฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตนั ตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ. ฯ
---------------------คาสวดปาระมี ๓๐ ทัส
๑. ทานะปาระมีสมั ปันโน,ทานะอุปะปาระมีสมั ปันโน, ทานะปะระมัตถะปาระ
มีสมั ปันโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี
สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๒. สี ละปาระมีสมั ปันโน, สี ละอุปะปาระมีสมั ปันโน ,
สี ละปะระมัตถะปาระมีสมั ปันโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขาปาระมีสมั ปันโน
อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๓. เนกขัมมะปาระมีสมั ปันโน, เนกขัมมะอุปะปาระมีสมั ปันโน,
เนกขัมมะ
ปะระมัตถะปาระมีสมั ปันโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขา
ปาระมีสมั ปันโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๔. ปัญญาปาระมีสมั ปันโน, ปัญญาอุปะปาระมีสมั ปันโน,ปัญญาปะระมัตถะปาระมีสมั ปันโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขา-ปาระมีสมั ปันโน
อิติปิโส ภะคะวา ฯ
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๕. วิริยะปาระมีสมั ปันโน, วิริยะอุปะปาระมีสมั ปันโน,
วิริยะปะระมัตถะปาระมีสมั ปันโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี
สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๖. ขันตีปาระมีสมั ปันโน, ขันตีอุปะปาระมีสมั ปันโน,
ขันตีปะระมัตถะปาระมีสมั ปันโน เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขาปาระมีสมั ปันโน อิติปิ
โส ภะคะวา ฯ
๗. สัจจะปาระมีสมั ปันโน, สัจจะอุปะปาระมีสมั ปันโน, สัจจะปะระมัตถะปาระ
มีสมั ปันโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี
สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๘. อะธิฏฐานะปาระมีสมั ปันโน,
อะธิฏฐานะอุปะปาระมีสมั ปันโน,
อะธิฏฐานะปะระมัตถะปาระ มีสมั ปันโน , เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา
อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๙. เมตตาปาระมีสมั ปันโน,
เมตตาอุปะปาระมีสมั ปันโน,
เมตตาปะระมัตถะปาระมีสมั ปันโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขาปาระมีสมั ปันโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๑๐. อุเปกขาปาระมีสมั ปันโน, อุเปกขาอุปะปาระมีสมั ปันโน, อุเปกขา
ปะระมัตถะปาระมีสมั ปันโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขา
ปาระมีสมั ปันโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๑๑. ทะสะปาระมีสมั ปันโน,
ทะสะอุปะปาระมีสมั ปันโน,
ทะสะปะระมัตถะปาระมีสมั ปันโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขาปาระมีสมั ปันโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ
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พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ
(ของท่ านพระอาจารย์ ฝ้ ัน อาจาโร)
๑. บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณงั บูระพารัสมิง พระธัมเมตัง
บูระพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะ
โศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๒. อาคะเนย์รัสมิง พระพุทธะคุณงั อาคะเนย์รัสมิง พระธัมเมตัง
อาคะเนย์รัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย
สัพพะ ธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๓. ทักษิณรัสมิง พระพุทธะคุณงั ทักษิณรัสมิง พระธัมเมตัง ทักษิณรัส
มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะ
โรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๔. หะระดีรัสมิง พระพุทธะคุณงั หะระดีรัสมิง พระธัมเมตัง หะระ
ดีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก
สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๕.
ปัจจิมรัสมิง พระพุทธะคุณงั ปัจจิมรัสมิง พระธัมเมตัง
ปัจจิมรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก
สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๖. พายัพรัสมิง พระพุทธะคุณงั พายัพรัสมิง พระธัมเมตัง
พายัพรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก
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สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๗. อุดรรัสมิง พระพุทธะคุณงั อุดรรัสมิง พระธัมเมตัง
อุดรรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก
สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๘. อีสานรัสมิง พระพุทธะคุณงั อีสานรัสมิง พระธัมเมตัง อีสานรัส
มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก
สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๙.
อากาศรัสมิง พระพุทธะคุณงั อากาศรัสมิง พระธัมเมตัง
อากาศรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะ
โศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๑๐. ปะฐะวีรัสมิง พระพุทธะคุณงั ปะฐะวีรัสมิง พระธัมเมตัง
ปะฐะวีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะ
โศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๑๑. อิมสั มิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิ ทธิจงมาเป็ นกาแพงแก้วทั้ง
เจ็ดชั้น มาป้ องกันห้อมล้อมรอบครอบทัว่ อะนันตา ,
ราชะเสมานาเขตเต
สะมันตา, สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะธัมมะปัจเจกะพุทธะ
สังฆะชาละปะริ กเขตเต, รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
----------------------

วัดหนองสวงร่ วมกับธนาคาร ธกส. โดยพระครู สธุ ีวรสาร ๒๕
[คู่มืออบรมพัฒนาจิตเพื่อชีวติ ใหม่

คาอาราธนาศีล ๕ (ปกติ)
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ
สี ลานิ ยาจามะ
ทุติยมั ปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ
ปัญจะ สี ลานิ ยาจามะ
ตะติยมั ปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ
ปัญจะ สี ลานิ ยาจามะ
คาสมาทานศีล ๕
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. ( ๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
( พระท่านว่า ติสรณคมน นิฏฺฐิต รับว่า อาม ภนฺ เต ) หรื อบางทีพระท่านอาจจะ
ไม่วา่
เราใช้ได้ท้งั สองอย่าง (พิธีราษฎร์กบั พิธีหลวงต่างกัน)
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต)
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการถือเอาสิ่ งของที่เขามิได้ให้)
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๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท ประพฤติผดิ ในกาม)
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการพูดเท็จ)
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากน้ าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็ น
ที่ต้งั แห่งความประมาท)
( พระสรุ ปว่า ) อิมานิ ปญฺ จ สิ กฺขาปทานิ สี เลน สุคตึ ยนฺ ติ สี เลน โภคสมฺ ปทา
สี เลน นิพฺพุตึ ยนฺ ติ ตสฺ มา สี ล วิโสธเย.
----------------------คาอาราธนศีล ๘
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สี ลานิ ยาจามะ
ทุติยมั ปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สี ลานิ ยาจามะ
ตะติยมั ปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สี ลานิ ยาจามะ
คาสมาทานศีล ๘ (หรื อศีลอุโบสถ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. ( ๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
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ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
( พระท่านว่า ) ติสรณคมน นิฏฺฐิต. รับพร้อมกันว่า อามะ ภันเต.)
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต)
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการถือเอาสิ่ งของที่เขาไม่ได้ให้)
๓. อะพรัหมะจะริ ยา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นการกรรมอันเป็ นข้าศึกแก่พรหมจรรย์)
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการพูดเท็จ)
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากน้ าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็ นที่ต้งั แห่ง
ความประมาท)
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการบริ โภคอาหารในเวลาวิกาล)
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการฟ้ อนรา ขับร้อง ประโคมดนตรี
และดูการเล่น และเว้นจากการลูบไล้ ทัดทรง ประดับอันเป็ นที่ต้งั แห่งการ
แต่งตัวด้วยระเบียบดอกไม้ ของหอมเครื่ องย้อมเครื่ องทา)
๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการนัง่ หรื อนอนบนที่นงั่ ที่นอนสูง
หรื อที่นงั่ ที่นอนใหญ่)
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( พระท่านสรุ ปว่า ) อิมงั อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง
อิมญั จะ รัตติง อิมญั จะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ.
( คาแปล) ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งอุโบสถ อันประกอบไปด้วยองค์ ๘
ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนี้ เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี มิให้ขาดมิให้
ทาลาย สิ้นวันหนึ่งคืนหนึ่ง ณ เวลาวันนี้ ขอกุศลผลบุญอันนี้ จงเป็ นอุปนิสยั
เป็ นปัจจัยแห่งพระนิพพานเทอญ. ( หยุดเพียงนี้ )
( ต่อไปพระสงฆ์วา่ ) อิมานิ อฏฺฐ สิ กฺขาปทานิ อุโปสถสี ลวเสน สาธุก
กตฺ วา อปฺปมาเทน รกฺขิตพฺพานิ . ( รับพร้อมกันว่า อามะ ภันเต )
( พระสงฆ์วา่ ) อิมานิ อฏฺฐ สิ กฺขาปทานิ สี เลน สุคตึ ยนฺ ติ , สี เลน
โภคสมฺ ปทา, สี เลน นิพฺพุตึ ยนฺ ติ ตสฺ มา สี ล วิโสธเย. ( รับว่า สาธุ ๓ หน )
---------------------การขอบวชเนกขัมมะ (ชีพราหมณ์)
เบื้องต้นเตรี ยมขัน ๘ นุ่งห่มผ้าขาว สารวมกาย วาจา ใจ ให้เรี ยบร้อย
นัง่ ท่าเทพพระนมประนมมือกราบลง ๓ ครั้ง ตั้งนะโม ๓ จบ เปล่งวาจาพร้อม
กันดังต่อไปนี้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ .
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ.
คาขอบวช
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะริ นิพพุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค
ปานุเปตัง สะระณัง คะตัง.
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ทุติยมั ปาหัง ภันเต, สุจิระปะริ นิพพุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง
คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ,
อัชชะตัคเค
ปานุเปตัง สะระณัง คะตัง.
ตะติยมั ปาหัง ภันเต, สุจิระปะริ นิพพุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง
คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ,
อัชชะตัคเค
ปานุเปตัง สะระณัง คะตัง.
___________
คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิ กา
คาว่า อุบาสกหรื ออุบาสิ กานั้น แปลว่า ผูเ้ ข้าไปนัง่ ใกล้หรื อผูอ้ ยูใ่ กล้พระ
รัตนตรัย คือผูย้ อมรับนับถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็ นที่พ่ ึงที่
ระลึกของตนตลอดเวลา ใฝ่ ใจสนใจอยูแ่ ต่ในสามสิ่ งนี้เท่านั้น และผูเ้ ป็ นอุบาสก
อุบาสิ กาพึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ๕ ประการนี้ คือ
๑. มีศรัทธามั่นคง คือมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่จืด
จาง ไม่คลอนแคลนถึงจะมีเหตุให้ขาดศรัทธาบ้างบางขณะ ก็ไม่หวัน่ ไหวคลอน
แคลนไปตามเหตุน้ นั ๆ เช่น มีคนตู่พระพุทธองค์ให้ได้ยนิ ก็ยงั มัน่ คงด้วยศรัทธา
ในพระพุทธองค์อยู่ ไม่เกิดความสงสัยแคลงใจว่าที่เขาพูดนั้นเป็ นจริ งหรื อไม่
ดังนี้เป็ นต้น
๒. มีศีลบริสุทธิ์ คือพยายามรักษาศีลของตนที่สมาทานมาแล้วให้หมด
จด ไม่ให้ขาดไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อย รักษาไว้เท่าชีวิตของตน ถึงจะ
มีเหตุให้ตอ้ งละเมิดก็พยายามหลีกเลี่ยงเหตุอนั นั้นไป
๓. ไม่ ถอื มงคลตืน่ ข่ าว คือไม่เชื่อถือฤกษ์ยาม เคราะห์ มงคลภายนอก
ต่าง ๆ เป็ นต้น เพราะสิ่ งเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสว่าหามีอิทธิพลทาให้เป็ นคนดี
คนเลวตกนรกขึ้นสวรรค์ได้ไม่ กลับทาให้งมงายยิง่ ขึ้น ห่างจากธรรมที่แท้จริ ง
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มากขึ้น ไม่ให้เป็ นคนหูเบาเชื่ออะไรง่าย ๆ โดยไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ หรื อถาม
ท่านผูร้ ู้เสี ยก่อนเชื่อไม่เชื่อ กรรมคือการกระทาของตัวเท่านั้นว่า ตัวทากรรมไว้
เช่นไรต้องได้รับผลเช่นนั้นแน่ ให้เชื่อว่าคนเกิดมามีกรรมติดตัวมาทุกคน ให้เชื่อ
ว่าคาสอนพระพุทธศาสนานี้เป็ นทางให้พน้ ทุกข์ได้จริ ง เป็ นต้น
๔. ไม่ แสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา คือ ไม่คล้อยตามพิธีกรรม
ซึ่งเป็ นของต่างศาสนา ไม่ทาตามลัทธิอนั ใดที่ขดั ต่อความดีงามที่ขดั ต่อ
พระพุทธศาสนา
๕. บาเพ็ญแต่ บุญในพระพุทธศาสนา คือมุ่งแสวงบุญตามหลักคาสอน
ของพระพุทธองค์เท่านั้น เช่น ให้ทาน รักษาศีล เจริ ญภาวนา ประด้วยเมตตา
กรุ ณา มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ เป็ นต้น เพราะการประพฤติเช่นถือว่า
เป็ นบุญในพระพุทธศาสนา ทั้ง ๕ ประการนี้ จัดเป็ นคุณสมบัติของอุบาสก
อุบาสิ กา อันผูเ้ ป็ นอุบาสกอุบาสิ กาพึงปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เพื่อความเป็ น
อุบาสกอุบาสิ กาอย่างสมบูรณ์ เพื่อสาเร็จประโยชน์ตามที่ตอ้ งการ ถ้าขาดไปเสี ย
ข้อใดข้อหนึ่งก็จะทาให้ขาดคุณสมบัติไป ทาให้เป็ นอุบาสกอุบาสิ กาไม่สมบูรณ์
อนึ่ง ผูป้ ระกอบด้วยวิบตั ิ ๕ ประการต่อไปนี้ ไม่จดั เป็ นอุบาสกอุบาสิ กา
ในพระพุทธศาสนาเลย คือ
๑. มีศรัทธาไม่มนั่ คง
๒. มีศีลไม่บริ สุทธิ์
๓. ชอบถือมงคลตื่นข่าว
๔. แสวงหาบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา
๕. ไม่ทาบุญในพระศาสนา
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การค้าขายต้องห้ามสาหรับอุบาสกอุบาสิ กา
๑. การค้าเครื่องประหาร คือ ค้าขายอาวุธอันเป็ นเครื่ องมือสาหรับฆ่า
สัตว์ เบียดเบียนสัตว์ทุกชนิด เช่น ปื น หอก ดาบ แห อวน ลอบ เป็ นต้น
ส่วนเครื่ องมือ เช่น มีด ขวาน สิ่ ว จอบ เสี ยม และสิ่ งอื่น ๆ อันเป็ นเครื่ อง
ประกอบในการทามาหากิน ถึงจะใช้เป็ นอาวุธประหารสัตว์ได้กไ็ ม่หา้ ม ค้าขาย
ได้ตามใจชอบ แต่ถา้ มุ่งค้าใช้เป็ นเครื่ องประหารท่านห้าม
๒. ค้าขายมนุษย์ คือการหลอกลวงมนุษย์ไปขาย การขายทาส การตั้ง
สานักบาเรอชายเป็ นต้น จัดเป็ นค้ามนุษย์ท้งั สิ้น
๓. ค้าขายสัตว์เป็ น ๆ สาหรับฆ่ าเป็ นอาหาร คือการค้าขายสัตว์ที่เอาเนื้อ
มาทาเป็ นอาหาร เช่น หมู เป็ ด ไก่ โค กระบือ ปลา นก เป็ นต้น แต่ถา้ เป็ น
สัตว์เลี้ยงหรื อสัตว์ใช้งาน ถึงจะมีเนื้อเป็ นอาหารก็ตามเลี้ยงไว้เพื่อทางาน ขายไป
เพื่อให้เลี้ยงใช้งานไม่นบั เป็ นค้าขายในข้อนี้
๔. ค้าขายนา้ เมา คือ ค้าขายเครื่ องดองของเมาซึ่งเป็ นเหตุให้เกิดความ
ประมาทได้ทุกชนิด แต่ถา้ เป็ นจาพวกยาดองสุราหรื อยาอื่นใดที่มีของมึนเมาเจือ
ปนอยู่ ซึ่งเป็ นยารักษาโรคเป็ นต้น ก็คา้ ขายได้
๕. ค้าขายยาพิษ ที่ท่านห้ามค้าขายดังนี้ เพราะการค้าเช่นนี้เป็ นไปเพื่อ
เบียดเบียนสัตว์อื่น บัน่ ทอนความสุขของผูอ้ ื่นแสดงถึงความเหี้ ยมโหดและ
สนับสนุนให้ผอู้ ื่นทาความผิดโดยอ้อม และที่สาคัญเป็ นการป้ องกันเกียรติยศของ
อุบาสกอุบาสิ กาในพระพุทธศานา ไม่ให้ทาอย่างคนสามัญธรรมดาเพราะถ้าไป
ค้าขายสิ่ งเหล่านี้เข้า จะเป็ นการน่าเกลียดน่าชังไม่สมควรอย่างยิง่ ดังนั้นท่านจึง
ห้ามไว้ อุบาสกอุบาสิ กาผูห้ วังความสุขความเจริ ญแก่ตวั และชื่อเสี ยงของ
พระพุทธศาสนาแล้ว พึงเว้นจากการค้าขายแบบนี้เถิด
___________
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คาอธิษฐานก่อนนั่งสมาธิ
ข้าพเจ้าจะเจริ ญกัมมัฏฐานภาวนา บูชาพระรัตนตรัยอุดม
สัง่ สมทศบารมีธรรม บาเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่
บ่มอินทรี ยใ์ ห้แก่โดยกาล สังหารนิวรณ์หา้ ให้เหื อดหาย
สื บสายวิตก วิจาร ปี ติ สิ ริรวมสุขเอกัคคตา
ต่อมาให้ถึงฌานสี่ พร้อมด้วยวสี ท้งั ห้า
เดิมมรรคาพระอริ ยสมังคี ล้างธุลีกิเลสให้เสื่ อมสูญ
ตัดมูลอาสวะอนุสยั ห่างไกลสังโยชน์ทงั่ ปวง
ล่วงถึงประโยชน์ยงิ่ ใหญ่ ขอคุณพระรัตนตรัย
คุณไท้อธิราชเทวา คุณบิดา มารดา ครู อาจารย์
คุณความดีทุกประการ จงมาเป็ นที่พ่ ึงแก่ขา้ พเจ้า
บรรเทาทุกร้อนให้เหื อดหาย ทารายมารห้าให้พินาศ
ปราศจากภยันตรายนิรันดร์ เกษมสันต์ประสบสิ่ งเสมอใจ
สมดัง่ ความมุ่งหมาย ณ กาลบัดนี้เทอญ
---------------------ศีล อานิสงส์ และโทษของการผิดศีล ๕
ศีล คืออะไร ?
การสารวมกาย วาจา ให้เรี ยบร้อย คือศีล
ศีลข้ อที่ ๑ ปาณาติบาต การฆ่ าสัตว์ หรือการมุ่งร้ ายทาลายผู้อนื่
องค์ประกอบที่เป็ นปาณาติบาตได้ มีองค์ ๕ คือ
๑. ปาโณ คนหรื อสัตว์น้ นั มีชีวิต
๒. ปาณสญฺ ญิตา (ผูฆ้ ่า) รู้อยูว่ า่ สัตว์น้ นั มีชีวิต

วัดหนองสวงร่ วมกับธนาคาร ธกส. โดยพระครู สธุ ีวรสาร ๓๓
[คู่มืออบรมพัฒนาจิตเพื่อชีวติ ใหม่

๓. วธกจิตฺต มีความตั้งใจจะฆ่า
๔. อุปกฺกโม กระทาความพยายาม
๕. เตน มรณ คนหรื อสัตว์มีชีวิตตายด้วยความพยายามนั้น
อนึ่ง ถ้ากระทาปาณาติบาตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบองค์ ๕ ถือว่าไม่เป็ น
ปาณาติบาต
เมื่อใดที่มนุษย์มากด้วย ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็ นมูลเหตุ
เมื่อนั้นมนุษย์กย็ งั ไม่พน้ จากการกระทาบาปทั้งปวง เช่น ฆ่าสัตว์ ตั้งแต่สตั ว์เล็ก
จนถึงสัตว์ใหญ่ มีการฆ่าตนเอง, ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, ล้างเชื้อชาติ, ทาให้ไม่รู้จกั พอ
กอบโกย ตักตวงและตัดตอน เพื่อป้ องกันผลประโยชน์
ส่วนที่ฆ่าตัวตาย ทาร้ายผูอ้ ื่นเพราะความหวาดระแวงและอุบตั ิเหตุ ที่ทา
ให้ตนเองและผูอ้ ื่นต้องเสี ยชีวิตเป็ นจานวนมาก จากการเมายาเสพติดแล้วเกิด
ความประมาท เป็ นต้น
ผลจากการทาผิดศีลข้ อนี้ คือ
ทาให้อายุส้ นั , มีโรคเบียดเบียน, ถูกปองร้าย, ถูกทาร้าย, ถูกทรมาน,
ถูกฆ่า, ขี้ขลาดหวาดกลัว, ตายไปตกสู่อบายภูมิ, เกิดชาติใหม่จะเป็ นคนพิการ
ทุพพลภาพ ฯลฯ
อานิสงส์ ของการไม่ ผดิ ศีลข้ อนี้ คือ
๑. ทาให้อายุยนื มีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
๒. ทาให้เป็ นผูไ้ ม่มีภยั
๓. ทาให้จิตใจสบาย นึกถึงแต่สิ่งที่ดีงาม
๔. ไว้ใจกันได้ไม่ตอ้ งหวาดระแวง
๕. ทาให้ไม่ตอ้ งมีความกังวล มุ่งหน้าศึกษาเล่าเรี ยน ประกอบอาชีพการ
งาน พัฒนาบ้านเมืองให้เจริ ญก้าวหน้า
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ศีลข้ อที่ ๒ อทินนาทาน การถือเอาสิ่งของที่เจ้ าของไม่ ได้ ให้ (การลักทรัพย์ )
องค์ประกอบที่เป็ นอทินนาทานได้ มี ๕ คือ
๑. ปรปริ คฺคหิ ต ของนั้นมีเจ้าของครอบครองหวงแหน
๒. ปรปริ คฺคหิ ตสญฺ ญิตา รู้อยูว่ า่ เป็ นของมีผคู้ รอบครองหวงแหน
๓. เถยฺยจิตฺต มีความตั้งใจลักขโมย
๔. อุปกฺกโม กระทาความพยายาม
๕. เตน หรณ นาเอามาได้ดว้ ยความพยายามนั้น
โดยปกตินิสยั มนุษย์ มักจะมีความรักทนุถนอมและหวงในสิ่ งของอันเป็ น
ของตนเองไม่อยากให้ใครมาทาลาย หรื อทาให้เกิดความเสี ยหาย การกระทา
(โจรกรรม) ที่เข้าข่ายการผิดศีลข้อนี้ได้แก่ ๑. ลัก ๒. ฉก ๓. กรรโชก ๔.
ปล้น ๕. ตู่ ๖. ฉ้อ ๗. หลอก ๘. ลวง ๙. ปลอม ๑๐. ยักยอก ๑๑. ลักลอบ
๑๒. สับเปลี่ยน ๑๓. เบียดบัง ๑๔. ตระบัดสัตย์ (ยืมแล้วไม่คืน)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผลจากการผิดศีลข้ อนีค้ อื
เกิดมายากจนตระกูลต่า ไม่มีเกียรติ ไม่มีศกั ดิ์ศรี
หวาดระแวงภัยตลอดเวลา มีทรัพย์สินอะไรก็ห่วง กลัวเสี ยหาย กลัวคนอื่น
ขโมย
มีทรัพย์กจ็ ะพินาศด้วยไพต่าง ๆ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย อุบตั ิภยั
และโจรภัย เป็ นต้น
ถูกพรากของรัก มีทรัพย์สินอะไรก็จะถูกยืม ถูกขอ ถูกขโมย แตก หัก
เสี ยหายเป็ นประจา แล้วหาผูร้ ับผิดชอบไม่ได้
ตายแล้วจะไปเกิดในอบายภูมิ ๔ เช่น เป็ นสัตว์เดรัจฉาน เปรต เป็ นต้น
อานิสงส์ ของการไม่ ผดิ ศีลข้ อนี้ คือ
๑. ทาให้ไว้ใจกัน อยูก่ นั อย่างสงบสุข
๒. นอนตาหลับไม่ตอ้ งคอยระวังโจรผูร้ ้าย
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๓. ทรัพย์สินไม่สูญหาย มีแต่เจริ ญเพิ่มพูนขึ้น
๔. งานที่สร้างสรรค์ข้ ึนได้ผลสมบูรณ์ มีคุณภาพดี การพัฒนา
เจริ ญก้าวหน้าเร็วขึ้น
ศีลข้ อที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจาร การประพฤติผดิ ประเพณีในหญิงชายที่มีเจ้ าของ
หวงแหน
องค์ประกอบที่เป็ นกาเมสุ มิจฉาจารได้มี ๔ คือ
๑. อคมนียวตฺ ถุ สตรี หรื อบุรุษที่ไม่ควรล่วงละเมิด
๒. ตสฺ มึ เสวนจิตฺต มีความตั้งใจจะเสพในสตรี หรื อบุรุษนั้น
๓. เสวนปฺปโยโค กระทาความพยายามในการเสพ
๔. มคฺ เคน มคฺ คปฏิปตฺ ติอธิวาสน ยินดีในการปฏิบตั ิมรรคให้ถึงกัน
ด้วยมรรค *
การกระทาผิดศีลในเรื่ องดังกล่าวสื บเนื่องมาจากความหลง โดยไม่มีความ
ละอายสร้างความเดือนร้อนในสังคม ผูช้ ายก็มกั กระทาผิดในลูก-เมียคนอื่น
ผูห้ ญิงก็จะมากชูส้ ู่ชาย หลงระเริ ง มัว่ สุมทางเพศ สร้างปัญหาการทาแท้งและ
โรคร้ายจากการติดเชื้อ หรื ออื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย
ผลจากการผิดศีลข้ อนี้ คือ
๑. มีคนเกลียดชังมาก
๒. มีผปู้ องร้ายมาก
๓. ขัดสนทรัพย์, อดอยากยากจน
๔. เกิดเป็ นหญิง (ถูกกดขี่ทางเพศ)
๕. เกิดเป็ นกระเทย หรื อบัณเฑาะ
๖. เกิดในตระกูลต่า

*

มรรค ในที่น้ ีหมายถึง อวัยวะเพศ ทวารหนัก ทวารเบา และปาก
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๗. ได้รับความอับอายเป็ นอาจิณ
๘. ร่ างกายไม่สมประกอบ
๙. มากด้วยความวิตก
๑๐. พลัดพรากจากผูท้ ี่ตนรัก
อานิสงส์ ของการไม่ ผดิ ศีลข้ อนี้ คือ
๑. ตนเองก็ไม่มีศตั รู ผูอ้ ื่นก็ไม่ระแวง มีความไว้ใจกัน อยูอ่ ย่างสงบสุข
๒. ทาให้ครอบครัวมีความสุข มีความอบอุ่น ผูกพันและเคารพเชื่อฟังกัน
๓. ทาให้มีความภาพภูมิใจในเกียรติแห่งวงศ์สกุลของตน
๔. ทาให้เกิดความสามัคคี ไม่มีความสับสนในทางประเพณี
ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาท การหลอกลวง กล่าวเท็จ (การพูดปด)
องค์ประกอบของศีลข้อนี้ ๔ คือ
๑. อตถ วตฺ ถุง เรื่ องไม่จริ ง
๒. วิสวาทนจิตฺต ตั้งใจพูดให้ผดิ
๓. ตชฺ โช วายาโม มีความพยายามเกิดจากความตั้งใจนั้น
๔. ปรสฺ ส ตทตฺ ถวิชานน คนอื่นรู้เรื่ องความนั้น
การผิดศีลข้อนี้เกิดขึ้นจากวาจาเกือบทั้งสิ้น แต่มีบา้ งที่เกิดทางกาย เช่น
ขีดเขียน ส่ายหน้า ฯลฯ (การกระทาเหล่านี้กถ็ ือว่าผิดศีลทั้งสิ้น เช่น ปด,
สาบาน, ทาเล่ห์กล (อ้างความศักดิ์สิทธิ์ให้เชื่อ), มายา, ทาเลศนัย (เจตนาพูดเท็จ
แต่เล่นสานวน), เสริ มความ (ทาเรื่ องเล็กให้ใหญ่), อาความ (ทาเรื่ องใหญ่ให้
เล็ก)
ผลของการผิดศีลข้อนี้ คือ
๑. พูดไม่ชดั
๒. ฟันไม่เรี ยบ ไม่งาม
๓. ปากเหม็นมาก
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๔. ไอตัวร้อนจัด
๕. ตาไม่อยูใ่ นระดับปกติ
๖. ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย
๗. จิตใจเรรวนคล้ายคนวิกลจริ ต
อานิสงส์ของการไม่ผดิ ศีลข้อนี้ คือ
๑. เป็ นที่เชื่อถือเคารพรักใคร่ ซ่ ึงกันและกัน
๒. ทาให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
๓. ทาให้กิจการต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยและสาเร็จด้วยดี
๔. ทาให้เกิดความกล้าหาญเข้มแข็งและเชื่อมัน่ ในตัวเอง
ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การเสพของเสพติดให้โทษอันเป็ นที่ต้งั
แห่งความประมาท
(น้ าเมา มีสุราและเมรัย เป็ นต้น)
องค์ประกอบของศีลข้อนี้ ๔ คือ
๑. มชฺ ชภาโว เป็ นของเมา
๒. ปาตุกมฺ ยตาจิตฺต มีความตั้งใจปรารถนาจะดื่ม
๓. ตชฺ โช วายาโม มีความพยายามเกิดจากความตั้งใจ
๔. อชฺ โฌหรณ ดื่มกลืนเข้าไป
สุรา คือ น้ าเมาที่กลัน่ เรี ยกว่า “เหล้า” เมรัย คือน้ าเมาที่เกิดจากการหมัก
ดอง และมัชชปมาทัฏฐาน ได้แก่ ยาเสพติดทั้งหลายที่ทาให้เกิดความประมาท
ยาบ้า ยาอี ยากล่อมประสาท ฝิ่ น กัญชา กาว เป็ นต้น การผิดศีลข้อนี้ ทาให้
เป็ นคนขาดสติ ควบคุมการกระทาต่าง ๆ ของตนเองไม่ได้ และเป็ นอันตรายที่สุด
ในบรรดาศีลทั้ง ๔ ข้อที่กล่าวมาแล้ว เพราะเมื่อผิดศีลข้อนี้แล้ว ทาให้เป็ นคน
ขาดสติและสามารถผิดศีลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ดว้ ย เพราะความประมาทและ
ขาดสตินนั่ เอง
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ผลของการผิดศีลข้อนี้ คือ
๑. ทาให้เสี ยทรัพย์
๒. เป็ นเหตุก่อวิวาท
๓. ก่อโรคร้าย
๔. ทาให้เสี ยชื่อเสี ยง
๕. ทาที่สิ่งน่าละอายโดยไม่ละอาย
๖. บัน่ ทอนสติปัญญา
๗. ตายแล้วไปเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน
อานิสงส์ของการไม่ผดิ ศีลข้อนี้ คือ
๑. ไม่บนั่ ทอนสุขภาพและสติปัญญา
๒. ไม่สิ้นเปลืองทรัพย์สิน
๓. ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท
๔. ไม่ถูกชักจูงในทางที่ชวั่ ร้ายง่าย
๕. ไม่มีภาระกังวลจุกจิกโดยใช่เหตุ
๖. ไม่เป็ นที่ต้งั แห่งความประมาท
๗. เป็ นที่เคารพนับถือของคนทัว่ ไป
-----------------------
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คาอาราธนาและถวายทานต่ าง ๆ
คาบูชาข้าวพระพุทธ
อิมงั สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนงั โภชะนัง อุทะกัง วะรัง
พุทธัสสะ ปูเชมะ.
(แปล)
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งโภชนะแห่งข้าวสาลีท้งั หลาย
อันสมบูรณ์แล้วด้วยแกงและกับพร้อมน้ าอันใสประเสริ ฐแก่พระพุทธเจ้า.
คาขอลาข้าวพระพุทธ
เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ( แปล ) ข้าพเจ้า ขอของที่เศษเหลืออันเป็ นมงคล
คาอาราธนาพระปริ ตร
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ
ปะริ ตตัง พรู ถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะภะยะวินาสายะ
ปะริ ตตัง พรู ถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะโรคะวินาสายะ
ปะริ ตตัง พรู ถะ มังคะลัง
---------------------คาอาราธนาแสดงธรรม
พรัหมา จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะตี
กัตตัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกมั ปิ มัง ปะชัง. ฯ
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คาถวายเภสัช ( ยา )
อิมานิ มะยัง ภันเต เภสัชชานิ สะปะริ วารานิ ภิกขุสงั ฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสงั โฆ อิมานิ เภสัชชานิ
สะปะริ
วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิ ตายะ สุขายะ.
(คาแปล) ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ซึ่งเภสัช
กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งเภสัช
กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์และ
ความสุขแด่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายสังฆทาน
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ , สะปะริ วารานิ , ภิกขุสงั ฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ , ภัตตานิ , สะปะริ วารานิ ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผเู้ จริ ญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่ง
ภัตตาหาร, พร้อมทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ , แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์
จงรับ, ซึ่งภัตตาหาร, พร้อมทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ , ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายมตกภัตอุทิศผู้ตาย
อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ , สะปะริ วารานิ , ภิกขุสงั ฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ , มะตะกะภัตตานิ ,
สะปะริ วารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ญาตะกานัง
, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผเู้ จริ ญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่งมตก
ภัตตาหาร, พร้อมทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ , แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์
จงรับ, มตกภัตตาหาร, พร้อมทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ , ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
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เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย, แก่ญาติท้งั หลาย มีมารดาบิดา
เป็ นต้นด้วย, ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายสะพาน
มะยัง ภันเต, อิมงั เสตุง, มะหาชะนานัง, สาธาระณัตถายะ, นิยยาเทมะ,
สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมสั มิง เสตุมหิ , นิยยาทิเต, สักขี โหตุ, อิทงั
เสตุทานัง, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ1ถวายสะพานนี้ เพื่อเป็ น
สาธารณประโยชน์ แก่ชนหมู่มาก เมื่อข้าพเจ้ามอบสะพานนี้ให้แล้ว ขอ
พระภิกษุสงฆ์จงเป็ นสักขีพยานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอการมอบสะพานนี้ จง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายศาลาโรงธรรม
มะยัง ภันเต, อิมงั สาลัง, ธัมมะสะภายะ, อุททิสสะ, จาตุททิสสั สะ,
นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมงั สาลัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายศาลาโรงธรรมหลังนี้
แด่พระภิกษุสงฆ์ผมู้ ีอยูใ่ นทิศทั้งสี่ อุทิศเพื่อเป็ นสถานที่แสดงธรรม ขอพระภิกษุ
สงฆ์จงรับศาลาหลังนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายผ้ากฐิน
อิมงั ภันเต, สะปะริ วารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมงั สะปะริ วารัง,

1

สิ่ งของที่ยกได้ใช้คาว่า “น้อมถวาย” ที่ยกไม่ได้ใช้คาว่า “มอบถวาย”

๔๒

คู่มืออบรมพัฒนาจิตเพื่อชีวติ ใหม่

กะฐินะจีวะระทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตะวา จะ, อิมินา ทุสเสนะ,
กะฐินงั อัตถะระตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้ง
บริ วารนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้ากฐิน กับทั้งของบริ วารนี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อ
ความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายผ้าป่ า
อิมานิ มะยัง ภันเต, ปังสุกลู ะจีวะรานิ , สะปะริ วารานิ ,
ภิกขุสงั ฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ
ปังสุกลู ะจีวะรานิ , สะปะริ วารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ
สุขายะ.
ข้าแด่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้อน้อมถวายองค์ผา้ ป่ า กับทั้ง
บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับองค์ผา้ ป่ า กับ
ทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายผ้าเร่ งด่ วน (ผ้าที่ถวายก่อนออกพรรษา ๑๐ วัน)
อิมานิ มะยัง ภันเต, อัจเจกะจีวะรานิ , ภิกขุสงั ฆัสสะ, โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ อัจเจกะจีวะรานิ , ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ญาตะกานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอัจเจกจีวรเหล่านี้
แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ผ้าอัจเจกจีวรเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติท้งั หลาย มีบิดามารดา
เป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
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คาถวายผ้าจานาพรรษา (ผ้าที่ถวายพระจาพรรษาในช่ วงจีวรกาล)
อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสาวาสิ กะจีวะรานิ , สะปะริ วารานิ , ภิกขุสงั ฆัสสะ
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ วัสสาวาสิ กะจีวะรานิ ,
สะปะริ วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าจานาพรรษา กับ
ทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ของพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจานา
พรรษา กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และ
ความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายสถานที่สร้ างวัด
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง เขตตะวัตถุง,
สะปะริ วารัง, จาตุททิสสั สะ, ภิกขุสงั ฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, อาวาสะกะ
ระณัตถายะ, สังฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง จาตุททิสสั สะ,
ภิกขุสงั ฆัสส, ทานัสสะ, อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ,
ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อม
ถวายพื้นที่น้ ี พร้อมกับบริ หารแด่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์เป็ นสถานที่สร้างวัด
สาหรับภิกษุสงฆ์ที่อยูใ่ นทิศทั้งสี่ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา ขออานิสงส์แห่งการ
ถวายพื้นที่ เพื่อประโยชน์เป็ นสถานที่สร้างวัด สาหรับพระภิกษุสงฆ์ผอู้ ยูใ่ นทิศ
ทั้งสี่ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์
และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็ นต้น
ด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
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คาถวายยานพาหนะ
มะยัง ภันเต, อิมงั ยานัง, ภิกขุสงั ฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน
ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมงั ยานัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ,
สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายซึ่งยานพาหนะนี้ แด่
พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ยานพาหนะนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายเสนาสนะ (กุฎี วิหาร)
อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนานิ , อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุททิสสั สะ,
ภิกขุสงั ฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ
เสนาสะนานิ , ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
(หมายเหตุ อิมานิและเสนาสะนานิ ใช้ ๒ หลังขึ้นไป ถ้าหลังเดียว
ให้ใช้ อิมงั , เสนาสะนัง)
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเสนาสนะเหล่านี้ แด่
พระภิกษุสงฆ์ ผูม้ ีในทิศทั้งสี่ ที่มาแล้วและยังไม่ได้มา ขอพระสงฆ์จงรับเสนา
สนเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายผ้าวัสสิกสาฏก (ผ้าอาบนา้ ฝน)
อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิ กะสาฏิกานิ , สะปะริ วารานิ ,
ภิกขุสงั ฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ วัสสิ กะ
สาฏิกานิ , สะปะริ วารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ,
สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าอาบน้ าฝน กับทั้ง
บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าอาบน้ าฝน
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กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายโรงอุโบสถ (โบสถ์ )
มะยัง ภันเต, อิมงั อุโบสะถะคารัง, ภิกขุสงั ฆัสสะ, สังฆะกัมมานิ ,
กะระณัตถายะ นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมงั
อุโปสะถะคารัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายอุโบสถหลังนี้
แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่การกระทาสังฆกรรมทั้งหลาย ขอพระภิกษุ
สงฆ์จงรับซึ่งอุโบสถหลังนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายเวจกุฎี (ส้ วม)
มะยัง ภันเต, อิมงั วัจจะกุฎิง, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุททิสสั สะ,
ภิกขุสงั ฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมงั วัจจะกุฎิง,
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเวจกุฎีน้ ี แด่
พระภิกษุสงฆ์ ผูอ้ ยูใ่ นทิศทั้งสี่ ที่มาแล้วและยังไม่ได้มา ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
เวจกุฎีน้ ี ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายศาลาท่ านา้
มะยัง ภันเต, อิมงั นะทิยา สาลัง, อุณหะกาเล, วิสะมะนัตถายะ,
อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุททิสสั สะ, ภิกขุสงั ฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน
ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมงั นะทิยา สาลัง, ปะฏัคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,
หิ ตายะ, สุขายะ.
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ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายซึ่งศาลาท่าน้ า
หลังนี้ เพื่อเป็ นที่พกั ผ่านในเวลาร้อน แด่พระภิกษุสงฆ์ ผูอ้ ยูใ่ นทิศทั้งสี่ ที่มา
แล้วและยังมิได้มา ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งศาลาท่าน้ าหลังนี้ ของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายปราสาทผึง้
มะยัง ภันเต, อิมงั สะปะริ วารัง, มะธุปุปผะปาสาทัง, อิมสั มิง วิหาเร,
ภิกขุสงั ฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมงั สะปะริ วารัง,
มะธุปุผะปาสาทัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายปราสาทผึ้ง
พร้อมทั้งบริ วารนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ของพระภิกษุสงฆ์จงรับปราสาทผึ้ง พร้อม
ทั้งบริ วารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้า
ทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายข้ าวจี่
อิมานิ มะยัง ภันเต, สุจิอนั ทานิ , สะปะริ วารานิ , ภิกขุสงั ฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ สุจิอนั ทานิ , สะปะริ วารานิ
, ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายข้าวจี่ พร้อม
ทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับข้าวจี่ พร้อม
ทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
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คาถวายข้ าวสาร
อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ , สะปะริ วารานิ , ภิกขุสงั ฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ ตัณฑุลานิ , สะปะริ วารานิ ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายข้าวสาร พร้อม
ทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับข้าวสาร
พร้อมทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายธง
มะยัง ภันเต, อิเมหิ ธะชะปะฏาเกหิ , ระตะนัตตะยัง, อะภิปูชะยามะ,
อะยัง ธะชะปะฏาเกหิ , ระตะนัตตะยัสสะ, ปูชา, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,
หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาพระรัตนตรัย ด้วยธงแผ่นผ้า
เหล่านี้ การบูชาพระรัตนตรัย ด้วยธงแผ่นผ้าเหล่านี้ จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์
และความสุข
แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายกระทงลอยประทีป
มะยัง อิมินา, ปะทีเปนะ, อะสุกายะ, นัมมะทายะ, นะทิยา, ปุลิเน ฐิตงั ,
มุนิโน, ปาทะวะลัญชัง, อะภิปูเชมะ, อะยัง ปะทีเปนะ, มุนิโน,
ปาทะวะลัญชัสสะ, ปูชา อัมหากัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชารอยพระพุทธบาทของพระมุนี ที่ต้งั อยูเ่ หนือหาด
ทราย ที่แม่น้ าชื่อนัมมทาโน้น ด้วยประทีปนี้ การบูชารอยพระบาทของพระมุนี
นี้ จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน
เทอญ.
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คาบูชาข้ าวพระ
อิมานิ สูปะพะยัญชะเนนะ, โภชะเนนะ, พุทธัง ปูเชมิ.
ข้าพเจ้า ขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยสูปพยัญชนะและโภชนะนี้ .
คาบูชาข้ าวพระอีกแบบหนึ่ง
อิมงั สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง, สาลีนงั , โภชะนานัญเจวะ, อุทะกัง
วะรัญจะ, พุทธัสสะ ปูเชมะ.
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาซึ่งโภชนะแห่งข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงและกับ
และน้ าอันใสประเสริ ฐ แด่พระพุทธเจ้า.
คาลาข้ าวพระ
เสสัง มังคะลัง ยาจามิ. ข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลืออันเป็ นมงคล.
คาถวายผ้าไตรจีวรอุทิศผู้ตาย
อิมานิ มะยัง ภันเต, ติจีวะรานิ , อัยยัสสะ เทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง
ติจีวะระปูชาวิปาโก, อัมหากัง, มาตาปิ ตุอาทีนงั , ญาตีนงั , กาละกะตานัง,
สังวัตตะตุ, อัมหากัง, มาตาปิ ตุอาทะโย, ทานะปัตติง, ละภันตุ, อัมหากัง,
เจตะสา.
ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายไตรจีวรทั้งหลายเหล่านี้ แด่
ท่านผูม้ ีศีล ขอผลวิบากของการบูชาด้วยไตรจีวรทั้งหลายเหล่านี้ จงเป็ นไปเพื่อ
ญาติท้งั หลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้น ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอญาติมีมารดาบิดา
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงได้รับส่วนบุญอันสาเร็จแต่ทานมัยนี้ ตามความประสงค์
ของข้าพเจ้าทั้งหลายเทอญ.
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คาถวายลูกนิมิตสีมา
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตานิ สี มานิมิตตานิ ,
สะปะริ วารานิ , พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, สังฆัสสะ นิยยาเทมะ, สาธุ โน
ภันเต, อะยังพุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, สี มานิมิตตานัง, ทานัสสะ อานิสงั โส,
อัมหากัญเจวะ,
มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายลูกนิมิตสี มา พร้อมของบริ วาร แด่พระสงฆ์ เพื่อเป็ นพุทธบูชา ขออานิสงส์
แห่งการถวายลูกนิมิตสี มา เพื่อประโยชน์เป็ นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย
มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายอาคารเรียนเพือ่ บุตรหลาน
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง อะคารัง,
สะปะริ วารัง, กุละปุตตานัง, สิ ปปุคคะหะณัตถายะ, พุทธะสาสะเน นิยยาเทมะ,
สาธุ โน ภันเต, อะยัง กุละปุตตานัง, สิ ปปุคคะหะณัตถายะ,
อะคาระทานัสสะ, อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ,
ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแด่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายอาคารหลังนี้ พร้อมกับของบริ วาร ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์
เป็ นสถานที่ศึกษาเล่าเรี ยนของเยาวชนทั้งหลาย ขออานิสงส์แห่งการถวายอาคาร
เพื่อประโยชน์เป็ นที่ศึกษาเล่าเรี ยน ของเยาวชนทั้งหลายนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย
มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
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คาถวายโรงครัว
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง กัปปิ ยะกุฏิง,
สะปะริ วารัง, จาตุททิสสั สะ, สังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ
พุทธะสาสะเน, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง จาตุททิสสั สะ, สังฆัสสะ,
อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ, กัปปิ ยะกุฏิยา, ทานัสสะ อานิสงั โส,
อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ,
สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายโรงครัวหลังนี้ พร้อมกับของบริ วารไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์
เป็ นที่สาหรับใช้สอยของพระสงฆ์ผอู้ ยูใ่ นทิศทั้งสี่ ที่มาแล้วและยังไม่ได้มา ขอ
อานิสงส์แห่งการถวายโรงครัว เพื่อประโยชน์เป็ นสถานที่สาหรับใช้สอยของ
พระสงฆ์ผอู้ ยูใ่ นทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มี
มารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายศาลาโรงฉันภัตตาหาร
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ภัตตะสาลัง,
สะปะริ วารัง, จาตุททิสสั สะ, สังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ
พุทธะสาสะเน นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง จาตุททิสสั สะ, สังฆัสสะ,
อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ, ภัตตะสาลายะ, ทานัสสะ อานิสงั โส,
อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ,
สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายศาลาโรงฉันหลังนี้ พร้อมกับบริ วารไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็ นสถานที่
สาหรับใช้สอย ของพระสงฆ์ผอู้ ยูใ่ นทิศทั้งสี่ ที่มาแล้วและยังไม่ได้มา ขอ
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อานิสงส์แห่งการถวายศาลาโรงฉัน เพื่อประโยชนเป็ นสถานที่สาหรับใช้สอย
ของพระสงฆ์ผอู้ ยูใ่ นทิศทั้งสี่ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย
มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายโต๊ ะอาหารพร้ อมทั้งเก้าอี้
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง
มะหาทีฆะปี ฐะกัง, สะโกจฉัง, จาตุททิสสั สะ, สังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ,
วะลัญชะนัตถายะ, อิมสั มิง อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง
จาตุททิสสั สะ, สังฆัสสะ, อาคะตานา-คะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ,
มะหาทีฆะปี ฐะกัสสะ, สะโกจฉัสสะ, ทานัสสะ อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ,
มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายซึ่งโต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้น้ ี ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็ นเครื่ อง
อาศัยใช้สอย ของพระสงฆ์ผอู้ ยูใ่ นทิศทั้งสี่ ที่มาแล้วและยังไม่ได้มา ขออานิสงส์
แห่งการถวายโต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้ เพื่อประโยชนสาหรับใช้สอย ของ
พระสงฆ์ผอู้ ยูใ่ นทิศทั้งสี่ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มี
มารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายฆ้ อง ระฆัง โปง
อิมงั ภันเต, คัณฑิง, สะปะริ วารัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน
ภันเต, สังโฆ, อิมงั คัณฑิง, สะปะริ วารัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง
หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายฆ้อง (ระฆังหรื อ
โปง) พร้อมทั้งของบริ วารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับฆ้อง พร้อมทั้ง
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บริ วารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายหอระฆัง
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง คัณฑิฆะรัง,
สะปะริ วารัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, พุทธะสาสะเน, นิยยาเทมะ, สาธุ โน
ภันเต, อะยัง พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, คัณฑิฆะรัสสะ, ทานัสสะ อานิสงั โส,
อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ,
สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายหอระฆัง พร้อมกับบริ วารนี้ ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็ นพุทธบูชา ขอ
อานิสงส์แห่งการถวายหอระฆัง เพื่อเป็ นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มี
มารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายหอระฆังพร้ อมทั้งระฆัง
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง คัณฑิฆะรัง,
สะคัณฑิง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, พุทธะสาสะเน, นิยยาเทมะ, สาธุ โน
ภันเต, อะยัง พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, คัณฑิฆะรัสสะ, สะคัณฑิสสะ,
ทานัสสะ อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ ปิ ยะชะนานัง,
ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายหอระฆัง พร้อมทั้งระฆังรวมทั้งของบริ วารนี้ ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อ
เป็ นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายหอระฆัง พร้อมทั้งระฆังเพื่อเป็ นพุทธ
บูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้า
ทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
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คาถวายไฟฟ้า
อิมงั ภันเต, วิชชุปะทีปัง, สะปะริ วารัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ
โน ภันเต, สังโฆ, อิมงั วิชชุปะทีปัง, สะปะริ วารัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายไฟฟ้ า กับทั้งของ
บริ วารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับไฟฟ้ า กังทั้งบริ วารนี้ ของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายหอสมุด
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง อะคารัง,
สะปะริ วารัง, มะหาชะนัสสะ, นานาสิ ปปะปัณณานัง, สะโมสะระณัตถายะ,
พุทธะสาสะเน นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต, อะยัง มะหาชะนัสสะ, นานา
สิ ปปะปัณณานัง, สะโมสะระณัตถายะ, อะคารัสสะ, ทานัสสะ อานิสงั โส,
อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ,
สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายหอสมุดหลังนี้ พร้อมของบริ วารไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์เป็ น
สถานที่รวบรวมหนังสื อวิชาความรู้ต่าง ๆ เพื่อประชาชนทัว่ ไป ขออานิสงส์แห่ง
การถวายหอสมุดหลังนี้ เพื่อประโยชน์เป็ นสถานที่รวบรวมหนังสื อวิชาความรู้
ต่าง ๆ เพื่อประชาชนทัว่ ไป ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และ
ความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย
ตลอดกาลนานเทอญ.
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คาถวายธรรมาสน์
อิมงั ภันเต, ธัมมาสะนัง, สะปะริ วารัง, ภิกขุสงั ฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ
โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมงั ธัมมาสะนัง, สะปะริ วารัง, ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายธรรมาสน์ กับทั้ง
บริ วารนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับธรรมาสน์ กับทั้งบริ วารนี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาล
นานเทอญ.
คาถวายคัมภีร์พระไตรปิ ฎก
อิมานิ มะยัง ภันเต, เตปิ ฏะกะปัณณานิ , สะปะริ วารานิ , สังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ เตปิ ฏะกะปัณณานิ ,
สะปะริ วารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายหนังสื อคัมภีร์
พระไตรปิ ฎก กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ
หนังสื อคัมภีร์พระไตรปิ ฎก กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายคัมภีร์พระธรรม
มะยัง ภันเต, อิมงั สะปะริ วารัง, โปฏฐะกะคันถัง, พะหุชะนะหิ ตายะ,
พะหุชะนะสุขายะ, มะหาเถเรหิ ยุตตัปปะยุตตัง, ธัมมิกงั ธัมมะลัทธัง,
จาตุททิสสั สะ, ภิกขุสงั ฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ,
อิมงั สะปะริ วารัง, โปฏฐะกะคันถัง, พะหุชะนะหิ ตายะ, พะหุชะนะสุขายะ,
มะหาเถเรหิ ยุตตัปปะยุตตัง, ธัมมิกงั ธัมมะลัทธัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
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ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งคัมภีร์พระธรรม
อันพระมหาเถระทั้งหลายชาระสอบทานแล้ว อันเกิดขึ้นโดยชอบธรรม อันได้มา
โดยธรรม กับทั้งบริ วารนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ผูม้ ีในทิศทั้งสี่ ขอพระภิกษุสงฆ์จง
รับซึ่งคัมภีร์พระธรรม อันพระมหาเถระทั้งหลาย ชาระสอบทานแล้ว อันเกิดขึ้น
โดยชอบธรรม อันได้มาโดยธรรม กับทั้งบริ วารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายพัดลม
อิมงั ภันเต, วีชะนะวาตัง, สะปะริ วารัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมงั วีชะนะวาตัง, สะปะริ วารัง, ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพัดลม กับทั้งของบริ วาร
นี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพัดลม กับทั้งของบริ วารนี้ ของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย เพื่อโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายกลอง
อิมงั ภันเต, เภริ ง, สะปะริ วารัง, สังฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต,
สังโฆ, อิมงั เภริ ง, สะปะริ วารัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,
หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายกลอง กับทั้งของบริ วาร
นี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับกลอง กับทั้งของบริ วารนี้ ของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย เพื่อโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายพรม
อิมงั ภันเต, โกชะวัง, สะปะริ วารัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน
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ภันเต, สังโฆ, อิมงั โกชะวัง, สะปะริ วารัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพรม กับทั้งของบริ วารนี้
แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับพรม กับทั้งของบริ วารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายนาฬิ กา
อิมงั ภันเต, ฆะฏิกายันตัง, สะปะริ วารัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ
โน ภันเต, สังโฆ, อิมงั ฆะฏิกายันตัง, สะปะริ วารัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายนาฬิกาแขวน กับทั้งของ
บริ วารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับนาฬิกาแขวน กับทั้งของบริ วารนี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาล
นานเทอญ.
คาถวายถ้ วย ชาม
อิมานิ มะยัง ภันเต, สูปะธาระมัลละกาทิปะริ กขารานิ , สะปะริ วารานิ ,
สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมานิ สูปะธาระมัลละกาทิ
ปะริ กขารานิ , สะปะริ วารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ,
สุขายะ.
ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายบริ ขารมีถว้ ยและชาม
เครื่ องใช้เป็ นต้น กับทั้งของบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์
จงรับบริ ขารมีถว้ ยและชามเครื่ องใช้เป็ นต้น กับทั้งของบริ วารทั้งหลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอด
กาลนานเทอญ.
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คาถวายช่ อฟ้ าใบระกา
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง กัณณิ กงั ,
สะปะริ วารัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, สังฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต,
อะยัง พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, กัณณิ กายะ, ทานัสสะ อานิสงั โส,
อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายช่อฟ้ า พร้อมทั้งใบระกานี้ แด่พระสงฆ์ เพื่อเป็ นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่ง
การถวายช่อฟ้ าใบระกา เพื่อเป็ นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอด
กาลนานเทอญ.
คาถวายพระพุทธรูป
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, อิมงั พุทธปะฏิมงั ,
พุทธะสาสะนิกานัง, พุทธานุสสะติยา, อุปปาทะนัตถาย เจวะ,
อะภิวาทะนัตถายะ จะ, สังฆัสสะ นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง พุทธะ
ปะฏิมายะ, ทานัสสะ อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ,
ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายพระพุทธปฏิมานี้ แด่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่การเกิดพุทธานุสสติ และ
เพื่อประโยชน์ในการกราบไว้ ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขออานิสงส์แห่งการ
มอบถวายพระพุทธปฏิมานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และ
ความสุข แก้ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย
ตลอดกาลนานเทอญ.
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คาถวายเครื่องรับโทรทัศน์
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง
ทูระทัสสะนะยันตัง, สะปะริ วารัง, มะหาชะนัสสะ, สาธาระณัตถายะ,
ภิกขุสงั ฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง มะหาชะนัสสะ,
สาธาระณัตถายะ, ทูระทัสสะนะยันตัสสะ, ทานัสสะ อานิสงั โส,
อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ,
สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายเครื่ องรับโทรทัศน์ พร้อมกับของบริ วารนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่มหาชน ขออานิสงส์แห่งการถวายเครื่ องรับโทรทัศน์ เพื่อ
ประโยชน์ทวั่ ไปแก่มหาชนนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และ
ความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย
ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายเครื่องรับวิทยุ
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง วิชชุปะฏิคคาหะ
กะยันตัง, สะปะริ วารัง, มะหาชะนัสสะ, สาธาระณัตถายะ, อิมสั สิ ง ฐาเน,
ภิกขุสงั ฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง มะหาชะนัสสะ, สาธา
ระณัตถายะ, วิชชุปะฏิคคาหะกะยันตัสสะ, ทานัสสะ อานิสงั โส,
อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ,
สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายเครื่ องรับวิทยุ พร้อมกับของบริ วารนี้ไว้ ณ สถานที่น้ ี แด่พระภิกษุสงฆ์
เพื่อเป็ นประโยชน์แก่มหาชน ขออานิสงส์แห่งการถวายเครื่ องรับวิทยุ เพื่อ
ประโยชน์ทวั่ ไปแก่มหาชนนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และ
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ความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย
ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายยาแก้ไข้ ต่าง ๆ
อิมานิ มะยัง ภันเต, เภสัชชานิ , สะปะริ วารานิ , สังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมานิ เภสัชชานิ , สะปะริ วารานิ ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายยาแก้ไข้ กับทั้ง
บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับยาแก้ไข กับทั้งบริ วาร
ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้า
ทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายอัฐบริขาร
อิมานิ มะยัง ภันเต, อัฏฐะปะริ กขารานิ , สะปะริ วารานิ , ภิกขุสงั ฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ อัฏฐะปะริ ขารานิ ,
สะปะริ วารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่ องอัฐบริ ขาร กับ
ทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเครื่ อง
อัฐบริ ขาร กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และ
ความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายผ้าม่ าน
อิมานิ มะยัง ภันเต, สาณิ วตั ถานิ , สะปะริ วารานิ , ภิกขุสงั ฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ สาณิ วตั ถานิ ,
สะปะริ วารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
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ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าม่าน กับทั้ง
บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าม่าน กับทั้ง
บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายผ้าปูที่นอน
อิมานิ มะยัง ภันเต, ปัจจัตถะระณานิ , สะปะริ วารานิ , จาตุททิสสั สะ,
ภิกขุสงั ฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสส, วะลัญชะนัตถายะ, อิมสั มิง อาวาเส,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ ปัจจัตถะระณานิ ,
สะปะริ วารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ,
ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าปูที่นอน พร้อม
กับบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็ นเครื่ องใช้สอย ของ
พระภิกษุสงฆ์ผอู้ ยูใ่ นทิศทั้งสี่ ที่มาแล้วและยังมิได้มา ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าปู
ที่นอน พร้อมกับบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และ
ความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย
ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายผ้าห่ มนอน
อิมานิ มะยัง ภันเต, สะยะนะปารุ ปะนานิ , สะปะริ วารานิ , ภิกขุสงั ฆัสสะ
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ สะยะนะปารุ ปะนานิ ,
สะปะริ วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ,
ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าห่มนอน พร้อม
ทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าห่มนอน
พร้อมทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และ
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ความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย
ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายมุ้ง
อิมา มะยัง ภันเต, มะกะสะกุฏิกา, สะปะริ วารา, จาตุททิสสั สะ,
ภิกขุสงั ฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสส, วะลัญชะนัตถายะ, อิมสั มิง อาวาเส,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมา มะกะสะกุฏิกา,
สะปะริ วารา, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ,
ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมุง้ พร้อมกับบริ วาร
ทั้งหลายเหล่านี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็ นเครื่ องใช้สอย ของพระภิกษุ
สงฆ์ผอู้ ยูใ่ นทิศทั้งสี่ ที่มาแล้วและยังมิได้มา ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมุง้ พร้อมกับ
บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนาน
เทอญ.
คาถวายเตียงนอน
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง มัญจัง,
สะปะริ วารัง, จาตุททิสสั สะ, ภิกขุสงั ฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ,
วะลัญชะนัตถายะ, อิมสั มิง อาวาเส นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง
จาตุททิสสั สะ, ภิกขุสงั ฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ,
มัญจะทานัสสะ, อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ,
ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายเตียงนอน พร้อมกับบริ วารนี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็ นเครื่ องใช้
สอย ของพระภิกษุสงฆ์ ผูอ้ ยูใ่ นทิศทั้งสี่ ที่มาแล้วและยังมิได้มา ขออานิสงส์
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แห่งการถวายเตียงนอน เพื่อประโยชน์เป็ นเครื่ องใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ ผู้
อยูใ่ นทิศทั้งสี่ ที่มาแล้วและยังมิได้มานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไป เพื่อ
ประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดา
เป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายหมอน
อิมานิ มะยัง ภันเต, พิมโพหะนานิ , สะปะริ วารานิ , จาตุททิสสั สะ
ภิกขุสงั ฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ, อิมสั มิง อาวาเส,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ พิมโพหะนานิ ,
สะปะริ วารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ,
ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายหมอน พร้อมกับ
บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็ นเครื่ องใช้สอย ของ
พระภิกษุสงฆ์ ผูอ้ ยูใ่ นทิศทั้งสี่ ที่มาแล้วและยังมิได้มา ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
หมอน พร้อมทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และ
ความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย
ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายเสื่อ
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตานิ ภุมมัตถะระณานิ ,
สะปะริ วารานิ , จาตุททิสสั สะ, ภิกขุสงั ฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ,
วะลัญชะนัตถายะ, อิมสั มิง อาวาเส นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง
จาตุททิสสั สะ, ภิกขุสงั ฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ,
ภุมมัตถะระณานัง, ทานัสสะ อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั
จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
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ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายเสื่ อ พร้อมกับบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็ น
เครื่ องใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ ผูอ้ ยูใ่ นทิศทั้งสี่ ที่มาแล้วและยังมิได้มา ขอ
อานิสงส์แห่งการถวายเสื่ อ เพื่อประโยชน์เป็ นเครื่ องใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์
ผูอ้ ยูใ่ นทิศทั้งสี่ ที่มาแล้วและยังมิได้มานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไป เพื่อ
ประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดา
เป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายไม้ กวาด
อิมา มะยัง ภันเต, สัมมัชชะนิโย, สะปะริ วารานิ , ภิกขุสงั ฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมา สัมมัชชะนิโย,
สะปะริ วารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายไม้กวาด พร้อมทั้ง
บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับไม้กวาด พร้อม
ทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายร่ ม
อิมานิ มะยัง ภันเต, ฉัตตานิ , สะปะริ วารานิ , ภิกขุสงั ฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ ฉัตตานิ , สะปะริ วารานิ ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายร่ ม พร้อมทั้งบริ วาร
ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับร่ ม พร้อมทั้งบริ วาร
ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้า
ทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
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คาถวายรองเท้ า
อิมา มะยัง ภันเต, อุปาหะนา, สะปะริ วารา, ภิกขุสงั ฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมา อุปาหะนา, สะปะริ วารา,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายรองเท้า พร้อมทั้ง
บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับรองเท้า พร้อม
ทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายถังนา้ หรือตุ่มนา้
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ปานียะภาชะนัง,
สะปะริ วารัง, จาตุททิสสั สะ, ภิกขุสงั ฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ,
วะลัญชะนัตถายะ, อิมสั มิง อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง
จาตุททิสสั สะ, ภิกขุสงั ฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ,
ปานียะภาชะนัตสะ, ทานัสสะ อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ,
ปิ ยะชะนานัง, ทีฆรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตาตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงทราบว่า ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายตุ่มน้ า (ถังน้ า) พร้อมกับของบริ วานนี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็ น
เครื่ องใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ ผูอ้ ยูใ่ นทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา ขอ
อานิสงส์แห่งการถวายตุ่มน้ า (ถังน้ า) เพื่อประโยชน์เป็ นเครื่ องใช้สอย ของ
พระภิกษุสงฆ์ ผูอ้ ยูใ่ นทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มี
มารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ.
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คาถวายพานแว่นฟ้ า
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง
ทิพพะสักการู ปะธานัง, สะปะริ วารัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, อิมสั มิง
อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ,
ทิพพะสักการู ปะธานัสสะ, ทานัสสะ อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ,
มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายพานแว่นฟ้ า พร้อมทั้งบริ วารนี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อเป็ นพุทธบูชา ขอ
อานิสงส์แห่งการถวายพานแว่นฟ้ า เพื่อเป็ นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก้ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมี
มารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายโต๊ ะหมู่บูชา
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, อิมงั ปูชาสักการู ปะธานะปิ ฐัง, สะปะริ วารัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, อิมสั มิง อาวาเส,
สังฆัสสะ นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ,
ปูชาสักการุ ปะธานะปิ ฐัสสะ, ทานัสสะ อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ,
มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายโต๊ะหมู่บูชา พร้อมทั้งบริ วารนี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อเป็ นพุทธบูชา ขอ
อานิสงส์แห่งการถวายโต๊ะหมู่บูชา เพื่อเป็ นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก้ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมี
มารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.

๖๖

คู่มืออบรมพัฒนาจิตเพื่อชีวติ ใหม่

คาถวายซุ้มประตู
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง
ทะวาระโกฏฐะกัง, สะปะริ วารัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, สังฆัสสะ
นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ,
ทะวาระโกฏฐะกัสสะ, อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ,
ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายซุม้ ประตู พร้อมทั้งบริ วารนี้ แด่พระสงฆ์ เพื่อเป็ นพุทธบูชา ขออานิสงส์
แห่งการถวายซุม้ ประตู เพื่อเป็ นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์และความสุข แก้ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดา
เป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายศาลาการเปรียญ
ยัตเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ธัมมะสะภาสาลัง,
สะปะริ วารัง, พุทธะสาสะนิกานัง, ธัมมะสะวะนาทิปุญญะกะระณัตถายะ,
พุทธะสาสะเน, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง พุทธะสาสะนิกานัง,
ธัมมะสะ-วะนาทิปุญญะกะระณัตถายะ, ธัมมะสะภาสาลายะ, ทานัสสะ
อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง,
หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายศาลาการเปรี ยญหลังนี้ พร้อมทั้งบริ วาร ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อ
ประโยชน์เป็ นสถานที่บาเพ็ญกุศล มีการฟังธรรมเป็ นต้น สาหรับ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขออานิสงส์แห่งการถวายศาลาการเปรี ยญ เพื่อ
ประโยชน์เป็ นสถานที่บาเพ็ญกุศล มีการฟังธรรมเป็ นต้น สาหรับ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และ
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ความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย
ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายสัปทน
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง มะหาฉัตตัง,
สะปะริ วารัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, อิมสั มิง อาวาเส, สังฆัสสะ นิยยาเทมะ
, สาธุ โน ภันเต, อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, มะหาฉัตตัสสะ, ทานัสสะ
อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง,
หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายสัปทน พร้อมทั้งบริ วารนี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อเป็ นพุทธบูชา ขออานิสงส์
แห่งการถวายสัปทน เพื่อเป็ นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์และความสุข แก้ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดา
เป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายข้ าวเปลือก
อิมานิ มะยัง ภันเต, ธัญญานิ , สะปะริ วารานิ , ภิกขุสงั ฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ, อิมานิ ธัญญานิ , สะปะริ วารานิ ,
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายข้าวเปลือก กับทั้ง
บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับข้าวเปลือก กับ
ทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
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คาถวายเชิงเทียน
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, อิมงั ปะทีปุปะธานะยุคงั , สะปะริ วารัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, อิมสั มิง อาวาเส, นิยยาเทมะ,
สาธุ โน ภันเต, อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, ปะทีปุปะธานะยุคสั สะ,
ทานัสสะ อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง,
ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายเชิงเทียนคู่น้ ี พร้อมทั้งของบริ วารนี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อเป็ นพุทธบูชา ขอ
อานิสงส์แห่งการถวายเชิงเทียนคู่น้ ี เพื่อเป็ นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก้ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมี
มารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายตู้ต้งั พัดยศสมณศักดิ์
เอตัง มะยัง ภันเต, ยะสะวีชะนีมญั ชุสงั , สะปะริ วารัง, อัยยัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, อัยโย, เอตัง ยะสะวีชะนีมญั ชุสงั , สะปะริ วารัง
ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง,
หิ ตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายตูต้ ้งั พัดยศ
พร้อมกับของบริ วารนี้ แด่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงรับตูพ้ ดั ยศ พร้อมกับของ
บริ วารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย
ด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายตู้เย็น
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง สี ตะละกะระ
มัญชุสงั , สะปะริ วารัง, จาตุททิสสั สะ, ภิกขุสงั ฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ,
วะลัญชะนัตถายะ, อิมสั มิง ฐาเน, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง
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จาตุททิสสั สะ, ภิกขุสงั ฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, วะลัญชะนัตถายะ,
ทานัสสะ อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง,
ทีฆรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตาตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงทราบว่า ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายตูเ้ ย็น พร้อมกับของบริ วานนี้ ไว้ ณ สถานที่น้ ี เพื่อประโยชน์เป็ นเครื่ องใช้
สอย ของพระภิกษุสงฆ์ ผูอ้ ยูใ่ นทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา ขออานิสงส์
แห่งการถวายตูเ้ ย็น เพื่อประโยชน์เป็ นเครื่ องใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ ผูอ้ ยูใ่ น
ทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทั้งด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ น
ต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ.
คาถวายเครื่องเสียง
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง โฆสะนายันตัง,
สะปะริ วารัง, พุทธะสาสะนิกานัง, ธัมมะเทสะนูปะกะระณัตถายะ, สังฆัสสะ
นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง พุทธะสาสะนิกานัง, ธัมมะเทสะนูปะกะระณัตถายะ, โฆสะนายันตัสสะ, ทานัสสะ อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ,
มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายเครื่ องเสี ยง พร้อมกับบริ วารนี้ แด่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์เป็ นอุปกรณ์แก่
การแสดงธรรม แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขออานิสงส์แห่งการถวายเครื่ อง
ขยายเสี ยง เพื่อประโยชน์เป็ นอุปกรณ์แก่การแสดงธรรม แก่พุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนาน
เทอญ.
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คาถวายเทียนพรรษา
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ปะทีปะยุคงั ,
สะปะริ วารัง, เตมาสัง พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, อิมสั มิง อุโปสะถาคาเร,
นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง เตมาสัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ,
ปะทีปะยุคสั สะ, ทานัสสะ อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ,
ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายเทียนพรรษา พร้อมกับของบริ วาร ใน ณ โรงอุโบสถนี้ เพื่อเป็ นพุทธบูชา
ตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็ นพุทธบูชาตลอด
พรรษานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้า
ทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายแจกัน
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, อิมานิ ปุปผะภาชะนานิ
สะปะริ วารานิ , พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, อิมสั มิง อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ
โน ภันเต, อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, ปุปผะภาชะนานัง, ทานัสสะ
อานิสงั โส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ, ปิ ยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง,
หิ ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริ ญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบ
ถวายแจกันสาหรับใส่ดอกไม้ พร้อมทั้งของบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ไว้ในอาวาส
นี้ เพื่อเป็ นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายแจกันสาหรับใส่ดอกไม้ เพื่อเป็ น
พุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็ นต้นด้วย ตลอดกาลนาน
เทอญ.
---------------------------------
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แนวคิดเชิงพุทธเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยพืน้ ฐานของมนุษย์
ทุกคนที่เกิดมาในโลกย่อมปรารถนาความสุ ขทั้งนั้น ทั้งความสุ ขทางกายความสุ ข
ทางใจ ความสุ ขของคนธรรมดาสามัญจะเกิดขึ้นอย่างอย่างน้อยต้องมี ปัจจัยพืน้ ฐาน ๔
ประการ คือ
๑. อาหาร เป็ นปัจจัยพื้นฐานประการแรก อาหารคือสิ่ งที่คนหรื อสัตว์บริ โภค
กลืนกินเข้าไปแล้วทาให้หายหิวหรื อบรรเทาความหิวลงได้ มีความสาคัญเป็ นอันดับที่หนึ่ง
ต่อการดารงชีวติ อยูข่ องสรรพสัตว์ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสามเณรปัญหา
(พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๒๕) ว่า “อะไรเรี ยกว่ าหนึ่ง สิ่ งที่เรี ยกว่าหนึ่งคือ สัตว์ท้ งั ปวงดารง
อยูไ่ ด้เพราะอาหาร” เพราะคนหรื อสัตว์ที่หิวนั้นในทางพระพุทธศาสนาจัดเป็ นผูท้ ี่มีโรคหา
ความสุ ขไม่ได้ ดังมีพระพุทธพจน์ตรัสรับรองไว้ในคัมภีร์ธรรมบท ขุททกนิกาย
(พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๒๕) ว่า “ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา : ความหิวเป็ นโรคอย่างยิง่ ”
สัตว์บางชนิดดารงชีวติ อยูด่ ว้ ยการกินสัตว์อื่นเป็ นอาหาร สัตว์บางชนิดกินแต่พืช
สัตว์บางชนิดกินเนื้อสัตว์อื่นที่ตายแล้ว แต่สรุ ปลงเป็ นสองประเภท คือ การประกอบ
อาชีพที่เรี ยกว่า สัมมาชี พ กับ มิจฉาชี พ สัมมาชีพ เป็ นการทามาหากินโดยสุ จริ ต ไม่
เบียดเบียนผูอ้ ื่น ส่ วนมิจฉาชีพ คือการทามาหากินในทางทุจริ ต เบียดเบียนผูอ้ ื่นให้เดือน
ร้อน ซึ่งจัดเข้าในลักษณะแห่งกาสรทาบาปเพราะอาหาร หรื อทาชัว่ เพราะเห็นแก่กิน
๒. เครื่องนุ่งห่ ม คือวัตถุอาภรณ์สาหรับปกปิ ดอวัยวะร่ างกายให้อบอุ่น นอกจาก
จะป้ องกันสัตว์เล็กตัวแมลงและสัตว์มีพิษทั้งหลายแล้ว ยังเป็ นเครื่ องประดับตกแต่ง
ร่ างกายให้ดูดีมีวฒั นธรรม และทาให้คนเรารู ้สึกว่าตนเป็ นสัตว์มีอารยะธรรมรู ้จกั นุ่งห่ม
ปกปิ ดอวัยวะสงวนที่ควรปกปิ ดหรื อควรอายอีกด้วย เครื่ องนุ่งห่มจะช่วยปรับอุณหภูมิใน
ตัวคนให้ปกติไม่เจ็บป่ วยง่าย ในทรรศนะทางพระพุทธศาสนาก็ได้ให้ความสาคัญกับ
เครื่ องนุ่งห่มในฐานะเป็ นปัจจัยพื้นฐานสาหรับมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็ นบรรพชิตหรื อนักบวช
หรื อคฤหัสถ์หรื อประชาชนชาวบ้าน อีกทั้งยังถือว่าการถวายจีวรเครื่ องนุ่งห่มแด่พระภิกษุ
สามเณรหรื อการบริ จาคเสื้ อผ้าเป็ นทานแก่คนที่ตอ้ งการเสื้ อผ้ามีอานิสงส์เหมือนกับเป็ น
การให้วรรณะคือผิวพรรณหรื อชื่อเสี ยงเกียรติคุณทั้งแก่ผรู ้ ับและผูใ้ ห้ ดังมีพระพุทธพจน์
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ตรัสรับรองไว้ในคัมภีร์สังยุตนิกาย สคาถวรรค (พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๑๕) ว่า “วตฺถโท
โหติ วณฺณโท ผู้ให้ ผ้าชื่ อว่ าให้ วรรณะ” คากล่าวที่วา่ ไก่ งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ ง
ก็เป็ นคากล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของเครื่ องนุ่งห่มอย่างเด่นชัด ดังนั้น
เครื่ องนุ่งห่มจึงถือว่าเป็ นปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับชีวติ มนุษย์
๓. ท่ อยู่อาศัย หมายถึงที่พกั อาศัย กิน นอน ขับถ่าย และหรื อสื บเผ่าพันธุ์ตาม
ธรรมชาติของคนเราให้เป็ นไปโดยสะดวกสบายและปลอดภัย โดยสามารถป้ องกันลม
ฝน แดด สัตว์ร้าย และปรับอุณหภูมิให้สบายและเป็ นที่พกั ผ่อนอันสงบสุ ขในชีวติ
ส่ วนตัวของแต่ละคน ซึ่งเรี ยกง่าย ๆ ว่าบ้าน นับเป็ นปัจจัยพื้นฐานสาคัญประการหนึ่งซึ่ง
คนเราจาต้องมี เพื่อเป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงความมัน่ คงในชีวติ ส่ วนตัวและครอบครัว
เพราะคนที่มีบา้ นที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเองย่อมจะมีความสะดวกสบายในการดารงชีวติ
ประจาวันทุกด้านดุจอยูใ่ นวิมานเลยทีเดียว ดังคากล่าวที่วา่ “บ้ านคือวิมานของเรา” คนใด
ยังไม่มีที่อยูอ่ าศัยที่แน่นอนย่อมจะขาดความมัน่ คงทางชีวติ ครอบครัว ต้องเร่ ร่อน รอน
แรมไปในที่ต่าง ๆ เรี ยกว่าอยูไ่ ม่เป็ นสุ ข ถูกไล่ถูกรังเกียจรังแกอยูเ่ นือง ๆ เมือมองใน
ทรรศนะทางพระพุทธศาสนา ได้ยกย่องการถวายที่อยูอ่ าศัยแด่พระภิกษุสามเณรเพื่อเป็ น
สถานที่ประพฤติพรหมจรรย์หรื อบาเพ็ญสมณธรรมว่าเป็ นอัครทาน (การให้สิ่งที่ดีเลิศ)
ความข้อนี้มีพระพุทธพจน์ในเสนาสนขันธกะ พระวินยั ปิ ฎก จุลลวรรค ทุติยภาค
(พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๗) ตรัสรับรองไว้ โดยพระพุทธองค์ตรัสอนุโมทนาแก่อนาถปิ ณฑิก
เศรษฐีซ่ ึงมีศรัทธาแรงกล้าถวายสวนที่ขอซื้อจากเชื้อพระวงศ์แห่งนครสาวัตถีนามว่าเชต
มาสร้างอุทิศเป็ นมหาวิหารสังฆารามหรื อวัดไว้ในพระพุทธศาสนาว่า
“วิหารคือที่อยู่อาศัยย่ อมป้ องกันหนาว ร้ อน สัตว์ ร้าย งู ยุง ลม เจือละอองนา้
และฝนได้ วิหารยังป้ องกันลมและแดดอันแรงกล้ าที่เกิดขึน้ ได้ การถวายวิหารแก่ สงฆ์ เพื่อ
หลีกเร้ นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่ งพิจารณาและเพื่อเห็นแจ้ งธรรม (เข้ าสมาธิ – วิปัสสนา)
พระพุทธเจ้ าทั้งหลายทรงสรรเสริ ญว่ าเป็ นทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้น คนผู้ฉลาดเมื่อ
เล็งเห็นประโยชน์ ตน พึงสร้ างวิหารอันรื่ นรมย์ นิมนต์ ให้ ภิกษุทั้งหลายผู้เป็ นพหุสูตรอยู่
ในวิหารนีเ้ ถิด อนึ่ง พึงถวาย ข้ าว นา้ ผ้ า และเสนาสนะอันเหมาะสมแก่ พวกภิกษุผ้ ู
ปฏิบตั ิตรงด้ วยใจที่เลื่อมใส ซึ่ งภิกษุเหล่ านั้นจะแสดงธรรมอันเป็ นเครื่ องบรรเทาสรรพ
ทุกข์ ให้ ร้ ู ทั่วถึงแล้ วจะเป็ นพลวปั จจัยให้ บรรลุถึงพระนิพพานได้ ในที่สุด”

วัดหนองสวงร่ วมกับธนาคาร ธกส. โดยพระครู สธุ ีวรสาร ๗๓
[คู่มืออบรมพัฒนาจิตเพื่อชีวติ ใหม่

ดังนั้น ที่อยู่อาศัยจึงถือว่ าเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานสาหรั บที่มนุษย์ ทุกคน จาต้ องมีหรื อ
แสวงหาให้ เกิดมีเพื่อความสุขของตน
๔. ยารักษาโรค โดยเหตุที่โรคภัยไข้เจ็บเป็ นทุกข์ประจาสังขารของคนและสัตว์
ดังนั้น เมื่อมีโรคมาเบียดเบียนก็จาต้องอาศัยสิ่ งที่มาแก้หรื อมาบรรเทาให้หายจากโรค ซึ่ง
เรี ยกสิ่ งนั้นในภาษาพระว่า คิลานเภสัช เรี ยกในภาษาชาวบ้านว่า ยารั กษาโรค ลักษณะ
ของโรคมี ๓ ลักษณะ คือบางชนิด รักษาหรื อไม่รักษาก็หาย บางชนิด รักษาจึงหาย ไม่
รักษาตาย บางชนิด รักษาหรื อไม่รักษาก็ตายสถานเดียว ดังนั้น เภสัชหือยาจึงจาเป็ นแก่
โรค ๒ ลักษณะแรก อาจเป็ นยาแผนโบราณหรื อแผนปัจจุบนั ก็ได้ ยาที่ใช้ถูกส่ วนย่อม
ช่วยให้หายขาดจากโรคได้เป็ นอย่างดี เมื่อคนเราไม่มีโรค สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตย่อม
ปรอดโปร่ งแจ่มใสเหมาะแก่การทางานและประกอบอาชีพต่าง ๆ โดยสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้วยเหตุน้ ี การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนในทรรศนะ
ทางพระพุทธศาสนา จึงถือว่าเป็ นลาภอันประเสริ ฐ คือเป็ นการได้สิ่งที่ดีหรื อเป็ นกาไร
ของชีวติ ดังมีพระพุทธพจน์ตรัสรับรองไว้ในคัมภีร์ธรรมบท (พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๒๕)
ว่า “อาโรคฺยปรมา ลาภา ความไม่ มีโรคเป็ นลาภอย่ างยิ่ง” และในคัมภีร์พระวินยั ปิ ฎก
พระพุทธองค์กท็ รงอนุญาตให้พระภิกษุฉนั สิ่ งที่เป็ นเภสัชทั้ง ๕ คือ เนยใส เนยข้น
น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย ที่ศรัทธาประชาชนนามาถวายได้ตลอดเวลาทั้งในกาลและวิกาล
โดยไม่ตอ้ งอาบัติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของโรคว่าเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ น
สาหรับการดารงชีวติ ของคนเราให้มีความสุ ข เพราะความสุ ขพื้นฐานประการหนึ่งของ
คนเรา ก็คือการมีสุขภาพดีนนั่ เอง
แนวคิดจากความสุ ขของชีวติ มนุษย์
นอกจากปัจจัยพื้นฐานสาคัญของมนุษย์ท้ งั ๔ ประการดังกล่าวนี้แล้ว ใน
ทรรศนะทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ พระพุทธองค์ยงั ได้ทรงแสดง
ความสุ ขอันชอบธรรมทีป่ ระชาชนชาวบ้ านควรมีไว้ ๔ ประการ คือ สุ ขเกิดแต่ การมี
ทรัพย์ สุ ขเกิดแต่ การจ่ ายทรัพย์ บริโภค สุ ขแต่ การไม่ ต้องเป็ นหนี้ และ สุ ขเกิดแต่ การ
ประกอบการงานทีป่ ราศจากโทษ ดังพุทธพจน์ที่ตรัสกับกับอนาถปิ ณฑิกเศรษฐี คฤหบดีผู ้
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ยอดอุบาสกในอันนาถสู ตร คัมภีร์องั คุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระสุ ตตันตปิ ฎก
(พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๒๑ : องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๒) ความว่า
“คฤหบดี สุ ข ๔ ประการนี้ อันคฤหัสถ์ผคู ้ รองเรื อนพึงได้รับตามกาลตามสมัย
สุ ข ๔ ประการ คือ
(๑)
อัตถิสุข สุ ขเกิดแต่การมีทรัพย์
(๒)
โภคสุ ข สุ ขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริ โภค
(๓)
อนณสุ ข สุ ขเกิดแต่การไม่เป็ นหนี้
(๔)
อนวัชชสุ ข สุ ขเกิดแต่การเป็ นผูป้ ราศจากโทษ
อัตถิสุขเป็ นอย่ างไร คือ กุลบุตรในโลกนี้ยอ่ มมีโภคทรัพย์ที่เขาหามาได้ดว้ ย
ความขยันหมัน่ เพียร สั่งสมขึ้นด้วยกาลังแขน อาบเหงื่อได้มา ประกอบด้วยธรรม ได้มา
โดยธรรม เขาย่อมได้รับความสุ ขโสมนัสว่า “เรามีโภคทรัพย์ที่เราหามาได้ดว้ ยความ
ขยันหมัน่ เพียร สั่งสมขึ้นด้วยกาลังแขน อาบเหงื่อได้มา ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดย
ธรรม”
โภคสุ ขเป็ นอย่ างไร คือ กุลบุตรในโลกนี้ยอ่ มใช้จ่ายโภคทรัพย์ที่เขาหามาได้ดว้ ย
ความขยันหมัน่ เพียร สั่งสมขึ้นด้วยกาลังแขน อาบเหงื่อได้มา ประกอบด้วยธรรม ได้มา
โดยธรรม กินใช้บา้ ง ทาบุญต่าง ๆ บ้าง เขาย่อมได้รับความสุ ขโสมนัสว่า “เรามีโภค
ทรัพย์ที่เราหามาได้ดว้ ยความขยันหมัน่ เพียร สัง่ สมขึ้นด้วยกาลังแขน อาบเหงื่อได้มา
ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม กินใช้บา้ ง ทาบุญต่าง ๆ บ้าง”
อนณสุ ขเป็ นอย่ างไร คือ กุลบุตรในโลกนี้ยอ่ มไม่เป็ นหนี้อะไร ๆ ของใคร ๆ ไม่
ว่าน้อยหรื อมาก เขาย่อมได้รับความสุ ขโสมนัสว่า “เราไม่เป็ นหนี้อะไร ๆ ของใคร ๆ ไม่
ว่าน้อยหรื อมาก”
อนวัชชสุ ขเป็ นอย่ างไร คือ อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี้เป็ นผูป้ ระกอบด้วย
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่ไม่มีโทษ เขาย่อมได้รับความสุ ขโสมนัสว่า “เรา
ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่ไม่มีโทษ”
ความสุ ขตามพระพุทธพจน์ท้ งั ๔ ประการนี้เรี ยกว่า
สุ ขของคฤหัสถ์ หมายถึง
สุ ขคือความสบายกายสบายใจของชาวบ้าน ความสุ ขที่ชาวบ้านควรพยายามเข้าถึงให้ได้

วัดหนองสวงร่ วมกับธนาคาร ธกส. โดยพระครู สธุ ีวรสาร ๗๕
[คู่มืออบรมพัฒนาจิตเพื่อชีวติ ใหม่

สม่าเสมอ หรื อความสุ ขอันชอบธรรมที่ผคู ้ รองเรื อนพึงมี ซึ่งชีวติ ของคฤหัสถ์จะสมบูรณ์
ได้กเ็ พราะสุ ข ๔ อย่างนี้ คือ
๑. อัตถิสุข สุ ขเกิดแต่ ความมีทรัพย์ หมายถึงความภูมิใจ อิ่มเอิบใจว่าตนมีโภค
ทรัพย์ที่ได้มาด้วยน้ าพักน้ าแรง ความขยันหมัน่ เพียรของตนและโดยชอบธรรม บุคคลที่
ขยันทางานเก็บเงินเก็บทองไว้ได้เป็ นจานวนพอเพียง ย่อมมีความสบายใจภูมิใจในความ
พยายามของตน
๒. โภคสุ ข สุ ขเกิดแต่ การจ่ ายทรัพย์ บริโภค
หมายถึงความภูมิใจ อิ่มเอิบใจว่า
ตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรมนั้นเลี้ยงชีพ เลี้ยงผูค้ วรเลี้ยง และบาเพ็ญประโยชน์
๓. อนณสุ ข สุ ขเกิดแต่ ความไม่ ต้องเป็ นหนี้ หมายถึง ความภูมิใจ อิ่มเอิบใจว่า
ตนเป็ นไท ไม่มีหนี้สินติดค้างใคร ความไม่เป็ นหนี้เป็ นสุ ขอย่างไรนั้น คนที่ไม่เป็ นหนี้
เท่านั้นที่รู้สึกได้ และความเป็ นหนี้เป็ นทุกข์อย่างไร คนเป็ นหนี้เท่านั้นถึงจะรู ้วา่ ทุกข์ ดัง
พุทธพจน์วา่ “อิณาทาน ทุกฺข โลเก : การกูห้ นี้เป็ นทุกข์ในโลก” ฉะนั้น การไม่เป็ นหนี้
จึงนับว่าเป็ นความสุ ขสาคัญประการหนึ่ง
๔. อนวัชชสุ ข สุ ขเกิดแต่ ประกอบการงานทีป่ ราศจากโรค หมายถึง สุ ขที่เกิด
จากการประพฤติสิ่งที่ไม่มีโทษ คือความภูมิใจอิ่มเอิบใจว่าตนมีความประพฤติสุจริ ต ไม่มี
ความประพฤติบกพร่ องเสี ยหายทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยที่ใคร ๆ ก็ตาหนิติเตียน
ไม่ได้ คนเราจะมีความสุ ขแท้จริ งนั้น ต้องพึ่งการทางานที่ไม่มีโทษ คือไม่ผดิ กฎหมาย
ไม่ผดิ ศีลธรรม ไม่เป็ นที่ครหาของผูอ้ ื่น
สุ ขข้อที่ ๔ นับว่ามีค่ามากที่สุด เป็ นความสุ ขที่เยีย่ มกว่าสุ ข ๓ ข้อข้างต้น ดัง
พระพุทธพจน์ที่ตรัสสรุ ปว่า
“นรชนผู้จะต้ องตายเป็ นธรรมดา รู้ ความไม่ เป็ นหนีว้ ่ าเป็ นสุข ระลึกถึงความสุข
เกิดแต่ ความมีทรั พย์ ใช้ สอยโภคะอย่ างเป็ นสุขอยู่ ย่ อมเห็นแจ้ งด้ วยปั ญญา ผู้มีปัญญาดี
เมื่อเห็นแจ้ งย่ อมเข้ าใจทั้งสองส่ วนเทียบกันได้ และเห็นว่ าความสุขทั้ง ๓ ข้ างต้ นนั้นมีค่า
ไม่ ถึงส่ วนเสี ้ยวที่ ๑๖ ของสุขที่เกิดแต่ การเป็ นผู้ปราศจากโทษ”
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แนวคิดเกีย่ วกับการบริโภคใช้ สอยปัจจัยพืน้ ฐาน
พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลัดเศรษฐกิจที่บุคคลต้องปฏิบตั ิให้เหมาะควรแก่
ฐานะของตน เพื่ออาศัยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นมาอานวยความสุ ขให้เกิดขึ้นในชีวติ ของตน
โดยมุ่งเน้นเป็ นเครื่ องอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อปฏิบตั ิธรรมะ และ
เพื่อให้สามารถดารงตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดีงามด้วย แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้ให้
ความสาคัญแก่ความเจริ ญมัน่ คงทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แม้จะยอมรับว่า สัตว์ท้ งั หลายจะ
ดารงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยอาหาร และถือว่าปัจจัย ๔ คือ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค เป็ นปัจจัยเครื่ องอาศัยของชีวติ ก็ตาม เพราะว่าความสุ ขที่แท้จริ งอันเป็ นสิ่ งที่
บุคคลต้องการนั้นหาได้เกิดขึ้นด้วยอาศัยรู ปวัตถุเพียงอย่างเดียวไม่ ความงามสุ ขที่แท้จริ ง
อยูท่ ี่ใจ อย่างน้อยที่สุด ในขั้นของการดารงชีวติ แบบชาวบ้าน ความสุ ขย่อมเกิดจากความ
พอใจเป็ นสาคัญ ซึ่งผลเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ดว้ ยการรู ้จกั ความภูมิในตนเอง แทนที่จะวิง่ ไล่
ความอยากด้วยการเพียร พยายามตอบสนองความต้องการของตน หรื อด้วยการตกเป็ น
ทาสแห่งตัณหาที่คอยกระซิบใจให้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเวลา จนไม่มีคาว่าเต็ม
คาว่ า อิ่ม หรื อคาว่ า พอ เพราะธรรมชาติของตัณหาเป็ นเช่นนั้น ยิง่ คนที่ตกเป็ นทาสของ
ความอยากเป็ นคนพาลที่ขาดปัญญาเป็ นหลักในการพิจารณาตัดสิ นใจสิ่ งต่าง ๆ ด้วยแล้ว ก็
ยิง่ จะมีแต่การทาลายตนเองให้เสื่ อมเสี ยโดยส่ วนเดียว สมดังพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้วา่
“ผู้มีปัญญาทราม ย่ อมฆ่ าตนเองเหมือนฆ่ าคนอื่น เพราะอยากได้ โภคทรั พย์ สมบัติ”
พระพุทธศาสนาได้ยกย่องคนที่รู้จกั ถือเอาประโยชน์ ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ใน
ปัจจุบนั และประโยชน์ในภายหน้าว่า เป็ นบัณฑิตชน ดังนั้น ในการประกอบกุศลกิจ
หรื อทาคุณงามความดีต่าง ๆ ก็ไม่ควรมุ่งหวังเอาแต่ประโยชน์หรื อความสุ ขภายหน้าอย่าง
เดียว แต่ควรจะได้คานึงถึงประโยชน์ในปัจจุบนั ด้วย กล่าวคือ
(๑) รู ้จดั ขยันหาทรัพย์ในทางที่ชอบธรรมให้เพิ่มมากขึ้น
(๒) รู ้จดั เก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้น้ นั เพื่อเป็ นหลักประกันชีวติ
(๓) รู ้จกั คบคนเพื่อให้ทรัพย์น้ นั เพิ่มพูน ไม่ให้ไหลออกโดยไม่ถูกต้อง เพราะ
การคบเพื่อนชัว่
(๔) รู ้จดั ดารงชีวติ ให้พอเหมาะ พอดี พอเพียงแก่รายได้ โดยวางแผนใช้จ่าย
ทรัพย์เพื่อการดารงชีวติ อย่างรัดกุมไม่ฟุ่มเฟื อย
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แนวคิดเกีย่ วกับค่ าของกาลเวลา
ในการประกอบสัมมาชีพทางานเพื่อแสวงหาปัจจัยเครื่ องดารงชีวติ ของคนเรานั้น
พระพุทธศาสนาเริ่ มต้นจากการสอนให้คนตระหนักถึงคุณค่าของเวลา เพราะเวลาเป็ นสิ่ งที่
มนุษย์ได้จากธรรมชาติเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะอยูใ่ นปราสาทราชวังหรื ออยูใ่ นสลัมก็ตาม
โดยหลักทัว่ ๆ ไปแล้ว คนเราใช้เวลาของตนไม่เหมือนกัน ทาให้วถิ ีชีวติ ของแต่ละคน
แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ มีพระพุทธดารัสที่ตรัสให้คนเห็นความสาคัญของเวลาเป็ นอัน
มาก เช่น
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่ าปล่ อยขณะให้ ผ่านพ้ นไป เพราคนที่ปล่ อยขณะให้
ผ่ านไปย่ อมเศร้ าโศกในภายหลัง”
“วัยย่ อมผ่ านพ้ นไปเหมือนขณะนั่นแหละ”
“กาลเวลาย่ อมกินสรรพสัตว์ พร้ อมด้ วยตัวของมันเอง”
ทรัพยากรทัว่ ๆ ไปมนุษย์สามารถเก็บสะสมไว้ใช้ประโยชน์ในภายหลังได้ เช่น
น้ า ก๊าซ หรื อแม้แต่พลังงานจากแสงแดดก็สามารถเก็บไว้ได้ แต่ยงั ไม่มีใครผูใ้ ดผูห้ นึ่ง
สามารถเก็บเอาเวลาที่ผา่ นมาถึงแล้วไว้ใช้ประโยชน์ในภายหลังได้เลย กาลเวลาย่อมผ่าน
ไปอย่างสม่าเสมอและไม่มีการหวนกลับมาอีก ชีวติ คนมีความสัมพันธ์กบั เวลาโดยตลอด
เวลาเป็ นเครื่ องวัดคุณค่าของชีวติ ถ้าเวลาผ่านไปพร้อมกับการทาประโยชน์ ชีวติ ก็มีคุณค่า
เพราะชีวติ ก็เหมือนเครื่ องมือเครื่ องใช้อย่างหนึ่งซึ่งคนเราใช้ทาการต่าง ๆ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ท้ งั หลายถ้าเก็บไว้เฉย ๆ ก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้ เช่นมีรถที่จอดทิง้ ไว้กไ็ ม่มี
ประโยชน์เท่ากับไม่มีนนั่ เอง ในทานองเดียวกัน คนเรามีชีวติ แล้วไม่ใช้ชีวติ นั้นทา
ประโยชน์ ก็เหมือนกับไม่มีชีวติ หรื อเป็ นความว่างเปล่า
ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาแล้ว
กาลเวลาเป็ นตัวแปรอย่ างสาคัญในการ
จาแนกให้ คนเราแตกต่ างกัน เพราะปัญหาเรื่ องเวลาไม่ได้อยูท่ ี่ใครมีเวลาเท่าไร แต่อยูท่ ี่แต่
ละคนใช้เวลาชีวติ ของตนไปอย่างไรมากกว่า ใครก็สามารถประกอบภารกิจหรื อหน้าที่การ
งานให้เหมาะสมแก่กาลเวลาที่มาถึงเข้า ความเจริ ญก้าวหน้ามนฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมนั้น ๆ ย่อมเกิดขึ้นแก่เขาตามสมควรแก่เหตุ อย่างไรก็ตาม ในการทากิจการต่าง ๆ
ของคนเรา ย่อมมีช่วงจังหวะของการดาเนินการที่ต่างกัน บางจังหวะเวลาควรทาการอย่าง
ช้า ๆ บางจังหวะเวลาก็ควรดาเนินการอย่างรี บด่วน ผูท้ ี่ปฏิบตั ิไม่ถูกกับจังหวะเวลา ย่อม
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ทาการผิดพลาด เกิดความเสี ยหาย และได้รับความเดือดร้อนอย่างเจ็บปวด ความข้อนี้มี
พุทธภาษิตกล่าวว่า “ผู้ใดย่ อมรี บในกาลที่ควรช้ า และช้ าในกาลที่ควรรี บ ผู้นั้นเป็ นคน
เขลาย่ อมตกทุกข์ เพราะการจัดทาโดยไม่ แยบคาย”
แนวคิดเกีย่ วกับการคานึงถึงประโยชน์ ยงิ่ กว่ าการถือฤกษ์ ยาม
ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง ความเชื่อถือของคนบางพวกยังติดอยูก่ บั การถือฤกษ์
ดังนั้น เมื่อจะทาการมงคล เช่น ยกเสาเอก ขึ้นบ้านใหม่ วางซิลาฤกษ์ รวมไปถึงฤกษ์
เดินทางไปแสวงหาทรัพย์ต่างถิ่น จึงมักนิยมถือฤกษ์ถือยาม ที่ร้ายแรงกว่านั้น การทางาน
ที่แข่งกับเวลา เช่นการไปรบทัพจับศึก ก็ยงั มีการตรวจฤกษ์ดูยาม แต่หลัก
พระพุทธศาสนาไม่สรรเสริ ญการมัวถือฤกษ์ยามในการทางาน แต่ให้ถือประโยชน์ที่จะพึง
ได้เป็ นสาคัญ เพราะว่าในการทางาน จุดหมายสาคัญอยูท่ ี่ประโยชน์ที่เกิดจากการงาน
เหล่านั้น ข้อนี้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ในขุททกนิกายชาดก เอกนิบาท (พระไตรปิ ฎกเล่ม
ที่ ๒๗) ว่า “ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขลาที่มวั ถือฤกษ์ยามอยู่ ประโยชน์เป็ นฤกษ์ของ
ประโยชน์เอง ดวงดาวทั้งหลายจัดทาอะไรได้”
ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว มองเห็นเรื่ องการถือฤกษ์ถือยามเป็ นเรื่ องทาให้เสี ย
ประโยชน์ โดยถือว่า ไม่วา่ จะเป็ นฤกษ์ใดยามใด หรื อเวลาใด ถ้ามองเห็นช่องทางว่า
“เราจาเป็ นต้องประชุมเพลิงศพญาติในวันนี้เวลานี้ดว้ ย วันพรุ่ งนี้เก็บอัฐิบาเพ็ญกุศลแล้ว
ญาติ ๆ ที่อยูท่ างไกลจะได้กลับบ้านโดยสะดวก” แล้วดาเนินการตามที่กาหนดนั้น ก็จะ
เป็ นประโยชน์มาก เพราะไม่ตอ้ งเสี ยเวลาไปอีกหนึ่งวันโดยไม่จาเป็ น และบางครั้งเวลาที่
จะเสี ยไปนั้น เป็ นเวลาที่นดั แนะในเรื่ องผลประโยชน์กบั คนอื่น ซึ่งถ้าเลยกาหนดเวลานัด
ไปก็เป็ นโมฆะ นอกจากนั้น หลักพระพุทธสาสนายังถือว่า การที่ประโยชน์ไม่เสี ยไปนัน่
แหละเป็ นฤกษ์ของประโยชน์เอง ดวงดาวบนฟ้ าหรื อดาวนพเคราะห์ อัฐเคราะห์ท้ งั หลาย
จักมีอิทธิพลทาอะไรให้ได้ ดังนั้น ผูท้ ี่นบั ถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็ นศาสนาที่สอนเรื่ อง
กรรมคือการกระทาเป็ นสาคัญ จึงควรทาการงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตน โดยไม่
ต้องคอยฤกษ์ยามอะไรมากนัก แต่ให้ดูช่วงจังหวะที่จะลงมือทาแล้วจะได้รับประโยชน์
เป็ นสาคัญ ส่ วนในเรื่ องการถือฤกษ์ยามที่เป็ นมงคลในงานมงคลตามประเพณี ต่าง ๆ ก็อนุ
วัติตามความเชื่อในสังคมได้
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ภาพลักษณ์ ของคนเกียจคร้ านในทางพุทธเศรษฐกิจ
การที่คนปล่อยเวลาให้ผา่ นพ้นไป ไม่ทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่ตนนั้น ตามปกติ
แล้วมักจะมีขอ้ อ้างอยูเ่ สมอ และสิ่ งที่ทาให้อา้ งเช่นนั้นเกิดจากความเกียจคร้านเป็ นประการ
สาคัญ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาได้ช้ ีชดั ว่าความเกียจคร้านเป็ นอบายมุข คือปากทางความ
เสื่ อมแห่งชีวติ ประการหนึ่งในอบายมุข ๖ ดังพระพุทธพจน์ตรัสแสดงให้เห็นโทษที่เกิด
จากความเกียจคร้านไว้ในสิ งคาลกสู ตร ทีฆนิกาย ปาติกวรรค (พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๑๑)
ว่า
“คนที่มกั นอนหลับในกลางวัน เกลียดการลุกขึน้ ในกลางคืน เป็ นนักเลงขีเ้ มา
เป็ นนิจ ไม่ อาจครอบครองเย้ าเรื อนให้ ดีได้ ประโยชน์ ทั้งหลายย่ อมล่ วงเลยคนที่ละทิง้ การ
งานเสี ยด้ วยอ้ างว่ า หนาวนัก ร้ อนนัก เวลานี้เย็นเสียแล้ ว ดังนีเ้ ป็ นต้ น ส่ วนผู้ใดไม่ สาคัญ
ความหนาวและความร้ อนเกินกว่ าหญ้ าไป ทากิจของผู้ชายไป ผู้นั้นย่ อมไม่ เสื่ อมจาก
ความสุขเลย”
จากพระพุทธพจน์น้ ี สามารถสรุ ปลักษณะของคนเกียจคร้านได้ ๖ ลักษณะ คือ
(๑) คนที่มกั อ้างว่าหนาวนัก แล้วไม่ทาการงาน
(๒) คนที่มกั อ้างว่าร้อนนัก แล้วไม่ทาการงาน
(๓) คนที่มกั อ้างว่าเวลาเย็นแล้ว แล้วไม่ทาการงาน
(๔) คนที่มกั อ้างว่ายังเช้าอยู่ แล้วไม่ทาการงาน
(๕) คนที่มกั อ้างว่าหิวนัก แล้วไม่ทาการงาน
(๖) คนที่มกั อ้างว่ากระหายนัก แล้วไม่ทาการงาน
บุคคลผูเ้ กียจคร้านผัดเพี้ยนไม่ทาการงานเช่นนี้ ย่อมเสี ยประโยชน์ของตนไป
อย่างน่าเสี ยดาย ซึ่งก่อให้เกิดความเสี ยหายในทางเศรษฐกิจ เพราะว่าโภคทรัพย์ใหม่กไ็ ม่
เกิด โภคทรัพย์ที่มีอยูก่ ม็ ีแต่จะหมดสิ้ นไป
เมื่อคนเกียจคร้านเลี่ยงงานด้วยข้ออ้างต่าง ๆ ดังกล่าวมา ไม่วา่ เขาจะประกอบ
อาชีพเกษตรกร พ่อค้า ข้าราชการ หรื อพนักงานในรัฐวิสาหกิจ ห้างร้าน บริ ษทั อะไรก็
ตาม เขาก็จะไม่ประสบผลสาเร็จในอาชีพนั้น ๆ ผลของความเกียจคร้านนอกจากจะฉุด
คุณภาพชีวติ ให้ต่าลงแล้ว ยังเป็ นตัวถ่วงความเจริ ญของกลุ่มหรื อหน่วยงานที่ตนเป็ น
สมาชิกอีกด้วย ดังนั้น บุคคลผูม้ ีอุดมคติ มุ่งหวังให้ชีวติ เจริ ญก้าวหน้า ควรฉวยโอกาสใน
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ขณะที่ยงั มีสุขภาพแข็งแรง ทางานด้วยความเข้มแข็ง รับผิดชอบ ไม่ควรปล่อยให้ความ
เกียจคร้านมามีอิทธิพลบงการให้งอมืองอเท้าอันจะเป็ นตัวแปรให้คุณภาพชีวติ ไม่
เจริ ญก้าวหน้าที่ควรจะเป็ น
ไม่ มสี ิ่ งใดเกินความเพียรพยายาม
หลักพระพุทธศาสนาแสดงไว้วา่
“สรรพสิ่ งทั้งหลายเกิดมาจากเหตุ” ซึ่งในที่น้ ี
หมายความว่า แม้ความมัง่ คัง่ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ก็ตอ้ งเกิดมาจากเหตุเช่นเดียวกัน และ
เหตุน้ นั ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกเป็ นหลัก แต่เกิดจากบุคคลแต่ละคนเป็ นประการ
สาคัญ ผลทุกอย่างที่คนต้องการนั้น จะเกิดขึ้นมาได้กต็ อ้ งอาศัยความเพียรพยายามของ
บุคคลนั้นๆ เป็ นหลัก ไม่ยกเว้นแม้แต่การตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้าเอง ก็เป็ นผลที่เกิดจาก
ความเพียรพยายามของพระองค์เอง ซึ่งทรงปรับปรุ งแก้ไขทางดาเนินของพระองค์ดว้ ย
พระองค์เอง ไม่มีอานาจจากปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ประการใด ดังนั้น ความ
เพียรพยายามจึงเป็ นหลักธรรมสาคัญในทางพระพุทธศาสนา เป็ นหลักตัดสิ นพระธรรม
วินยั ประการหนึ่งใน ๘ ประการ ดังที่ทรงแสดงแก่พระนางปชาบดีโคตรมี ซึ่งเพิม่ ได้รับ
พุทธานุญาตให้อุปสมบทเป็ นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา ความว่า
“ธรรมเหล่ าใดเป็ นไปเพื่อความปรารภความเพียร ไม่ เป็ นไปเพื่อความเกียจคร้ าน
ท่ านโคตมี ขอให้ ท่านพึงทรงจาไว้ โดยส่ วนเดียวว่ า นี่เป็ นธรรมเป็ นวินัย เป็ นสัตถุศาสน์
คาสอนของพระศาสดา”
ด้วยเหตุน้ ี หลักความเพียรพยายามเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมความดี หรื อเพื่อให้
สาเร็จผลในทางสัมมาอาชีวะที่ตอ้ งการจึงปรากฏในพระไตรปิ ฎกเป็ นอันมาก โดยทรงใช้
โวหารตรัสเรี ยกด้วยถ้อยคาที่แตกต่างกันออกไป เช่นใช้คาเรี ยกว่า
อารัมภ ความริ เริ่ ม, ปรักกมะ ความบากบัน่ , วายามะ ความพยายาม, วิริยะ
ความเพียรไม่หวาดหวัน่ ต่ออุปสรรคต่าง ๆ , นิกกมะ ความก้าวไปข้างหน้า ไม่ทอ้ ถอย,
วิริยารัมภะ การปรารภเร่ งระดมความเพียร, อุฏฐานะ ความหมัน่ ขยันคือความเพียรที่เป็ น
เหตุให้ลุกขึ้น, ชาคริ ยานุโยค การประกอบความเพียรด้วยความตื่นตัวอยูเ่ สมอ, อุสสาหะ
ความอุตสาหะหรื อความเพียรอันมัน่ คง, อาตาปี ความเพียรเผากิเลส เป็ นต้น
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แนวคิดเกีย่ วกับการตั้งตัว
คนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด ทางานได้เหมาะเจาะดังกล่าวนั้น อาจจะเริ่ มต้นด้วย
การไม่มีอะไรมากนักก็ตาม แต่สามารถก่อร่ างสร้างตัวตั้งตนเป็ นเศรษฐีมีหลักฐานมัน่ คง
ได้ ความข้อนี้มีพระพุทธพจน์ตรัสรับรองไว้ในขุททกนิกายชาดก เอกกนิบาต
(พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๒๗) ว่า “คนมีปัญญาเฉลียวฉลาดย่ อมตั้งตนได้ แม้ ด้วยต้ นทุนเพียง
เล็กน้ อย ดุจคนก่ อไฟกองน้ อย ๆ ให้ เป็ นกองใหญ่ ฉะนั้น” การตั้งตนหรื อการตั้งตัวในที่น้ ี
หมายถึงการก่อร่ างสร้างตัวจากการมีทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยจนมีทรัพย์สินมาก หรื อจาก
ความยากสู่ ความมัง่ คัง่ เป็ นเศรษฐีมีทรัพย์มหาศาล ผูท้ ี่สามารถตั้งตนได้ในลักษณะนี้ยอ่ ม
เป็ นที่ยกย่องนับถือของคนทัว่ ไป
แบบอย่างของการตั้งตัวได้ในลักษณะนี้ ท่านเล่าไว้ในคัมภีร์อรรถกถาชาดก โดย
สรุ ปความว่า มีชายรับใช้ของเศรษฐีคนหนึ่งได้เก็บเอาหนูตายซึ่งแทบจะไม่มีราคาอะไร
นาไปขายเป็ นอาหารแมวได้เงินมาเพียงกากณิ กหนึ่ง ซึ่งเป็ นหน่วยเงินที่มีค่าต่าสุ ดในสมัย
นั้น แต่ดว้ ยเงินเพียงเท่านั้น เขาได้นาไปทาทุนประกอบกิจการจนภายหลังได้เป็ นพ่อค้า
ใหญ่ที่อยูท่ ่านเรื อ และมีฐานะอยูใ่ นขั้นเศรษฐี นี้เป็ นแบบอย่างในครั้งโบราณมานานแล้ว
คนที่ต้ งั ตัวได้ในลักษณะนี้ ในปัจจุบนั ก็มีปรากฏให้เห็นอยูท่ วั่ ไป เช่นในประเทศไทย ก็
มีคนจีนที่อพยพมาอยูเ่ มืองไทยสามารถตั้งตัวเป็ นเศรษฐีหลายราย
การตั้งตนก็เหมือนกับการก่อกองไฟ กล่าวคือ ในการก่อไฟนั้น เริ่ มจากไฟจุด
เล็ก ๆ เช่น ไฟจากก้านไม้ขีด ผูก้ ่อไฟก็สามารถทาให้เป็ นไฟกองใหญ่ที่สว่างโพลงโชติ
ช่วงร้อนแรงได้ ผูจ้ ะตั้งตนก็เช่นเดียวกัน อาจจะใช้ตน้ ทุนซึ่งมีอยูไ่ ม่มากประกอบกิจการ
จนมีผลกาไร เกิดทรัพย์สินมากมายมหาศาลก็ได้ แต่กม็ ิใช่วา่ ทุกคนจะทาได้ดุจเดียวกัน
เพราะผูท้ ี่จะทาได้จะต้องเป็ นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดและมีวจิ ารณญาณดีทีเดียว ซึ่งถ้าหาก
นาเอาประวัติการทางานของผูท้ ี่ประสบความสาเร็จในการตั้งตนได้ในลักษณะนี้ ก็จะ
พบว่า การที่เขาสามารถก่อร่ างสร้างตัวได้สาเร็จถึงขนาดนั้นก็เพราะมีคุณธรรมหลาย
ประการ อย่างน้อยก็ตอ้ งมีหลักธรรมเพื่อการอยูด่ ี กินดี หลักฐานมัน่ คงในทางเศรษฐกิจ
ซึ่งเรี ยกว่า ทิฏฐะธัมมิกตั ถะประโยชน์ ๔ ประการ คือ การขยันหาทรั พย์ การรู้ จักเก็บ
รั กษาและทาให้ งอกเงย การรู้ จักคบหาเพื่อนหรื อผู้ร่วมงานที่ดี และการรู้ จักใช้ ชีวิตอย่ าง
เหมาะสม
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ทรัพย์สมบัติที่หามาได้ดว้ ยตนเองก็ดี ที่เป็ นมรดกตกทอดก็ดี ผูเ้ ป็ นเจ้าของทรัพย์
ย่อมมีสิทธิ์ที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ตามใจชอบ สาคัญอยูท่ ี่วา่ จะใช้สอยให้เป็ นประโยชน์
หรื อไม่เป็ นประโยชน์เท่านั้น
ทรัพย์สมบัติเป็ นสิ่ งที่บนั ดาลความสุ ขแก่เจ้าของ คนมีทรัพย์สมบัติมากก็มีโอกาส
แสวงหาความสุ ขจากทรัพย์ได้มาก คนมีทรัพย์นอ้ ยก็แสวงหาความสุ ขจากทรัพย์ได้นอ้ ย
การแสวงหาความสุ ขจากทรัพย์ที่วา่ นี้อาจเป็ นการแสวงหาในทางที่ผดิ ก็ได้ หรื อเป็ นการ
แสวงหาในทางที่ถูกก็ได้ ที่วา่ เป็ นการแสวงหาในทางที่ผดิ คือการใช้จ่ายทรัพย์ไปในทาง
ฉิบหาย ได้แก่ การเป็ นนักเลงหญิง การเป็ นนักเลงสุ รา การชอบเที่ยวกลางคืนหรื อนัก
ท่องราตรี มัว่ สุ มในวงพนัน ชอบคบคนชักนาในทางเสี ยทรัพย์เป็ นประจา ส่ วนในการ
แสวงหาความสุ ขจากทรัพย์ในทางที่ถูกนั้น คือการใช้สอยทรัพย์ให้เป็ นประโยชน์ ซึ่ง
นอกจากจะบริ โภคใช้สอยด้วยตนเองแล้ว ควรจะให้ทาน คือ บริ จาคทาบุญใน
พระพุทธศาสนา หรื อทาสาธารณกุศลต่าง ๆ ตามสมควร ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุ ขใจจาก
การใช้สอยทรัพย์
การขาดแคลนทรัพย์ มกั มีสาเหตุมาจากความเกียจคร้ านทาการงาน ความมัวเมา
ในอบายมุข ไม่ รู้ จักจัดการทรัพย์ และใช้ จ่ายเกินฐานะ ดังนั้น ผูท้ ี่จะหาทรัพย์ให้ได้และ
สามารถมีทรัพย์เก็บสารองไว้ใช้ในยามจาเป็ น จึงต้องปลูกฝังคุณธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา คือ
๑. ขยันหาทรัพย์ โดยมีความขยันในหน้าที่การงาน ไม่เกียจคร้าน ไม่ทอ้ ถอย
เห็นความสาคัญของการทางานเท่ากับชีวติ
๒. รู ้จกั เก็บ เข้าใจจัดการ โดยมีสติปัญญาในการจัดการใช้ทรัพย์วา่ ควรจะใช้
เป็ นค่าอุปโภคบริ โภคเท่าใด จะทาทุนเท่าใด เก็บไว้สารองเท่าใด
๓. ไม่ประมาทมัวเมาลุ่มหลงไปกับสิ่ งยัว่ ยวนต่าง ๆ เช่น กามารมณ์ สิ่ งมึนเมา
การเสี่ ยงโชคเล่นการพนัน และการคบคนชัว่ เป็ นมิตร
๔. เลี้ยงชีวติ พอสมควร คือ ไม่ฟุ่มเฟื อยจนเกินไปและไม่ฝืดเคืองเกินไป เป็ น
คนมัธยัสถ์คือใช้จ่ายในขนาดกลาง ๆ พอเหมาะพอดี
ผูม้ ีคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ๔ ประการนี้แหละ พระพุทธเจ้าทรง
รังรองว่าจะรักษาทรัพย์ที่หามาได้ไว้อย่างแน่นอน
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ความเจริญทีป่ ระเสริฐสาหรับคฤหัสถ์ ๑๐ ระดับ
ในวัฑฒิสูตร ทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย (พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๒๔ ข้อที่ ๗๔)
พระพุทธองค์ทรงแสดงความเจริ ญในขั้นตอนต่าง ๆ ของชีวติ คฤหัสถ์ไว้ ๑๐ ระดับ คือ
๑. เจริ ญด้วยอสังหาริ มทรัพย์ มีเรื อกสวน ไร่ นา เป็ นต้น
๒. เจริ ญด้วยสังหาริ มทรัพย์ มีเงินทอง ข้าวเปลือก เป็ นต้น
๓. เจริ ญด้วยบุตรธิดาและภรรยา
๔. เจริ ญด้วยข้าทาสบริ วาร ลูกน้อง กรรมกร คนใช้
๕. เจริ ญด้วยสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ในกรณี ที่มีอาชีพทางเลี้ยงสัตว์
๖. เจริ ญด้วยศรัทธา คือ ความเชื่ออันมัน่ คง
๗. เจริ ญด้วยศีล คือ การควบคุมกายและวาจาตนเองให้เป็ นปกติ
๘. เจริ ญด้วยสุ ตะ คือ การศึกษา การสดับตรับฟัง ความรู ้ในวิทยาการต่าง ๆ
๙. เจริ ญด้วยจาคะ คือ การเสี ยสละเพื่อเกื้อกูลแก่คนอื่น
๑๐. เจริ ญด้วยปัญญา คือ มีความรอบรู ้ในเหตุผลต่าง ๆ ทั้งด้านดีและไม่ดี
พระพุทธองค์ทรงย้าว่า หากบุคคลเจริ ญด้วยความเจริ ญในระดับต่าง ๆ ดังกล่าว
ชื่อว่าเจริ ญด้วยความเจริ ญอันประเสริ ฐ เพราะสามารถถือเอาสิ่ งของที่เป็ นสาระ คือสิ่ งที่
ประเสริ ฐแห่งชีวติ ได้ และตรัสสรุ ปเป็ นพุทธคาถาว่า
“ในโลกนี ้ บุคคลใดเจริ ญด้ วยทรั พย์ ข้ าวเปลือก บุตร ภรรยา (ทาสกรรมกร)
และสัตว์ สี่เท้ า บุคคลนั้นย่ อมเป็ นผู้มีโชค มียศ เป็ นผู้อันญาติมิตร และพระราชาบูชาแล้ ว
ในโลกนี ้ บุคคลใดเจริ ญด้ วยศรั ทธา ศีล สุตะ จาคะ และปั ญญา บุคคลเช่ นนั้น
จัดเป็ นสัตบุรุษ มีปัญญาเห็นประจักษ์ ย่ อมเจริ ญด้ วยความเจริ ญทั้งสองส่ วน”
จากพระพุทธคาถานี้ ชี้ให้เห็นว่าในทางพระพุทธศาสนามองปัจจัยแห่งการอยูด่ ีมี
สุ ขของผูค้ รองเรื อน ในส่ วนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเป็ น ๒ ชั้นคือ
(๑) ชั้นของการสนองตอบความต้องการ หรื อการบาบัดทุกข์
(๒) ชั้นของการบาบัด หรื อบรรเทา คือการลดกระแสของความยาก ความ
ต้องการที่มีอยูอ่ ย่างไม่จากัด โดยให้ลดความรุ นแรงขั้นของการบารุ งสุ ข

๘๔

คู่มืออบรมพัฒนาจิตเพื่อชีวติ ใหม่

รู ปแบบการใช้ ชีวติ ครองเรือน ๑๐ ประเภท
ในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเรี ยกบุคคลผูร้ าดงชีวติ ครองเรื อนว่า
กามโภคี (ผูบ้ ริ โภคเสพกามเป็ นปกติ) บ้าง ฆราวาส (ผูอ้ ยูค่ รองเรื อน) บ้าง คฤหัสถ์ (ผู ้
มีเหย้าเรื อน) บ้าง โดยที่การดารงชีวติ ครองเรื อนของบุคคลดังกล่าวนี้ มีท้ งั ปัญหามาก
น้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้ชีวติ กล่าวคือ พวกที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม ได้แก่พวกที่ดารงชีวติ ในลักษณะทอดทิ้งธรรมะ ส่ วนพวกที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมน้อยหรื อไม่มีปัญหาเลย ได้แก่พวกที่นาเอาธรรมะเข้าไปเป็ นหลักใจในอันที่จะ
ควบคุมความรู ้สึกนึกคิด ความคิดเห็น อันเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ รู ปแบบ
การใช้ชีวติ ของกามโภคีบุคคลนั้นในทางพระพุทธศาสนา พุทธองค์ทรงจัดไว้ ๑๐
รู ปแบบ ซึ่งมีหลักฐานดังที่แสดงแก่อนาถปิ ณฑิกคฤหบดี ในกามโภคีสูตร ทสกนิบาต
อังคุตตรนิกาย (พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๒๔ ข้อที่ ๙๑) ความว่า
“ดูก่อนคฤหบดี กามโภคีบุคคล ๑๐ ประเภท มีปรากฏอยูใ่ นโลกนี้ คือ
๑) กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมโดย
กรรมชัว่ ร้าย ครั้นแสวงหาได้แล้วไม่เลี้ยงตัวให้สุขสบายให้อิ่มหนา ไม่แบ่งปัน ไม่ทาบุญ
๒) กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดย
กรรมชัว่ ร้าย ครั้นแสวงหาได้แล้วเลี้ยงตัวให้อิ่มสบายให้อิ่มหนา แต่ไม่แบ่งปัน ไม่ทาบุญ
๓) กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดย
กรรมชัว่ ร้าย ครั้นแสวงหาได้แล้วเลี้ยงตัวให้สุขสบายให้อิ่มหนา แบ่งปันและทาบุญ
๔) กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพย์ท้ งั โดยชอบธรรมบ้าง
ไม่ชอบธรรมบ้าง โดยกรรมชัว่ ร้ายบ้าง ไม่ชวั่ ร้ายบ้าง ครั้นแสวงหาได้แล้วไม่เลี้ยงตัวให้
สุ ขสบายให้อิ่มหนา ไม่แบ่งปัน ไม่ทาบุญ
๕) กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพย์ท้ งั โดยชอบธรรมบ้าง
ไม่ชอบธรรมบ้าง โดยกรรมชัว่ ร้ายบ้าง ไม่ชวั่ ร้ายบ้าง ครั้นแสวงหาได้แล้วเลี้ยงตัวให้สุข
สบายให้อิ่มหนา แต่ไม่แบ่งปัน ไม่ทาบุญ
๖) กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพย์ท้ งั โดยชอบธรรมบ้าง
ไม่ชอบธรรมบ้าง โดยกรรมชัว่ ร้ายบ้าง ไม่ชวั่ ร้ายบ้าง ครั้นแสวงหาได้แล้วเลี้ยงตัวให้สุข
สบายให้อิ่มหนา แบ่งปันและทาบุญ
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๗) กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดย
กรรมไม่ชวั่ ร้าย ครั้นแสวงหาได้แล้วไม่เลี้ยงตัวให้สุขสบายให้อิ่มหนา ไม่แบ่งปัน ไม่
ทาบุญ
๘) กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดย
กรรมไม่ชวั่ ร้าย ครั้นแสวงหาได้แล้วเลี้ยงตัวให้สุขสบายให้อิ่มหนา แต่ไม่แบ่งปัน ไม่
ทาบุญ
๙) กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดย
กรรมไม่ชวั่ ร้าย ครั้นแสวงหาได้แล้วเลี้ยงตัวให้สุขสบายให้อิ่มหนา แบ่งปันและทาบุญ
แต่ยงั เป็ นคนละโมบ หมกมุ่น พัวพัน ไม่เห็นโทษ ไม่มีปัญญาสลัดออก บริ โภคโภค
ทรัพย์น้ นั อยู่
๑๐) กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดย
กรรมไม่ชวั่ ร้าย ครั้นแสวงหาได้แล้วเลี้ยงตัวให้สุขสบายให้อิ่มหนา แบ่งปันและทาบุญ
ทั้งไม่ละโมบ ไม่หมกมุ่น ไม่พวั พัน มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาสลัดออก บริ โภคโภค
ทรัพย์น้ นั อยู”่
ในรู ปแบบการใช้ชีวติ ครองเรื อนของกามโภคีบุคคลทั้ง ๑๐ ประเภทนี้ พุทธองค์
ทรงตาหนิและสรรเสริ ญไว้ ดังนี้
กามโภคีประเภทที่ ๑ พึงถูกตาหนิ ๓ สถาน คือ ๑. แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่
ชอบธรรมโดยกรรมชัว่ ร้าย ๒. ไม่เลี้ยงตัวให้สุขสบายอิ่มหนา ๓.ไม่แบ่งปันไม่ทาบุญ
กามโภคีประเภทที่ ๒ พึงถูกตาหนิ ๒ สถาน คือ ๑. แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่
ชอบธรรมโดยกรรมชัว่ ร้าย ๒. ไม่แบ่งปันไม่ทาบุญ พึงได้ รับสรรเสริ ญ ๑ สถาน คือ
เลี้ยงตัวให้สุขสบายอิ่มหนา
กามโภคีประเภทที่
๓ พึงถูกตาหนิ ๑ สถาน คือ แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบ
ธรรม โดยกรรมชัว่ ร้าย พึงได้ รับสรรเสริ ญ ๒ สถาน คือ ๑. เลี้ยงตัวให้อิ่มสบายอิ่ม
หนา ๒. แบ่งปันและทาบุญ
กามโภคีประเภทที่ ๔ พึงได้ รับสรรเสริ ญ ๒ สถาน คือ ๑. แสวงหาโภคทรัพย์
โดยชอบธรรม โดยกรรมไม่ชวั่ ร้าย ๒. แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยกรรม
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ชัว่ ร้าย พึงถูกตาหนิ ๒ สถานเช่ นกัน คือ ๑. ไม่เลี้ยงตัวให้สุขสบายอิ่มหนา ๒. ไม่
แบ่งปัน ไม่ทาบุญ
กามโภคีประเภทที่
๕ พึงได้ รับสรรเสริ ญ ๒ สถาน คือ ๑. แสวงหาโภคทรัพย์
โดยชอบธรรม โดยกรรมไม่ชวั่ ร้าย ๒. เลี้ยงตัวให้สุขสบายอิ่มหนา พึงถูกตาหนิ ๒
สถานเช่ นกัน คือ ๑. แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยกรรมชัว่ ร้าย ๒. ไม่
แบ่งปัน ไม่ทาบุญ
กามโภคีประเภทที่
๖ พึงได้ รับสรรเสริ ญ ๓ สถาน คือ ๑. แสวงหาโภคทรัพย์
โดยชอบธรรม โดยกรรมไม่ชวั่ ร้าย ๒. เลี้ยงตัวให้สุขสบายอิ่มหนา ๓. แบ่งปันและ
ทาบุญ พึงถูกตาหนิ ๑ สถาน คือ ๑. แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยกรรมชัว่
ร้าย
กามโภคีประเภทที่ ๗ พึงได้ รับสรรเสริ ญ ๑ สถาน คือ ๑. แสวงหาโภค
ทรัพย์โดยชอบธรรม โดยกรรมไม่ชวั่ ร้าย พึงถูกตาหนิ ๒ สถาน คือ ๑. ไม่เลี้ยงตัวให้
สุ ขสบายอิ่มหนา ๒. ไม่แบ่งปัน ไม่ทาบุญ
กามโภคีประเภทที่ ๘ พึงได้ รับสรรเสริ ญ ๒ สถาน คือ ๑. แสวงหาโภค
ทรัพย์โดยชอบธรรม โดยกรรมไม่ชวั่ ร้าย ๒. เลี้ยงตัวให้สุขสบายอิ่มหนา พึงถูกตาหนิ ๑
สถาน คือ ๑. ไม่แบ่งปัน ไม่ทาบุญ
กามโภคีประเภทที่
๙ พึงได้ รับสรรเสริ ญ ๓ สถาน คือ ๑. แสวงหาโภคทรัพย์
โดยชอบธรรม โดยกรรมไม่ชวั่ ร้าย ๒. เลี้ยงตัวให้สุขสบายอิ่มหนา ๓. แบ่งปันและ
ทาบุญ พึงถูกตาหนิ ๑ สถาน คือ ๑. เป็ นคนละโมบ หมกมุ่น พัวพัน ไม่เห็นโทษ ไม่มี
ปัญญาสลัดออก บริ โภคโภคทรัพย์
กามโภคีประเภทที่ ๑๐ พึงได้ รับสรรเสริ ญ ๔ สถาน คือ ๑. แสวงหาโภค
ทรัพย์โดยชอบธรรม โดยกรรมไม่ชวั่ ร้าย ๒. เลี้ยงตัวให้สุขสบายอิ่มหนา ๓. แบ่งปัน
และทาบุญ ๔. เป็ นคนไม่ละโมบ ไม่หมกมุ่น ไม่พวั พัน มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาสลัด
ออก บริ โภคโภคทรัพย์
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รัฐสวัสดิการในพุทธทรรศนะ
ในกูฏทันตสู ตร ทีฆนิกาย สี ลขันธวรรค (พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๙ ข้อ ๓๓๘)
พระพุทธองค์ได้แสดงถึงวิธีจดั รัฐสวัสดิการของพระเจ้ามหาวิชิตราช ที่ทรงทาให้คน ๓
กลุ่ม มีความกินดีอยูด่ ี คือ
๑. ชาวชนบทมีความสมบูรณ์ในอาชีพของตนเอง
๒. พ่อค้ามีทุนพอที่จะประกอบกิจการค้าและอุตสาหกรรม
๓. ข้าราชการมีเงินเดือนและสวัสดิการพอแก่การดารงชีพจนไม่ตอ้ งรบกวน
ราษฎรและเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
แต่น้ ีท้ งั นั้น ทั้งพระองค์เอง พ่อค้า และข้าราชการจะต้องประกอบอยูใ่ นธรรม
คือ ศีล ๕ และกุศลกรรมบถ ๑๐
ในจักกวัตติสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค (พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๑๑ ข้อที่ ๘๔) พระ
พุทธองค์ทรงแสดงถึงผูป้ กครองที่เป็ นพระเจ้าจักรพรรดิตอ้ งมีวตั ร ๑๒ ข้อ คือ
๑. ธรรมาธิปไตย เคารพธรรม มีความยุติธรรมเป็ นหลัก
๒. รักษาคุม้ ครองป้ องกันอันชอบธรรมแก่คนภายใน คือพระราชวงศ์ให้อยู่
เป็ นสุ ข อยูใ่ นศีลธรรม มีการศึกษาดี เป็ นต้น
๓. บารุ งกองทัพดี ที่เรี ยกว่าพลนิกาย
๔. ปฏิบตั ิต่อประเทศในเครื อราชบรรณาการหรื อจักรภพดี มีไมตรี จิต
๕. สงเคราะห์ขา้ ราชพลเรื อนดี
๖. ปฏิบตั ิต่อนักปราชญ์ พระสงฆ์ ครู อาจารย์ นักวิชาการและศิลปาชีพต่าง ๆ
ด้วยการจัดหาทุนและอุปกรณ์ให้ เป็ นต้น
๗. บารุ งสุ ข บาบัดทุกข์แก่ชาวชนบทและชาวเมือง
๘. บารุ งพระสงฆ์ และบรรพชิตอื่น ๆ ที่ทรงศีลมีคุณธรรม
๙. อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ควรสงวนในราชอาณาจักร
๑๐. ไม่ประพฤติผดิ ธรรม แก้ไขพระองค์เองดี
๑๑. ปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ผยู ้ ากไร้มิให้ขดั สนยากไร้ในแว่นแคว้น
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๑๒. สมณพราหมณปรปุจฉา ปรึ กษาสอบถามสมณพราหมณ์ผปู ้ ระพฤติดีปฏิบตั ิ
ชอบ ไม่ประมาทมัว่ เมา ฟังความคิดเห็นของราชบัณฑิต ผูเ้ ชี่ยวชาญต่าง ๆ ก่อนบริ หาร
ราชกิจ
และทรงเน้นในตอนท้ายของพระสู ตรถึง
โลกพระศรีอารีย์พระนามว่ า เมตตรัย
ว่า หลังจากโลกเสื่ อมด้วยศีลธรรมแล้วจะทาลายล้างกันถึงจุดมิคสัญญี (ฆ่ากันกินเป็ น
อาหาร) จากนั้นมนุษย์จะพัฒนาศีลธรรมขึ้นจนอายุถึง ๘๐,๐๐๐ ปี จะมีพระศรี อารี ย ์
(พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ แห่งภัทรกัปนี้) มาอุบตั ิตรัสรู ้ ซึ่งจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ที่
เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะคนมีศีลอย่างน้อยศีล ๕ และมีธรรม กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ
๑. ไม่ฆ่ากัน ๒. ไม่ขโมย
๓. ไม่ประพฤติผดิ ทางกาม ๔. ไม่พดู ปด
๕. ไม่พดู คาหยาบ
๖. ไม่พดู ยุยงให้แตกกัน
๗. ไม่พดู คาไร้สาระ ๘. ไม่โลภของผูอ้ ื่น
๙. ไม่พยาบาทใคร ๑๐. มีความเห็นถูกตามธรรม
สรุ ปแล้วคือ การรู ้จกั รักผูอ้ ื่นนัน่ เองซึ่งเป็ นไมตรี มีเมตตากัน สังคมจึงอยูเ่ ป็ นสุ ข
ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงเสนอวิธีการหาทรัพย์ วิธีการรักษาทรัพย์ วิธีการ
บริ หารทรัพย์ ด้วยการรู ้จกั หาคนมีมาช่วย และวิธีการใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็ นประโยชน์ ดังที่
ทรงแสดงไว้ชดั เจนถึงบุคคลที่น่าสรรเสริ ญ คือ
๑. แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมไม่ทารุ ณกดขี่
๒. ได้มาแล้ว เลี้ยงตนให้อิ่มหนาเป็ นสุ ข
๓. แจกจ่ายแบ่งปันและใช้ทาความดีดว้ ย
๔. ไม่สยบมัวเมา ไม่หมกมุ่น บริ โภคโภคะเหล่านั้น โดยรู ้เท่าทันเห็นโทษ
๕. มีปัญญา ทาตนให้เป็ นอิสระหลุดพ้น เป็ นนายเหนือโภคทรัพย์
หลักความขยันหมัน่ เพียร
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในคัมภีร์องั คุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (พระไตรปิ ฎก
เล่มที่ ๒๓) ว่า “อุฏฐานสัมปทาเป็ นไฉน คือ กุลบุตรหาเลีย้ งชี พด้ วยความขยันในการ
งาน ไม่ ว่าจะเป็ นกสิ กรรมก็ดี พานิชกรรมก็ดี โครั กขกรรมก็ดี ราชการทหารก็ดี ราชการ
พลเรื อนก็ดี ศิลปะอย่ างใดอย่ างหนึ่งก็ดี เขาเป็ นผู้ขยันชานิชานาญไม่ เกียจคร้ านในงานนั้น

วัดหนองสวงร่ วมกับธนาคาร ธกส. โดยพระครู สธุ ีวรสาร ๘๙
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ประกอบด้ วยปั ญญาเครื่ องสอบสวน ตรวจตรา รู้ จักวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องนั้น ๆ สามารถทา
สามารถจัดการ นีเ้ รี ยกว่ า อุฏฐานสัมปทา”
กล่าวในเชิงปฏิบตั ิ คือ
- ความปลูกศรัทธา สร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในการทางานนั้น ๆ
- ความเพียรพยายามทางานนั้น ด้วยความขยันขันแข็งไม่ทอ้ ถอย
- ความเอาใจใส่ ผกู พันอยูก่ บั งานที่ทาโดยไม่เบื่อหน่าย
- การใช้สติปัญญาทางาน ใช้สมองคิดวางแผนก่อนทา ขณะทาและเมื่อทา
สาเร็จแล้ว
- การทางานด้วยความกระฉับกระเฉง ว่องไว ไม่อืดอาดยืดยาด
- การทางานด้วยความรอบครอบ ไม่ละทิ้งงาน ทาอย่างมีระเบียบ แบบแผน
การขยันหาทรัพย์ ในแนวทางพุทธธรรม
ในจีวรขันธกะ พระวินยั ปิ ฎก มหาวรรค ปฐมภาค (พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๕) ได้
บันทึกข้อสนทนาถึงทฤษฎีการเพิม่ พูนงอกเงินทรัพย์ระหว่างภรรยา ของเศรษฐีชาวเมือง
สาเกตกับหมอชีวก โกมารภัจจ์ ความว่า “คนมีครอบครั ว มีเหย้ ามีเรื อน จาเป็ นจะต้ อง
รู้ จักสิ่ งที่ควรสงวน ใช้ ของให้ ค้ ุมค่ า จงเห็นการเพิ่มพูนของทรั พย์ ดุจจอมปลวกและรั งผึง้
ที่ตัวปลวกและแมลงผึง้ ได้ ช่วยกันสะสมจนใหญ่ โตได้ ใช้ ประโยชน์ จงเห็นการหมดไป
ของทรั พย์ ดุจการหมดไปของนา้ มันหยอดตา และนา้ มันหยอดเพลาเกวียน”
ในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๒๐)
พระพุทธองค์ได้ทรง
แสดง ปาปณิกธรรม คือ หลักธรรมสาหรับการเป็ นพ่อค้า หรื อองค์คุณของพ่อค้าไว้ ๓
ประการ ประกอบด้วย
๑. จักขุมา ตาดี หมายถึง การรู ้จกั สิ นค้า ดูของเป็ น สามารถคานวณราคา
กะทุนเก็งกาไรได้อย่างแม่นยา
๒.
วิธุโร จัดเจนธุรกิจ หมายถึง การรู ้แหล่งซื้อแหล่งขาย รู ้ความเคลื่อนไหว
ความต้องการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจาหน่าย รู ้ใจและรู ้จกั เอาใจใส่ ลูกค้า
๓.
นิสสยสั มปันโน มีแหล่ งทุนพร้ อม หมายถึง การเป็ นคนมีความน่าเชื่อถือ
เป็ นที่ไว้ใจในแหล่งทุนใหญ่ ๆ ซึ่งทาให้หาเงินมาลงทุน หรื อดาเนินกิจการโดยง่าย
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จากหลักฐานในคัมภีร์พระไตรปิ ฎกเกี่ยวกับหลักการขยันหาทรัพย์ตามที่กล่าวมา
นี้ จะเห็นได้วา่ ผูป้ ระสงค์จะมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ จะต้องมีทศั นคติเกี่ยวกับการหา
ทรัพย์โดยประกอบด้วยคุณธรรมที่สาคัญ คือ
(๑) รู ้จกั ประหยัด
(๒) มีความขยันสะสมทรัพย์ดุจผึ้งและปลวก
(๓) งดการจ่ายหรื อจ่ายให้นอ้ ยไว้ก่อนในระยะสร้างตัวเอง อย่างหลง
ประมาทใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยจะทาให้หมดตัว เพราะน้ ามันหยอดตาหยอดทีละน้อยก็ยงั หมดได้
น้ ามันหยอดเพลาหยอดทีละนิดก็ยงั หมดได้ จึงควรสะสมเงินต้นให้มากที่สุดจนกว่าดอก
ผลจะงอกเงย แล้วค่อยใช้จ่าย

หลักการเก็บรักษาทรัพย์
ความหมายเชิงปฏิบัติ
หลักการเก็บรักษาทรัพย์ เรี ยกตามภาษาธรรมะว่า
อารักขสั มปทา ถึงพร้ อมด้ วย
การรักษา หมายถึง การรู ้จกั คุม้ ครองเก็บรักษาโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ดว้ ยความ
ขยันหมัน่ เพียร โดยชอบธรรมด้วยกาลังแรงงานของตนไม่ให้เป็ นอันตรายสู ญหายโดย
มิใช่เหตุ ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงความหมายไว้ในคัมภีร์องั คุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
(พระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๓) ว่า
“อารั กขสัมปทาเป็ นไฉน คือ กุลบุตรมีโภคทรั พย์ ที่หามาได้ ด้วยความ
ขยันหมัน่ เพียร สั่งสมไว้ ด้วยกาลังแขนอย่ างอาบเหงื่อต่ างนา้ เป็ นของชอบธรรมได้ มาโดย
ชอบธรรม เขาจัดการรั กษาคุ้มครองโภคทรั พย์ เหล่ านั้น โดยพิจารณาว่ า ทาอย่ างไร
พระราชาผู้นาประเทศจะไม่ พึงริ บโภคะเหล่ านีข้ องเราเสี ย พวกโจรไม่ พึงลักไปเสี ย ไฟไม่
พึงไหม้ เสี ย นา้ ไม่ พึงพัดพาไปเสี ย ทายาทที่โหดร้ ายจะไม่ พึงเอาไปเสี ย นีเ้ รี ยกว่ า อารั กข
สัมปทา”
กล่าวในเชิงปฏิบตั ิ ได้แก่
- การใช้ทรัพย์ให้เป็ นประโยชน์ในการดารงชีวติ อย่างถูกต้อง
- การเก็บออมรักษาทรัพย์ไว้เพื่อเป็ นประโยชน์การกาลข้างหน้า
- การประหยัด การกระเหม็ดกระแหม่ การเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อเป็ นทุนก้อน
ใหญ่

วัดหนองสวงร่ วมกับธนาคาร ธกส. โดยพระครู สธุ ีวรสาร ๙๑
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การรักษาทรัพย์ที่หามาได้ดว้ ยความขยันหมัน่ เพียร ไม่ให้เสื่ อมไม่ให้เป็ น
อันตรายนั้น ต้องรู ้จกั การใช้จ่าย เพราะทรัพย์ที่แสวงหามาได้จะมีมากเท่าไรก็ตาม ถ้าไม่
รู ้จกั ใช้จ่ายก็ตอ้ งหมดสิ้ นไปอย่างแน่นอน การใช้จ่ายในทางที่ไม่ถูกไม่ควร เช่น การเอา
ทรัพย์ต่อทรัพย์ดว้ ยการเล่นการพนัน การดื่มสุ รา การเสพยาเสพติด การเที่ยวเตร่ หาความ
สาราญอย่างพร่ าเพรื่ อ เป็ นต้น พฤติกรรมเหล่านี้ยอ่ มเป็ นทางรั่วไหลไปแห่งทรัพย์ ทรัพย์
ย่อมไม่พอกพูนขึ้น มีแต่จะร่ อยหรอวอดวายไปในที่สุด ดังนั้นผูท้ ี่หาทรัพย์มาได้เมื่อ
ประสงค์จะรักษาทรัพย์ให้คงอยู่ ต้องงดเว้นพฤติกรรมดังกล่าวเสี ยให้เด็ดขาด ต้องรู ้จกั ใช้
ทรัพย์ให้เป็ นประโยชน์ โดยบารุ งเลี้ยงบิดามารดาของตนให้เป็ นสุ ข บารุ งเลี้ยงครอบครัว
ให้เป็ นสุ ข สงเคราะห์ญาติมิตรตามสมควร อุปถัมภ์บารุ งพระพุทธศาสนาตามกาลัง
ศรัทธาความสามารถ ช่วยเหลือบ้านเมืองตามหน้าที่พลเมืองที่ดี เมื่อปฏิบตั ิได้อย่างนี้ จึง
จะเกิดความปลื้มใจอันเกิดแต่การจ่ายทรัพย์ที่ตนหามาได้ดว้ ยความขยันหมัน่ เพียรนั้น
หลักการจ่ ายทรัพย์ ตามแนวพุทธ
คนมีปัญญาเมื่อขยันหมัน่ ทาการงาน เก็บออมทรัพย์ดงั ผึ้งเก็บรวมน้ าหวานและ
เกสร จนทรัพย์ที่เก็บก่อขึ้นดังจอมปลวก ควรรู ้จกั ใช้จ่ายทรัพย์โดยกาหนดแผนการใช้จ่าย
เป็ นสี่ ส่วน ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสิ งคาลกสู ตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
(พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๑๑) ดังนี้
๑. เอเกน กมฺ ม ภุญฺเชยฺย หนึ่งส่ วน
ใช้ จ่ายเลีย้ งตน เลีย้ งครอบครั ว ดูแลคน
เกี่ยวข้ อง และทาสาธารณประโยชน์
๒. ทฺวหี ิ กมฺ ม ปโยชเย สองส่ วน
ใช้ เป็ นทุนประกอบกิจการอาชี พ
๓. จตุตฺถญฺ จ นิธาเปเย อีกส่ วนหนึ่ง
เก็บไว้ เป็ นหลักประกันชี วิตและกิจการ
คราวจาเป็ น
หลักการแบ่งทรัพย์เป็ น ๔ ส่ วนนี้ เมื่อกล่าวเป็ นรู ปธรรม เช่น เรามีรายได้
๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ควรจะจัดสรรจัดแบ่งดังนี้
หนึ่งส่ วน เท่ากับ ๒,๕๐๐ บาท สาหรับกินใช้
สองส่ วน เท่ากับ ๕,๐๐๐ บาท สาหรับลงทุนประกอบอาชีพ
อีกหนึ่งส่ วน เท่ากับ ๒,๕๐๐ บาท สาหรับเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

๙๒

คู่มืออบรมพัฒนาจิตเพื่อชีวติ ใหม่

ในคัมภีร์องั คุตรนิกาย จตุกนิยาต (พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๒๑) พระพุทธองค์ทรง
แสดงหลักธรรมสาหรับดารงความมัง่ คัง่ ของตระกูลให้ยงั่ ยืนไว้ ๔ ประการ คือ
๑. นัฏฐคเวสนา ของหายของหมด รู ้จกั หามาคืนไว้
๒. ชิณณปฏิสังขรณา ของเก่าชารุ ด รู ้จกั บูรณะซ่อมแซม
๓. ปริ มิตปานโภชนา รู ้จกั ประมาณในการกิน การใช้จ่าย
๔. อธิปัจจสี ลวันตสถาปนา ตั้งหญิงหรื อชายมีศีลธรรมเป็ นพ่อบ้านแม่เรื อน
ดังนั้น คนผูฉ้ ลาด เมื่อมีความสามารถหาทรัพย์มาได้ดว้ ยน้ าพักน้ าแรง ความคิด
สติปัญญาของตนแล้ว ก็ควรรู ้จกั เก็บรักษาทรัพย์ของตนไว้ตามหลักที่กล่าวมา เมื่อทาได้
ดังนี้ จะเกิดผลดีเป็ นคุณค่าทางจริ ยธรรม คือ
๑. ทาให้มีนิสัยรอบคอบและพิถีพิถนั ในการใช้จ่ายทรัพย์
๒. ทาให้รู้จกั คุณค่าของทรัพย์ที่หามาได้
๓. ทาให้ไม่เกิดการขาดแคลนทรัพย์แม้ในคราวจาเป็ น
๔. ทาให้มีตน้ ทุนในการประกอบอาชีพตลอดไป
๕. ทาให้มีความสุ ขในการมีทรัพย์ (โดยการไม่พอกพูนหนี้ใส่ ตวั )

