ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
ວັດໃໝ່ພທ

1. ຂັ້ນຕອນສະມາທານສີລ 5 ໂດຍຫຍໍ້
ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ ພະຄະວາ ພຸທທັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິວາເທມິ (ຂາບລົງ)
ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ ທັມມັງ ນະມັສສາມິ
(ຂາບລົງ)
ສຸປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ສັງຄັງ ນະມາມິ
(ຂາບລົງ)

1.1

ບົດສູດນະມັສກາຣນອບນ້ອມບູຊາພຣະພຸທເຈົ້າ

ນະໂມ ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ, ສັມມາສັມພຸທທັສສະ (ວ່າ 3 ເທື່ອ)

1.2



ຄາອາຣາທະນາສີລຫ້າ

ມະຍັງ ພັນເຕ ວິສງຸ ວິສງຸ ຣັກຂະນັຕຖາຍະ ຕິສະຣະເນນະສະຫະ ປັນຈະ ສີລານິ ຍາຈາມະ
ທຸຕິຍມ
ັ ປິ ມະຍັງ ພັນເຕ ວິສງຸ ວິສງຸ ຣັກຂະນັຕຖາຍະ ຕິສະຣະເນນະສະຫະ ປັນຈະ ສີລານິ ຍາຈາມະ
ຕະຕິຍມ
ັ ປີ ມະຍັງ ພັນເຕ ວິສງຸ ວິສງຸ ຣັກຂະນັຕຖາຍະ ຕິສະຣະເນນະສະຫະ ປັນຈະ ສີລານິ ຍາຈາມະ
( ຖ້າຮັບສີລຄົນດຽວ ໃຫ້ປ່ຽນ ມະຍັງ ເປັນ 'ອະຫັງ' , ປ່ຽນ ຍາຈາມະ ເປັນ 'ຍາຈາມິ' )
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1.3 ສະມາທານສີລຫ້າ
ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
ທຸຕຍິ ມ
ັ ປິ ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ ທຸຕທ
ິ ັມປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
ທຸຕຍິ ມ
ັ ປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ
ຕະຕິ ຍັມປິ ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ ຕະຕິຍມ
ັ ປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ ຕະຕິຍມ
ັ ປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັສສາມິ

ພຣະກ່າວວ່າ “ຕິສະຣະນະຄະມະນັງ ນິຕຖິຕັງ” ໂຍມຮັບ “ ອາມະ ພັນເຕ”
1. ປານາຕິປາຕາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງ ສະມາທິຍາມິ
ເຈຕະນາເວັ້ນຈາກ ການຂ້າ .
2. ອະທິນນາທານາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງ ສະມາທິຍາມິ
ເຈຕະນາເວັ້ນຈາກການຖເອົາສິື່ງຂອງທີື່ເຈົ້າຂອງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ແລ້ວ.
3. ກາເມສຸມຈິ ສາຈາຣາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງ ສະມາທິຍາມິ ເຈຕະນາເວັ້ນຈາກການນອກໃຈຄ່ຄອງ.
4. ມຸສາວາທາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງ ສະມາທິຍາມິ
ເຈຕະນາເວັ້ນຈາກການເວົ້າຕົວະ, ສໍ້ສຽດ, ລໍ້ລວງຜ້ອື່ນ.
5. ສຸຣາເມຣະຍະມັຊຊະປະມາທັດຖານາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງ ສະມາທິຍາມິ ເຈຕະນາເວັ້ນຈາກການດື່ມເຫລົ້າແລະສິື່ງເສບຕິດ.

ຄາພຣະມ້ວນທ້າຍສີລ 5 ວ່າ: ອິມານິ ປັນຈະ ສິກຂາປະທານິ ສີເລນະ ສຸຄະຕິງ ຍັນຕິ ສີເລນະ ໂພຄະສັມປະທາ
ສີເລນະ ນິພພຸຕິງ ຍັນຕິ ຕັສມາ ສີລງັ ວິໂສທະເຍ ຯ
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2. ບົດສູດມົນຕ໌ຫຍໍ້
2.1

ຄາບູຊາພຣະຣັຕນະໄຕຣ

ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ ພະຄະວາ ພຸທທັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິວາເທມິ (ຂາບລົງ)
ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ ທັມມັງ ນະມັສສາມິ

(ຂາບລົງ)

ສຸປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ສັງຄັງ ນະມາມິ

(ຂາບລົງ)

2.2

ບົດສູດນະມັສກາຣນອບນ້ອມບູຊາພຣະພຸທເຈົ້າ

ນະໂມ ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ, ສັມມາສັມພຸທທັສສະ (ວ່າ ໓ ເທື່ອ)

2.3

ໄຕຣສະຣະນະຄົມ

ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ
ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ
ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ
ທຸຕິຍມ
ັ ປິ ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ທຸຕິຍມ
ັ ປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ທຸຕິຍມ
ັ ປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ
ຕະຕິຍມ
ັ ປິ ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ຕະຕິຍມ
ັ ປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ຕະຕິຍມ
ັ ປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ
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2.4
 ອິຕິປໂິ ສ ພະຄະວາ

ບົດສູດພຸທທະຄຸນ - ທັມມະຄຸນ - ສັງຄະຄຸນ
ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ, ວິຊຊາຈະຣະນະສັມປັນໂນ ສຸຄະໂຕ ໂລກະວິທ ອະນຸຕຕະ

ໂຣ ປຸຣສ
ິ ະທັມມະ ສາຣະຖີ ສັຕຖາ ເທວະ ມະນຸສສານັງ ພຸທໂທ ພະຄະວາຕິ

(ຂາບລົງ)

 ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ, ສັນທິຕຖິໂກ ອະກາລິໂກ ເອຫິປສ
ັ ສິໂກ ໂອປະນະຍິໂກ ປັຈຈັຕຕັງ ເວທິຕັພ
ໂພ ວິນຍຫີ ຕິ.

(ຂາບລົງ)

 ສຸປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ອຸຊຸປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ຍາຍະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະ
ວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ສາມີຈິປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ຍະທິທງັ ຈັຕຕາຣິ ປຸຣສ
ິ ະຍຸຄານິ ອັຕ
ຖະ ປຸຣິສະປຸຄຄະລາ, ເອສະ ພະຄະວະ ໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ອາຫຸເນຍໂຍ ປາຫຸເນຍໂຍ ທັກຂິເນຍໂຍ ອັນຊະລີ
ກະຣະນິໂຍ ອະນຸຕຕະຣັງ ປຸນຍັກເຂຕຕັງ ໂລກັສສະຕິ.
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(ຂາບລົງ)

ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
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2.5

ຄາອາຣາທະນາສີລແປດ

ມະຍັງ ພັນເຕ ຕິສະຣະເນນະ ສະຫະ ອັດຖະ ສີລານິ ຍາຈາມະ
ທຸຕິຍມ
ັ ປິ ມະຍັງ ພັນເຕ ຕິສະຣະເນນະ ສະຫະ ອັດຖະ ສີລານິ ຍາຈາມະ
ຕະຕິຍມ
ັ ປິ ມະຍັງ ພັນເຕ ຕິສະຣະເນນະ ສະຫະ ອັດຖະ ສີລານິ ຍາຈາມະ

2.6

ຄາອາຣາທະນາອຸໂປສົຖສີລ

ມະຍັງ ພັນເຕ ຕິສະຣະເນນະ ສະຫະ ອັດຖັງຄະສະມັນນາ ຄະຕັງ ອຸໂປສະຖັງ ຍາຈາມະ
ທຸຕິຍມ
ັ ປິ ມະຍັງ ພັນເຕ ຕິສະຣະເນນະ ສະຫະ ອັດຖັງຄະສະມັນນາ ຄະຕັງ ອຸໂປສະຖັງ ຍາຈາມະ
ຕະຕິຍມ
ັ ປິ ມະຍັງ ພັນເຕ ຕິສະຣະເນນະ ສະຫະ ອັດຖັງຄະສະມັນນາ ຄະຕັງ ອຸໂປສະຖັງ ຍາຈາມະ

2.7

ໄຕຣສະຣະນະຄົມ

ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ
ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ
ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ
ທຸຕິຍມ
ັ ປິ ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ທຸຕິຍມ
ັ ປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ທຸຕິຍມ
ັ ປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ
ຕະຕິຍມ
ັ ປິ ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ຕະຕິຍມ
ັ ປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ຕະຕິຍມ
ັ ປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ
ພຣະວ່າ “ຕິສະຣະນະຄະມະນັງ ນິຕຖິຕັງ” ໂຍມຮັບ “ ອາມະ ພັນເຕ”
(ສ່ວນຫລາຍບ່ອນນີີ້ ງານບຸນທົົ່ວໄປບຄ
ໍ່ ່ອຍໄດ້ໃຊ້ ແຕ່ຖ້າເປັນການສະມາທານຕົນເປັນພຸທມາມະກະ ຫລ ອຸໂປສົດສີລຕ້ອງໃຊ້)
5|Page

ບົດສູດມົນຕ໌ ເຊົາົ້ -ແລງ (ແປ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ປານາຕິປາຕາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງ ສະມາທິຍາມິ
ອະທິນນາທານາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງ ສະມາທິຍາມິ
ອະພຣັມມະຈະຣິຍາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງ ສະມາທິຍາມິ
ມຸສາວາທາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງ ສະມາທິຍາມິ
ສຸຣາເມຣະຍະມັຊຊະປະມາທັດຖານາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງ ສະມາທິຍາມິ
ວິກາລະໂພຊະນາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງ ສະມາທິຍາມິ
ນັຈຈະຄີຕະວາທິຕະ ວິສກະທັສສະນະມາລາຄັນທະວິເລປະນະ ທາຣະນະມັນທະນະ ວິພສະນັດຖານາ ເວຣະມະນີ
ສິກຂາປະທັງ ສະມາທິຍາມິ
8. ອຸຈຈາສະຍະນະມະຫາສະຍະນາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງ ສະມາທິຍາມິ
(ຖ້າໃຫ້ອໂຸ ປສົດສີລ ໃຫ້ເວົ້າຕາມພຣະຜ້ໃຫ້ສລ
ີ ທີລ
ື່ ະທ່ອນດັງົ່ ຕໄໍ່ ປນີ)ີ້

ອິມງັ ອັດຖັງຄະສະມັນນາຄະຕັງ, ພຸທທະປັນຍັຕຕັງ ອຸໂປສະຖັງ, ອິມນ
ັ ຈະ ຣັຕຕິງ ອິມນ
ັ ຈະ ທິວະສັງ, ສັມມະ
ເທວະ ອະພິຣກ
ັ ຂິຕຸງ ສະມາທິຍາມິ ຯ
ຢຸດໃຫ້ພຣະວ່າຕໍ່: ອິມານິ ອັດຖະ ສິກຂາປະທານິ ອຸໂປສະຖະສີລະວະເສນະ ສາທຸກງັ ກັຕຕະວາ ອັບປະມາເທນະ
ຮັກຂິຕັບນານິ ຯ
ຍາດໂຍມຮັບວ່າ: “ອາມະ ພັນເຕ”
ພຣະຜ້ໃຫ້ສີລ ສລຸບຕໄໍ່ ປວ່າ: ສີເລນະ ສຸຄະຕິງ ຍັນຕິ ສີເລນະ ໂພຄະສັມປະທາ ສີເລນະ ນິພພຸຕິງ ຍັນຕິ ຕັສມາ
ສີລັງ ວິໂສທະເຍ ຯ
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3. ບົດສູດມົນຕ໌ເຊົ້າ
3.1

ຄາບູຊາພຣະຣັຕນະໄຕຣ

ໂຍ ໂສ ພະຄະວາ ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ, ສວາກຂາໂຕ ເຍນະ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ, ສຸປະຕິປນ
ັ ໂນ
ຍັສສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ຕັມມະຍັງ ພະຄະວັນຕັງ ສະທັມມັງ ສະສັງຄັງ, ອິເມຫິ ສັກກາເຣຫິ ຍະຖາ
ຣະຫັງ ອາໂຣປິເຕຫິ ອະພິປຊະຍາມະ, ສາທຸ ໂນ ພັນເຕ ພະຄະວາ ສຸຈຣິ ະປະຣິນິພພຸໂຕປິ, ປັຈສິມາ ຊະນະຕານຸ
ກັມປະມານະສາ, ອິເມ ສັກກາເຣ ທຸຄຄະຕະປັນນາກາຣະພເຕ ປະຕິຄຄັນຫາຕຸ, ອັມຫາກັງ ທີຄະຣັຕຕັງ ຫິຕາຍະ
ສຸຂາຍະ.
ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ ພະຄະວາ, ພຸທທັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິວາເທມິ
(ຂາບລົງ)
ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ, ທັມມັງ ນະມັສສາມິ
(ຂາບລົງ)
ສຸປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວາໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ສັງຄັງ ນະມາມິ
(ຂາບລົງ)

3.2

ບົດສູດນະໂມປຸພພະພາຄະນະມະກາຣ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ພຸທທັສສະ ພະຄະວະໂຕ ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣັງ ກະໂຣມະ ເສ).
ນະໂມຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາສັມພຸທທັສສະ (ວ່າ 3 ຄັ້ງ)
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3.3

ພຸທທາພິຖຸຕິງ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ພຸທທາພິຖຸຕິງ ກະໂຣມະ ເສ)
ໂຍ ໂສ ຕະຖາຄະໂຕ ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ, ວິຊຊາຈະຣະນະສັມປັນໂນ ສຸຄະໂຕ ໂລກະວິທ, ອະນຸຕ
ຕະໂຣ ປຸຣສ
ິ ະທັມມະສາຣະຖິ ສັຕຖາ ເທວະມະນຸສສານັງ ພຸທໂທ ພະຄະວາ, ໂຍ ອິມງັ ໂລກັງ ສະເທວະກັງ ສະມາຣະ
ກັງ ສະພຣັມມະກັງ, ສັສສະມະນະພຣາມມະນິງ ປະຊັງ ສະເທວະມະນຸສສັງ ສະຍັງ ອະພິນຍາ ສັຈສິກັຕຕະວາ ປະເວ
ເທສິ, ໂຍ ທັມມັງ ເທເສສິ ອາທິກລ
ັ ລະຍານັງ ມັຊເຊກັລລະຍານັງ ປະຣິໂຍສານະກັລລະຍານັງ, ສາຕຖັງ ສະພະຍັນ
ຊະນັງ ເກວະລະປະຣິປຸນນັງ ປະຣິສທ
ຸ ທັງ ພຣັມມະຈະຣິຍງັ ປະກາເສສິ, ຕະມະຫັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິປຊະຍາມິ ຕະ
ມະຫັງ ພະຄະວັນຕັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ.

3.4

(ຂາບລົງ ລະນຶກເຖິງພຣະພຸທຄຸນ).

ທັມມາພິຖຸຕິງ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ທັມມາພິຖຸຕິງ ກະໂຣມະ ເສ)
ໂຍ ໂສ ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ, ສັນທິຕຖິໂກ ອະກາລິໂກ ເອຫິປັສສິໂກ ໂອປະນະຍິໂກ,
ປັຈຈັຕຕັງ ເວທິຕພ
ັ ໂພ ວິນຍຫິ, ຕະມະຫັງ ທັມມັງ ອະພິປຊະຍາມິ, ຕະມະຫັງ ທັມມັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ .
(ຂາບລົງ ລະນຶກເຖິງພຣະທັມຄຸນ)
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3.5

ສັງຄາພິຖຸຕິງ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ສັງຄາພິຖຸຕິງ ກະໂຣມະ ເສ)
ໂຍ ໂສ ສຸປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ອຸຊປຸ ະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ຍາຍະ
ປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ສາມີຈປິ ະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ຍະທິທງັ ຈັຕຕາຣິ ປຸຣິ
ສະຍຸຄານິ ອັຕຖະ ປຸຣິສະປຸຄຄະລາ, ເອສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ອາຫຸເນຍໂຍ ປາຫຸເນຍໂຍ ທັກຂິເນຍໂຍ
ອັນຊະລີກະຣະນິໂຍ, ອະນຸຕຕະຣັງ ປຸນຍັກເຂຕຕັງ ໂລກັສສະ, ຕະມະຫັງ ສັງຄັງ ອະພິປຊະຍາມິ, ຕະມະຫັງ ສັງຄັງ
ສິຣະສາ ນະມາມິ.
(ຂາບລົງ ລະນຶກເຖິງພຣະສັງຄະຄຸນ)

3.6

ຣະຕະນັຕຕະຍັບປະນາມະຄາຖາ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ຣະຕະນັຕຕະຍັປປະນາມະຄາຖາໂຍ ເຈວະ ສັງເວຄະປະຣິກຕ
ິ ຕະນະປາຖັນຈະພະນາມະ ເສ)
ພຸທໂທ ສຸສຸທໂທ ກະຣຸນາມະຫັນນະໂວ, ໂຍຈຈັນຕະສຸທທັພພະຣະຍານະໂລຈະໂນ, ໂລກັສສະ ປາປປະກິເລ
ສະຄາຕະໂກ, ວັນທາມິ ພຸທທັງ ອະຫະມາທະເຣນະ ຕັງ, ທັມໂມ ປະທີໂປ ວິຍະ ຕັສສະ ສັຕຖຸໂນ, ໂຍ ມັຄຄະປາ
ກາມະຕະເພທະພິນນະໂກ, ໂລກຸຕຕະໂຣ ໂຍ ຈະ ຕະທັຕຖະທີປະໂນ, ວັນທາມິ ທັມມັງ ອະຫະມາທະເຣນະ ຕັງ, ສັງ
ໂຄ ສຸເຂຕຕາພະຍະຕິເຂຕຕະສັນຍິໂຕ, ໂຍ ທິຕຖະສັນໂຕ ສຸຄະຕານຸໂພທະໂກ, ໂລລັປປະຫີໂນ ອະຣິໂຍ ສຸເມທະ
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ໂສ, ວັນທາມິ ສັງຄັງ ອະຫະມາທະເຣນະ ຕັງ, ອິຈເຈວະເມກັນຕະພິປຊະເນຍຍະກັງ, ວັຕຖຸຕຕະຍັງ ວັນທະຍະຕາ
ພິສງັ ຂະຕັງ, ປຸນຍັງ ມະຍາ ຍັງ ມະມະ ສັພພຸປທ
ັ ທະວາ, ມາໂຫນຕຸ ເວຕັສສະ ປະພາວະສິທທິຍາ, ອິທະ ຕະຖາຄະ
ໂຕ ໂລເກ ອຸປປັນໂນ ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ, ທັມໂມ ຈະ ເທສິໂຕ ນິຍານິໂກ ອຸປະສະມິໂກ ປະຣິນພ
ິ ພານິ
ໂກ, ສັມໂພທະຄາມິ ສຸຄະຕັປປະເວທິໂຕ, ມະຍັນຕັງ ທັມມັງ ສຸຕະວາ ເອວັງ ຊານາມະ, ຊາຕິປິ ທຸກຂາ ຊະຣາປິ
ທຸກຂາ ມະຣະນັມປິ ທຸກຂັງ, ໂສກະປະຣິເທວະທຸກຂະໂທມະນັສສຸປາຍາສາປິ ທຸກຂາ, ອັປປິເຍຫິ ສັມປະໂຍໂຄ ທຸກ
ໂຂ, ປິເຍຫິ ວິປປະໂຍໂຄ ທຸກໂຂ, ຍັມປິຈສັງ ນະ ລະພະຕິ ຕັມປິ ທຸກຂັງ ສັງຂິຕເຕນະ ປັນຈຸປາທານັກຂັນທາ
ທຸກຂາ, ເສຍຍະຖີທງັ , ຣປປາທານັກຂັນໂທ, ເວທະນປາທານັກຂັນໂທ, ສັນຍປາທານັກຂັນໂທ, ສັງຂາຣປາທານັກຂັນ
ໂທ, ວິນຍານປາທານັກຂັນໂທ, ເຍສັງ ປະຣິນຍາຍະ, ທະຣະມາໂນ ໂສ ພະຄະວາ, ເອວັງ ພະຫຸລງັ ສາວະເກ ວິ
ເນຕິ, ເອວັງ ພາຄາ ຈະ ປະນັສສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະເກສຸ ອະນຸສາສະນິ, ພະຫຸລາ ປະວັຕຕະຕິ, ຣປັງ ອະນິຈຈັງ,
ເວທະນາ ອະນິຈຈາ, ສັນຍາ ອະນິຈຈາ, ສັງຂາຣາ ອະນິຈຈາ,
ວິນຍານັງ ອະນິຈຈັງ, ຣປັງ ອະນັຕຕາ,
ເວທະນາ ອະນັຕຕາ, ສັນຍາ ອະນັຕຕາ, ສັງຂາຣາ ອະນັຕຕາ, ວິນຍານັງ ອະນັຕຕາ, ສັບເພ ສັງຂາຣາ ອະນິຈຈາ,
ສັພເພ ທັມມາ ອະນັຕຕາຕິ, ເຕ (ຕາ)1 ມະຍັງ ໂອຕິນນາມະຫະ ຊາຕິຍາ ຊະຣາມະຣະເນນະ, ໂສເກຫິ ປະຣິເທເວ
ຫິ ທຸກເຂຫິ ໂທມະນັສເສຫິ ອຸປາຍາເສຫິ, ທຸກໂຂຕິນນາ ທຸກຂະປະເຣຕາ, ອັປເປວະນາມິມສ
ັ ສະ ເກວະລັສສະ
ທຸກຂັກຂັນທັສສະ ອັນຕະກິຣຍິ າ ປັນຍາເຍຖາຕິ.
1

ຢ່ໃນວົງເລັບສາຫລັບອຸບາສິກາ(ຜ້ຍິງ) ວ່າ
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(ສາຫລັບພິກຂຸ - ສາມະເນນສດ)
ຈິຣະປະຣິນິພພຸຕມ
ັ ປິ ຕັງ ພະຄະວັນຕັງ ອຸທທິສສະ ອະຣະຫັນຕັງ ສັມມາສັມພຸທທັງ, ສັທທາ ອະຄາຣັສສະມາ ອະ
ນະຄາຣິຍງັ ປັພພະຊິຕາ, ຕັສສະມິງ ພະຄະວະຕິ ພຣັມມະຈະຣິຍງັ ຈະຣາມະ, ພິກຂນັງ ສິກຂາສາຊີວະສະມາປັນນາ,
ຕັງໂນ ພຣັມມະຈະຣິຍງັ ອິມສ
ັ ສະ ເກວະລັສສະ ທຸກຂັກຂັນທັສສະ ອັນຕະກິຣຍິ າຍະ ສັງວັຕຕະຕຸ ຕິ.

(ສາຫລັບອຸບາສົກ-ອຸບາສິກາສດ)
ຈິຣະປະຣິນພ
ິ ພຸຕັມປິ ຕັງ ພະຄະວັນຕັງ ສະຣະນັງ ຄະຕາ ທັມມັນຈະ ສັງຄັນຈະ, ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ສາສະນັງ
ຍະຖາສະຕິ ຍະຖາພະລັງ ມະນະສິກະໂຣມະ ອະນຸປະຕິປຊັ ຊາມະ, ສາ ສາ ໂນ ປະຕິປຕ
ັ ຕິ ອິມສ
ັ ສະ ເກວະລັສສະ
ທຸຂກ
ັ ຂັນທັສສະ ອັນຕະກິຣຍ
ິ າຍະ ສັງວັຕຕະ ຕຸ.
(ຈົບສດມົນຕ໌ເຊົ້າ)

11 | P a g e

ບົດສູດມົນຕ໌ ເຊົາົ້ -ແລງ (ແປ)

4. ບົດສູດມົນຕ໌ແລງ
4.1

ຄາບູຊາພຣະຣັຕນະໄຕຣ

ອິມນ
ິ າ ສັກກາເຣນະ ຕັງ ພຸທທັງ ອະພິປຊະຍາມະ
ອິມນ
ິ າ ສັກກາເຣນະ ຕັງ ທັມມັງ ອະພິປຊະຍາມະ
ອິມນ
ິ າ ສັກກາເຣນະ ຕັງ ສັງຄັງ ອະພິປຊະຍາມະ
ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ ພະຄະວາ, ພຸທທັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິວາເທມິ
ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ ທັມມັງ ນະມັສສາມິ
(ຂາບລົງ)
ສຸປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວາໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ສັງຄັງ ນະມາມິ (ຂາບລົງ)

4.2

(ຂາບລົງ)

ບົດສູດນະໂມ ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ພຸທທັສສະ ພະຄະວະໂຕ ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣັງ ກະໂຣມະ ເສ)
ນະໂມຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາສັມພຸທທັສສະ (ວ່າ 3 ຄັ້ງ)
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4.3

ພຸທທານຸສສະຕິ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ພຸທທານຸສສະຕິນະຍັງ ກະໂຣມະ ເສ)
ຕັງ ໂຂ ປະນະ ພະຄະວັນຕັງ ເອວັງ ກັລລະຍາໂນ ກິຕຕິສັທໂທ ອັພພຸຄຄະໂຕ, ອິຕິປິ ໂສ ພະຄະວາ
ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ, ວິຊຊາຈະຣະນະສັມປັນໂນ ສຸຄະໂຕ ໂລກະວິທ, ອະນຸຕຕະໂຣ ປຸຣສ
ິ ະທັມມະສາຣະຖີ
ສັຕຖາ ເທວະມະນຸສສານັງ ພຸທໂທພະຄະວາ ຕິ.

4.4

ພຸທທາພິຄຕ
ີ ິງ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ພຸທທາພິຄຕ
ີ ິງ ກະໂຣມະ ເສ)
ພຸທທະວາຣະຫັນຕະວະຣະຕາທິຄນ
ຸ າພິຍຸຕໂຕ, ສຸທທາພິຍານະກະຣຸນາ ຫິສະມາຄະຕັຕໂຕ, ໂພເທສິ ໂຍ ສຸ
ຊະນະຕັງ ກະມະລັງວະ ສໂຣ, ວັນທາມະຫັງ ຕະມະຣະນັງ ສິຣະສາ ຊິເນນທັງ, ພຸທໂທ ໂຍ ສັພພະປານີນງັ ສະຣະ
ນັງ ເຂມະມຸຕຕະມັງ, ປະຖະມານຸສສະຕິຕຖານັງ ວັນທາມິ ຕັງ ສິເຣນະຫັງ, ພຸທທັສສາຫັສສະມິ ທາໂສ(ທາສີ)2 ວະ
ພຸທໂທ ເມ ສາມິກສ
ິ ສະໂຣ, ພຸທໂທ ທຸກຂັສສະ ຄາຕາ ຈະ ວິທາຕາ ຈະ ຫິຕັສສະ ເມ, ພຸທທັສສາຫັງ ນິຍາເທ
ມິ ສະຣີຣນ
ັ ຊີວຕ
ິ ັນຈິທງັ , ວັນທັນໂຕຫັງ (ຕີຫງັ )3 ຈະຣິສສາມິ ພຸທທັສເສວະ ສຸໂພທິຕງັ , ນັຕຖິ ເມ ສະຣະນັງ
2

ໃນວົງເລັບນັ້ນສາລັບຜ້ຍງິ ສດໃຫ້ປ່ຽນເຊັົ່ນ: ທາໂສ (ທາສີ), ໂຕຫັງ (ຕິຫັງ), ມະເນນະ (ມະນາຍະ).
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ອັນຍັງ ພຸທໂທ ເມ ສະຣະນັງ ວະຣັງ, ເອເຕນະ ສັຈຈະວັຊເຊນະ ວັທເທຍຍັງ ສັຕຖຸສາສະເນ, ພຸທທັງ ເມ ວັນທະ
ມາເນນະ (ມານາຍະ) ຍັງ ປຸນຍັງ ປະສຸຕງັ ອິທະ, ສັພເພປິ ອັນຕະຣາຍາ ເມ ມາເຫສຸງ ຕັສສະ ເຕຊະສາ.
( ໝອບຂາບລົງວ່າ )
ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະ ເຈຕະສາ ວາ
ພຸທເທ ກຸກມ
ັ ມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາ ຍັງ
ພຸທໂທ ປະຕິຄຄັນຫະຕຸ ອັຈຈະຍັນຕັງ
ກາລັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງ ວະ ພຸທເທ.

4.5

ທັມມານຸສສະຕິ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ທັມມານຸສສະຕິນະຍັງ ກະໂຣມະ ເສ)
ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ, ສັນທິຕຖິໂກ ອະກາລິໂກ ເອຫິປສ
ັ ສິໂກ ໂອປະນະຍິໂກ, ປັຈຈັຕຕັງ
ເວທິຕັພໂພ ວິນຍຫີ ຕິ.

4.6

ທັມມາພິຄີຕິງ



(ຫັນທະ ມະຍັງ ທັມມາພິຄີຕິງ ກະໂຣມະ ເສ)
ສວາກຂາຕະຕາທິຄນ
ຸ ະໂຍຄະວະເສນະ ເສຍໂຍ, ໂຍ ມັຄຄະປາກະປະຣິຍັຕຕິວໂິ ມກຂະເພໂທ, ທັມໂມ ກຸ
ໂລກະປະຕະນາ ຕະທະທາຣິທາຣີ, ວັນທາມະຫັງ ຕະມະຫະຣັງ ວະຣະທັມມະເມຕັງ, ທັມໂມ ໂຍ ສັພພະປານີນງັ
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ສະຣະນັງ ເຂມະ ມຸຕຕະມັງ, ທຸຕິຍານຸສສະຕິຕຖານັງ ວັນທາມິ ຕັງ ສິເຣນະຫັງ, ທັມມັສສາຫັສສະມິ ທາໂສ
(ທາສີ) ວະ ທັມໂມ ເມ ສາມິກສ
ິ ສະໂຣ, ທັມໂມ ທຸກຂັສສະ ຄາຕາ ຈະ ວິທາຕາ ຈະ ຫິຕັສສະ ເມ, ທັມມັສສາຫັງ
ນິຍຍາເທມິ ສະຣີຣນ
ັ ຊີວິຕັນຈິທງັ , ວັນທັນໂຕຫັງ (ຕີຫງັ ) ຈະຣິສສາມິ ທັມມັສເສວະ ສຸທມ
ັ ມະຕັງ, ນັຕຖິ ເມ ສະຣະ
ນັງ ອັນຍັງ ທັມໂມ ເມ ສະຣະນັງ ວະຣັງ, ເອເຕນະ ສັຈຈະວັຊເຊນະ ວັທເທຍຍັງ ສັຕຖຸ ສາສະເນ, ທັມມັງ ເມ
ວັນທະມາເນນະ (ມານາຍະ) ຍັງ ປຸນຍັງ ປະສຸຕັງ ອິທະ, ສັພເພປິ ອັນຕະຣາຍາ ເມ ມາເຫສຸງ ຕັສສະ ເຕຊະສາ.
( ໝອບຂາບລົງວ່າ ).
ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະ ເຈຕະສາ ວາ
ທັມເມ ກຸກມ
ັ ມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາ ຍັງ
ທັມໂມ ປະຕິຄຄັນຫະຕຸ ອັຈຈະຍັນຕັງ
ກາລັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງ ວະ ທັມເມ.

4.7

ສັງຄານຸສສະຕິ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ສັງຄານຸສສະຕິນະຍັງ ກະໂຣມະ ເສ)
ສຸປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ອຸຊຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ຍາຍະປະຕິປັນໂນ
ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ສາມີຈປິ ະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ,
ຍະທິທງັ ຈັຕຕາຣິ ປຸຣສ
ິ ະຍຸຄາ
ນິ ອັຕຖະ ປຸຣສ
ິ ະປຸຄຄະລາ, ເອສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ອາຫຸເນຍໂຍ ປາຫຸເນຍໂຍ ທັກຂິເນຍໂຍ ອັນຊະລີ
ກະຣະນິໂຍ, ອະນຸຕຕະຣັງ ປຸນຍັກເຂຕຕັງ ໂລກັສສະ ຕິ.
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4.8

ສັງຄາພິຄີຕິງ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ສັງຄາພິຄີຕິງ ກະໂຣມະ ເສ)
ສັທທັມມະໂຊ ສຸປະຕິປຕ
ັ ຕິຄນ
ຸ າທິຍຕ
ຸ ໂຕ, ໂຍຕຖັພພິໂທ ອະຣິຍະປຸຄຄະລະສັງຄະເສຕໂຖ, ສີລາທິທມ
ັ ມະ
ປະວະຣາສະຍະກາຍະຈິຕໂຕ, ວັນທາມະຫັງ ຕະມະຣິຍາ ນະຄະນັງ ສຸສທ
ຸ ທັງ, ສັງໂຄ ໂຍ ສັພພະປານີນງັ ສະຣະນັງ
ເຂມະມຸຕຕະມັງ, ຕະຕິຍານຸສສະຕິຕຖານັງ ວັນທາມິ ຕັງ ສິເຣນະຫັງ, ສັງຄັສສາຫັສສະມິ ທາໂສ(ທາສີ) ວະ ສັງໂຄ
ເມ ສາມິກສ
ິ ສະໂຣ, ສັງໂຄ ທຸກຂັສສະ ຄາຕາ ຈະ ວິທາຕາ ຈະ ຫິຕັສສະ ເມ, ສັງຄັສສາຫັງ ນິຍຍາເທມິ
ສະຣີຣັນ ຊີວິຕັນຈິທງັ , ວັນທັນໂຕຫັງ (ຕີຫງັ ) ຈະຣິສສາມິ ສັງຄັສໂສ ປະຕິປັນນະຕັງ, ນັຕຖິ ເມ ສະຣະນັງ ອັນຍັງ,
ສັງໂຄ ເມ ສະຣະນັງ ວະຣັງ, ເອເຕນະ ສັຈຈະວັຊເຊນະ ວັທເທຍຍັງ ສັຕຖຸ ສາສະເນ, ສັງຄັງ ເມ ວັນທະມາເນນະ
(ມານາຍະ) ຍັງ ປຸນຍັງ ປະສຸຕງັ ອິທະ, ສັພເພປິ ອັນຕະຣາຍາ ເມ ມາເຫສຸງ ຕັສສະ ເຕຊະສາ.
(ໝອບຂາບລົງວ່າ)
ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະ ເຈຕະສາ ວາ
ສັງໂຄ ປະຕິຄຄັນຫະຕຸ ອັຈຈະຍັນຕັງ
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4.9

ຄາຖາປາຣະມີ 30 ທັສ

ປະຖະມັງ

ທານະປາຣະມີ ທານະອຸປະປາຣະມີ ທານະປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ
ຄຸນະປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ທຸຕິຍງັ
ສີລະປາຣະມີ ສີລະອຸປະປາຣະມີ ສີລະປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ
ຄຸນະປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ຕະຕິຍງັ
ເນກຂັມມະປາຣະມີ ເນກຂັມມະອຸປະປາຣະມີ ເນກຂັມມະປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ
ອຸເປກຂາ ຄຸນະປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ຈະຕຸຕຖັງ ປັນຍາປາຣະມີ ປັນຍາອຸປະປາຣະມີ ປັນຍາປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ
ຄຸນະປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ປັນຈະມັງ ວິຣິຍະປາຣະມີ ວິຣິຍະອຸປະປາຣະມີ ວິຣິຍະປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ
ຄຸນະປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ສັຕຖະມັງ ຂັນຕີປາຣະມີ ຂັນຕີອປຸ ະປາຣະມີ ຂັນຕີປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ
ຄຸນະປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ສັຕຕະມັງ ສັຈຈະປາຣະມີ ສັຈຈະອຸປະປາຣະມີ ສັຈຈະປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ
ຄຸນະປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
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ອັຕຖະມັງ ອະທິຕຖານະປາຣະມີ ອະທິຕຖານະອຸປະປາຣະມີ ອະທິຕຖານະປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ
ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ ຄຸນະປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປໂິ ສ ພະຄະວາ
ນະວະມັງ ເມຕຕາປາຣະມີ ເມຕຕາອຸປະປາຣະມີ ເມຕຕາປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ
ອຸເປກຂາ ຄຸນະປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ທະສະມັງ ອຸເປກຂາປາຣະມີ ອຸເປກຂາອຸປະປາຣະມີ ອຸເປກຂາປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ
ອຸເປກຂາ ຄຸນະປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປໂິ ສ ພະຄະວາ
ທະສະ
ປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປໂິ ສ ພະຄະວາ
ທະສະ
ອຸປະປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ
ທະສະ
ປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປໂິ ສ ພະຄະວາ
ປັນຈະ
ມະຫາປະຣິຈຈາຄະ ປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປໂິ ສ ພະຄະວາ
ທານະ ປະຣິຈຈາຄະ ປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປໂິ ສ ພະຄະວາ
ອັງຄະ ປະຣິຈຈາຄະ ປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປໂິ ສ ພະຄະວາ
ຊີວຕ
ິ ະ ປະຣິຈຈາຄະ ປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປໂິ ສ ພະຄະວາ
ປຸຕຕະ ປະຣິຈຈາຄະ ປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປໂິ ສ ພະຄະວາ
ພະຣິຍາ ປະຣິຈຈາຄະ ປາຣະມີ ສັມປັນໂນ ອິຕິປໂິ ສ ພະຄະວາ ຕິ ຯ
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4.10 ປະຕິຈຈະສະມຸປປາທ
ອະວິຊຊາປັຈຈະຍາ ສັງຂາຣາ ສັງຂາຣະປັຈຈະຍາ ວິນຍານັງ ວິນຍານະປັຈຈະຍາ ນາມະຣປັງ ນາມະຣປະປັຈ
ຈະຍາ ສະລາຍະຕະນັງ ສະລາຍະຕະນະປັຈຈະຍາ ຜັສໂສ ຜັສສະປັຈຈະຍາ ເວທະນາ ເວທະນາປັຈຈະຍາ ຕັນຫາ
ຕັນຫາປັຈຈະຍາ ອຸປາທານັງ ອຸປາທານະປັຈຈະຍາ ພະໂວ ພະວະປັຈຈະຍາ ຊາຕິ ຊາຕິປຈັ ຈະຍາ ຊະຣາມະຣະນັງ ໂສ
ກະປະຣິເທວະທຸກຂະໂທມະ ນັສສຸປາຍາສາ ສັມພະວັນຕິ ເອວະເມຕັສສະ ເກວະລັສສະ ທຸກຂັກຂັນທັສສະ ສະມຸທະ
ໂຍ ໂຫຕິ.
ອະວິຊຊາຍະຕະເວວະ ອະເສສະວິຣາຄະນິໂຣທາ ສັງຂາຣະນິໂຣໂທ ສັງຂາຣະນິໂຣທາ ວິນຍານະນິໂຣໂທ ວິນ
ຍານະນິໂຣທາ ນາມະຣປະນິໂຣໂທ ນາມະຣປະນິໂຣທາ ສະລາຍະຕະນະນິໂຣໂທ ສະລາຍະຕະນະນິໂຣທາ ຜັສສະນິໂຣ
ໂທ ຜັສສະນິໂຣທາ ເວທະນານິໂຣໂທ ເວທະນານິໂຣທາ ຕັນຫານິໂຣໂທ ຕັນຫານິໂຣທາ ອຸປາທານະນິໂຣໂທ ອປາ
ທານະນິໂຣທາ ພະວະນິໂຣໂທ ພະວະນິໂຣທາ ຊາຕິນິໂຣໂທ ຊາຕິນໂິ ຣທາ ຊະຣາມະຣະນັງ ໂສກະປະຣິເທວະທຸກຂະ
ໂທມະນັສສຸປາຍາສາ ນິຣຊຸ ຊັນຕິ ເອວະເມຕັສສະ ເກວະລັສສະ ທຸກຂັກຂັນທັສສະ ນິໂຣໂທ ໂຫຕິ.
(ປະຖົມພຸທວະຈະນະ) ອະເນກະຊາຕິສັງສາຣັງ ສັນທາວິສສັງ ອະນິພພິສງັ ຄະຫະກາຣັງ ຄະເວສັນໂຕ ທຸກຂາ
ຊາຕິ ປຸນປັ ປຸນງັ ຄະຫະກາຣະກະ ທິຕໂຖສິ ປຸນະ ເຄຫັງ ນະ ກາຫະສິ ສັພພາ ເຕ ຜາສຸກາ ພັຄຄາ ຄະຫະກຕັງ
ວິສັງຂະຕັງ ວິສງັ ຂາຣະຄະຕັງ ຈິຕຕັງ ຕັນຫານັງ ຂະຍະມັຊຊະຄາຕິ.
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(ອາກາຣ 32 ) ອັຕຖິ ອິມສ
ັ ສະມິງ ກາເຍ ເກສາ ໂລມາ ນະຂາ ທັນຕາ ຕະໂຈ ມັງສັງ ນະຫາຣ ອັຕຖິ ອັຕຖິ
ມິນຊັງ ວັກກັງ ຫະທະຍັງ ຍະກະນັງ ກິໂລມະກັງ ປິຫະກັງ ປັປຜາສັງ ອັນຕັງ ອັນຕະຄຸນງັ ອຸທະຣິຍງັ ກະຣີສງັ
ປິຕຕັງ ເສມຫັງ ປຸພໂພ ໂລຫິຕັງ ເສໂທ ເມໂທ ອັສສຸ ວະສາ ເຂໂລ ສິງຄານິກາ ລະສິກາ ມຸຕຕັງ ມັຕຖະເກ
ມັຕຖະລຸງຄັນຕິ.

4.11 ທັມມະຈັກກປ
ັ ປະວັຕຕະນະສູຕຣ໌
(ຫັນທະ ມະຍັງ ທັມມະຈັກກັປປະວັຕຕະນະສຸຕຕະປາຖັງ ພະນາມະ ເສ)
ທະເວເມ ພິກຂະເວ ອັນຕາ, ປັພພະຊິເຕນະ ນະ ເສວິຕັພພາ, ໂຍ ຈາຍັງ ກາເມສຸ ກາມະສຸຂລ
ັ ລິການຸໂຍ
ໂຄ, ຫີໂນ ຄັມໂມ ໂປຖຊຊະນິໂກ ອະນະຣິໂຍ
ອະນັຕຖະສັນຫິໂຕ, ໂຍ ຈາຍັງ ອັຕຕະກິລະມະຖານຸໂຍໂຄ, ທຸກ
ໂຂ ອະນະຣິໂຍອະນັຕຖະສັນຫິໂຕ.
ເອ ເຕ ເຕ ພິກຂະເວ ອຸໂພ ອັນເຕ ອະນຸປະຄັມມະ ມັຊຊິມາ ປະຕິປະທາ,
ຕະຖາຄະເຕນະ ອະພິສມ
ັ ພຸ
ທ ທາ, ຈັກຂຸກະຣະນີ ຍານະກະຣະນີ ອຸປະສະມາຍະ ອະພິນຍາຍະ ສັມໂພທາຍະ ນິພພານາຍະ ສັງວັຕຕະຕິ.
ກະຕະມາ ຈະ ສາ ພິກຂະເວ ມັຊຊິມາ ປະຕິປະທາ, ອະຍະເມວະ ອະຣິໂຍ ອັຕຖັງຄິໂກ ມັຄໂຄ, ເສຍຍະຖີ
ທັງ ສັມມາ ທິຕຖິ ສັມມາສັງກັປໂປ ສັມມາວາຈາ ສັມມາກັມມັນໂຕ ສັມມາອາຊີໂວ ສັມມາວາຍາໂມ ສັມມາສະ
ຕິ ສັມມາສະມາທິ.
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ອະຍັງ ໂຂ ສາ ພິກຂະເວ ມັຊຊິມາ ປະຕິປະທາ, ຕະຖາຄະເຕນະ ອະພິສມ
ັ ພຸທທາ, ຈັກຂຸກະຣະນີ ຍານະ
ກະຣະນີ ອຸປະສະມາຍະ ອະພິນຍາຍະ ສັມໂພທາຍະ ນິພພານາຍະ ສັງວັຕຕະຕິ.
ອິທງັ ໂຂ ປະນະ ພິກຂະເວ ທຸກຂັງ ອະຣິຍະສັຈຈັງ, ຊາຕິປິ ທຸກຂາ ຊະຣາປິ ທຸກຂາ ມະຣະນັມ ປິ
ທຸກຂັງ, ໂສກະປະຣິເທວະທຸກຂະໂທມະນັສສຸປາຍາສາປິ ທຸກຂາ, ອັປປິເຍຫິ ສັມປະໂຍໂຄ ທຸກໂຂ, ປິເຍຫິ
ວິປ
ປະໂຍໂຄ ທຸກໂຂ ຍັມປິຈຊັງ ນະ ລະພະຕິ ຕັມປິ ທຸກຂັງ ສັງຂິຕເຕນະ ປັນຈຸປາທານັກຂັນທາ ທຸກຂາ.
ອິທງັ ໂຂ ປະນະ ພິກຂະເວ ທຸກຂະສະມຸທະໂຍ ອະຣິຍະສັຈຈັງ, ຍາຍັງ ຕັນຫາ ໂປໂນພພະວິກາ ນັນທິຣາ
ຄະສະຫະຄະຕາ ຕັຕຕະຣະ ຕັຕຕະຣາພິນັນທິນ,ີ ເສຍຍະຖີທັງ ກາມະຕັນຫາ ພະວະຕັນຫາ ວິພະວະຕັນຫາ.
ອິທງັ ໂຂ ປະນະ ພິກຂະເວ ທຸກຂະນິໂຣໂທ ອະຣິຍະສັຈຈັງ, ໂຍ ຕັສສາເຍວະ ຕັນຫາຍະ ອະເສສະວິຣາຄະ
ນິໂຣໂທ, ຈາໂຄ ປະຕິນສ
ິ ສັຄໂຄ ມຸຕຕິ ອະນາລະໂຍ.
ອິທງັ ໂຂ ປະນະ ພິກຂະເວ ທຸກຂະນິໂຣທະຄາມິນີ ປະຕິປະທາ ອະຣິຍະສັຈຈັງ, ອະຍະເມວະ ອະຣິໂຍ ອັດ
ຖັງຄິໂກ ມັຄໂຄ, ເສຍຍະຖີທັງ ສັມມາທິຕຖິ
ສັມມາສັງກັປໂປ ສັມມາວາຈາ ສັມມາກັມມັນໂຕ ສັມມາອາຊີໂວ
ສັມມາວາຍາໂມ ສັມມາສະຕິ ສັມມາສະມາທິ.
ອິທງັ ທຸກຂັງ ອະຣິຍະສັຈຈັນຕິ ເມ ພິກຂະເວ, ປຸພເພ ອະນະນຸສສຸເຕສຸ ທັມເມສຸ, ຈັກຂຸງ ອຸທະປາທິ, ຍາ
ນັງ ອຸທະປາທິ, ປັນຍາ ອຸທະປາທິ, ວິຊາ ອຸທະປາທິ, ອາໂລໂກ ອຸທະປາທິ.
ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂັງ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ປຣິນເຍຍຍັນຕິ.
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ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂັງ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ປຣິນຍາຕັນຕິ.
ອິທງັ ທຸກຂະສະມຸທະໂຍ ອະຣິຍະສັຈຈັນຕິ ເມ ພິກຂະເວ, ປຸພເພ ອະນະນຸສສຸເຕສຸ ທັມເມສຸ, ຈັກຂຸງ
ອຸທະປາທິ, ຍານັງ ອຸທະປາທິ, ປັນຍາ ອຸທະປາທິ, ວິຊຊາ ອຸທະປາທິ, ອາໂລໂກ ອຸທະປາທິ.
ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂະສະມຸທະໂຍ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ປະຫາຕັພພັນຕິ.
ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂະສະມຸທະໂຍ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ປະຫີນັນຕິ.
ອິທງັ ທຸກຂະນິໂຣໂທ ອະຣິຍະສັຈຈັນຕິ ເມ ພິກຂະເວ, ປຸພເພ ອະນະນຸສສຸ ເຕສຸ ທັມເມສຸ, ຈັກຂຸງ
ອຸທະປາທິ, ຍານັງ ອຸທະປາທິ, ປັນຍາ ອຸທະປາທິ, ວິຊຊາ ອຸທະປາທິ, ອາໂລໂກ ອຸທະປາທິ.
ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂະນິໂຣໂທ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ສັຈສິກາຕັພພັນຕິ.
ຕັງໂຂ ປະນິທັງ ທຸກຂະນິໂຣໂທ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ສັຈສິກະຕັນຕິ.
ອິທງັ ທຸກຂະນິໂຣທະຄາມິນີປະຕິປະທາ ອະຣິຍະສັຈຈັນຕິ ເມ ພິກຂະເວ, ປຸພເພ ອະນະນຸສສຸ ເຕສຸ
ທັມເມສຸ, ຈັກຂຸງ ອຸທະປາທິ, ຍານັງ ອຸທະປາທິ, ປັນຍາ ອຸທະປາທິ, ວິຊຊາ ອຸທະປາທິ, ອາໂລໂກ ອຸທະປາທິ.
ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂະນິໂຣທະຄາມິນປີ ະຕິປະທາ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ພາເວຕັພພັນຕິ.
ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂະນິໂຣທະຄາມິນປີ ະຕິປະທາ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ພາວິຕັນຕິ.
ຍາວະກີວນ
ັ ຈະ ເມ ພິກຂະເວ, ອິເມສຸ ຈະຕສຸ ອະຣິຍະສັຈເຈສຸ, ເອວັນຕິປະຣິວຕ
ັ ຕັງ ທະວະທະສາກາຣັງ,
ຍະຖາພຕັງ ຍານະທັສສະນັງ ນະ ສຸວສ
ິ ຸທທັງ ອະໂຫສິ.
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ເນວະ ຕາວາຫັງ ພິກຂະເວ ສະເທວະເກ ໂລເກ ສະມາຣະເກ ສະພຣັມມະເກ, ສັສສະມະນະພຣາມມະນິຍາ
ປະຊາຍະ ສະເທວະ ມະນຸສສາຍະ, ອະນຸຕຕະຣັງ ສັມມາສັມໂພທິງ ອະພິສັມພຸທໂທ ປັຈຈັນຍາສິງ.
ຍະໂຕ ຈະ ໂຂ ເມ ພິກຂະເວ, ອິເມສຸ ຈະຕສຸ ອະຣິຍະສັຈເຈສຸ, ເອວັນຕິປະຣິວຕ
ັ ຕັງ ທະວາທະສາກາ
ຣັງ, ຍະຖາພຕັງ ຍານະທັສສະນັງ ສຸວສ
ິ ທ
ຸ ທັງ ອະໂຫສິ.
ອະຖາຫັງ ພິກຂະເວ ສະເທວະເກ ໂລເກ ສະມາຣະເກ ສະພຣັມມະເກ, ສັສສະມະນະພຣາມມະນິຍາ ປະຊາ
ຍະ ສະເທວະມະນຸສສາຍະ, ອະນຸຕຕະຣັງ ສັມມາສັມໂພທິງ ອະພິສມ
ັ ພຸທໂທ ປັຈຈັນຍາສິງ.
ຍານັນຈະ ປະນະ ເມ ທັສສະນັງ ອຸທະປາທິ, ອະກຸປປາ ເມ ວິມຕ
ຸ ຕິ ອະຍະມັນຕິມາ ຊາຕິ ນັຕຖິທານິ
ປຸນພ
ັ ພະໂວ ຕິ.
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5. ບົດສູດມົນຕ໌ເຊົ້າ (ແປ)
5.1

ຄາບູຊາພຣະຣັຕນະໄຕຣ

ໂຍໂສ ພະຄະວາ ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ ພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້ານັ້ນພຣະອົງໃດ, ເປັນພຣະອຣະຫັນ,
ດັບເພີງກິເລສ ເພິງທຸກສິີ້ນເຊິງ, ຕຣັສຮ້ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ
ສວາກຂາໂຕ ເຍນະ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ ພຣະທັມເປັນທັມອັນພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ ພຣະອົງໃດ, ຕຣັສໄວ້ດີແລ້ວ
ສຸປະຕິປນ
ັ ໂນ ຍັສສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ພຣະສົງ ສາວົກຂອງພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າພຣະອົງໃດ,
ປະຕິບຕ
ັ ດີແລ້ວ
ຕັມມະຍັງ ພະຄະວັນຕັງ ສະທັມມັງ ສະສັງຄັງ, ອິເມຫິ ສັກກາເຣຫິ ຍະຖາຣະຫັງ ອາໂຣປິເຕຫິ ອະພິປຊະຍາມະ
ຂ້າພະເຈົ້າທັງຫລາຍ, ຂບຊາຢ່າງຍິື່ງຊຶື່ງພຣະຜ້ມພ
ີ ຣະພາຄເຈົ້າ ພຣະອົງນັ້ນ, ພ້ອມທັງພຣະທັມແລະພຣະສົງ,
ດ້ວຍເຄື່ອງສັກກາຣະທັງຫລາຍເຫລົົ່ານີີ້, ອັນຍົກຂຶີ້ນຕາມສົມຄວນແລ້ວຢ່າງໃດ
ສາທຸ ໂນ ພັນເຕ ພະຄະວາ ສຸຈຣິ ະປະຣິນພ
ິ ພຸໂຕປິ ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜ້ຈະເຣີນ, ພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ ແມ່ນ
ປະຣິນິພພານນານແລ້ວ, ຊົງສ້າງຄຸນອັນສາເຣັດປໂຍດໄວ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັງຫລາຍ
ປັຈສິມາ ຊະນະຕານຸກມ
ັ ປະມານະສາ
ຊົງມີພຣະທັຍອະນຸເຄາະແກ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ອັນເປັນຊົນຮຸນ
່ ຫລັງ
ອິເມ ສັກກາເຣ ທຸຄຄະຕະປັນນາກາຣະພເຕ ປະຕິຄຄັນຫາຕຸ
ຂພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ, ຈົົ່ງຮັບເຄື່ອງສັກກາຣະ,
ອັນເປັນບັນນາການຂອງຄົນຍາກທັງຫລາຍເຫລົົ່ານີີ້
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ອັມຫາກັງ ທີຄະຣັຕຕັງ ຫິຕາຍະ ສຸຂາຍະ ເພື່ອປໂຍດແລະຄວາມສຸກແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັງຫລາຍ, ຕລອດກາລະນານເທີີ້ນ
ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ ພະຄະວາ
ພຣະຜ້ມພ
ີ ຣະພາຄເຈົ້າ, ເປັນພຣະອຣະຫັນ, ດັບເພິງກິເລສ ເພິງທກ
ສິີ້ນເຊິງ, ຕຣັສຮຊ້ ອບໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ
ພຸທທັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິວາເທມິ
ຂ້າພະເຈົ້າອະພິວາທພຣະຜ້ມພ
ີ ຣະພາຄເຈົ້າ, ຜ້ຮ້ ຜ້ຕື່ນ ຜເ້ ບີກບານ
(ຂາບລົງ).
ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ
ພຣະທັມເປັນທັມທີພ
ື່ ຣະຜ້ມພ
ີ ຣະພາຄເຈົ້າ, ຕຣັສໄວ້ດີແລ້ວ
ທັມມັງ ນະມັສສາມິ
ຂ້າພະເຈົ້ານະມັສກາຣພຣະທັມ (ຂາບລົງ).
ສຸປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວາໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ
ພຣະສົງສາວົກຂອງພຣະຜ້ມພ
ີ ຣະພາຄເຈົ້າ, ປະຕິບັຕດີແລ້ວ
ສັງຄັງ ນະມາມິ
ຂ້າພະເຈົ້ານອບນ້ອມພຣະສົງ (ຂາບລົງ).

5.2

ບົດສູດນະໂມ ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ພຸທທັສສະ ພະຄະວະໂຕ ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣັງ ກະໂຣມະ ເສ).
ນະໂມຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ
ອະຣະຫະໂຕ
ສັມມາສັມພຸທທັສສະ

ຂນອບນ້ອມແດ່ພຣະຜມ
້ ພ
ີ ຣະພາຄເຈົ້າ ພຣະອົງນັ້ນ
ຊຶື່ງເປັນຜໄ້ ກຈາກກິເລສ
ຕຣັສຮຊ້ ອບໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ (ວ່າ 3 ຄັ້ງ).
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5.3

ພຸທທາພິຖຸຕິງ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ພຸທທາພິຖຸຕິງ ກະໂຣມະ ເສ)
ໂຍ ໂສ ຕະຖາຄະໂຕ
ພຣະຕະຖາຄົຕເຈົ້ານັ້ນ ພຣະອົງໃດ
ອະຣະຫັງ
ເປັນຜໄ້ ກຈາກກິເລສ
ສັມມາສັມພຸທໂທ
ເປັນຜຕ
້ ຣັສຮ້ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ
ວິຊຊາຈະຣະນະສັມປັນໂນ
ເປັນຜເ້ ຖິງພ້ອມດ້ວຍວິຊຊາ ແລະຈະຣະນະ
ສຸຄະໂຕ
ເປັນຜໄ້ ປແລ້ວດ້ວຍດີ
ໂລກະວິທ
ເປັນຜຮ້ ໂ້ ລກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ
ອະນຸຕຕະໂຣ ປຸຣສ
ິ ະທັມມະສາຣະຖີ ເປັນຜສ
້ າມາດຝຶກບຸຣຸດທີສ
ື່ ົມຄວນຝຶກໄດ້ ຢ່າງບໍ່ມໃີ ຜຍິື່ງກວ່າ
ສັຕຖາ ເທວະ ມະນຸສສານັງ
ເປັນຄຣຜ້ສອນຂອງເທວະດາ ແລະມະນຸດທັງຫລາຍ
ພຸທໂທ
ເປັນຜຮ້ ້ ຜ້ຕື່ນ ຜ້ເບີກບານດ້ວຍທັມ
ພະຄະວາ
ເປັນຜມ
້ ຄ
ີ ວາມຈາເຣີນ ຈາແນກທັມສັົ່ງສອນສັຕ
ໂຍ ອິມງັ ໂລກັງ ສະເທວະກັງ ສະມາຣະກັງ ສະພຣັມມະກັງ, ສັສສະມະນະພຣາມມະນິງ ປະຊັງ ສະເທວະມະນຸສສັງ
ສະຍັງອະພິນຍາ ສັຈສິກັຕຕະວາ ປະເວເທສິ
ພຣະຜ້ມພ
ີ ຣະພາຄເຈົ້າພຣະອົງໃດ, ໄດ້ຊົງທາຄວາມດັບທຸກໃຫ້ແຈ້ງ
ດີ້ວຍພຣະປັນຍາອັນຍິື່ງເອງແລ້ວ, ຊົງສອນໂລກນີີ້ ພ້ອມທັງເທວະດາ, ມາຣ, ພຣົມ, ແລະໝ່ສັຕ, ພ້ອມທັງສະມະນະ
ພຣາມ, ພ້ອມທັງເທວະດາ ແລະ ມະນຸດໃຫ້ຮຕ
້ າມ
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ໂຍ ທັມມັງ ເທເສສິ
ພຣະຜ້ມພ
ີ ຣະພາຄເຈົ້າ ພຣະອົງໃດ, ຊົງສະແດງທັມແລ້ວ
ອາທິກລ
ັ ລະຍານັງ
ງາມໃນເບີ້ອງຕົ້ນ
(ຄ ສີລ)
ມັຊເຊກັລລະຍານັງ
ງາມໃນທ່າມກາງ
(ຄ ສັມມະທິ)
ປະຣິໂຍສານະກັລລະຍານັງ
ງາມໃນທີສ
ື່ ຸດ
(ຄປັນຍາ)
ສາຕຖັງ ສະພະຍັນຊະນັງ ເກວະລະປະຣິປນ
ຸ ນັງ ປະຣິສທ
ຸ ທັງ ພຣັມມະຈະຣິຍງັ ປະກາເສສິ
ຊົງປະກາດພຣົມມະຈັນ, ຄແບບ ແຫ່ງການປະຕິບັຕອັນປະເສີດ ບຣິສຸດ ບຣິບນສິີ້ນເຊິງ, ພ້ອມທັງອັຕຖະ (ຄາອະທິ
ບາຍ) ພ້ອມທັງພະຍັນຊະນະ (ຫົວຂ)ໍ້
ຕະມະຫັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິປຊະຍາມິ ຂ້າພະເຈົ້າບຊາຢ່າງຍິື່ງ ສະເພາະພຣະຜ້ມພ
ີ ຣະພາຄເຈົ້າ ພຣະອົງນັ້ນ
ຕະມະຫັງ ພະຄະວັນຕັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ຂ້າພະເຈົ້ານອບນ້ອມພຣະຜມ
້ ພ
ີ ຣະພາຄເຈົ້າ ພຣະອົງນັ້ນ ດ້ວຍສຽນເກົ້າ.
(ຂາບລົງ ລະນຶກເຖິງພຣະພຸທຄຸນ).

5.4

ທັມມາພິຖຸຕິງ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ທັມມາພິຖຸຕິງ ກະໂຣມະ ເສ)
ໂຍ ໂສ ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ ພຣະທັມນັ້ນໃດ, ເປັນສິື່ງທີື່ພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ ໄດ້ຕຣັສໄວ້ດີແລ້ວ
ສັນທິຕຖິໂກ
ເປັນສິື່ງທີື່ຜ້ສກ
ຶ ສາ ແລະປະຕິບັຕ ເພິື່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ
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ອະກາລິໂກ
ເປັນສິື່ງທີື່ປະຕິບັຕໄດ້ ແລະໃຫ້ຜົລໄດ້ບໍ່ຈາກັດກາລ
ເອຫິປັສສິໂກ
ເປັນສິື່ງທີື່ຄວນກ່າວກັບຜ້ອື່ນວ່າ ທ່ານຈົົ່ງມາເບິື່ງເຖີດ
ໂອປະນະຍິໂກ
ເປັນສິື່ງທີື່ຄວນນ້ອມເຂົ້າມາໃສ່ຕົວ
ປັຈຈັຕຕັງ ເວທິຕພ
ັ ໂພ ວິນຍຫິ
ເປັນສິື່ງທີື່ຜ້ຮ້ ກຮ້ໄດ້ສະເພາະຕົນ
ຕະມະຫັງ ທັມມັງ ອະພິປຊະຍາມິ
ຂ້າພະເຈົ້າບຊາຢ່າງຍິື່ງ ສະເພາະພຣະທັມນັ້ນ
ຕະມະຫັງ ທັມມັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ
ຂ້າພະເຈົ້ານອບນ້ອມພຣະທັມນັ້ນ ດ້ວຍສຽນເກົ້າ.
(ຂາບລົງ ລະນຶກເຖິງພຣະທັມຄຸນ)

5.5

ສັງຄາພິຖຸຕິງ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ສັງຄາພິຖຸຕິງ ກະໂຣມະ ເສ)
ໂຍ ໂສ ສຸປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ສົງສາວົກຂອງພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້ານັ້ນໝ່ໃດ, ປະຕິບຕ
ັ ດີແລ້ວ
ອຸຊຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ
ສົງສາວົກຂອງພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ ໝ່ໃດ, ປະຕິບັຕຕົງແລ້ວ
ຍາຍະປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ສົງສາວົກຂອງພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ ໝ່ໃດ, ປະຕິບັຕເພື່ອຮ້ທັມ
ເປັນເຄື່ອງ ອອກຈາກທຸກແລ້ວ
ສາມີຈປິ ະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ສົງສາວົກຂອງພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ ໝ່ໃດ, ປະຕິບັຕສົມຄວນແລ້ວ
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ຍະທິທງັ
ໄດ້ແກ່ບຸກຄົນເຫລົົ່ານີີ້ ຄ
ຈັຕຕາຣິ ປຸຣິສະຍຸຄານິ ອັຕຖະ ປຸຣສ
ິ ະປຸຄຄະລາ ຄ່ແຫ່ງບຸຣຸດ ໔3 ຄ່ ນັບລຽງຕົວບຸຣຸດໄດ້ ໘ ບຸຣຸດ
ເອສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ
ນັ້ນແລ ສົງສາວົກຂອງພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ
ອາຫຸເນຍໂຍ
ເປັນສົງຄວນແກ່ສັກກາຣະ ທີື່ເຂົານາມາບຊາ
ປາຫຸເນຍໂຍ
ເປັນສົງຄວນແກ່ສັກກາຣະ ທີື່ເຂົາຈັດໄວ້ຕ້ອນຮັບ
ທັກຂິເນຍໂຍ
ເປັນຜ້ຄວນຮັບທັກສິນາທານ
ອັນຊະລີກະຣະນິໂຍ
ເປັນຜ້ທີື່ບຸກຄົນທົົ່ວໄປຄວນທາອັນຊະລີ
ອະນຸຕຕະຣັງ ປຸນຍັກເຂຕຕັງ ໂລກັສສະ
ເປັນເນີ້ອນາບຸນຂອງໂລກ, ບໍ່ມີນາບຸນອື່ນຍິື່ງກວ່າ
ຕະມະຫັງ ສັງຄັງ ອະພິປຊະຍາມິ
ຂ້າພະເຈົ້າບຊາຢ່າງຍິື່ງ, ສະເພາະພຣະສົງໝ່ນັ້ນ
ຕະມະຫັງ ສັງຄັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ
ຂ້າພະເຈົ້ານອບນ້ອມພຣະສົງໝ່ນັ້ນ ດ້ວຍສຽນເກົ້າ.
(ຂາບລົງ ລະນຶກເຖິງພຣະສັງຄະຄຸນ).

3

ສີື່ຄ່ຄ: ໂສດາປັຕຕິມັຄ ໂສດາປັຕຕິຜົລ, ອະນາຄາມິມຄ
ັ ອະນາຄາມີຜົລ, ສະກະທາຄາມິມັຄ ສະກະທາຄາມິຜົລ, ອະຣະຫັຕມັຄ, ອະຣະຫັຕຜົລ
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5.6

ຣະຕະນັຕຕະຍັບປະນາມະຄາຖາ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ຣະຕະນັຕຕະຍັປປະນາມະຄາຖາໂຍ ເຈວະ ສັງເວຄະປະຣິກຕ
ິ ຕະນະປາຖັນຈະພະນາມະ ເສ)
ພຸທໂທ ສຸສທ
ຸ ໂທ ກະຣຸນາມະຫັນນະໂວ
ພຣະພຸທເຈົ້າຜ້ບຣິສດ
ຸ ມີພຣະກະຣຸນາເໝອນຫ້ວງມະຫັນນົພ (ມະຫາສະມຸດ)
ໂຍຈຈັນຕະສຸທທັພພະຣະຍານະໂລຈະໂນ
ພຣະອົງໃດ ມີຕາຄຍານອັນປະເສີດໝົດຈົດເຖິງທີື່ສຸດ
ໂລກັສສະ ປາປປະກິເລສະຄາຕະໂກ
ເປັນຜ້ຂ້າເສັຽຊຶື່ງບາບ ແລະອຸປະກິເລສຂອງໂລກ
ວັນທາມິ ພຸທທັງ ອະຫະມາທະເຣນະ ຕັງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄຫວ້ພຣະພຸທເຈົ້າພຣະອົງນັ້ນ ໂດຍໃຈເຄົາຣົບເອອີ້ ເຟື້ອ
ທັມໂມ ປະທີໂປ ວິຍະ ຕັສສະ ສັຕຖຸໂນ
ພຣະທັມຂອງພຣະສາສະດາ ສວ່າງຮຸ່ງເຮອງປຽບດວງປະທີບ
ໂຍ ມັຄຄະປາກາມະຕະເພທະພິນນະໂກ
ຈາແນກປະເພດຄ ມັຄ ຜົລ ນິພພານ ສ່ວນໃດ
ໂລກຸຕຕະໂຣ ໂຍ ຈະ ຕະທັຕຖະທີປະໂນ
ຊຶື່ງເປັນຕົວໂລກຸຕຕະຣະ, ແລະສ່ວນໃດທີຊື່ ີີ້ແນວທາງແຫ່ງໂລກຸຕຕະຣະນັ້ນ
ວັນທາມິ ທັມມັງ ອະຫະມາທະເຣນະ ຕັງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄຫວ້ພຣະທັມນັ້ນ ໂດຍໃຈເຄົາຣົບເອີ້ອເຟື້ອ
ສັງໂຄ ສຸເຂຕຕາພະຍະຕິເຂຕຕະສັນຍິໂຕ
ພຣະສົງເປັນນາບຸນ ອັນຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່ານາບຸນອັນດີທັງຫລາຍ
ໂຍ ທິຕຖະສັນໂຕ ສຸຄະຕານຸໂພທະໂກ
ເປັນຜ້ເຫັນພຣະນິພພານ ຕຣັສຮ້ຕາມພຣະສຸຄຕ
ົ , ໝ່ໃດ
ໂລລັປປະຫີໂນ ອະຣິໂຍ ສຸເມທະໂສ
ເປັນຜ້ລະກິເລສເຄື່ອງໂລເລ ເປັນພຣະອະຣິຍະເຈົ້າມີປນ
ັ ຍາດີ
ວັນທາມິ ສັງຄັງ ອະຫະມາທະເຣນະ ຕັງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄຫວ້ພຣະສົງໝ່ນັ້ນ ໂດຍໃຈເຄົາຣົບເອີ້ອເຟື້ອ
ອິຈເຈວະເມກັນຕະພິປຊະເນຍຍະກັງ, ວັຕຖຸຕຕະຍັງ ວັນທະຍະຕາພິສງັ ຂະຕັງ, ປຸນຍັງ ມະຍາ ຍັງ ມະມະ ສັພພຸປທ
ັ ທະວາ,
ມາໂຫນຕຸ ເວຕັສສະ ປະພາວະສິທທິຍາ
ບຸນໃດທີື່ຂາ້ ພະເຈົ້າຜ້ໄຫວ້ຢ່ຊຶື່ງວັດຖຸ ໓, ຄ ພຣະຣັຕຕະນະໄຕຣ ອັນຄວນບຊາ
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ຢ່າງຍິື່ງໂດຍສ່ວນດຽວ, ໄດ້ກະທາແລ້ວເປັນຢ່າງຍິື່ງເຊັົ່ນນີີ້ ນີ,ີ້ ຂອຸປັດທະວະ (ຄວາມຊົົ່ວ) ທັງຫລາຍ, ຈົົ່ງຢ່າໄດ້ມີແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເລີຍ, ດ້ວຍອານາດຄວາມສາເຣັດອັນເກີດຈາກບຸນນັ້ນ
ອິທະ ຕະຖາຄະໂຕ ໂລເກ ອຸປປັນໂນ
ພຣະຕະຖາຄົຕເຈົ້າ ເກີດຂຶີ້ນແລ້ວໃນໂລກນີີ້
ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ
ເປັນຜ້ໄກຈາກກິເລສ, ຕຣັສຮ້ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ
ທັມໂມ ຈະ ເທສິໂຕ ນິຍຍານິໂກ
ແລະ ພຣະທັມທີື່ຊົງສະແດງ ເປັນທັມເຄື່ອງອອກຈາກທຸກ
ອຸປະສະມິໂກ ປະຣິນພ
ິ ພານິໂກ
ເປັນເຄື່ອງສງົບກິເລສ, ເປັນໄປເພື່ອປະຣິນິພພານ
ສັມໂພທະຄາມິ ສຸຄະຕັປປະເວທິໂຕ
ເປັນໄປເພື່ອຄວາມຮ້ພ້ອມ, ເປັນທັມທີື່ພຣະສຸຄຕ
ົ ປະກາດ
ມະຍັນຕັງ ທັມມັງ ສຸຕະວາ ເອວັງ ຊານາມະ
ພວກເຮົາເມອື່ ໄດ້ຟັງທັມນັ້ນແລ້ວ, ຈຶື່ງໄດ້ຮ້ຢ່າງນີີ້ວາ່
ຊາຕິປິ ທຸກຂາ
ແມ່ນຄວາມເກີດ ກເປັນທຸກ
ຊະຣາປິ ທຸກຂາ
ແມ່ນຄວາມແກ່ ກເປັນທຸກ
ມະຣະນັມປິ ທຸກຂັງ
ແມ່ນຄວາມຕາຍ ກເປັນທຸກ
ໂສກະປະຣິເທວະທຸກຂະໂທມະນັສສຸປາຍາສາປິ ທຸກຂາ
ແມ່ນຄວາມໂສກ ຄວາມຮາໍ່ ໄຮຣາພັນ ຄວາມບໍ່ສະບາຍກາຍ
ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈ ຄວາມຄັບແຄ້ນໃຈ ກເປັນທຸກ
ອັປປິເຍຫິ ສັມປະໂຍໂຄ ທຸກໂຂ
ຄວາມປະສົບກັບສິື່ງບໍ່ເປັນທີື່ຮັກທີື່ພໃຈ ກເປັນທຸກ
ປິເຍຫິ ວິປປະໂຍໂຄ ທຸກໂຂ
ຄວາມພັດພາກຈາກສິື່ງເປັນທີື່ຮັກທີື່ພໃຈ ກເປັນທຸກ
ຍັມປິຈສັງ ນະ ລະພະຕິ ຕັມປິ ທຸກຂັງ
ມີຄວາມປາຖນາສິື່ງໃດ ບໍ່ໄດ້ສິື່ງນັ້ນ ນັ້ນກເປັນທຸກ
ສັງຂິຕເຕນະ ປັນຈຸປາທານັກຂັນທາ ທຸກຂາ
ວ່າໂດຍຫຍໍ້ ອຸປະທານຂັນທັງ ໕ ເປັນຕົວທຸກ
ເສຍຍະຖີທັງ
ໄດ້ແກ່ ສິື່ງເຫລົາົ່ ນີີ້ ຄ
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ຣປປາທານັກຂັນໂທ
ຂັນ ອັນເປັນທີື່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມຍຶດໝັ້ນ ຄ ຮບ
ເວທະນປາທານັກຂັນໂທ
ຂັນ ອັນເປັນທີື່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມຍຶດໝັ້ນ ຄ ເວທະນາ
ສັນຍປາທານັກຂັນໂທ
ຂັນ ອັນເປັນທີື່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມຍຶດໝັ້ນ ຄ ສັນຍາ
ສັງຂາຣປາທານັກຂັນໂທ
ຂັນ ອັນເປັນທີື່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມຍຶດໝັ້ນ ຄ ສັງຂາຣ
ວິນຍານປາທານັກຂັນໂທ
ຂັນ ອັນເປັນທີື່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມຍຶດໝັ້ນ ຄ ວິນຍານ
ເຍສັງ ປະຣິນຍາຍະ
ເພື່ອໃຫ້ສາວົກການົດຮອບຮ້ ອຸປາທານຂັນເຫລົົ່ານີີ້ເອງ
ທະຣະມາໂນ ໂສ ພະຄະວາ
ຈຶື່ງພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້ານັ້ນ, ເມື່ອຍັງຊົງພຣະຊົນຢ່
ເອວັງ ພະຫຸລງັ ສາວະເກ ວິເນຕິ
ຍ່ອມຊົງແນະນາສາວົກທັງຫລາຍ ເຊັົ່ນນີີ້ເປັນສ່ວນມາກ
ເອວັງ ພາຄາ ຈະ ປະນັສສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະເກສຸ ອະນຸສາສະນິ ພະຫຸລາ ປະວັຕຕະຕິ
ອັນນຶື່ງ ຄາສັົ່ງສອນຂອງ
ພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້ານັ້ນ, ຍ່ອມເປັນໄປໃນສາວົກທັງຫລາຍ ສ່ວນມາກ, ມີສວ່ ນ ຄ ການຈາແນກຢ່າງນີີ້ວາ່
ຣປັງ ອະນິຈຈັງ
ຮບ ບໍ່ທ່ຽງ
ເວທະນາ ອະນິຈຈາ
ເວທະນາ ບໍ່ທ່ຽງ
ສັນຍາ ອະນິຈຈາ
ສັນຍາ ບທ
ໍ່ ່ຽງ
ສັງຂາຣາ ອະນິຈຈາ
ສັງຂາຣ ບໍ່ທ່ຽງ
ວິນຍານັງ ອະນິຈຈັງ
ວິນຍານ ບໍ່ທ່ຽງ
ຣປັງ ອະນັຕຕາ
ຮບ ບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນ
ເວທະນາ ອະນັຕຕາ
ເວທະນາ ບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນ
ສັນຍາ ອະນັຕຕາ
ສັນຍາ ບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນ
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ສັງຂາຣາ ອະນັຕຕາ
ສັງຂາຣ ບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນ
ວິນຍານັງ ອະນັຕຕາ
ວິນຍານ ບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນ
ສັບເພ ສັງຂາຣາ ອະນິຈຈາ
ສັງຂາຣທັງຫລາຍທັງປວງ ບໍ່ທ່ຽງ
ສັພເພ ທັມມາ ອະນັຕຕາຕິ
ທັມທັງຫລາຍທັງປວງ ບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນ, ດັົ່ງນີີ້
ເຕ (ຕາ)4 ມະຍັງ ໂອຕິນນາມະຫະ
ພວກເຮົາທັງຫລາຍ ເປັນຜ້ຖກຄອບງາແລ້ວ
ຊາຕິຍາ
ໂດຍຄວາມເກີດ
ຊະຣາມະຣະເນນະ
ໂດຍຄວາມແກ່ ແລະຄວາມຕາຍ
ໂສເກຫິ ປະຣິເທເວຫິ ທຸກເຂຫິ ໂທມະນັສເສຫິ ອຸປາຍາເສຫິ
ໂດຍຄວາມໂສກ ຄວາມຮໍ່າໄຮຣາພັນ ຄວາມບໍ່ສະບາຍ
ກາຍ ຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈ ຄວາມຄັບແຄ້ນໃຈທັງຫລາຍ
ທຸກໂຂຕິນນາ
ເປັນຜ້ຖກຄວາມທຸກ ຢັັ່ງເອົາແລ້ວ
ທຸກຂະປະເຣຕາ
ເປັນຜ້ມີຄວາມທຸກ ເປັນເບີ້ອງໜ້າແລ້ວ
ອັປເປວະນາມິມສ
ັ ສະ ເກວະລັສສະ ທຸກຂັກຂັນທັສສະ ອັນຕະກິຣຍິ າ ປັນຍາເຍຖາຕິ
ທາຢ່າງໃດ ການທາທີື່ສຸດແຫ່ງກອງ
ທຸກທັງສິີ້ນນີ,ີ້ ຈະເພິງື່ ປະກົດແຈ້ງ ແກ່ເຮົາໄດ້

(ສາຫລັບພິກຂຸ - ສາມະເນນສດ)

ຈິຣະປະຣິນພ
ິ ພຸຕມ
ັ ປິ ຕັງ ພະຄະວັນຕັງ ອຸທທິສສະ ອະຣະຫັນຕັງ ສັມມາສັມພຸທທັງ ເຮົາທັງຫລາຍ ອຸທສ
ິ ສະເພາະພຣະຜ້ມີ
ພຣະພາຄເຈົ້າ, ຜ້ໄກຈາກກິເລສ ຕຣັສຮ້ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ, ແມ່ນປະຣິນິພພານນານແລ້ວ ພຣະອົງນັ້ນ
4

ສາຫລັບອຸບາສິກາວ່າ
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ສັທທາ ອະຄາຣັສສະມາ ອະນະຄາຣິຍງັ ປັພພະຊິຕາ
ເປັນຜ້ມີສັທທາອອກບວດຈາກເຮອນ ບກ
ໍ່ ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍເຮອນແລ້ວ
ຕັສສະມິງ ພະຄະວະຕິ ພຣັມມະຈະຣິຍງັ ຈະຣາມະ
ປະພຶດຢ່ຊຶື່ງພຣົມມະຈັນ ໃນພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ ພຣະອົງນັ້ນ
ພິກຂນັງ(ສາມະເນຣານັງ) ສິກຂາສາຊີວະສະມາປັນນາ ເຖິງພ້ອມດ້ວຍສິກຂາ ແລະທັມເປັນເຄອື່ ງລ້ຽງຊີວິຕຂອງພິກຂຸທັງຫລາຍ
ຕັງໂນ ພຣັມມະຈະຣິຍງັ ອິມສ
ັ ສະ ເກວະລັສສະ ທຸກຂັກຂັນທັສສະ ອັນຕະກິຣຍິ າຍະ ສັງວັຕຕະຕຸ ຕິ
ຂໃຫ້ພຣົມມະຈັນຂອງເຮົາທັງຫລາຍນັ້ນ, ຈົົ່ງເປັນໄປເພື່ອການທາທີື່ສຸດແຫ່ງກອງທຸກທັງສິີ້ນນີີ້ ເທີີ້ນ.

(ສາຫລັບອຸບາສົກ-ອຸບາສິກາສດ)

ຈິຣະປະຣິນພ
ິ ພຸຕມ
ັ ປິ ຕັງ ພະຄະວັນຕັງ ສະຣະນັງ ຄະຕາ
ເຮົາທັງຫລາຍຜເ້ ຖິງແລ້ວເຊິື່ງພຣະຜມ
້ ີພຣະພາຄເຈົ້າ,
ແມ່ນປະຣິນພ
ິ ພານນານແລ້ວພຣະອົງນັ້ນ ເປັນສະຣະນະ
ທັມມັນຈະ ສັງຄັນຈະ
ເຖິງພຣະທັມດ້ວຍ ເຖິງພຣະສົງດ້ວຍ
ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ສາສະນັງ ຍະຖາສະຕິ ຍະຖາພະລັງ ມະນະສິກະໂຣມະ ອະນຸປະຕິປັຊຊາມະ
ຈັກທາໃນໃຈຢ່ ປະຕິບັຕ
ຕາມຢ,່ ເຊິື່ງຄາສອນຂອງພຣະຜມ
້ ີພຣະພາຄເຈົ້ານັ້ນຕາມສະຕິກາລັງ
ສາ ສາ ໂນ ປະຕິປຕ
ັ ຕິ
ຂໃຫ້ການປະຕິບຕ
ັ ນັ້ນ ໆ ຂອງເຮົາທັງຫລາຍ
ອິມສ
ັ ສະ ເກວະລັສສະ ທຸຂັກຂັນທັສສະ ອັນຕະກິຣິຍາຍະ ສັງວັຕຕະຕຸ ຈົົ່ງເປັນໄປເພື່ອການທາທີສ
ື່ ຸດແຫ່ງກອງທຸກ
ທັງສິີ້ນນີີ້ເທີີ້ນ.
(ຈົບສດມົນຕ໌ເຊົ້າ)
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5.7

ທາຕຸປັຈຈະເວກຂະນະປາຖະ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ທາຕຸປະຕິກລະ ປັຈຈະເວກຂະນະປາຖັງ ພະນາມະ ເສ)

(ຂວໍ້ ່າດ້ວຍຈີວອນ)

ຍະຖາປັຈຈະຍັງ ປະວັຕຕະມານັງ ຫາຕຸມັຕຕະເມເວຕັງ
ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ໆ ເປັນແຕ່ພຽງທາຕຕາມທັມມະຊາດ
ເທົົ່ານັ້ນ, ກາລັງເປັນໄປຕາມເຫຕ ຕາມປັຈຈັຍຢ່ເນອງນິຈ
ຍະທິທງັ ຈີວະຣັງ ຕະທຸປະພຸນຊະໂກ ຈະ ປຸຄຄະໂລ ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ ຄ ຈີວອນ ແລະບຸກຄົນຜ້ໃຊ້ສອຍຈີວອນນັ້ນ
ທາຕຸ ມັຕຕະໂກ
ເປັນແຕ່ພຽງທາຕ ຕາມທັມມະຊາດ
ນິສສັຕໂຕ
ບໍ່ໄດ້ເປັນສັຕ ອັນຢັ້ງຢນ
ນິຊຊິໂວ
ບໍ່ໄດ້ເປັນຊີວະ ອັນເປັນບຸຣຸດບຸກຄົນ
ສຸນໂຍ
ຫວ່າງເປັ່າຈາກຄວາມໝາຍ ແຫ່ງຄວາມເປັນຕົວຕົນ
ສັພພານິ ປະນະ ອິມານິ ຈີວະຣານິ ອະຊິຄຈຸ ສະນີຍານິ
ກຈີວອນທັງໝົດນີີ້ ບໍ່ເປັນຂອງໜ້າກຽດມາແຕ່ເດີມ
ອິມງັ ປຕິກາຍັງ ປັຕຕະວາ
ຄັນມາຖກເຂົ້າກັບກາຍ ອັນເນົົ່າຢ່ເປັນນິຈນີີ້ແລ້ວ
ອະຕິວຍິ ະ ຊິຄຈຸ ສະນີຍານິ ຊາຍັນຕິ
ຍ່ອມກາຍເປັນຂອງໜ້າກຽດ ຢ່າງຍິື່ງໄປດ້ວຍກັນ

(ຂໍ້ວາ່ ດ້ວຍບິນດະບາຕ)

ຍະຖາປັຈຈະຍັງ ປະວັຕຕະມານັງ ທາຕຸມັຕຕະເມ ເວຕັງ
ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ໆ ເປັນແຕ່ພຽງທາຕຕາມທັມມະຊາດເທົົ່າ
ນັ້ນ ກາລັງເປັນໄປຕາມເຫຕ ຕາມປັຈຈັຍຢ່ເນອງນິຈ
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ຍະທິທງັ ປິນທະປາໂຕ ຕະທຸປະພຸນຊະໂກ ຈະ ປຸຄຄະໂລ
ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ ຄ ບິນດະບາຕ ແລະບຸກຄົນຜ້ບຣິໂພກບິນດະບາຕນັ້ນ
ທາຕຸມຕ
ັ ຕະໂກ
ເປັນແຕ່ພຽງທາຕ ຕາມທັມມະຊາດ
ນິສສັຕໂຕ
ບໍ່ໄດ້ເປັນສັຕ ອັນຢັ້ງຢນ
ນິຊຊີໂວ
ບໍ່ໄດ້ເປັນຊີວະ ອັນເປັນບຸຣຸດບຸກຄົນ
ສຸນໂຍ
ຫວ່າງເປັ່າຈາກຄວາມໝາຍ ແຫ່ງຄວາມເປັນຕົວຕົນ
ສັພໂພ ປະນາຍັງ ປິນທະປາໂຕ ອະຊິຄຈຸ ສະນິໂຍ ກບິນດະບາຕທັງໝົດນີີ້ ບໍ່ເປັນຂອງໜ້າກຽດມາແຕ່ເດີມ
ອິມງັ ປຕິກາຍັງ ປັຕຕະວາ
ຄັນມາຖກເຂົ້າກັບກາຍ ອັນເນົົ່າຢ່ເປັນນິຈນີີ້ແລ້ວ
ອະຕິວຍິ ະ ຊິຄຈຸ ສະນີໂຍ ຊາຍະຕິ
ຍ່ອມກາຍເປັນຂອງໜ້າກຽດ ຢ່າງຍິື່ງໄປດ້ວຍກັນ

(ຂວໍ້ ່າດ້ວຍເສນາສະນະ)

ຍະຖາປັຈຈະຍັງ ປະວັຕຕະມານັງ ທາຕຸມັຕຕະເມເວຕັງ ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ໆ ເປັນແຕ່ພຽງທາຕຕາມທັມມະຊາດເທົົ່ານັ້ນ
ກາລັງເປັນໄປຕາມເຫຕ ຕາມປັຈຈັຍຢ່ເນອງນິຈ
ຍະທິທງັ ເສນາສະນັງ ຕະທຸປະພຸນຊະໂກ ຈະ ປຸຄຄະໂລ
ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ ຄ ເສນາສະນະ ແລະບຸກຄົນຜ້ໃຊ້ສອຍເສນາສະນະນັ້ນ
ທາຕຸມຕ
ັ ຕະໂກ
ເປັນແຕ່ພຽງທາຕ ຕາມທັມມະຊາດ
ນິສສັຕໂຕ
ບໍ່ໄດ້ເປັນສັຕ ອັນຢັ້ງຢນ
ນິຊຊີໂວ
ບໍ່ໄດ້ເປັນຊີວະ ອັນເປັນບຸຣຸດບຸກຄົນ
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ສຸນໂຍ
ຫວ່າງເປັ່າຈາກຄວາມໝາຍ ແຫ່ງຄວາມເປັນຕົວຕົນ
ສັພພານິ ປະນະ ອິມານິ ເສນາສະນານິ ອະຊິຄຈຸ ສະນີຍານິ ກເສນາສະນະທັງໝົດນີີ້ ບໍ່ເປັນຂອງໜ້າກຽດມາແຕ່ເດີມ
ອິມງັ ປຕິກາຍັງ ປັຕຕະວາ
ຄັນມາຖກເຂົ້າກັບກາຍ ອັນເນົົ່າຢ່ເປັນນິຈນີີ້ແລ້ວ
ອະຕິວຍິ ະ ຊິຄຈຸ ສະນີຍານິ ຊາຍັນຕິ
ຍ່ອມກາຍເປັນຂອງໜ້າກຽດ ຢ່າງຍິື່ງໄປດ້ວຍກັນ

(ຂວໍ້ ່າດ້ວຍ ຄີລະນະເພສັຊ)

ຍະຖາປັຈຈະຍັງ ປະວັຕຕະມານັງ ທາຕຸມັຕຕະເມເວຕັງ ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ໆ ເປັນແຕ່ພຽງທາຕຕາມທັມມະຊາດເທົົ່ານັ້ນ
ກາລັງເປັນໄປຕາມເຫຕ ຕາມປັຈຈັຍຢ່ເນອງນິຈ
ຍະທິທງັ ຄິລານະປັຈຈະຍະເພສັຊຊະປະຣິກຂາໂຣ ຕະທຸປະພຸນຊະໂກ ຈະ ປຸຄຄະໂລ
ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ ຄ ເພສັຊບຣິຂາຣເກີ້ອກນແກ່ຄົນໄຂ້, ແລະບຸກຄົນຜ້ບຣິໂພກເພສັຊບຣິຂາຣນັ້ນ
ທາຕຸມຕ
ັ ຕະໂກ
ເປັນແຕ່ພຽງທາຕ ຕາມທັມມະຊາດ
ນິສສັຕໂຕ
ບໍ່ໄດ້ເປັນສັຕ ອັນຢັ້ງຢນ
ນິຊຊີໂວ
ບໍ່ໄດ້ເປັນຊີວະ ອັນເປັນບຸຣຸດບຸກຄົນ
ສຸນໂຍ
ຫວ່າງເປັ່າຈາກຄວາມໝາຍ ແຫ່ງຄວາມເປັນຕົວຕົນ
ສັພໂພ ປະນາຍັງ ຄິລານະປັຈຈະຍະເພສັຊຊະປະຣິກຂາໂຣ ອະຊິຄຈຸ ສະນີໂຍ
ກຄີລະນະເພສັຊບຣິຂາຣທັງໝົດນີີ້ ບໍ່ເປັນຂອງໜ້າກຽດມາແຕ່ເດີມ
ອິມງັ ປຕິກາຍັງ ປັຕຕະວາ
ຄັນມາຖກເຂົ້າກັບກາຍ ອັນເນົົ່າຢ່ເປັນນິຈນີີ້ແລ້ວ
ອະຕິວຍິ ະ ຊິຄຈຸ ສະນີໂຍ ຊາຍະຕິ
ຍ່ອມກາຍເປັນຂອງໜ້າກຽດ ຢ່າງຍິື່ງໄປດ້ວຍກັນ.
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5.8

ຕັງຂະນິກະປັຈຈະເວກຂະນະປາຖະ
(ຫັນທະ ມະຍັງ ຕັງຂະນິກະປັຈຈະເວກຂະນະປາຖັງ ພະນາມະ ເສ)

(ຂວໍ້ ່າດ້ວຍຈີວອນ)

ປະຕິສງັ ຂາໂຍ ນິໂສ ຈີວະຣັງ ປະຕິເສວາມິ ເຮົາຍ່ອມພິຈາຣະນາໂດຍລະອຽດແລ້ວ ຈຶື່ງນຸ່ງຫົົ່ມຈີວອນ (ເຄື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ)
ຍາວະເທວະ ສີຕັສສະ ປະຕິຄາຕາຍະ
ພຽງເພື່ອບາບັດຄວາມໜາວ
ອຸນຫັສສະ ປະຕິຄາຕາຍະ
ເພື່ອບາບັດ ຄວາມຮ້ອນ
ທັງສະມະກະສະວາຕາ ຕະປະສິຣງິ ສະປະສັມຜັສສານັງ ປະຕິຄາຕາຍະ ເພື່ອບາບັດສາຜັດອັນເກີດຈາກເຫລອດ ຍຸງ
ລົມ ແດດ ແລະ ສັຕເລອຄານທັງຫລາຍ
ຍາວະເທວະ ຫິຣໂິ ກປິນະ ປະຕິຈສາທະນັຕຖັງ
ແລະພຽງເພື່ອປກປິດ ອະວັຍະວະ ອັນໃຫ້ເກີດຄວາມລະອາຍ

(ຂວໍ້ ່າດ້ວຍບິນດະບາຕ)

ປະຕິສງັ ຂາໂຍ ນິໂສ ປິນທະປາຕັງ ປະຕິເສວາມິ
ເຮົາຍ່ອມພິຈາຣະນາ ໂດຍລະອຽດແລ້ວ ສັນບິນດະບາຕ
ເນວະ ທະວາຍະ
ບໍ່ໃຫ້ ເປັນໄປເພື່ອຄວາມເພີດເພີນ ສນຸກສນານ
ນະ ມະທາຍະ
ບໍ່ໃຫ້ ເປັນໄປເພື່ອຄວາມເມົາມັນ ເກີດກາລັງ ພະລັງ ທາງກາຍ
ນະ ມັນທະນາຍະ
ບໍ່ໃຫ້ ເປັນໄປເພື່ອປະດັບ
ນະ ວິພສະນາຍະ
ບໍ່ໃຫ້ ເປັນໄປເພື່ອຕົກແຕ່ງ
38 | P a g e

ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
ວັດໃໝ່ພທ

ຍາວະເທວະ ອິມສ
ັ ສະ ກາຍັສສະ ຖິຕິຍາ
ແຕ່ໃຫ້ເປັນໄປ ພຽງເພື່ອຄວາມຕັ້ງຢ່ໄດ້ແຫ່ງກາຍນີີ້
ຍາປະນາຍະ
ເພື່ອຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງອັດຕະພາບ
ວິຫງິ ສຸປະຣະຕິຍາ
ເພື່ອຄວາມສິີ້ນໄປ ແຫ່ງຄວາມລາບາກທາງກາຍ
ພຣັມມະຈະຣິຍາ ນຸຄຄະຫາຍະ
ເພື່ອອະນຸເຄາະ ແກ່ການປະພຶດ ພຣົມມະຈັນ
ອິຕິ ປຸຣານັນຈະ ເວທະນັງ ປະຕິຫງັ ຂາມິ ດ້ວຍການທາຢ່າງນີີ້ ເຮົາຍ່ອມລະງັບເສັຽໄດ້ ຊຶງື່ ທຸກຂະເວທນາເກົົ່າຄ
ຄວາມຫີວ
ນະວັນຈະ ເວທະນັງ ນະ ອຸປາເທສາມິ
ແລະ ບໍ່ທາທຸກຂະເວທນາໃໝ່ໃຫ້ເກີດຂຶີ້ນ
ຍາຕຣາ ຈະ ເມ ພະວິສສະຕິ ອະນະວັຊຊະຕາ ຈະ ຜາສຸວຫ
ິ າໂຣ ຈາຕິ
ອັນນຶື່ງ ຄວາມເປັນໄປໂດຍສະດວກ
ແຫ່ງອັດຕະພາບນີີ້ດ້ວຍ, ຄວາມເປັນຜ້ຫາໂທດບໍ່ໄດ້ດ້ວຍ, ແລະຄວາມເປັນຢ່ໂດຍຜາສຸກດ້ວຍ, ຈັກມີແກ່ເຮົາ ດັົ່ງນີີ້.

(ຂວໍ້ ່າດ້ວຍເສນາສະນະ)

ປະຕິສງັ ຂາໂຍ ນິໂສ ເສນາສະນັງ ປະຕິເສວາມິ ເຮົາຍ່ອມພິຈາຣະນາ ໂດຍລະອຽດແລ້ວ ໃຊ້ສອຍເສນາສະນະ
ຍາວະເທວະ ສີຕັສສະ ປະຕິຄາຕາຍະ
ພຽງເພື່ອບາບັດຄວາມໜາວ
ອຸນຫັສສະ ປະຕິຄາຕາຍະ
ເພື່ອບາບັດ ຄວາມຮ້ອນ
ທັງສະມະກະສະວາຕາ ຕະປະສິຣງິ ສະປະສັມຜັສສານັງ ປະຕິຄາຕາຍະ ເພື່ອບາບັດສາຜັດ ອັນເກີດຈາກເຫລອດ ຍຸງ
ລົມ ແດດແລະ ສັຕເລອຄານທັງຫລາຍ
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ຍາວະເທວະ ອຸຕຸປະຣິສສະຍະວິໂນທະນັງ ປະຕິສລ
ັ ລານາຣາມັຕຖັງ
ພຽງເພື່ອບັນເທົາອັນຕະຣາຍ ອັນຈະເພິື່ງມີ
ຈາກດິນຟ້າອາກາດ ແລະເພື່ອຄວາມເປັນຜ້ຍິນດີຢ່ໄດ້ໃນທີື່ຫລີກເວັ້ນສາລັບພາວະນາ

(ຂວໍ້ ່າດ້ວຍ ຄີລະນະເພສັຊ)
ປະຕິສງັ ຂາໂຍ ນິໂສ ຄິລານະປັຈຈະຍະ ເພສັຊຊະ ປະຣິກຂາຣັງ ປະຕິເສວາມິ
ເຮົາຍ່ອມພິຈາຣະນາ ໂດຍລະອຽດແລ້ວ ບຣິໂພກເພສັຊບຣິຂາຣ ອັນເກີ້ອກນແກ່ຄົນໄຂ້
ຍາວະເທວະ ອຸປປັນນານັງ ເວຍຍາພາທິການັງ ເວທະນານັງ ປະຕິຄາຕາຍະ
ພຽງເພື່ອບາບັດ ທຸກຂະເວທະນາ ອັນບັງເກີດຂຶີ້ນແລ້ວ ມີອາພາດຕ່າງໆເປັນມນ
ອັພພະຍາປັຊຊະປະຣະມະຕາຍາຕິ
ເພື່ອຄວາມເປັນຜ້ບໍ່ມີໂຣຄບຽດບຽນເປັນຢ່າງຍິື່ງ ດັົ່ງນີີ້.

5.9 ອະຕີຕະປັຈຈະເວກຂະນະ
(ຫັນທະ ມະຍັງ ອະຕີຕະປັຈຈະເວກຂະນະປາຖັງ ພະນາມະ ເສ)

(ຂວໍ້ ່າດ້ວຍຈີວອນ)

ອັຊຊະ ມະຍາ ອະປັຈຈະເວກຂິຕະວາ ຍັງ ຈີວະຣັງ ປະຣິພຸຕຕັງ ຈີວອນໃດອັນເຮົານຸ່ງຫົົ່ມແລ້ວ ບທ
ໍ່ ັນພິຈາຣະນາໃນວັນນີີ້
ຕັງ ຍາວະເທວະ ສີຕັສສະ ປະຕິຄາຕາຍະ
ຈີວອນນັ້ນເຮົານຸ່ງຫົົ່ມແລ້ວ ພຽງເພື່ອບາບັດຄວາມໜາວ
ອຸນຫັສສະ ປະຕິຄາຕາຍະ
ເພື່ອບາບັດ ຄວາມຮ້ອນ
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ທັງສະມະກະສະວາຕາ ຕະປະສິຣງິ ສະປະສັມຜັສສານັງ ປະຕິຄາຕາຍະ
ເພື່ອບາບັດສາຜັດອັນເກີດຈາກເຫລອດ ຍຸງ ລົມ ແດດ ແລະ ສັຕເລອຄານທັງຫລາຍ
ຍາວະເທວະ ຫິຣໂິ ກປິນະປະຕິສສາທະນັຕຖັງ
ແລະພຽງເພື່ອປກປິດອະວັຍຍະວະ ອັນໃຫ້ເກີດຄວາມລະອາຍ

(ຂວໍ້ ່າດ້ວຍບິນດະບາຕ)

ອັຊຊະ ມະຍາ ອະປັຈະເວກຂິຕະວາ ໂຍ ປິນທະປະໂຕ ປະຣິພຕ
ຸ ໂຕ

ບິນດະບາຕໃດ ອັນເຮົາສັນແລ້ວບໍ່ທັນ
ພິຈາຣະນາໃນວັນນີີ້
ໂສ ເນວະ ທະວາຍະ
ບິນດະບາຕນັ້ນ ເຮົາສັນແລ້ວ ບໍ່ໃຫ້ເປັນໄປເພື່ອຄວາມເພີດເພີນສນຸກສນານ
ນະ ມະທາຍະ
ບໍ່ໃຫ້ ເປັນໄປເພື່ອຄວາມເມົາມັນ ເກີດກາລັງ ພະລັງ ທາງກາຍ
ນະ ມັນທະນາຍະ
ບໍ່ໃຫ້ ເປັນໄປເພື່ອປະດັບ
ນະ ວິພສະນາຍະ
ບໍ່ໃຫ້ ເປັນໄປເພື່ອຕົກແຕ່ງ
ຍາວະເທວະ ອິມສ
ັ ສະ ກາຍັສສະ ຖິຕິຍາ
ແຕ່ໃຫ້ເປັນໄປ ພຽງເພື່ອຄວາມຕັ້ງຢ່ໄດ້ແຫ່ງກາຍນີີ້
ຍາປະນາຍະ
ເພື່ອຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງອັດຕະພາບ
ວິຫງິ ສຸປະຣະຕິຍາ
ເພື່ອຄວາມສິີ້ນໄປ ແຫ່ງຄວາມລາບາກທາງກາຍ
ພຣັມມະຈະຣິຍາ ນຸຄຄະຫາຍະ
ເພື່ອອະນຸເຄາະ ແກ່ການປະພຶດພຣົມມະຈັນ
ອິຕິ ປຸຣານັນຈະ ເວທະນັງ ປະຕິຫງັ ຂາມິ
ດ້ວຍການທາຢ່າງນີີ້ ເຮົາຍ່ອມລະງັບເສັຽໄດ້ ຊຶື່ງ ທຸກຂະເວທະນາ
ເກົົ່າຄຄວາມຫິວ
ນະວັນຈະ ເວທະນັງ ນະ ອຸປາເທສສາມິ
ແລະ ບໍ່ທາ ທຸກຂະເວທະນາ ໃໝ່ໃຫ້ເກີດຂຶີ້ນ
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ຍາຕຣາ ຈະ ເມ ພະວິສສະຕິ ອະນະວັຊຊະຕາ ຈະ ຜາສຸວຫ
ິ າໂຣ ຈາຕິ ອັນນຶື່ງ ຄວາມເປັນໄປໂດຍສະດວກແຫ່ງ
ອັດຕະພາບນີີ້ດ້ວຍ, ຄວາມເປັນຜ້ຫາໂທດບໍ່ໄດ້ດ້ວຍ, ແລະຄວາມເປັນຢ່ໂດຍຜາສຸກດ້ວຍ, ຈັກມີແກ່ເຮົາ ດັງນີີ້

(ຂວໍ້ ່າດ້ວຍເສນາສະນະ)

ອັຊຊະ ມະຍາ ອະປັຈຈະເວກຂິຕະວາ ຍັງ ເສນາສະນັງ ປະຣິພຕ
ຸ ຕັງ

ເສນາສະນະໃດ ອັນເຮົາໃຊ້ສອຍແລ້ວບໍ່ທັນ
ພິຈາຣະນາໃນວັນນີີ້
ຕັງ ຍາວະເທວະ ສີຕັສສະ ປະຕິຄາຕາຍະ ເສນາສະນະນັ້ນ ເຮົາໃຊ້ສອຍແລ້ວພຽງເພື່ອບາບັດຄວາມໜາວ
ອຸນຫັສສະ ປະຕິຄາຕາຍະ
ເພື່ອບາບັດ ຄວາມຮ້ອນ
ທັງສະມະກະສະວາຕາ ຕະປະສິຣງິ ສະປະສັມຜັສສານັງ ປະຕິຄາຕາຍະ ເພື່ອບາບັດສາຜັດ ອັນເກີດຈາກເຫລອດ ຍຸງ
ລົມ ແດດ ແລະ ສັຕເລອຄານທັງຫລາຍ
ຍາວະເທວະ ອຸຕຸປະຣິສສະຍະວິໂນທະນັງ ປະຕິສລ
ັ ລານາຣາມັຕຖັງ
ພຽງເພື່ອບັນເທົາອັນຕະຣາຍ ອັນຈະເພິື່ງມີ
ຈາກດິນຟ້າອາກາດ, ແລະເພື່ອຄວາມເປັນຜ້ຍິນດີຢ່ໄດ້ໃນທີື່ຫລີກເວັ້ນສາລັບພາວະນາ.

(ຂວໍ້ ່າດ້ວຍ ຄິລະນະເພສັຊ)

ອັຊຊະ ມະຍາ ອະປັຈຈະເວກຂິຕະວາ ໂຍ ຄິລານະປັຈຈະຍະເພສັຊຊະປະຣິກຂາໂຣ ປະຣິພຕ
ຸ ໂຕ ຄິລານະເພສັຊ
ບຣິຂາຣໃດອັນເຮົາບຣິໂພກແລ້ວບໍ່ທັນພິຈາຣະນາໃນວັນນີີ້
ໂສ ຍາວະເທວະ ອຸປປັນນານັງ ເວຍຍາພາທິການັງ ເວທະນານັງ ປະຕິຄາຕາຍະ
ຄິລານະເພສັຊບຣິຂາຣນັ້ນ
ເຮົາບຣິໂພກ ແລ້ວພຽງເພື່ອບາບັດທຸກຂະເວທະນາອັນບັງເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວມີອາພາດຕ່າງໆ ເປັນມນ
ອັພພະຍາປັຊຊະປະຣະມະຕາຍາຕິ
ເພື່ອຄວາມເປັນຜ້ບໍ່ມີໂຣຄບຽດບຽນ ເປັນຢ່າງຍິື່ງ ດັົ່ງນີີ້.
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ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
ວັດໃໝ່ພທ

5.10

ສັພພະປັຕຕິທານະຄາຖາ (ຢາດນາໍ້ ຕອນເຊົ້າ)

(ຫັນທະ ມະຍັງ ສັພພະປັຕຕິທານະ ຄາຖາ ໂຍ ພະນາມະ ເສ)
ປຸນຍັສສີທານິ ກະຕັສສະ ຍານັນຍານິ ກະຕານິເມ, ເຕສັນຈະ ພາຄິໂນ ໂຫນຕຸ ສັຕຕາ ນັນຕາປປະມານະກາ
ສັຕທັງຫລາຍບໍ່ມີທີີ່ສິ້ນສຸດບໍ່ມີປະມານ ຈງົ່ ມີສ່ວນແຫ່ງບຸນທີີ່ຂ້າພະເຈິ້າໄດ້ທໍາໃນບັດນີິ້, ແລະແຫ່ງບຸນອີ່ນທີີ່ທໍາໄວ້ກ່ອນແລ້ວ
ເຍ ປິຍາ ຄຸນະວັນຕາ ຈະ ມັຍຫັງ ມາຕາປິຕາທະໂຍ, ທິຕຖາ ເມ ຈາປະຍະ ທິຕຖາ ວາ ອັນເຍ ມັຊຊັຕຕະເວຣິໂນ
ຄ ຈະເປັນສັຕເຫລົ່າໃດ, ຊີ່ງເປັນທີີ່ຮັກໄຄ່ ແລະມີບຸນຄຸນ, ເຊັົ່ນ : ມາຣດາ ບດາ ຂອງຂ້າພະເຈິ້າເປັນຕິ້ນກດີ, ທີີ່ຂ້າພະເຈິ້າ ເຫັນແລ້ວ
ຫລ ບໍ່ໄດ້ເຫັນກດີ, ສັຕເຫລົ່າອີ່ນທີີ່ເປັນກາງ ໆ ຫລ ເປັນຄ່ ເວຣກັນ ກດີ
ສັຕຕາ ຕິຕຖັນຕິ ໂລກັສສະມິງ ເຕ ພຸມມາ ຈະຕຸໂຍນິກາ, ປັນເຈກະຈະຕຸໂວກາຣາ ສັງສະຣັນຕາ ພະວາ ພະເວ
ສັຕທັງຫລາຍຕັິ້ງຢູ່ໃນໂລກ, ຢູ່ໃນພມທັງ ໓, ຢູ່ໃນກໍາເນີດທັງ ໔, ມີຂັນ ໕ ຂັນ ມີຂັນຂັນດຽວ ມີຂັນ ໔ ຂັນ, ກໍາລັງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນ
ພບນ້ອຍ ພບໃຫຍ່ ກດີ
ຍາ ຕັງເຍ ປັຕຕິທານັມເມ ອະນຸໂມທັນຕຸ ເຕ ສະຍັງ, ເຍຈິມງັ ນັປປະຊານັນຕິ ເທວາ ເຕສັງ ນິເວທະຍຸງ
ສັຕເຫລົ່າໃດຮ້ສ່ວນບຸນທີີ່ຂ້າພະເຈິ້າແຜ່ໃຫ້ແລ້ວ, ສັຕເຫລົ່ານັິ້ນຈົ່ງອະນຸໂມທະນາເອງເທີິ້ນ, ສ່ວນສັຕເຫລົ່າໃດຍັງບໍ່ຮ້ສ່ວນບຸນນີິ້ຂ
ເທວະດາທັງຫລາຍ, ຈົ່ງບອກສັຕເຫລົ່ານັິ້ນໃຫ້ຮ້
ມະຍາ ທິນນານະ ປຸນຍານັງ ອະນຸໂມທະນະເຫຕຸນາ, ສັພເພ ສັຕຕາ ສະທາໂຫນຕຸ ອະເວຣາ ສຸຂະຊີວໂິ ນ, ເຂນັປ
ປະທັນຈະ ປັປ ໂປນຕຸ ເຕສາສາ ສິຊຊະຕັງ ສຸພາ
ເພາະເຫຕທີີ່ໄດ້ອະນຸໂມທະນາ ສ່ວນບຸນທີີ່ຂ້າພະເຈິ້າແຜ່ໃຫ້ແລ້ວ, ສັຕທັງຫລາຍທັງປວງ, ຈົ່ງເປັນຜ້ບໍ່ມີເວຣ, ຢູ່ເປັນສຸກທຸກເມີ່ອ,
ຈງົ່ ເຖງບດອັນກະເສມ, ກ່າວຄພຣະນພພານ, ຄວາມປາຖນາທີີ່ດີງາມຂອງສັຕເຫລົ່ານັິ້ນຈົ່ງສໍາເຣັດເທີິ້ນ.
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5.11

ອຸທທິສສະນາທິຕຖານະຄາຖາ (ຢາດນາໍ້ ຕອນແລງ)

(ຫັນທະ ມະຍັງ ອຸທທິສສະນາທິຕຖານະຄາຖາໂຍ ພະນາມະ ເສ)
ອິມນ
ິ າ ປຸນຍະກັມເມ ນະ
ອຸປຊັ ຊາຍະ ຄຸນຕ
ຸ ຕະຣາ
ອາຈະຣິຍປະກາຣາ ຈະ
ມາຕາ ປິຕາ ຈະ ຍາຕະກາ
ສຸຣໂິ ຍ ຈັນທິມາ ຣາຊາ
ຄຸນະວັນຕາ ນະຣາປິ ຈະ
ພຣັມມະມາຣາ ຈະ ອິນທາ ຈະ
ໂລກະປາລາ ຈະ ເທວະຕາ
ຍະໂມ ມິຕຕາ ມະນຸສສາ ຈະ
ມັຊຊັຕຕາ ເວຣິກາປິ ຈະ
ສັພເພ ສັຕຕາ ສຸຂີ ໂຫນຕຸ
ປຸນຍານິ ປະກະຕານິ ເມ
ສຸຂງັ ຈະ ຕິວທ
ິ ັງ ເທນຕຸ
ຂິປປັງ ປາເປຖະ ໂວ ມະຕັງ
ອິມນ
ິ າ ປຸນຍະກັມເມ ນະ
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ດ້ວຍບຸນນີີ້ ອຸທິສໃຫ້
ອຸປັຊຊາ ຜ້ເລີດຄຸນ
ແລະອາຈາຣຍ໌ ຜເ້ ກີ້ອໜຸນ
ທັງພແ
ໍ່ ມ່ ແລະປວງຍາຕ
ສນຈັນ ແລະຣາຊາ
ຜ້ຊງົ ຄຸນ ຫລສງຊາຕ
ພຣົມ ມາຣ ແລະອິນທະຣາຊ
ທັງທວຍເທພ ແລະໂລກະບາລ
ຍົມມະຣາຊ ມະນຸສ ມິຕ
ຜ້ເປັນກາງ ຜ້ຈອງຜານ
ຂໃຫ້ເປັນສຸກສານ ທົົ່ວໜ້າຢ່າມີທຸກທົນ
ບຸນຜອງທີຂື່ ້າພະເຈົ້າທາ ຈົົ່ງຊ່ວຍອານວຍສຸກຜົລ
ໃຫ້ສຸກ ໓ ຢ່າງລົ້ນ
ໃຫ້ລເຸ ຖິງນພ
ິ ພານພລັນ
ດ້ວຍບຸນນີີ້ ທີື່ເຮົາທາ
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ອິມນ
ິ າ ອຸທທິເສນະ ຈະ
ຂປິ ປາຫັງ ສຸລະເພ ເຈວະ
ຕັນຫຸປາທານະ ເສທະນັງ
ເຍ ສັນຕາເນ ຫິນາ ທັມມາ
ຍາວະ ນພ
ິ ພານະໂຕ ມະມັງ
ນັສສັນຕຸ ສັພພະທາ ເຍວະ
ຍັຕຖະ ຊາໂຕ ພະເວ ພະເວ
ອຸຊຈຸ ຕ
ິ ຕັງ ສະຕິປນ
ັ ຍາ
ສັລເລໂຂ ວິຣຍິ ມ
ັ ຫິນາ
ມາຣາ ລະພັນຕຸ ໂນກາສັງ
ກະຕຸນຈະ ວິຣເິ ຍສຸ ເມ
ພຸທທາທິປະວະໂຣ ນາໂຖ
ທັມໂມ ນາໂຖ ວະຣຸຕຕະໂມ
ນາໂຖ ປັຈເຈກະພຸທໂທ ຈະ
ສັງໂຄ ນາໂຖຕຕະໂຣ ມະມັງ
ເຕໂສຕຕະມານຸພາເວນະ
ມາໂຣກາສັງ ລະພັນຕຸ ມາ
ທະສະປຸນຍານຸພາເວນະ
ມາໂຣກາສັງ ລະພັນຕຸ ມາ

ແລະອຸທິສໃຫ້ປວງສັຕ
ເຮົາພລັນໄດ້ ຊຶື່ງການຕັດ
ຕົວຕັນຫາ ອຸປະທານ
ສິື່ງຊົວົ່ ໃນດວງໃຈ
ກວ່າເຮົາຈະເຖິງນິພພານ
ມະລາຍສິີ້ນ ຈາກສັນດານ
ທຸກໆພົບທີເື່ ຮົາເກີດ
ມີຈິຕຕົງ ແລະສະຕິ ທັງປັນຍາອັນປະເສີດ
ພ້ອມທັງຄວາມພຽນເລີດ ເປັນເຄື່ອງຂດກິເລສຫາຍ
ໂອກາດຢ່າເພິື່ງມີແກ່ໝ່ມາຣສິີ້ນທັງຫລາຍ
ເປັນຊ່ອງ ປະທຸສະຮ້າຍ ທາລາຍລ້າງຄວາມພຽນຈົມ
ພຣະພຸທຜ້ບວຣະນາດ
ພຣະທັມທີເື່ ພິື່ງອຸດມ
ົ
ພຣະປັຈເຈກະພຸທທະສົມ
ທົບພຣະສົງ ທີື່ເພິື່ງຜຍອງ
ດີ້ວຍອານຸພາບນັ້ນ
ຂໝ່ມາຣ ຢ່າໄດ້ຊ່ອງ
ດ້ວຍເດຊບຸນ ທັງ ໑໐ ປ້ອງ
ຢ່າເປີດໂອກາດແກ່ມາຣ ເທີີ້ນ.
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6. ບົດສູດມົນຕ໌ແລງ (ແປ)
6.1 ຄາບູຊາພຣະຣັຕນະໄຕຣ
ອິມນ
ິ າ ສັກກາເຣນະ ຕັງພຸທທັງ ອະພິປຊະຍາມະ
ຂ້າພະເຈິ້າທັງຫລາຍຂບຊາຢູ່າງຍີ່ງ,ຊີ່ງພຣະຜ້ມີພຣະພາກເຈິ້າພຣະອງນັິ້ນ,ດ້ວຍເຄີ່ອງສັກກາຣະທັງຫລາຍເຫລົ່ານີິ້
ອິມນ
ິ າ ສັກກາເຣນະ ຕັງທັມມັງ ອະພິປຊະຍາມະ
ຂ້າພະເຈິ້າທັງຫລາຍ ຂບຊາຢູ່າງຍີ່ງ, ຊີ່ງພຣະທັມນັິ້ນ, ດ້ວຍເຄີ່ອງສັກກາຣະທັງຫລາຍເຫລົ່ານີິ້
ອິມນ
ິ າ ສັກກາເຣນະ ຕັງສັງຄັງ ອະພິປຊະຍາມະ
ຂ້າພະເຈິ້າທັງຫລາຍ ຂບຊາຢູ່າງຍີ່ງ, ຊີ່ງພຣະສງໝ່ນັິ້ນ, ດ້ວຍເຄີ່ອງສັກກາຣະທັງຫລາຍເຫລົ່ານີິ້
ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ ພະຄະວາ ພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈິ້າ, ເປັນພຣະອຣະຫັນ, ດັບເພງກເລສເພງທຸກສິ້ນເຊງ, ຕຣັສຮ້
ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອງເອງ
ພຸທທັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິວາເທມິ
ຂ້າພະເຈິ້າອະພວາທພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈິ້າ, ຜ້ຮ້ ຜ້ຕີ່ນ ຜ້ເບີກບານ (ຂາບລົງ)
ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ
ພຣະທັມເປັນທັມທີີ່ພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈິ້າ, ຕຣັສໄວ້ດີແລ້ວ
ທັມມັງ ນະມັສສາມິ
ຂ້າພະເຈິ້ານະມັສກາຣພຣະທັມ
(ຂາບລົງ)
ສຸປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ພຣະສງສາວກຂອງພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈິ້າ, ປະຕບັຕດີແລ້ວ
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ສັງຄັງ ນະມາມິ

ຂ້າພະເຈິ້ານອບນ້ອມພຣະສງ

6.2 ບົດສູດນະໂມ ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣ

(ຂາບລົງ).

(ຫັນທະ ມະຍັງ ພຸທທັສສະ ພະຄະວະໂຕ ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣັງ ກະໂຣມະ ເສ)
ນະໂມຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ
ຂນອບນ້ອມແດ່ພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈິ້າ ພຣະອງນັິ້ນ
ອະຣະຫະໂຕ
ຊີ່ງເປັນຜ້ໄກຈາກກເລສ
ສັມມາສັມພຸທທັສສະ
ຕຣັສຮ້ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອງເອງ (ວ່າ 3 ຄັ້ງ).

6.3 ພຸທທານຸສສະຕິ
(ຫັນທະ ມະຍັງ ພຸທທານຸສສະຕິນະຍັງ ກະໂຣມະ ເສ)
ຕັງ ໂຂ ປະນະ ພະຄະວັນຕັງ ເອວັງ ກັລລະຍາໂນ ກິຕຕິສັທໂທ ອັພພຸຄຄະໂຕ
ພາຄເຈິ້ານັິ້ນ, ໄດ້ຟຸຸ້ງໄປແລ້ວຢູ່າງນີິ້ວ່າ
ອິຕິປິ ໂສ ພະຄະວາ
ເພາະເຫຕຢູ່າງນີິ້ ໆ ພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈິ້ານັິ້ນ
ອະຣະຫັງ
ເປັນຜ້ໄກຈາກກເລສ
ສັມມາສັມພຸທໂທ
ເປັນຜ້ຕຣັສຮ້ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອງເອງ
ວິຊຊາຈະຣະນະສັມປັນໂນ ເປັນຜ້ເຖງພ້ອມດ້ວຍວຊຊາແລະຈະຣະນະ

ກກຕຕສັພອັນງາມຂອງພຣະຜ້ມີພຣະ
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ສຸຄະໂຕ
ເປັນຜ້ໄປແລ້ວດ້ວຍດີ
ໂລກະວິທ
ເປັນຜ້ຮ້ໂລກຢູ່າງແຈ່ມແຈ້ງ
ອະນຸຕຕະໂຣ ປຸຣສ
ິ ະທັມມະສາຣະຖີ
ເປັນຜ້ສາມາດຝຶກບຸຣຸສທີີ່ສມຄວນຝຶກໄດ້ ຢູ່າງບໍ່ມໃີ ຜຍີ່ງກວ່າ
ສັຕຖາ ເທວະມະນຸສສານັງ
ເປັນຄຣຜ້ສອນຂອງເທວະດາ ແລະມະນຸສທັງຫລາຍ
ພຸທໂທ
ເປັນຜ້ຮ້ ຜ້ຕີ່ນ ຜ້ເບີກບານດ້ວຍທັມ
ພະຄະວາ ຕິ.
ເປັນຜ້ມີຄວາມຈໍາເຣີນ ຈໍາແນກທັມສັົ່ງສອນສັຕ, ດັົ່ງນີິ້.

6.4 ພຸທທາພິຄີຕງິ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ພຸທທາພິຄຕ
ີ ິງ ກະໂຣມະ ເສ)
ພຸທທະວາຣະຫັນຕະວະຣະຕາທິຄນ
ຸ າພິຍຸຕໂຕ
ພຣະພຸທເຈິ້າປະກອບດ້ວຍຄຸນ, ມີຄວາມປະເສີດແຫ່ງອຣະຫັນຕະຄຸນເປັນຕິ້ນ
ສຸທທາພິຍານະກະຣຸນາຫິ ສະມາຄະຕັຕໂຕ
ມີພຣະອງອັນປະກອບດ້ວຍພຣະຍານ, ແລະພຣະກະຣຸນາອັນບຣສຸດ
ໂພເທສິ ໂຍ ສຸຊະນະຕັງ ກະມະລັງວະ ສໂຣ
ພຣະອງໃດຊງກະທໍາຊນທີີ່ດໃີ ຫ້ເບີກບານ, ດຸຈອາທດທໍາບວໃຫ້ບານ
ວັນທາມະຫັງ ຕະມະຣະນັງ ສິຣະສາ ຊິເນນທັງ ຂ້າພະເຈິ້າໄຫວ້ພຣະຊນນະສີ ຜ້ບໍ່ມີກເລສພຣະອງນັິ້ນ ດ້ວຍສຽນເກິ້າ
ພຸທໂທ ໂຍ ສັພພະປານີນງັ ສະຣະນັງ ເຂມະມຸຕຕະມັງ ພຣະພຸທເຈິ້າພຣະອງໃດ ເປັນສະຣະນະອັນກະເສມສງສຸດຂອງສັຕທັງຫລາຍ
ປະຖະມານຸສສະຕິຕຖານັງ ວັນທາມິ ຕັງ ສິເຣນະຫັງ
ຂ້າພະເຈິ້າໄຫວ້ພຣະພຸທເຈິ້າພຣະອງນັິ້ນ ອັນເປັນທີຕີ່ ັິ້ງແຫ່ງຄວາມຣະນກອງທີ ໑ ດ້ວຍສຽນເກິ້າ
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ພຸທທັສສາຫັສສະມິ ທາໂສ(ທາສີ) ວະ ພຸທໂທ ເມ ສາມິກສ
ິ ສະໂຣ
ຂ້າພະເຈິ້າເປັນທາສຂອງພຣະພຸທເຈິ້າ, ພຣະພຸທເຈິ້າເປັນນາຍມີອສຣະເໜອຂ້າພະເຈິ້າ
ພຸທໂທ ທຸກຂັສສະ ຄາຕາ ຈະ ວິທາຕາ ຈະ ຫິຕັສສະ ເມ ພຣະພຸທເຈິ້າເປັນເຄີ່ອງກໍາຈັດທຸກ, ແລະຊງໄວ້ຊີ່ງປໂຍດແກ່ ຂ້າພະເຈິ້າ
ພຸທທັສສາຫັງ ນິບຍາເທມິ ສະຣີຣນ
ັ ຊີວິຕັນຈິທງັ
ຂ້າພະເຈິ້າມອບກາຍຖວາຍຊີວຕນີິ້ ແດ່ພຣະພຸທເຈິ້າ
ວັນທັນໂຕຫັງ (ຕີຫງັ )5 ຈະຣິສສາມິ ພຸທທັສເສວະ ສຸໂພທິຕັງ ຂ້າພະເຈິ້າຜໄ້ ຫວ້ຢູ່ຈັກປະພດຕາມ, ຊີ່ງຄວາມຕຣັສຮ້ດຂີ ອງພຣະພຸທເຈິ້າ
ນັຕຖິ ເມ ສະຣະນັງ ອັນຍັງ ພຸທໂທ ເມ ສະຣະນັງ ວະຣັງ
ສະຣະນະອີ່ນຂອງຂ້າພະເຈິ້າບໍ່ມ,ີ ພຣະພຸທເຈິ້າເປັນສະຣະນະອັນປະເສີດຂອງຂ້າພະເຈິ້າ
ເອເຕນະ ສັຈຈະວັຊເຊນະ ວັທເທຍຍັງ ສັຕຖຸສາສະເນ ດ້ວຍການກ່າວຄໍາສັຈນີ,ິ້ ຂ້າພະເຈິ້າເພງີ່ ຈະເຣີນໃນພຣະສາສນາຂອງພຣະສາສດາ
ພຸທທັງ ເມ ວັນທະມາເນນະ(ມານາຍະ) ຍັງ ປຸນຍັງ ປະສຸຕງັ ອິທະ ຂ້າພະເຈິ້າຜ້ໄຫວ້ຢຊູ່ ີ່ງພຣະພຸທເຈິ້າ, ໄດ້ຂນຂວາຍບຸນໃດໃນບັດນີິ້
ສັພເພປິ ອັນຕະຣາຍາ ເມ ມາເຫສຸງ ຕັສສະ ເຕຊະສາ. ອັນຕຣາຍທັງປວງ ຢູ່າໄດ້ມີແກ່ຂ້າພະເຈິ້າ ດ້ວຍເດຊແຫ່ງບຸນນັິ້ນ.
( ໝອບຂາບລົງວ່າ )
ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະ ເຈຕະສາ ວາ
ດ້ວຍກາຍກດີ ດ້ວຍວາຈາກດີ ດ້ວຍໃຈກດີ
ພຸທເທ ກຸກມ
ັ ມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາ ຍັງ
ກັມໜ້າຕຕຽນອັນໃດ ທີີ່ຂ້າພະເຈິ້າກະທໍາແລ້ວ ໃນພຣະພຸທເຈິ້າ
ພຸທໂທ ປະຕິຄຄັນຫະຕຸ ອັຈຈະຍັນຕັງ
ຂພຣະພຸທເຈິ້າ ຈົ່ງງດຊີ່ງໂທດລ່ວງເກີນອັນນັິ້ນ
5

ໃນວົງເລັບນັ້ນສາລັບຜ້ຍິງສດໃຫ້ປ່ຽນເຊັົ່ນ: ທາໂສ (ທາສີ), ໂຕຫັງ (ຕິຫັງ), ມະເນນະ (ມະນາຍະ).
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ກາລັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງ ວະ ພຸທເທ

ເພີ່ອການສໍາຣວມຣະວັງ ໃນພຣະພຸທເຈິ້າໃນກາລຕໄໍ່ ປ.

6.5 ທັມມານຸສສະຕິ
(ຫັນທະ ມະຍັງ ທັມມານຸສສະຕິນະຍັງ ກະໂຣມະ ເສ).
ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ
ສັນທິຕຖິໂກ
ອະກາລິໂກ
ເອຫິປັສສິໂກ
ໂອປະນະຍິໂກ
ປັຈຈັຕຕັງ ເວທິຕພ
ັ ໂພ ວິນຍຫີ ຕິ.

ພຣະທັມເປັນສີ່ງທີີ່ພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈິ້າ ຕຣັສໄວ້ດີແລ້ວ
ເປັນສີ່ງທີີ່ຜ້ສກສາແລະປະຕບັຕ ເພີ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕນເອງ
ເປັນສີ່ງທີີ່ປະຕບັຕໄດ້ ແລະໃຫ້ຜລໄດ້ບໍ່ຈໍາກັດກາລ
ເປັນສີ່ງທີີ່ຄວນກ່າວກັບຜ້ອີ່ນວ່າ ທ່ານຈົ່ງມາເບີ່ງເຖີດ
ເປັນສີ່ງທີີ່ຄວນນ້ອມເຂິ້າມາໃສ່ຕວ
ເປັນສີ່ງທີີ່ຜ້ຮ້ ກຮ້ໄດ້ສະເພາະຕນ, ດັົ່ງນີິ້.

6.6 ທັມມາພິຄີຕິງ
(ຫັນທະ ມະຍັງ ທັມມາພິຄີຕິງ ກະໂຣມະ ເສ)
ສວາກຂາຕະຕາທິຄນ
ຸ ະໂຍຄະວະເສນະ ເສຍໂຍ
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ພຣະທັມເປັນສີ່ງທີີ່ປະເສີດເພາະປະກອບດ້ວຍຄຸນ, ຄຄວາມທີີ່ພຣະຜ້ມີພຣະ
ພາຄເຈິ້າຕຣັສໄວ້ດີແລ້ວ ເປັນຕິ້ນ

ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
ວັດໃໝ່ພທ

ໂຍ ມັຄຄະປາກະປະຣິຍຕ
ັ ຕິວໂິ ມກຂະເພໂທ
ເປັນທັມອັນຈໍາແນກ ມັຄ ຜລ ປະຣຍັຕ ແລະນພພານ
ທັມໂມ ກຸໂລກະປະຕະນາ ຕະທະທາຣິທາຣີ
ເປັນທັມຊງໄວ້ຊີ່ງຜ້ຊງທັມ ຈາກການຕກໄປສ່ໂລກທີີ່ຊົ່ວ
ວັນທາມະຫັງ ຕະມະຫະຣັງ ວະຣະທັມມະເມຕັງ
ຂ້າພະເຈິ້າໄຫວ້ພຣະທັມອັນປະເສີດນັິ້ນອັນເປັນເຄີ່ອງກໍາຈັດເສັຽເຊີ່ງຄວາມມດ
ທັມໂມ ໂຍ ສັພພະປານີນງັ ສະຣະນັງ ເຂມະມຸຕຕະມັງ
ພຣະທັມໃດ ເປັນສະຣະນະອັນກະເສມສງສຸດ ຂອງສັຕທັງຫລາຍ
ທຸຕິຍານຸສສະຕິຕຖານັງ ວັນທາມິ ຕັງ ສິເຣນະຫັງ ຂ້າພະເຈິ້າໄຫວ້ພຣະທັມນັິ້ນ ອັນເປັນທີີ່ຕັິ້ງແຫ່ງຄວາມຣະລກ ອງທີ ໒
ດ້ວຍສຽນເກິ້າ
ທັມມັສສາຫັສສະມິ ທາໂສ(ທາສີ) ວະ ທັມໂມ ເມ ສາມິກສ
ິ ສະໂຣ
ຂ້າພະເຈິ້າເປັນທາສຂອງພຣະທັມ ພຣະທັມເປັນນາຍ
ມີອສຣະເໜອຂ້າພະເຈິ້າ
ທັມໂມ ທຸກຂັສສະ ຄາຕາ ຈະ ວິທາຕາ ຈະ ຫິຕັສສະ ເມ ພຣະທັມເປັນເຄີ່ອງກໍາຈັດທຸກ, ແລະຊງໄວ້ຊີ່ງປໂຍດແກ່ຂ້າພະເຈິ້າ
ທັມມັສສາຫັງ ນິຍຍາເທມິ ສະຣີຣນ
ັ ຊີວິຕັນຈິທງັ
ຂ້າພະເຈິ້າມອບກາຍຖວາຍຊີວຕນີິ້ ແດ່ພຣະທັມ
ວັນທັນໂຕຫັງ(ຕີຫງັ ) ຈະຣິສສາມິ ທັມມັສເສວະ ສຸທມ
ັ ມະຕັງ ຂ້າພະເຈິ້າຜ້ໄຫວ້ຢູ່ຈັກປະພດຕາມ,ຊີ່ງຄວາມເປັນທັມດີຂອງພຣະທັມ
ນັຕຖິ ເມ ສະຣະນັງ ອັນຍັງ ທັມໂມ ເມ ສະຣະນັງ ວະຣັງ
ສະຣະນະອີ່ນຂອງຂ້າພະເຈິ້າບໍ່ມີ, ພຣະທັມເປັນສະຣະນະອັນ
ປະເສີດຂອງຂ້າພະເຈິ້າ
ເອເຕນະ ສັຈຈະວັຊເຊນະ ວັທເທຍຍັງ ສັຕຖຸ ສາສະເນ
ດ້ວຍການກ່າວຄໍາສັຈນີິ້, ຂ້າພະເຈິ້າເພີ່ງຈະເຣີນໃນພຣະສາສນາ
ຂອງພຣະສາສດາ
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ທັມມັງ ເມ ວັນທະມາເນນະ (ມານາຍະ) ຍັງ ປຸນຍັງ ປະສຸຕັງ ອິທະ ຂ້າພະເຈິ້າຜ້ໄຫວ້ຢູ່ຊີ່ງພຣະທັມ, ໄດ້ຂນຂວາຍບຸນໃດໃນບັດນີິ້
ສັພເພປິ ອັນຕະຣາຍາ ເມ ມາເຫສຸງ ຕັສສະ ເຕຊະສາ.
ອັນຕະຣາຍທັງປວງ ຢູ່າໄດ້ມີແກ່ຂ້າພະເຈິ້າ ດ້ວຍເດຊແຫ່ງບຸນນັິ້ນ.
( ໝອບຂາບລົງວ່າ )
ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະ ເຈຕະສາ ວາ
ດ້ວຍກາຍກດີ ດ້ວຍວາຈາກດີ ດ້ວຍໃຈກດີ
ທັມເມ ກຸກມ
ັ ມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາ ຍັງ
ກັມໜ້າຕຕຽນ ອັນໃດທີີ່ຂ້າພະເຈິ້າກະທໍາແລ້ວ ໃນພຣະທັມ
ທັມໂມ ປະຕິຄຄັນຫະຕຸ ອັຈຈະຍັນຕັງ
ຂພຣະທັມ ຈົ່ງງດຊີ່ງໂທດລ່ວງເກີນອັນນັິ້ນ
ກາລັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງ ວະ ທັມເມ
ເພີ່ອການສໍາຣວມຣະວັງ ໃນພຣະທັມໃນກາລຕໍ່ໄປ

6.7 ສັງຄານຸສສະຕິ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ສັງຄານຸສສະຕິນະຍັງ ກະໂຣມະ ເສ).
ສຸປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ
ອຸຊຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ
ຍາຍະປະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ
ສາມີຈປິ ະຕິປນ
ັ ໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ
ຍະທິທງັ
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ສງສາວກຂອງພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈິ້າ
ສງສາວກຂອງພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈິ້າ
ສງສາວກຂອງພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈິ້າ
ເຄີ່ອງອອກຈາກທຸກແລ້ວ
ສງສາວກຂອງພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈິ້າ
ໄດ້ແກ່ບຸກຄນເຫລົ່ານີິ້ ຄ

ໝ່ໃດ, ປະຕບັຕດີແລ້ວ
ໝ່ໃດ, ປະຕບັຕຕງແລ້ວ
ໝ່ໃດ, ປະຕບັຕເພີ່ອຮ້ທັມເປັນ
ໝ່ໃດ, ປະຕບັຕສມຄວນແລ້ວ

ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
ວັດໃໝ່ພທ

ຈັຕຕາຣິ ປຸຣິສະຍຸຄານິ ອັຕຖະ ປຸຣສ
ິ ະປຸຄຄະລາ
ຄ່ແຫ່ງບຸຣຸດ ໔6 ຄ່ ນັບລຽງຕວບຸຣຸດໄດ້ ໘ ບຸຣຸດ
ເອສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ
ນັິ້ນແຫລະສງສາວກຂອງພຣະຜ້ມີພຣະພາຄເຈິ້າ
ອາຫຸເນຍໂຍ
ເປັນສງຄວນແກ່ສັກກາຣະ ທີີ່ເຂານໍາມາບຊາ
ປາຫຸເນຍໂຍ
ເປັນສງຄວນແກ່ສັກກາຣະ ທີີ່ເຂາຈັດໄວ້ຕ້ອນຮັບ
ທັກຂິເນຍໂຍ
ເປັນຜ້ຄວນ ຮັບທັກຂນາທານ
ອັນຊະລີກະຣະນີໂຍ
ເປັນຜ້ທີີ່ບຸກຄນທົ່ວໄປ ຄວນທໍາອັນຊະລີ
ອະນຸຕຕະຣັງ ປຸນຍັກເຂຕຕັງ ໂລກັສສາຕິ
ເປັນເນິ້ອນາບຸນຂອງໂລກ, ບໍ່ມີນາບຸນອີ່ນຍີ່ງກວ່າ, ດັົ່ງນີິ້.

6.8 ສັງຄາພິຄີຕິງ
(ຫັນທະ ມະຍັງ ສັງຄາພິຄີຕິງ ກະໂຣມະ ເສ).
ສັທທັມມະໂຊ ສຸປະຕິປັຕຕິຄນ
ຸ າທິຍຕ
ຸ ໂຕ ພຣະສງທີີ່ເກີດໂດຍພຣະສັທທັມ, ປະກອບດ້ວຍຄຸນມີຄວາມປະຕບັຕດີ ເປັນຕິ້ນ
ໂຍຕຖັພພິໂທ ອະຣິຍະປຸຄຄະລະສັງຄະເສຕໂຖ ເປັນໝ່ແຫ່ງພຣະອະຣຍະບຸກຄນອັນປະເສີດ ໘ ຈໍາພວກ
ສີລາທິທມ
ັ ມະປະວະຣາສະຍະກາຍະຈິຕໂຕ
ມີກາຍແລະຈຕ ອັນອາສັຍທັມມີສີລເປັນຕິ້ນ ອັນບວອນ
ວັນທາມະຫັງ ຕະມະຣິຍາ ນະຄະນັງ ສຸສທ
ຸ ທັງ ຂ້າພະເຈິ້າໄຫວ້ໝ່ແຫ່ງພຣະອະຣຍະເຈິ້າເຫລົ່ານັິ້ນ ອັນບຣສຸດດ້ວຍດີ
ສັງໂຄ ໂຍ ສັພພະປານີນງັ ສະຣະນັງ ເຂມະມຸຕຕະມັງ ພຣະສງໝ່ໃດ ເປັນສະຣະນະອັນກະເສມສງສຸດຂອງສັຕທັງຫລາຍ
6

ສີຄ
ື່ ່ຄ: ໂສດາປັຕຕິມຄ
ັ ໂສດາປັຕຕິຜົລ, ອະນາຄາມິມຄ
ັ ອະນາຄາມີຜົລ, ສະກະທາຄາມິມັຄ ສະກະທາຄາມິຜົລ, ອະຣະຫັຕມັຄ, ອະຣະຫັຕຜົລ
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ຕະຕິຍານຸສສະຕິຕຖານັງ ວັນທາມິ ຕັງ ສິເຣນະຫັງ ຂ້າພະເຈິ້າໄຫວ້ພຣະສງໝ່ນັິ້ນ,ອັນເປັນທີີ່ຕັິ້ງແຫ່ງຄວາມຣະນກອງທີ ໓ ດ້ວຍສຽນເກິ້າ
ສັງຄັສສາຫັສສະມິ ທາໂສ(ທາສີ) ວະ ສັງໂຄ ເມ ສາມິກສ
ິ ສະໂຣ ຂ້າພະເຈາິ້ ເປັນທາສຂອງພຣະສງ ພຣະສງເປັນນາຍມີ
ອສຣະເໜອຂ້າພະເຈິ້າ
ສັງໂຄ ທຸກຂັສສະ ຄາຕາ ຈະ ວິທາຕາ ຈະ ຫິຕັສສະ ເມ ພຣະສງເປັນເຄີ່ອງກໍາຈັດທຸກ, ແລະຊງໄວ້ຊີ່ງປໂຍດແກ່ຂ້າພະເຈິ້າ
ສັງຄັສສາຫັງ ນິຍຍາເທມິ ສະຣີຣນ
ັ ຊີວິຕັນຈິທງັ
ຂ້າພະເຈິ້າມອບກາຍຖວາຍຊີວຕນີິ້ແດ່ ພຣະສງ
ວັນທັນໂຕຫັງ (ຕີຫງັ ) ຈະຣິສສາມິ ສັງຄັສໂສ ປະຕິປນ
ັ ນະຕັງ ຂ້າພະເຈິ້າຜ້ໄຫວ້ຢູ່ຈັກປະພດຕາມ, ຊີ່ງຄວາມປະຕບັຕດີຂອງພຣະສງ
ນັຕຖິ ເມ ສະຣະນັງ ອັນຍັງ, ສັງໂຄ ເມ ສະຣະນັງ ວະຣັງ ສະຣະນະອີ່ນຂອງຂ້າພະເຈິ້າບໍ່ມີ, ພຣະສງເປັນສະຣະນະອັນປະເສີດ
ຂອງຂ້າພະເຈິ້າ
ເອເຕນະ ສັຈຈະວັຊເຊນະ ວັທເທຍຍັງ ສັຕຖຸ ສາສະເນ ດ້ວຍການກ່າວຄໍາສັຈນີ,ິ້ ຂ້າພະເຈິ້າເພີ່ງຈະເຣີນໃນພຣະສາສນາຂອງພຣະສາສດາ
ສັງຄັງ ເມ ວັນທະມາເນນະ (ມານາຍະ) ຍັງ ປຸນຍັງ ປະສຸຕງັ ອິທະ ຂ້າພະເຈິ້າຜ້ໄຫວ້ຢູ່ ຊີ່ງພຣະສງ ໄດ້ຂນຂວາຍບຸນໃດໃນບັດນີິ້
ສັພເພປິ ອັນຕະຣາຍາ ເມ ມາເຫສຸງ ຕັສສະ ເຕຊະສາ. ອັນຕະຣາຍທັງປວງ ຢູ່າໄດ້ມີແກ່ຂ້າພະເຈິ້າ ດ້ວຍເດຊແຫ່ງບຸນນັິ້ນ.
( ໝອບຂາບລົງວ່າ )
ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະ ເຈຕະສາ ວາ
ສັງເຄ ກຸກມ
ັ ມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາ ຍັງ
ສັງໂຄ ປະຕິຄຄັນຫະຕຸ ອັຈຈະຍັນຕັງ
ກາລັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງ ວະ ສັງເຄ
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ດ້ວຍກາຍກດີ ດ້ວຍວາຈາກດີ ດ້ວຍໃຈກດີ
ກັມຫນ້າຕຕຽນອັນໃດທີີ່ຂ້າພະເຈິ້າກະທໍາແລ້ວ ໃນພຣະສງ
ຂພຣະສງ ຈົ່ງງດ ຊີ່ງໂທດລ່ວງເກີນອັນນັິ້ນ
ເພີ່ອການສໍາຣວມຣະວັງໃນພຣະສງ ໃນກາລຕໍ່ໄປ

ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
ວັດໃໝ່ພທ

6.9 ພຣະຄາຖາຊິນະບັນຊອນ
ປຸຕຕະກາໂມລະເພປຸຕຕັງ

ທະນະກາໂມ ລະເພ ທະນັງ

ອັຕຖິກາເຍກາຍະຍາຍະ

ເທວານັງ ປິຍະຕັງ ສຸຕຕະວາ

1.

ຊະຍາສະນາກະຕາ ພຸທທາ ເຊຕະວາ ມາຣັງ ສະວາຫະນັງ

ຈະຕຸສຈັ ຈາສະພັງ ຣະສັງ ເຍ ປິວງິ ສຸ ນະຣາສະພາ

2.

ຕັນຫັງກະຣາທະໂຍ ພຸທທາ ອັຖຖະວີສະຕິ ນາຍະກາ

3.

ສີເສ ປະຕິຕຖິໂຕ ມັຍຫັງ ພຸດໂທ ທັມໂມ ທະວິໂລຈະເນ

4.

ຫະທະເຍ ເມ ອະນຸຣຸທໂທ ສາຣີປຕ
ຸ ໂຕ ຈະ ທັກຂິເນ ໂກນທັນໂຍ ປິຕຖິພາຄັສສະມິງ ໂມກຄັລລາໂນ ຈະວາມະເກ

5.

ທັກຂິເນ ສະວະເນ ມັຍຫັງ ອາສຸງ ອານັນທະຣາຫຸໂລ

ກັສສະໂປ ຈະ ມະຫານາໂມ ອຸພາສຸງ ວາມະໂສຕະເກ

6.

ເກສະໂຕ ປິຕຖິພາຄັສສະມິງ ສຸຣໂິ ຍ ວະ ປະພັງກະໂຣ

ນິສນ
ິ ໂນ ສິຣສ
ິ ມ
ັ ປັນໂນ ໂສພິໂຕ ມຸນປິ ງຸ ຄະໂວ

7.

ກຸມາຣະກັສສະໂປ ເຖໂຣ ມະເຫສີ ຈິຕຕະວາທະໂກ

ໂສມັຍຫັງ ວະທະເນນິຈຈັງ ປະຕິຕຖາສິ ຄຸນາກະໂຣ

8.

ປຸນໂນ ອັງຄຸລມ
ິ າໂລ ຈະ ອຸປາລີ ນັນທະສີວະລີ

ເຖຣາ ປັນຈະ ອິເມ ຊາຕາ ນະລາເຕ ຕິລະກາ ມະມະ

9.

ເສສາສີຕິ ມະຫາເຖຣາ ວິຊຕ
ິ າ ຊິນະສາວະກາ

ສັບເພ ປະຕິຕຖິຕາ ມັຍຫັງ ມັຕຖະເກ ເຕ ມຸນສ
ິ ສະຣາ
ສັງໂຄ ປະຕິຕຖິໂຕ ມັຍຫັງ ອຸເຣ ສັພພະຄຸນາກະໂຣ

ເອເຕສີຕິ ມະຫາເຖຣາ ຊິຕະວັນໂຕ ຊິໂນຣະສາ ຊະລັນຕາ

ສີລະເຕເຊນະ ອັງຄະມັງເຄສຸ ສັນຖິຕາ.
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10.

ຣະຕະນັງ ປຸຣະໂຕ ອາສິ ທັກຂິເນ ເມຕຕະສຸຕຕະກັງ ທະຊັກຄັງ ປັຈຊະໂຕ ອາສິ ວາເມ ອັງຄຸລມ
ິ າລະກັງ

11.

ຂັນທະໂມຣະປະຣິຕຕັນຈະ ອາຕານາຕິຍະສຸຕຕະກັງ

12.

ຊິນາ ນານາ ວະຣະສັງຍຸຕຕາ ສັຕຕັປປາກາຣະລັງກະຕາ

13.

ອະເສສາ ວິນະຍັງ ຍັນຕຸ ອະນັນຕະຊິນະເຕຊະສາ

ວະສະໂຕ ເມ ສະກິຈເຈນະ ສະທາ ສາພຸທທະປັນຊະເຣ

14.

ຊິນະປັນຊະຣະມັຊຊັມຫິ ວິຫະຣັນຕັງ ມະຫີຕະເລ

ສະທາ ປາເລນຕຸ ມັງ ສັບເພ ເຕ ມະຫາປຸຣສ
ິ າສະພາ

15.

ອິຈເຈວະມັນໂຕ ສຸຄຕ
ຸ ໂຕ ສຸຣັກໂຂ
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ອາກາເສ ຊະທະນັງ ອາສິ ເສສາ ປາກາຣະສັນຖິຕາ
ວາຕະປິຕຕາທິສນ
ັ ຊາຕາ ພາຫິຣດ
ັ ຊັດຕຸປທ
ັ ທະວາ

ຊິນານຸພາເວນະ ຊິຕປັທທະໂວ

ທັມມານຸພາເວນະ

ຊິຕາຣິສງັ ໂຄ

ສັງຄານຸພາເວນະ

ຊິຕັນຕະຣາໂຍ

ສັທທັມມານຸພາວະປາລິໂຕ

ຈະຣາມິ ຊິນະປັນຊະເຣຕິ.

ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
ວັດໃໝ່ພທ

6.10 ພຣະຄາຖາໂພທິບາທ
໑. ບຣະພາຣັສມິງ

ພຣະພຸທທະຄຸນັງ ບຣະພາຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ບຣະພາຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ
ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທຸກ ສັພພະໂສກ ສັພພະໂຣຄ ສັພພະພັຍ ສັພພະເຄາ
ສະນຽດຈັນໄຣ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທະນັງ ສັພພະລາພັງ ພະວັນຕຸ ເມ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ ຯ
໒. ອາຄະເນຣັສມິງ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ ອາຄະເນຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ອາຄະເນຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ
ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທຸກ ສັພພະໂສກ ສັພພະໂຣຄ ສັພພະພັຍ ສັພພະເຄາະ
ສະນຽດຈັນໄຣ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທະນັງ ສັພພະລາພັງ ພະວັນຕຸ ເມ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ ຯ
໓. ທັກສິນຣັສມິງ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ ທັກສິນຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ທັກສິນຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ
ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທຸກ ສັພພະໂສກ ສັພພະໂຣຄ ສັພພະພັຍ ສັພພະເຄາະ
ສະນຽດຈັນໄຣ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທະນັງ ສັພພະລາພັງ ພະວັນຕຸ ເມ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ ຯ
໔. ຫຣະດີຣສ
ັ ມິງ
ພຣະພຸທທະຄຸນັງ ຫຣະດີຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ຫຣະດີຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ
ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທຸກ ສັພພະໂສກ ສັພພະໂຣຄ ສັພພະພັຍ ສັພພະເຄາະ
ສະນຽດຈັນໄຣ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທະນັງ ສັພພະລາພັງ ພະວັນຕຸ ເມ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ ຯ
໕. ປັຈຈິມຣັສມິງ
ພຣະພຸທທະຄຸນັງ ປັຈຈິມຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ປັຈຈິມຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ
ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທຸກ ສັພພະໂສກ ສັພພະໂຣຄ ສັພພະພັຍ ສັພພະເຄາະ
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ສະນຽດຈັນໄຣ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທະນັງ ສັພພະລາພັງ ພະວັນຕຸ ເມ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ ຯ
໕. ພາຍັພຣັສມິງ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ ພາຍັພຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ພາຍັພຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ
ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທຸກ ສັພພະໂສກ ສັພພະໂຣຄ ສັພພະພັຍ ສັພພະເຄາະ
ສະນຽດຈັນໄຣ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທະນັງ ສັພພະລາພັງ ພະວັນຕຸ ເມ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ ຯ
໗. ອຸດອນຣັສມິງ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ
ອຸດອນຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ອຸດອນຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ
ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທຸກ ສັພພະໂສກ ສັພພະໂຣຄ ສັພພະພັຍ ສັພພະເຄາະ
ສະນຽດຈັນໄຣ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທະນັງ ສັພພະລາພັງ ພະວັນຕຸ ເມ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ ຯ
໘. ອິສານຣັສມິງ
ພຣະພຸທທະຄຸນັງ
ອິສານຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ອິສານຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ
ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທຸກ ສັພພະໂສກ ສັພພະໂຣຄ ສັພພະພັຍ ສັພພະເຄາະ
ສະນຽດຈັນໄຣ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທະນັງ ສັພພະລາພັງ ພະວັນຕຸ ເມ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ ຯ
໙. ປະຖະວີຣສ
ັ ມິງ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ
ປະຖະວີຣສ
ັ ມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ປະຖະວີຣສ
ັ ມິງ ພຣະສັງຄານັງ
ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທຸກ ສັພພະໂສກ ສັພພະໂຣຄ ສັພພະພັຍ ສັພພະເຄາະ
ສະນຽດຈັນໄຣ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທະນັງ ສັພພະລາພັງ ພະວັນຕຸ ເມ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ ຯ
໑໐. ອາກາສຣັສມິງ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ
ອາກາສຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ອາກາສຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ
ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທຸກ ສັພພະໂສກ ສັພພະໂຣຄ ສັພພະພັຍ ສັພພະເຄາະ
ສະນຽດຈັນໄຣ ວິວັນຊັຍເຍ ສັພພະທະນັງ ສັພພະລາພັງ ພະວັນຕຸ ເມ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ ຯ
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6.11 ຄາຖາມົງຄົລຈັກກະວານແປດທິສ
 ອິມສ
ັ ມິງ ມຸງຄຸນຈັກກະວານທັງແປດທິສ ປະສິທທິ ຈົົ່ງມາເປັນກາແພງແກ້ວ ທັງເຈັດຊັ້ນ
ມາປ້ອງກັນຫ້ອມລ້ອມ ຣອບຄອບທົົ່ວ ອະນັຕຕາ ຣາຊະ ເສມານາ ເຂຕເຕ ສະມັນຕາ
ສະຕະໂຍຊະນະສະຕະສະຫັສສານິ “ພຸທທະ” ຊາລະປະຣິກເຂຕເຕ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ.
 ອິມສ
ັ ມິງ ມຸງຄຸນຈັກກະວານທັງແປດທິສ ປະສິທທິ ຈົົ່ງມາເປັນກາແພງແກ້ວ ທັງເຈັດຊັ້ນ
ມາປ້ອງກັນຫ້ອມລ້ອມ ຣອບຄອບທົົ່ວ ອະນັຕຕາ ຣາຊະ ເສມານາ ເຂຕເຕ ສະມັນຕາ
ສະຕະໂຍຊະນະສະຕະສະຫັສສານິ “ທັມມະ” ຊາລະປະຣິກເຂຕເຕ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ.
 ອິມສ
ັ ມິງ ມຸງຄຸນຈັກກະວານທັງແປດທິສ ປະສິທທິ ຈົົ່ງມາເປັນກາແພງແກ້ວ ທັງເຈັດຊັ້ນ
ມາປ້ອງກັນຫ້ອມລ້ອມ ຣອບຄອບທົົ່ວ ອະນັຕຕາ ຣາຊະ ເສມານາ ເຂຕເຕ ສະມັນຕາ
ສະຕະໂຍຊະນະສະຕະສະຫັສສານິ “ປັຈເຈກກະພຸທທະ” ຊາລະປະຣິກເຂຕເຕ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ.
 ອິມສ
ັ ມິງ ມຸງຄຸນຈັກກະວານທັງແປດທິສ ປະສິທທິ ຈົົ່ງມາເປັນກາແພງແກ້ວ ທັງເຈັດຊັ້ນ
ມາປ້ອງກັນຫ້ອມລ້ອມ ຣອບຄອບທົົ່ວ ອະນັຕຕາ ຣາຊະ ເສມານາ ເຂຕເຕ ສະມັນຕາ
ສະຕະໂຍຊະນະສະຕະສະຫັສສານິ “ສັງຄະ” ຊາລະປະຣິກເຂຕເຕ ຣັກຂັນຕຸ ສຸຣກ
ັ ຂັນຕຸ.
59 | P a g e

ບົດສູດມົນຕ໌ ເຊົາົ້ -ແລງ (ແປ)

7 ບົດສູດພິເສດ
7.1 ບົດພິຈາຣະນາອາການ 32
(ຫັນທະ ມະຍັງ ທະວັຕຕິງສາກາຣະປາຖັງ ພະນາມະ ເສ).
ອະຍັງ ໂຂ ເມ ກາໂຍ
ກາຍຂອງເຮົານີີ້ແລ
ອຸທທັງ ປາທະຕະລາ
ເບີ້ອງບົນແຕ່ພີ້ນເທົ້າຂຶີ້ນມາ
ອະໂທ ເກສາ ມັຕຖະກາ
ເບີ້ອງຕໍ່າແຕ່ປາຍຜົມລົງໄປ
ຕະຈະ ປະຣິຍັນໂຕ
ມີໜັງຫຸ້ມຢ່ເປັນທີື່ສຸດຮອບ
ປຸໂຣ ນານັປປະກາຣັສສະ ອະສຸຈໂິ ນ
ເຕັມໄປດ້ວຍຂອງບໍ່ສະອາດ ມີປະການຕ່າງໆ
ອັຕຖິ ອິມັສມິງ ກາເຍ
ມີຢ່ໃນກາຍນີີ້
ເກສາ
ທັນຕາ
ນະຫາຣ
ວັກກັງ
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ຜົມທັງຫລາຍ
ແຂ້ວທັງຫລາຍ
ເອັນທັງຫລາຍ
ມ້າມ

ໂລມາ
ຕະໂຈ
ອັຕຖິ
ຫະທະຍັງ

ຂົນທັງຫລາຍ
ໜັງ
ກະດກທັງຫລາຍ
ໝາກຫົວໃຈ

ນະຂາ
ມັງສັງ
ອັຕຖິມນ
ິ ຊັງ
ຍະກະນັງ

ເລັບທັງຫລາຍ
ຊີີ້ນ
ເຫຍື່ອໃນກະດກ
ຕັບ
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ກິໂລມະກັງ
ອັນຕັງ
ກະຣີສງັ
ປຸພໂພ
ເມໂທ
ເຂໂລ
ມຸຕຕັງ

ພັງຜດ
ໄສ້ໃຫຍ່
ອາຫານເກົົ່າ
ນໍ້າໜອງ
ນໍ້າມັນຂຸ້ນ
ນໍ້າລາຍ
ນໍ້າມຕ (ນໍ້າຍ່ຽວ)

ປິຫະກັງ ໝາກໄຂ່ຫລັງ (ໄຕ)
ປັປຜາສັງ
ອັນຕະຄຸນງັ
ໄສ້ນ້ອຍ
ອຸທະຣິຍງັ
ປິຕຕັງ
ນໍ້າບີ
ເສມຫັງ
ໂລຫິຕັງ
ນໍ້າເລອດ
ເສໂທ
ອັສສຸ
ນໍ້າຕາ
ວະສາ
ສິງຄານິກາ
ນໍ້າມກ
ລະສິກາ
ມັຕຖະເກ ມັຕຖະລຸງຄັງ ເຍື່ອມັນສມອງ

ເອວະ ມະຍັງ ເມ ກາໂຍ
ອຸທທັງ ປາທະຕະລາ
ອະໂທ ເກສາ ມັຕຖະກາ
ຕະຈະ ປະຣິຍັນໂຕ
ປຸໂຣ ນານັປປະກາຣັສສະ ອະສຸຈໂິ ນ

ປອດ
ອາຫານໃໝ່
ນໍ້າສະເລດ
ນໍ້າເຫື່ອ
ນໍ້າມັນແຫລວ
ນໍ້າມັນໄຂຂໍ້

ກາຍຂອງເຮົານີີ້ ຢ່າງນີີ້
ເບີ້ອງບົນແຕ່ພີ້ນເທົ້າຂຶີ້ນມາ
ເບີ້ອງຕໍ່າແຕ່ປາຍຜົມລົງໄປ
ມີໜັງຫຸ້ມຢ່ເປັນທີື່ສຸດຮອບ
ເຕັມໄປດ້ວຍຂອງບໍ່ສະອາດມີປະການຕ່າງໆ ຢ່າງນີີ້ແລ.
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7.2 ບົດພິຈາຣະນາສັງຂານ
(ຫັນທະ ມະຍັງ ສັງຂາຣາປັຈຈະເວກຂະນະປາຖັງ ພະນາມະ ເສ)
ສັພເພ ສັງຂາຣາ ອະນິຈຈາ

ສັງຂາຣຄຮ່າງກາຍຈິຕໃຈ ແລຣບທັມ ນາມທັມ ທັງໝົດທັງສິີ້ນ, ມັນບໍ່ທ່ຽງ ເກີດ
ຂຶີ້ນແລ້ວ ດັບໄປ ມີແລ້ວຫາຍໄປ
ສັພເພ ສັງຂາຣາ ທຸກຂາ
ສັງຂາຣ ຄ ຮ່າງກາຍຈິຕໃຈ ແລຣບທັມ ນາມທັມ ທັງໝົດທັງສິີ້ນ, ມັນເປັນທຸກທົນ
ຍາກ ເພາະເກີດຂຶີ້ນແລ້ວ ແກ່ ເຈັບ ຕາຍໄປ
ສັພເພ ທັມມາ ອະນັຕຕາ
ສິື່ງທັງຫລາຍທັງປວງ ທັງທີື່ເປັນສັງຂາຣ ແລບໍ່ແມ່ນສັງຂາຣ ທັງໝົດທັງສິີ້ນ,
ບໍ່ແມ່ນຕົວ ບໍ່ແມ່ນຕົນ ບໍ່ຄວນຖວ່າເຮົາວ່າຂອງເຮົາ ວ່າຕົວວ່າຕົນຂອງເຮົາ
ອະທຸວງັ ຊີວິຕັງ
ຊີວິຕເປັນຂອງບໍ່ຢັ້ງຢນ
ທຸວງັ ມະຣະນັງ
ຄວາມຕາຍເປັນຂອງຢັ້ງຍນ
ອະວັສສັງ ມະຍາ ມະຣິຕັພພັງ
ອັນເຮົາຈະເພິື່ງຕາຍເປັນແນ່ແທ້
ມະຣະນະປະຣິໂຍສານັງ ເມ ຊີວຕ
ິ ັງ
ຊີວິຕຂອງເຮົາມີຄວາມຕາຍເປັນທີື່ສຸດຮອບ
ຊີວຕ
ິ ັງ ເມ ອະນິຍະຕັງ
ຊີວິຕຂອງເຮົາ ເປັນຂອງບໍ່ທ່ຽງ
ມະຣະນັງ ເມ ນິຍະຕັງ
ຄວາມຕາຍຂອງເຮົາ ເປັນຂອງທ່ຽງ
ວະຕະ
ຄວນທີື່ຈະສັງເວຊ
ອະຍັງ ກາໂຍ
ຮ່າງກາຍນີີ້
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ອະຈິຣງັ
ອະເປຕະ ວິນຍາໂນ
ຊຸທໂທ
ອະທິເສສະຕິ
ປະຖະວິງ
ກະລິງຄະຣັງ ອິວະ
ນິຣັຕຖັງ
ອະນິຈຈາ ວະຕະ ສັງຂາຣາ
ອຸປປາທະວະຍະ ທັມມິໂນ
ອຸປປັຊຊິຕະວາ ນິຣຊຸ ສັນຕິ
ເຕສັງ ວປະສະໂມ ສຸໂຂ
ສັພເພ ສັຕຕາ ມະຣັນຕິ ຈະ
ມະຣິງສຸ ຈະ
ມະຣິສສະ ເຣ
ຕະເຖວະຫັງ ມະຣິສສາມິ
ນັຕຖິ ເມ ເອຖະ ສັງສະໂຍ ຕິ

ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຢ່ນານ
ຄັນປາສຈາກວິນຍານ
ອັນເຂົາຖິີ້ມເສັຽແລ້ວ
ຈັກນອນທັບ
ຊຶື່ງແຜ່ນດິນ
ປະດຸຈດັົ່ງວ່າທ່ອນໄມ້ແລະທ່ອນຟນ
ຫາປໂຍດບໍ່ໄດ້
ສັງຂາຣທັງຫລາຍບໍ່ທ່ຽງໜໍ
ມີຄວາມເກີດຂຶີ້ນແລ້ວ ມີຄວາມເສື່ອມໄປເປັນທັມມະດາ
ຄັນເກີດຂຶີ້ນແລ້ວຍ່ອມດັບໄປ
ຄວາມເຂົ້າໄປສງົບຣະງັບສັງຂາຣທັງຫລາຍ ເປັນສຸກຢ່າງຍິື່ງ
ສັຕທັງຫລາຍທັງປວງ ກາລັງຕາຍຢ່ກດີ
ຕາຍມາກ່ອນແລ້ວກດີ
ຈະຕາຍໃນວັນຂ້າງໜ້າກດີ
ເຮົາກຈະຕ້ອງຕາຍເຊັົ່ນນັ້ນເໝອນກັນ
ຄວາມສົງສັຍໃນເຣື່ອງຕາຍນີີ້ ບໍ່ມີແກ່ເຮົາເລີຍ, ດັົ່ງນີີ້.
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7.3 ອະພິນຫະປັຈຈະເວກຂະນະປາຖະ
(ຫັນທະ ມະຍັງ ອະພິນຫະປັຈຈະເວກຂະນະປາຖັງ ພະນາມະ ເສ)
ຊະຣາທັມໂມມະຫິ ຊະຣັງ ອະນະຕີໂຕ (ຕີຕາ)7
ເຮົາມີຄວາມແກ່ເປັນທັມມະດາ ຈະລ່ວງພົ້ນຄວາມແກ່ໄປບໄໍ່ ດ້
ພະຍາທິທມ
ັ ໂມມະຫິ ພະຍາທິງ ອະນະຕີໂຕ (ຕີຕາ) ເຮົາມີຄວາມເຈັບໄຂ້ເປັນທັມມະດາ ຈະລ່ວງພົ້ນຄວາມເຈັບໄຂ້
ໄປບໍ່ໄດ້
ມະຣະນະທັມໂມມະຫິ ມະຣະນັງ ອະນະຕີໂຕ (ຕີຕາ) ເຮົາມີຄວາມຕາຍເປັນທັມມະດາ ຈະລ່ວງພົ້ນຄວາມຕາຍໄປບໄໍ່ ດ້
ສັບເພຫິ ເມ ປິເຍຫິ ມະນາເປຫິ ນານາພາໂວ ວິນາພາໂວ ເຮົາຈະລະເວັ້ນເປັນຕ່າງໆ ຄ ວ່າ, ເຮົາຈະຕ້ອງພັດ
ພາກ ຈາກຂອງຮັກຂອງຈະເຣີນໃຈທັງຫລາຍທັງປວງ
ກັມມັສສະໂກມະຫິ ກັມມະທາຍາໂທ ກັມມະໂຍນິ ກັມມະພັນທຸ ກັມມະປະຕິສາຣະໂນ
ເຮົາມີກັມເປັນຂອງໆຕົນ,
ມີກັມເປັນຜ້ໃຫ້ຜົລ, ມີກັມເປັນແດນເກີດ, ມີກັມເປັນຜ້ຕິດຕາມ, ມີກັມເປັນທີເື່ ພິື່ງອາສັຍ
ຍັງ ກັມມັງ ກະຣິສສາມິ, ກັລລະຍານັງ ວາ ປາປະກັງ ວາ, ຕັສສະ ທາຍາໂທ ພະວິສສາມິ ເຮົາທາກັມອັນໃດໄວ້,
ເປັນບຸນຫລ ເປັນບາບ, ເຮົາຈະເປັນທາຍາດ, ຄວ່າ ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົລຂອງກັມນັ້ນໆສບໄປ
ເອວັງ ອັມມະເຫຫິ ອະພິນຫັງ ປັຈຈະເວກຂິຕັພພັງ
ເຮົາທັງຫລາຍຄວນພິຈາຣະນາຢ່າງນີີ້ທຸກໆວັນ ເທີີ້ນ.
7

ສາລັບຜ້ຍິງປ່ຽນ ຕິໂຕ ເປັນ(ຕີຕາ)
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7.4 ອັປປະມາທະທັມມະຄາຖາ
(ຫັນທະ ມະຍັງ ອັປປະມາທະທັມມະຄາຖາໂຍ ພະນາມະ ເສ)
ອັປປະມາໂທ ອະມະຕັງ ປະທັງ
ປະມາໂທ ມັຈຈຸໂນ ປະທັງ
ອັປປະມັຕຕາ ນະ ມິຍນ
ັ ຕິ
ເຍ ປະມັຕຕາ ຍະຖາ ມະຕາ
ຄວາມບປໍ່ ມາດເປັນທາງບໍ່ຕາຍ,
ຄວາມປມາດເປັນທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ
ຊົນທັງຫລາຍຜ້ບປໍ່ ມາດແລ້ວ ຊື່ວ່າຍ່ອມບໍ່ຕາຍ, ຜ້ຊຶື່ງປມາດແລ້ວກເໝອນຄົນຕາຍແລ້ວ
ເອຕັງ ວິເສສະໂຕ ຍັຕຕະວາ
ອັປປະມາທັມຫິ ປັນດິຕາ
ອັປປະມາເທ ປາໂມທັມຕິ
ອະຣິຍານັງ ໂຄຈະເຣ ຣະຕາ
ບັນດິດທັງຫລາຍ ຊາບຄວາມຂໍ້ນັ້ນໂດຍແຕກຕ່າງກັນແລ້ວ, ຕັ້ງຢໃ່ ນຄວາມບປໍ່ ມາດ,
ຍິນດີແລ້ວໃນທັມ, ອັນເປັນໂຄຈອນຂອງພຣະອະຣິຍະເຈົ້າທັງຫລາຍ
ເຕ ຊາຍິໂນ ສາຕຕິກາ
ນິຈຈັງ ທັລຫະປະຣັກກະມາ
ຜຸສນ
ັ ຕິ ທີຣາ ນິພພານັງ
ໂຍຄັກເຂມັງ ອະນຸຕຕະຣັງ
ບັນດິດຜ້ເປັນນັກປາດເຫລົົ່ານັ້ນ, ເພັົ່ງພິຈາຣະນາທັມ, ມີຄວາມພຽນອັນຕິດຕກ
ໍ່ ັນ, ມີຄວາມບາກບັົ່ນມັົ່ນ
ເປັນນິຈ, ຍ່ອມຖກຕ້ອງພຣະນິພພານ, ອັນກະເສມຈາກໂຍຄະ, ຫາທັມອື່ນຍິື່ງກວ່າບໄໍ່ ດ້
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7.5 ສັງເວຄະອິທະຊີວຕ
ິ ະຄາຖາ
(ຫັນທະ ມະຍັງ ສັງເວຄະອິທະຊີວຕ
ິ ະ ຄາຖາໂຍ ພະນາມະ ເສ)
ອັປປະມາຍຸ ມະນຸສສານັງ ຫິເລຍຍະນັງ ສຸໂປຣິໂສ
ອາຍຸຂອງໝ່ມະນຸສນີີ້ໜ້ອຍນັກ, ຜ້ໃຄ່ຄຸນງາມຄວາມດີ ຄວນຈະດໝິື່ນອາຍຸທີື່ໜ້ອຍນິຈນີີ້
ຈະເຣຍຍະ ທິຕຕະສີໂສວະ ນັຕຖິ ມັຈຈຸສສະ ນາຄະໂຍ
ເພິື່ງຮີບປະພຶດຕົນໃຫ້ເໝອນຄົນຖກໄຟໄໝ້ເທິງຫົວເຖີດ, ເພາະຄວາມຕາຍຈະບມ
ໍ່ າເຖິງເຮົານັ້ນບໍ່ມີ
ອັຈຈະຍັນຕິ ອະໂຫຣັຕຕາ ຊີວຕ
ິ ັງ ອຸປະຣຸຊຊະຕິ
ວັນຄນກລ່ວງເລີຍໄປ ຊີວຕ
ິ ກໃກ້ສຄ
່ ວາມຕາຍ
ອາຍຸຂຍີ ະຕິ ມັຈຈານັງ ກຸນນະທີນງັ ວາ ອຸທະກັນຕິ
ອາຍຸຂອງສັຕທັງຫລາຍຍ່ອມສິີ້ນໄປ, ເໝອນນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າໜ້ອຍ, ໄຫລເລື່ອຍໆຍ່ອມໝົດສິີ້ນໄປ
ນະ ເຫວະ ຕິດຖັງ ນາສີນງັ ນະ ສະຍານັງ ນະ ປັຕຖະຄຸງ
ອາຍຸສັງຂາຣຈະຮວມປມາດໄປກັບມະນຸສທັງຫລາຍ, ທີມ
ື່ ົວຍນຍ່າງນັົ່ງນອນຢ່ກຫາບໍ່ໄດ້
ຕັສສະມາ ອິທະ ຊີວຕ
ິ ະເສເສ
ເພາະເຫຕນັ້ນແລ ຊີວິຕທີຍ
ື່ ັງເຫລອຢ່ນີີ້
ກິຈຈະກະໂຣ ສິຍາ ນະໂຣ ນະ ຈະ ມັຊເຊຕິ
ເພິື່ງຮີບກະທາຄວາມດີຕາມໜ້າທີື່ຂອງຕົນ, ຢ່າໄດ້ປມາດເລີຍ
ອິຕ…
ິ
ດ້ວຍປະກາຣ ສະນີແ
ີ້ ລ.
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7.6 ທັມມະປະຣິຍາຍະ
(ຫັນທະ ມະຍັງ ທັມມະປະຣິຍາຍະ ຄາຖາໂຍ ພະນາມະ ເສ)
ສັບເພ ສັຕຕາ ມະຣິສສັນຕິ ມະຣະນັນຕັງ ຫິ ຊີວຕ
ິ ັງ
ສັຕທັງຫລາຍທັງສິີ້ນຈັກຕ້ອງຕາຍ ເພາະຊີວິຕນີີ້ມຄ
ີ ວາມຕາຍເປັນທີສ
ື່ ຸດຮອບ
ຊະຣັງປິ ປັຕຕະວາ ມະຣະນັງ ເອວັງ ທັມມາ ຫິ ປານິໂນ
ແມ່ນຈະຢ່ໄດ້ເຖິງຊະຣາກຕ້ອງຕາຍ, ເພາະສັຕທັງຫລາຍ ຍ່ອມເປັນຢ່າງນີີ້ຕາມທັມມະດາ
ຍະມະກັງ ນາມະຣປັນຈະ ອຸໂພ ອັນໂຍຍະນິສສະສິຕາ
ກນາມແລະຮບຄກາຍກັບໃຈ, ຍ່ອມອາສັຍກັນຢເ່ ປັນຂອງຄ່ກັນ
ເອກັສສະມິງ ພິຊຊະມານັສສະມິງ ອຸໂພ ພິຊຊັນຕິ ປັຈຈະຍາຕິ
ເມື່ອຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶື່ງແຕກສລາຍ, ທັງ ໒ ຝ່າຍກສລາຍໄປດ້ວຍກັນ
ຍະຖາປິ ອັນຍະຕະຣັງ ພີຊງັ ເຂຕເຕ ວຸຕຕັງ ວິຣຫະຕິ
ປຽບເໝອນພຊຢ່າງໃດຢ່າງນຶື່ງ, ທີື່ຫວ່ານລົງແລ້ວໃນພີ້ນແຜ່ນດິນ, ຍ່ອມງອກຂຶນ
ີ້ ໄດ້
ປະຖະວີຣະສັນຈະ ອາຄັມມະ ສິເນຫັນຈະ ຕະທພະຍັງ
ເພາະອາສັຍຣົສແຫ່ງແຜ່ນດິນ ແລະເຊີ້ອໃນຢາງແຫ່ງພຊນັ້ນໆ
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ເອວັງ ຂັນທາ ຈະ ທາຕຸໂຍ ຊະ ຈະ ອາຍະຕະນະ ອິເມ
ຂັນທັງ ໕ ແລະທາຕທັງຫລາຍ, ພ້ອມທັງອາຍະຕະນະທັງ ໖ ນີກ
ີ້ ເໝອນກັນ
ເຫຕຸງ ປະຕິຈຈະ ສັມພຕາ ເຫຕຸພງັ ຄາ ນິຣຊຸ ຊະເຣ
ອາສັຍເຫຕຈຶື່ງເກີດຂຶນ
ີ້ ໄດ້, ເມື່ອເຫຕນັ້ນແຕກສລາຍກຍ່ອມດັບໄປ
ຍະຖາ ຫິ ອັງຄະສັມພາຣາ ໂຫຕິ ສັທໂທ ຣະໂຖ ອິຕິ
ປຽບເໝອນການປະກອບຊິນ
ີ້ ສ່ວນຂອງຣົຖເຂົ້າດ້ວຍກັນ, ຄາຮຽກວ່າຣົຖກມີຂນ
ີ້ຶ ໄດ້
ເອວັງ ຂັນເທສຸ ສັນເຕສຸ ໂຫຕິ ສັຕໂຕຕິ ສັມມະຕິ
ເມື່ອຂັນທັງ ໕ ຍັງມີຢກ
່ ເໝອນກັນ, ຄາສົມມຸດວ່າຄົນແລະສັຕກມີຂນ
ີ້ຶ ໄດ້
ອຸໂພ ປຸນຍັນຈະ ປາປັນຈະ ຍັງ ມັຈໂຈ ກຸຣເຸ ຕ ອິທະ
ເມື່ອຜ້ທຕ
ີື່ າຍໄປ ທາບຸນແລະບາບໃດໆ ໃນໂລກນີີ້ແລ້ວ
ຕັນຫິ ຕັສສະ ສະກັງ ໂຫຕິ ຕັນຈະ ອາທາຍະ ຄັຈສະຕິ
ບຸນແລະບາບນັ້ນແລ ຍ່ອມເປັນຂອງໆເຂົາຜ້ນັ້ນໂດຍແທ້, ເຂົາຍ່ອມໄດ້ຮັບບຸນ ແລະບາບນັ້ນແນ່ນອນ
ຕັນຈັສສະ ອະນຸຄງັ ໂຫຕິ ສາຍາວະ ອະນຸປາຍິນີ
ບຸນແລະບາບນັ້ນຍ່ອມຕິດຕາມເຂົາໄປ, ເໝອນເງົາຕາມຕົວເຂົາໄປ ສັນນັ້ນ
ສັທທາຍະ ສີເລນະ ຈະ ໂຍ ປະວັດທະຕິ
ຜ້ໃດຈະເຣີນດ້ວຍສີລ ແລະມີສັທທາ
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ປັນຍາຍະ ຈາເຄນະ ສຸເຕນະ ຈູພະຍັງ
ເປັນຜມ
້ ີປັນຍາ ສະດັບສຶກສາໃນການເສັຽສລະ
ໂສ ຕາທິໂສ ສັປປຸຣໂິ ສ ວິຈກ
ັ ຂະໂນ
ບຸກຄົນຜເ້ ປັນສັຕບຸຣດ
ຸ , ເປັນຜສ
້ ຽບແຫລມເຊັົ່ນນັ້ນ
ອາທີຍະຕິ ສາຣະມິທເທວະ ອັຕຕະໂນ
ຍ່ອມເປັນຜຖ
້ ເອົາປໂຍດແຫ່ງຕົນ ໃນໂລກນີີ້ໄວ້ໄດ້ໂດຍແທ້
ອັຊເຊວະ ກິຈຈະມາຕັປປັງ ໂກ ຊັນຍາ ມະຣະນັງ ສຸເວ
ຄວາມພາກພຽນໃນສິື່ງດີງາມ ເປັນກິຈທີຕ
ື່ ້ອງທາໃນວັນນີ,ີ້ ໃຜຈະຮ້ຄວາມຕາຍແມ່ນມີ້ອື່ນນີີ້
ນະ ຫິ ໂນ ສັງຄະຣັນເຕນະ ມະຫາເສເນນະ ມັຈຈຸນາ
ເພາະການພັດພ້ຽນຕໍ່ມຈັ ຈຸຣາຊ ຊຶື່ງມີເສນາມາກ, ຍ່ອມບມ
ໍ່ ສ
ີ າລັບເຮົາ
ເອວັມພເຕສຸ ເປຍເຕສຸ ສາທຸ ຕັຕຖາຊຊຸເປກຂະນາ
ເມື່ອສັງຂາຣເຫລົົ່ານັ້ນຕ້ອງເປັນຢ່າງນີີ້ແນ່ນອນ, ການວາງເສີຍໃນສັງຂາຣເສັຽໄດ້ ຍ່ອມເປັນການດີ
ອະປິ ເຕສັງ ນິໂຣທາຍະ ປະຕິປຕ
ັ ຕະຍາຕິ ສາທຸກາ
ອັນນຶື່ງ ການປະຕິບັຕເພື່ອດັບສັງຂາຣເສັຽໄດ້ຍິື່ງເປັນການດີ
ສັພພັງ ສັມປາທະນີຍນ
ັ ຫິ ອັປປະມາເທນະ ສັພພະທາຕິ
ກິຈທັງສິີ້ນນີຈີ້ ະເພິື່ງບາເພັນໃຫ້ບຣິບນໄດ້ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ປມາດທຸກເມື່ອເທົົ່ານັ້ນແລ ດັົ່ງນີ.ີ້
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7.7 ມຸງຄຸນ 38
(ຫັນທະ ມະຍັງ ມັງຄະລະສຸຕຕະຄາຖາໂຍ ພະນາມະ ເສ)
ພະຫ ເທວາ ມະນຸສສາ ຈະ
ມັງຄະລານິ ອະຈິນຕະຍຸງ ອາກັງຂະມານາ
ໂສຕຖານັງ
ພຣຫິ ມັງຄະລະມຸຕຕະມັງ
໑. ອະເສວະນາ ຈະ ພາລະນັງ
ປັນດິຕານັນຈະ ເສວະນາ
ປຊາ ຈະ ປຊະນີຍານັງ
ເອຕັມມັງຄະລະມຸຕຕະມັງ
໒. ປະຕິຣປະເທສະວາໂສ ຈະ
ປຸພເພ ຈະ ກະຕະປຸນຍະຕາ
ອັຕຕະສັມມາປະນິທິ ຈະ
ເອຕັມມັງຄະລະມຸຕຕະມັງ
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ເທວະດາ ແລະມະນຸສເປັນອັນມາກ
ຜ້ຫວັງຄວາມເປັນສຸກ ໄດ້ພາກັນຄິດເຖິງເຣື່ອງມຸງຄຸນ
ອັນເປັນເຫດໃຫ້ເຖິງຄວາມຈະເຣີນທັງຫລາຍ
ຂພຣະອົງຕຣັສບອກມຸງຄຸນ ອັນສງສຸດດ້ວຍເຖິດ
ການບຄ
ໍ່ ົບຄົນພານທັງຫລາຍດ້ວຍ
ການຄົບບັນດິດທັງຫລາຍດ້ວຍ
ການບຊາຊົນຄວນບຊາທັງຫລາຍດ້ວຍ
ກິຈ ໓ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສງສຸດ.
ການຢໃ່ ນປະເທດອັນສົມຄວນດ້ວຍ
ການເປັນຜ້ມບ
ີ ຸນອັນທາແລ້ວໃນການກ່ອນດ້ວຍ
ການຕັ້ງຕົນໄວ້ຊອບດ້ວຍ
ກິຈ ໓ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສງສຸດ.
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໓. ພາຫຸສຈັ ຈັນຈະ
ສິປປັນຈະ
ວິນະໂຍ ຈະ ສຸສິກຂິໂຕ
ສຸພາສິຕາ ຈະ ຍາ ວາຈາ
ເອຕັມມັງຄະລະມຸຕຕະມັງ
໔. ມາຕາປິຕຸອປຸ ຕ
ັ ຖານັງ
ປຸຕຕະທາຣັສສະ ສັງຄະໂຫ
ອະນາກຸລາ ຈະ ກັມມັນຕາ
ເອຕັມມັງຄະລະມຸຕຕະມັງ
໕. ທານັນ ຈະ
ທັມມະຈາຣິຍາ ຈະ
ຍາຕະການັນຈະ ສັງຄະໂຫ
ອະນະວັຊຊານິ ກັມມານິ
ເອຕັມມັງຄະລະມຸຕຕະມັງ
໖. ອາຣະຕີ ວິຣະຕີ ປາປາ

ການເປັນຜ້ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາກດ້ວຍ
ການມີສິລປະສາດວິທະຍາດ້ວຍ
ວິນັຍອັນຊົນສຶກສາດີແລ້ວດ້ວຍ
ວາຈາອັນຊົນກ່າວດີແລ້ວດ້ວຍ
ກິຈ ໔ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສງສຸດ.
ການບາລຸງລ້ຽງມາຣດາບິດາດ້ວຍ
ການສົງເຄາະບຸຕແລະພັລຍາດ້ວຍ
ການທາການງານບໍ່ຄ້າງຄາດ້ວຍ
ກິຈ ໓ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສງສຸດ.
ການບາເພັນທານດ້ວຍ
ການປະພຶດທັມດ້ວຍ
ການສົງເຄາະໝ່ຍາຕທັງຫລາຍດ້ວຍ
ການງານທັງຫລາຍບມ
ໍ່ ໂີ ທດດ້ວຍ
ກິຈ ໔ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສງສຸດ.
ການງົດເວັ້ນຈາກບາບກັມດ້ວຍ
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ມັຊຊະປານາ ຈະ ສັນຍະໂມ
ອັປປະມາໂທ ຈະ ທັມເມສຸ
ເອຕັມມັງຄະລະມຸຕຕະມັງ
໗. ຄາຣະໂວ ຈະ
ນິວາໂຕ ຈະ
ສັນຕຸດຖີ ຈະ
ກະຕັນຍຸຕາ
ກາເລນະ ທັມມັສສະວະນັງ
ເອຕັມມັງຄະລະມຸຕຕະມັງ
໘. ຂັນຕີ ຈະ
ໂສວະຈັສສະຕາ
ສະມະນານັນຈະ ທັສສະນັງ
ກາເລນະ ທັມມະສາກັຈສາ
ເອຕັມມັງຄະລະມຸຕຕະມັງ
໙. ຕະໂປ ຈະ
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ການສາຮວມຈາກການດມ
ື່ ນໍ້າເມົາດ້ວຍ
ການບປໍ່ ມາດໃນທັມທັງຫລາຍດ້ວຍ
ກິຈ ໓ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສງສຸດ.
ຄວາມເຄົາຣົບດ້ວຍ
ຄວາມບຈໍ່ ອງຫອງດ້ວຍ
ຄວາມຍິນດີໃນຂອງອັນທີມ
ື່ ຢີ ດ
່ ້ວຍ
ຄວາມເປັນຜ້ກະຕັນຍດ້ວຍ
ການໄດ້ຟັງທັມຕາມກາລດ້ວຍ
ກິຈ ໕ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສງສຸດ.
ຄວາມອົດທົນດ້ວຍ
ຄວາມເປັນຜ້ວ່າງ່າຍສອນງ່າຍດ້ວຍ
ການເຫັນສະມະນະທັງຫລາຍດ້ວຍ
ການສົນທະນາທັມຕາມກາລດ້ວຍ
ກິຈ ໔ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສງສຸດ.
ຄວາມພາກພຽນເຜົາກິເລສດ້ວຍ

ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
ວັດໃໝ່ພທ

ພຣັມມະຈະຣິຍັນ ຈະ
ອະຣິຍະສັຈຈານິ ທັສສະນັງ
ນິພພານະສັຈສິກຣິ ຍິ າ ຈະ
ເອຕັມມັງຄະລະມຸຕຕະມັງ
໑໐. ຜຸດຖັສສະ ໂລກະທັມເມຫິ
ຈິຕຕັງ ຍັສສະ ນະ ກັມປະຕິ
ອະໂສກັງ ວິຣະຊັງ ເຂມັງ
ເອຕັມມັງຄະລະມຸຕຕະມັງ
ເອຕາທິສານິ ກັຕຕະວານະ
ສັພພັຕຖະມະປະຣາຊິຕາ,
ສັພພັຕຖະ ໂສຕຖິງ ຄັຈສັນຕິ,
ຕັນເຕສັງ ມັງຄະລະມຸຕຕະມັນຕິ
ອິຕິ…

ຄວາມປະພຶດຢ່າງພຣົມດ້ວຍ
ການເຫັນອະຣິຍະສັຈທັງຫລາຍດ້ວຍ
ການທາພຣະນິພພານໃຫ້ແຈ້ງດ້ວຍ
ກິຈ ໔ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສງສຸດ.
ຈິຕຂອງຜ້ໃດອັນໂລກະທັມທັງຫລາຍຖກຕ້ອງແລ້ວ
ຍ່ອມບໍ່ຫວັົ່ນໄຫວ
ຈິຕບເໍ່ ສົ້າໂສກ, ຈິຕບໍ່ມີກິເລສທຸລີ, ຈິຕກະເສມສຸກ
ກິຈ ໔ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສງສຸດ.
ເທວະດາແລະມະນຸສທັງຫລາຍທາຕາມມຸງຄຸນເຫລົົ່ານີີ້ແລ້ວ
ຍ່ອມເປັນຜ້ບໍ່ພ່າຍແພ້ໃນທີື່ທັງປວງ
ຍ່ອມເຖິງຄວາມສຸກສະບາຍໃນທີື່ທັງປວງ
ຂໍ້ນັ້ນເປັນມຸງຄຸນອັນສງສຸດຂອງເທວະດາແລະມະນຸສທັງຫລາຍ

ດ້ວຍປະກາຣ ສະນີີ້ແລ.
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7.8 ທັມມະຈັກກັປປະວັຕຕະນະສຸຕຣ໌
(ຫັນທະ ມະຍັງ ທັມມະຈັກກັປປະວັຕຕະນະສຸຕຕະປາຖັງ ພະນາມະ ເສ)
ທະເວເມ ພິກຂະເວ ອັນຕາ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ ທີື່ສຸດແຫ່ງການກະທາ ໒ ຢ່າງເຫລົົ່ານີີ້ ມີຢ່
ປັພພະຊິເຕນະ ນະ ເສວິຕພ
ັ ພາ
ເປັນສິື່ງທີບ
ື່ ັນພະຊິຕບຄ
ໍ່ ວນຂ້ອງແວະເລີຍ
ໂຍ ຈະຍັງ ກາເມສຸ ກາມະສຸຂລ
ັ ລິການຸໂຍໂຄ ນີີ້ຄ ການປະກອບຕົນພົວພັນຢ່ດ້ວຍຄວາມໄຄື່ໃນກາມທັງຫລາຍ
ຫີໂນ
ເປັນ ຂອງຕໍ່າຊາມ
ຄັມໂມ
ເປັນ ຂອງຊາວບ້ານ
ໂປຖຊຊະນິໂກ
ເປັນ ຂອງຊົນຊັ້ນປຸຊຸຊົນ
ອະນະຣິໂຍ
ບໍ່ແມ່ນ ຂໍ້ປະຕິບັຕຂອງພຣະອະຣິຍະເຈົ້າ
ອະນັຕຖະສັນຫິໂຕ
ບໍ່ປະກອບດ້ວຍປໂຍດເລີຍ, ນີຢີ້ ່າງນຶື່ງ
ໂຍ ຈະຍັງ ອັຕຕະກິລະມະຖານຸໂຍໂຄ
ອີກຢ່າງນຶື່ງ ຄການປະກອບການທຣະມານຕົນໃຫ້ລາບາກ
ທຸກໂຂ
ເປັນສິື່ງນາມາຊຶື່ງທຸກ
ອະນະຣິໂຍ
ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ປະຕິບັຕຂອງພຣະອະຣິຍະເຈົ້າ
ອະນັຕຖະສັນຫິໂຕ
ບໍ່ປະກອບດ້ວຍປໂຍດເລີຍ
ເອເຕ ເຕ ພິກຂະເວ ອຸໂພ ອັນເຕ ອະນຸປະຄັມມະ ມັຊຊິມາ ປະຕິປະທາ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ ຂໍ້ປະຕິບັຕເປັນ
ທາງສາຍກາງບເໍ່ ຂົ້າໄປຫາທີສ
ື່ ຸດແຫ່ງການກະທາ ໒ ຢ່າງນັ້ນ ມີຢ່
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ຕະຖາຄະເຕນະ ອະພິສມ
ັ ພຸທທາ
ເປັນຂໍ້ປະຕິບັຕທີຕ
ື່ ະຖາຄົຕ ໄດ້ຕຣັສຮພ
້ ້ອມສະເພາະແລ້ວ
ຈັກຂຸກະຣະນີ
ເປັນເຄື່ອງກະທາໃຫ້ ເກີດຈັກຂຸ
ຍານະກະຣະນີ
ເປັນເຄື່ອງກະທາໃຫ້ ເກີດຍານ
ອຸປະສະມາຍະ
ເພື່ອຄວາມສງົບ
ອະພິນຍາຍະ
ເພື່ອຄວາມຮຍ
້ ິື່ງ
ສັມໂພທາຍະ
ເພື່ອຄວາມຮພ
້ ້ອມ
ນິພພານາຍະ ສັງວັຕຕະຕິ
ເປັນໄປພ້ອມເພື່ອນິພພານ
ກະຕະມາ ຈະ ສາ ພິກຂະເວ ມັຊຊິມາ ປະຕິປະທາ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ ຂໍ້ປະຕິບັຕເປັນທາງສາຍກາງນັ້ນ
ເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ
ອະຍະເມວະ ອະຣິໂຍ ອັຕຖັງຄິໂກ ມັຄໂຄ ຂໍ້ປະຕິບັຕເປັນທາງສາຍກາງນັ້ນຄຂໍ້ປະຕິບັຕເປັນຫົນທາງອັນປະເສີດ,
ປະກອບດ້ວຍອົງ ໘ ປະການ ນີີ້ເອງ
ເສຍຍະຖີທັງ
ໄດ້ແກ່ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ ຄ
ສັມມາທິຕຖິ
ຄວາມເຫັນຊອບ
ສັມມາສັງກັປໂປ
ຄວາມດາຣິຊອບ
ສັມມາວາຈາ
ການເວົ້າຈາຊອບ
ສັມມາກັມມັນໂຕ
ການທາການງານຊອບ
ສັມມາອາຊີໂວ
ການລ້ຽງຊີວິຕຊອບ
ສັມມາວາຍາໂມ
ຄວາມພາກພຽນຊອບ
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ສັມມາສະຕິ
ຄວາມຣະນຶກຊອບ
ສັມມາສະມາທິ
ຄວາມຕັ້ງໃຈມັົ່ນຊອບ
ອະຍັງ ໂຂ ສາ ພິກຂະເວ ມັຊຊິມາ ປະຕິປະທາ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີີ້ແລ ຄຂໍ້ປະຕິບັຕເປັນທາງສາຍກາງ
ຕະຖາຄະເຕນະ ອະພິສມ
ັ ພຸທທາ
ເປັນຂໍ້ປະຕິບັຕທີຕ
ື່ ະຖາຄົຕໄດ້ຕຣັສຮພ
້ ້ອມສະເພາະແລ້ວ
ຈັກຂຸກະຣະນີ
ເປັນເຄື່ອງກະທາໃຫ້ ເກີດຈັກຂຸ
ຍານະກະຣະນີ
ເປັນເຄື່ອງກະທາໃຫ້ ເກີດຍານ
ອຸປະສະມາຍະ
ເພື່ອຄວາມສງົບ
ອະພິນຍາຍະ
ເພື່ອຄວາມຮຍ
້ ິື່ງ
ສັມໂພທາຍະ
ເພື່ອຄວາມຮພ
້ ້ອມ
ນິພພານາຍະ ສັງວັຕຕະຕິ
ເປັນໄປພ້ອມເພື່ອນິພພານ
ອິທງັ ໂຂ ປະນະ ພິກຂະເວ ທຸກຂັງ ອະຣິຍະສັຈຈັງ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ ກອະຣິຍະສັຈ ຄ ທຸກນີີ້ ມີຢ່
ຊາຕິປິ ທຸກຂາ
ຄ ຄວາມເກີດ ກເປັນທຸກ
ຊະຣາປິ ທຸກຂາ
ຄວາມແກ່ ກເປັນທຸກ
ມະຣະນັມປິ ທຸກຂັງ
ຄວາມຕາຍ ກເປັນທຸກ
ໂສກະປະຣິເທວະທຸກຂະໂທມະນັສສຸປາຍາສາປິ ທຸກຂາ ຄວາມໂສກ ຄວາມຮໍ່າໄຮຣາພັນ ຄວາມບສ
ໍ່ ະບາຍກາຍ
ຄວາມບສ
ໍ່ ະບາຍໃຈ ຄວາມຄັບແຄ້ນໃຈ ກເປັນທຸກ
ອັປປິເຍຫິ ສັມປະໂຍໂຄ ທຸກໂຂ
ຄວາມປະສົບກັບສິື່ງບໍ່ເປັນທີຮື່ ັກທີພ
ື່ ໃຈ ກເປັນທຸກ
ປິເຍຫິ ວິປປະໂຍໂຄ ທຸກໂຂ
ຄວາມພັດພາກຈາກສິື່ງເປັນທີຮື່ ັກທີພ
ື່ ໃຈ ກເປັນທຸກ
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ຍັມປິຈຊັງ ນະ ລະພະຕິ ຕັມປິ ທຸກຂັງ
ມີຄວາມປາຖນາສິື່ງໃດບໄໍ່ ດ້ສິື່ງນັ້ນ ນັ້ນກເປັນທຸກ
ສັງຂິຕເຕນະ ປັນຈຸປາທານັກຂັນທາ ທຸກຂາ
ວ່າໂດຍຫຍໍ້ອປຸ າທານຂັນທັງ ໕ ເປັນຕົວທຸກ
ອິທງັ ໂຂ ປະນະ ພິກຂະເວ ທຸກຂະສະມຸທະໂຍ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ກອະຣິຍະສັຈຄເຫຕໃຫ້
ເກີດທຸກນີີ້ມຢີ ່
ຍາຍັງ ຕັນຫາ
ນີຄ
ີ້ ຕັນຫາ
ໂປໂນພພະວິກາ
ອັນເປັນເຄື່ອງທາໃຫ້ມກ
ີ ານເກີດອີກ
ນັນທິຣາຄະສະຫະຄະຕາ
ອັນປະກອບຢ່ດ້ວຍຄວາມການັດດ້ວຍອານາດຄວາມເພີນ
ຕັຕຕະຣະ ຕັຕຕະຣາພິນັນທິນີ
ອັນເປັນເຄື່ອງທາໃຫ້ເພີນຢື່າງຍິື່ງໃນອາຣົມນັ້ນ ໆ
ເສຍຍະຖີທັງ
ໄດ້ແກ່ ຕັນຫາເຫລົົ່ານີີ້ ຄ
ກາມະຕັນຫາ
ຕັນຫາໃນກາມ
ພະວະຕັນຫາ
ຕັນຫາໃນຄວາມມີຄວາມເປັນ
ວິພະວະຕັນຫາ
ຕັນຫາໃນຄວາມບໍ່ມບ
ີ ເໍ່ ປັນ
ອິທງັ ໂຂ ປະນະ ພິກຂະເວ ທຸກຂະນິໂຣໂທ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ກອະຣິຍະສັຈຄຄວາມດັບບໍ່
ເຫລອແຫ່ງທຸກນີີ້ມີຢ່
ໂຍ ຕັສສາເຍວະ ຕັນຫາຍະ ອະເສສະວິຣາຄະນິໂຣໂທ ນີຄີ້ ຄວາມດັບສນິດເພາະຈາງໄປໂດຍບມ
ໍ່ ີເຫລອຂອງຕັນຫານັ້ນໆເອງ
ຈາໂຄ
ເປັນຄວາມສະລັດຖິີ້ມ
ປະຕິນສ
ິ ສັຄໂຄ
ເປັນຄວາມສະລັດຄນ
ມຸຕຕິ
ເປັນຄວາມປ່ອຍ
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ອະນາລະໂຍ
ເປັນຄວາມທາບໍ່ໃຫ້ມທ
ີ ອີື່ າສັຍ ຊຶື່ງຕັນຫານັ້ນ
ອິທງັ ໂຂ ປະນະ ພິກຂະເວ ທຸກຂະນິໂຣທະຄາມິນີ ປະຕິປະທາ ອະຣິຍະສັຈຈັງດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ກອະຣິຍະສັຈ
ຄຂໍ້ ປະຕິບັຕທີື່ທາສັຕໃຫ້ລຸເຖິງຄວາມດັບບໍ່ເຫລອແຫ່ງທຸກນີີ້ ມີຢ່
ອະຍະເມວະ ອະຣິໂຍ ອັຕຖັງຄິໂກ ມັຄໂຄ
ນີີ້ຄຂໍ້ປະຕິບັຕເປັນຫົນທາງອັນປະເສີດ ປະກອບດ້ວຍອົງ ໘ ປະການ
ເສຍຍະຖີທັງ
ໄດ້ແກ່ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ ຄ
ສັມມາທິຕຖິ
ຄວາມເຫັນຊອບ
ສັມມາສັງກັປໂປ
ຄວາມດາຣິຊອບ
ສັມມາວາຈາ
ການເວົ້າຈາຊອບ
ສັມມາກັມມັນໂຕ
ການທາການງານຊອບ
ສັມມາອາຊີໂວ
ການລ້ຽງຊີວິຕຊອບ
ສັມມາວາຍາໂມ
ຄວາມພາກພຽນຊອບ
ສັມມາສະຕິ
ຄວາມຣະນຶກຊອບ
ສັມມາສະມາທິ
ຄວາມຕັ້ງໃຈມັົ່ນຊອບ
ອິທງັ ທຸກຂັງ ອະຣິຍະສັຈຈັນຕິ ເມ ພິກຂະເວ, ປຸພເພ ອະນະນຸສສຸເຕສຸ ທັມເມສຸ, ຈັກຂຸງ ອຸທະປາທິ, ຍານັງ ອຸ
ທະປາທິ, ປັນຍາ ອຸທະປະທິ, ວິຊຊາ ອຸທະປາທິ, ອາໂລໂກ ອຸທະປາທິ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ຈັກຂຸເກີດຂຶນ
ີ້
ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ຍານເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ປັນຍາເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ວິຊຊາເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ແສງ
ສວ່າງ ເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ໃນທັມທີເື່ ຮົາບໍ່ເຄີຍຟັງມາແຕ່ກ່ອນ, ວ່າອະຣິຍະສັຈຄທຸກເປັນຢ່າງນີີ້ ຢ່າງນີີ້ ດັົ່ງນີີ້
ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂັງ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ປຣິນເຍຍຍັນຕິ
ວ່າ ກອະຣິຍະສັຈຄທຸກນັ້ນແລ ເປັນສິື່ງທີຄ
ື່ ວນການົດຮ້ ດັົ່ງນີີ້
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ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂັງ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ປຣິນຍາຕັນຕິ
ວ່າ ກອະຣິຍະສັຈຄທຸກນັ້ນແລ ເຮົາການົດຮໄ້ ດ້ແລ້ວ ດັົ່ງນີີ້
ອິທງັ ທຸກຂະສະມຸທະໂຍ ອະຣິຍະສັຈຈັນຕິ ເມ ພິກຂະເວ, ປຸພເພ ອະນະນຸສສຸເຕສຸ ທັມເມສຸ, ຈັກຂຸງ ອຸທະປາທິ,
ຍານັງ ອຸທະປາທິ, ປັນຍາ ອຸທະປາທິ, ວິຊຊາ ອຸທະປາທິ, ອາໂລໂກ ອຸທະປາທິ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ຈັກ
ຂຸເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ຍານເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ປັນຍາເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ວິຊຊາເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ,
ແສງສວ່າງເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ໃນທັມທີເື່ ຮົາບໍ່ເຄີຍຟັງມາແຕ່ກ່ອນ, ວ່າອະຣິຍະສັຈຄເຫຕໃຫ້ເກີດທຸກເປັນຢ່າງນີີ້
ຢ່າງນີີ້ ດັົ່ງນີີ້
ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂະສະມຸທະໂຍ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ປະຫາຕັພພັນຕິ
ວ່າ ກອະຣິຍະສັຈຄເຫຕໃຫ້ເກີດທຸກນັ້ນ
ແລ ເປັນສິື່ງທີື່ຄວນລະເສັຽ ດັງົ່ ນີີ້
ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂະສະມຸທະໂຍ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ປະຫີນັນຕິ
ວ່າ ກອະຣິຍະສັຈຄເຫຕໃຫ້ເກີດທຸກນັ້ນແລ
ເຮົາລະໄດ້ແລ້ວດັງົ່ ນີີ້
ອິທງັ ທຸກຂະນິໂຣໂທ ອະຣິຍະສັຈຈັນຕິ ເມ ພິກຂະເວ, ປຸພເພ ອະນະນຸສສຸ ເຕສຸ ທັມເມສຸ, ຈັກຂຸງ ອຸທະປາທິ,
ຍານັງ ອຸທະປາທິ, ປັນຍາ ອຸທະປາທິ, ວິຊຊາ ອຸທະປາທິ, ອາໂລໂກ ອຸທະປາທິ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,
ຈັກຂຸເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ຍານເກີດ ຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ປັນຍາເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ວິຊຊາເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່
ເຮົາ, ແສງສວ່າງເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ໃນທັມທີື່ເຮົາບເໍ່ ຄີຍຟັງມາແຕ່ກ່ອນ, ວ່າອະຣິຍະສັຈຄຄວາມດັບບໍ່ເຫລອ
ແຫ່ງທຸກເປັນຢ່າງນີີ້ ຢ່າງນີີ້ ດັົ່ງນີີ້
ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂະນິໂຣໂທ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ສັຈສິກາຕັພພັນຕິ
ວ່າ ກອະຣິຍະສັຈ ຄ ຄວາມດັບບເໍ່ ຫລອ
ແຫ່ງທຸກນັ້ນແລເປັນສິື່ງທີຄ
ື່ ວນທາໃຫ້ແຈ້ງ ດັົ່ງນີີ້
ຕັງໂຂ ປະນິທັງ ທຸກຂະນິໂຣໂທ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ສັຈສິກະຕັນຕິ
ວ່າ ກອະຣິຍະສັຈ ຄ ຄວາມດັບບເໍ່ ຫລອ
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ແຫ່ງທຸກ ນັ້ນແລ ເຮົາທາໃຫ້ແຈ້ງໄດ້ແລ້ວ ດັົ່ງນີີ້
ອິທງັ ທຸກຂະນິໂຣທະຄາມິນີປະຕິປະທາ ອະຣິຍະສັຈຈັນຕິ ເມ ພິກຂະເວ, ປຸພເພ ອະນະນຸສສຸເຕສຸ ທັມເມສຸ, ຈັກ
ຂຸງ ອຸທະປາທິ, ຍານັງ ອຸທະປາທິ, ປັນຍາ ອຸທະປາທິ, ວິຊຊາ ອຸທະປາທິ, ອາໂລໂກ ອຸທະປາທິ
ດກ່ອນ
ພິກຂຸທັງຫລາຍ, ຈັກຂຸເກີດຂຶີ້ນ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ຍານເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ປັນຍາເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ, ວິຊຊາເກີດ
ຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ແສງສວ່າງເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວແກ່ເຮົາ, ໃນທັມທີື່ເຮົາບໍ່ເຄີຍຟັງມາແຕ່ກ່ອນ, ວ່າອະຣິຍະສັຈຄ ຂໍ້ປະຕິບັຕ
ທີທ
ື່ າສັຕໃຫ້ລຸເຖິງຄວາມດັບບໍ່ເຫລອແຫ່ງທຸກເປັນຢ່າງນີີ້ ນີຢີ້ ່າງ ດັົ່ງນີີ້
ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂະນິໂຣທະຄາມິນປີ ະຕິປະທາ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ພາເວຕັພພັນຕິ
ວ່າ ກອະຣິຍະສັຈ ຄ ຂໍ້
ປະຕິບັຕ ທີື່ທາ ສັຕໃຫ້ບັນລຸເຖິງຄວາມດັບບໍ່ເຫລອແຫ່ງທຸກນັ້ນແລ ເປັນສິື່ງທີຄ
ື່ ວນທາໃຫ້ເກີດມີ ດັົ່ງນີີ້
ຕັງ ໂຂ ປະນິທງັ ທຸກຂະນິໂຣທະຄາມິນປີ ະຕິປະທາ ອະຣິຍະສັຈຈັງ ພາວິຕັນຕິ
ວ່າ ກອະຣິຍະສັຈ ຄ
ຂໍ້ປະຕິບັຕທີື່ທາສັຕໃຫ້ບັນລຸເຖິງຄວາມດັບບໍ່ເຫລອແຫ່ງທຸກນັ້ນແລ ເຮົາທາໃຫ້ເກີດມີໄດ້ແລ້ວ ດັົ່ງນີີ້
ຍາວະກີວນ
ັ ຈະ ເມ ພິກຂະເວ, ອິເມສຸ ຈະຕສຸ ອະຣິຍະສັຈເຈສຸ, ເອວັນຕິປະຣິວຕ
ັ ຕັງ ທະວະທະສາກາຣັງ, ຍະຖາພ
ຕັງ ຍານະທັສສະນັງ ນະ ສຸວສ
ິ ທ
ຸ ທັງ ອະໂຫສິ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,ປັນຍາເຄື່ອງຮເ້ ຫັນຕາມທີື່ເປັນຈິງ,
ມີປະຣິວຕ
ັ ໓ ມີອາການ ໑໒ ເຊັົ່ນນັ້ນ, ໃນອະຣິຍະສັຈທັງ ໔ ເຫລົົ່ານີ,ີ້ ຍັງບເໍ່ ປັນຂອງບຣິສຸດໝົດຈົດດ້ວຍດີແກ່ເຮົາ,
ຢ່ພຽງໃດ
ເນວະ ຕາວາຫັງ ພິກຂະເວ ສະເທວະເກ ໂລເກ ສະມາຣະເກ ສະພຣັມມະເກ, ສັສສະມະນະພຣາມມະນິຍາ ປະຊາ
ຍະ ສະເທວະມະ ນຸສສາຍະ, ອະນຸຕຕະຣັງ ສັມມາສັມໂພທິງ ອະພິສມ
ັ ພຸທໂທ ປັຈຈັນຍາສິງ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງ
ຫລາຍ, ຕລອດກາລພຽງນັ້ນ, ເຮົາຍັງບໍ່ປະຕິຍານວ່າ ໄດ້ຕຣັສຮ້ພ້ອມສະເພາະແລ້ວ, ຊຶື່ງອະນຸຕຕະຣະສັມມາສັມໂພທິ
80 | P a g e

ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
ວັດໃໝ່ພທ

ຍານ, ໃນໂລກພ້ອມທັງເທວະໂລກ, ມາຣະໂລກ, ພຣົມມະໂລກ, ໃນໝ່ສັຕ ພ້ອມທັງສະມະນະພຣາມ, ພ້ອມທັງເທວະ
ດາ ແລະມະນຸສ
ຍະໂຕ ຈະ ໂຂ ເມ ພິກຂະເວ, ອິເມສຸ ຈະຕສຸ ອະຣິຍະສັຈເຈສຸ, ເອວັນຕິປະຣິວຕ
ັ ຕັງ ທະວະທະສາກາຣັງ, ຍະຖາພ
ຕັງ ຍານະທັສສະນັງ ສຸວສ
ິ ທ
ຸ ທັງ ອະໂຫສິ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເມື່ອໃດ ປັນຍາເຄື່ອງຮ້ເຫັນຕາມທີື່ເປັນ
ຈິງ, ມີປະຣິວຕ
ັ ໓ ມີອາການ ໑໒ ເຊັົ່ນນັ້ນ, ໃນອະຣິຍະສັຈທັງ ໔ ເຫລົົ່ານີີ້ ເປັນຂອງບຣິສຸດໝົດຈົດດ້ວຍດີແກ່ເຮົາ
ອະຖາຫັງ ພິກຂະເວ ສະເທວະເກ ໂລເກ ສະມາຣະເກ ສະພຣັມມະເກ, ສັສສະມະນະພຣາມມະນິຍາ ປະຊາຍະ ສະ
ເທວະມະນຸສສາຍະ, ອະນຸຕຕະຣັງ ສັມມາສັມໂພທິງ ອະພິສມ
ັ ພຸທໂທ ປັຈຈັນຍາສິງ
ເມື່ອນັ້ນ, ເຮົາຈຶື່ງປະຕິ
ຍານວ່າ ໄດ້ຕຣັສຮພ
້ ້ອມສະເພາະ ແລ້ວ, ຊຶື່ງອະນຸຕຕະຣະສັມມາສັມໂພທິຍານ, ໃນໂລກພ້ອມທັງເທວະໂລກ, ມາຣະ
ໂລກ, ພຣົມມະໂລກ, ໃນໝ່ສຕ
ັ ພ້ອມທັງສະມະນະພຣາມ, ພ້ອມທັງເທວະດາ ແລະມະນຸສ
ຍານັນຈະ ປະນະ ເມ ທັສສະນັງ ອຸທະປາທິ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ກຍານແລະທັສນະໄດ້ເກີດຂຶນ
ີ້ ແລີ້ວແກ່ເຮົາ
ອະກຸປປາ ເມ ວິມຕ
ຸ ຕິ
ວ່າຄວາມຫລຸດພົ້ນຂອງເຮົາບກ
ໍ່ ັບມາກາເລີບ
ອະຍະມັນຕິມາ ຊາຕິ
ຄວາມເກີດນີີ້ເປັນຄວາມເກີດຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ນັຕຖິທານິ ປຸນັພພະໂວ ຕິ . ບັດນີີ້ ຄວາມເກີດອີກຍ່ອມບມ
ໍ່ ີ ດັົ່ງນີີ້.
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7.9

ອະຣິຍະມັຄມີອົງຄ໌ 8 (ແປ)

(ຫັນທະ ມະຍັງ ອະຣິຍຕ
ັ ຖັງຄິກະມັຄຄະປາຖັງ ພະນາມະ ເສ)
ອະຍະເມວະ ອະຣິໂຍ ອັຕຖັງຄິໂກ ມັຄໂຄ ຫົນທາງນີີ້ແລ, ເປັນຫົນທາງອັນປະເສີດ, ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍອົງ ໘
ເສຍຍະຖີທັງ
ໄດ້ແກ່ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ ຄ:
ສັມມາທິຕຖິ
ຄວາມເຫັນຊອບ
ສັມມາສັງກັປໂປ
ຄວາມດາຣິຊອບ
ສັມມາວາຈາ
ການເວົ້າຈາຊອບ
ສັມມາກັມມັນໂຕ
ການທາການງານຊອບ
ສັມມາອາຊີໂວ
ການລ້ຽງຊີວິຕຊອບ
ສັມມາວາຍາໂມ
ຄວາມພາກພຽນຊອບ
ສັມມາສະຕິ
ຄວາມຣະນຶກຊອບ
ສັມມາສະມາທິ
ຄວາມຕັ້ງໃຈມັົ່ນຊອບ
(ອົງມັຄທີ ໑)
ກະຕະມາ ຈະ ພິກຂະເວ ສັມມາທິຕຖິ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ຄວາມເຫັນຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ?
ຍັງ ໂຂ ພິກຂະເວ ທຸກເຂ ຍານັງ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ຄວາມຮອ້ ັນໃດເປັນຄວາມຮໃ້ ນທຸກ
ທຸກຂະສະມຸທະເຍ ຍານັງ
ເປັນຄວາມຮ້ໃນເຫຕໃຫ້ເກີດທຸກ
ທຸກຂະນິໂຣເທ ຍານັງ
ເປັນຄວາມຮ້ໃນຄວາມດັບແຫ່ງທຸກ
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ທຸກຂະນິໂຣທະຄາມິນຍິ າ ປະຕິປະທາຍະ ຍານັງ ເປັນຄວາມຮ້ໃນທາງດາເນີນໃຫ້ເຖິງຄວາມດັບແຫ່ງທຸກ
ອະຍັງ ວຸຈຈະຕິ ພິກຂະເວ ສັມມາທິຕຖິ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອັນນີເີ້ ຮົາກ່າວວ່າ ຄວາມເຫັນຊອບ
(ອົງມັຄທີ ໒)
ກະຕະໂມ ຈະ ພິກຂະເວ ສັມມາສັງກັປໂປ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ຄວາມດາຣິຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ?
ເນກຂັມມະສັງກັປໂປ
ຄວາມດາຣິໃນການອອກຈາກກາມ
ອະພະຍາປາທະສັງກັປໂປ
ຄວາມດາຣິໃນການບໍ່ມຸ່ງຮ້າຍ
ອະວິຫງິ ສາສັງກັປໂປ
ຄວາມດາຣິໃນການບໍ່ບຽດບຽນ
ອະຍັງ ວຸຈຈະຕິ ພິກຂະເວ ສັມມາສັງກັປໂປ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອັນນີເີ້ ຮົາກ່າວວ່າ ຄວາມດາຣິຊອບ
(ອົງມັຄທີ ໓)
ກະຕະມາ ຈະ ພິກຂະເວ ສັມມາວາຈາ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ການເວົ້າຈາຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ?
ມຸສາວາທາ ເວຣະມະນີ
ເຈຕະນາເປັນເຄື່ອງເວັ້ນຈາກການເວົ້າບຈໍ່ ິງ
ປິສນ
ຸ າຍະ ວາຈາຍະ ເວຣະມະນີ
ເຈຕະນາເປັນເຄື່ອງເວັ້ນຈາກການເວົ້າສສ
ໍ້ ຽດ
ຜະຣຸສາຍະ ວາຈາຍະ ເວຣະມະນີ
ເຈຕະນາເປັນເຄື່ອງເວັ້ນຈາກການເວົ້າຄາຫຍາບ
ສັມຜັບປະລາປາ ເວຣະມະນີ
ເຈຕະນາເປັນເຄື່ອງເວັ້ນຈາກການເວົ້າເພີເີ້ ຈີີ້
ອະຍັງ ວຸຈຈະຕິ ພິກຂະເວ ສັມມາວາຈາ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອັນນີເີ້ ຮົາກ່າວວ່າ ການເວົ້າຈາຊອບ
(ອົງມັຄທີ ໔)
ກະຕະໂມ ຈະ ພິກຂະເວ ສັມມາກັມມັນໂຕ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ການທາການງານຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ?
ປານາຕິປາຕາ ເວຣະມະນີ
ເຈຕະນາເປັນເຄື່ອງເວັ້ນຈາກການຂ້າ
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ອະທິນາທານາ ເວຣະມານີ
ເຈຕະນາເປັນເຄື່ອງເວັ້ນຈາກການຖເອົາສິື່ງຂອງທີື່ເຈົ້າຂອງບໄໍ່ ດ້ໃຫ້ແລ້ວ
ກາເມສຸ ມິຈສາຈະຣະ ເວຣະມານີ
ເຈຕະນາເປັນເຄື່ອງເວັ້ນຈາກການປະພຶດຜິດໃນກາມທັງຫລາຍ
ອະຍັງ ວຸຈຈະຕິ ພິກຂະເວ ສັມມາກັມມັນໂຕ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອັນນີເີ້ ຮົາກ່າວວ່າ ການທາການງານຊອບ
(ອົງອັຄທີ ໕)
ກະຕະໂມ ຈະ ພິກຂະເວ ສັມມາອາຊີໂວ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ການລ້ຽງຊີວຕ
ິ ຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ?
ອິທະ ພິກຂະເວ ອະຣິຍະສາວະໂກ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ສາວົກຂອງພຣະອະຣິຍະເຈົ້າໃນທັມວິນັຍນີີ້
ມິຈສາອາຊີວັງ ປະຫາຍະ
ລະການລ້ຽງຊີວຕ
ິ ທີື່ຜິດເສັຽ
ສັມມາອາຊີເວນະ ຊີວກ
ິ ງັ ກັປເປຕິ
ຍ່ອມສາເຣັດຄວາມເປັນຢ່ດ້ວຍການລ້ຽງຊີວຕ
ິ ທີຊື່ ອບ
ອະຍັງ ອຸຈຈະຕິ ພິກຂະເວ ສັມມາອາຊີໂວ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອັນນີີ້ເຮົາກ່າວວ່າ ການລ້ຽງຊີວຕ
ິ ຊອບ
(ອົງມັຄທີ ໖)
ກະຕະໂມ ຈະ ພິກຂະເວ ສັມມາວາຍາໂມ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ຄວາມພາກພຽນຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ?
ອິທະ ພິກຂະເວ ພິກຂຸ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ພິກຂຸໃນທັມວິນັຍນີີ້
ອະນຸປປັນນານັງ ປາປະການັງ ອະກຸສະລານັງ ທັມມານັງ ອະນຸປປາທາຍະ, ສັນທັງ ຊະເນຕິ, ວາຍະມາຕິ, ວິຣຍິ ງັ
ອາຣະພະຕິ, ຈິຕຕັງ ປັຄຄັນຫາຕິ ປະທະຫະຕິ
ຍ່ອມທາຄວາມພໃຈໃຫ້ເກີດຂຶນ
ີ້ , ຍ່ອມພະຍາຍາມປາຣົບ
ຄວາມພຽນ, ປະຄອງຕັ້ງຈິຕໄວ້, ເພື່ອຈະຍັງອະກຸສົລລະທັມອັນເປັນບາບທີຍື່ ັງບເໍ່ ກີດ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶນ
ີ້
ອຸປປັນນານັງ ປາປະການັງ ອະກຸສະລານັງ ທັມມານັງ ປະຫາຍະ, ສັນທັງ ຊະເນຕິ, ວາຍະມະຕິ, ວິຣຍິ ງັ ອາຣະພະຕິ,
ຈິຕຕັງ ປັຄຄັນຫາຕິ ປະທະຫະຕິ
ຍ່ອມທາຄວາມພໃຈໃຫ້ເກີດຂຶນ
ີ້ , ຍ່ອມພະຍາຍາມປາຣົບ
ຄວາມພຽນ, ປະຄອງຕັ້ງຈິຕໄວ້, ເພື່ອຈະລະອະກຸສົລລະທັມອັນເປັນບາບທີເື່ ກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວ
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ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
ວັດໃໝ່ພທ

ອະນຸປປັນນານັງ ກຸສະລານັງ ທັມມານັງ ອຸປປາທາຍະ, ສັນທັງ ຊະເນຕິ, ວາຍະມະຕິ ວິຣຍິ ງັ ອາຣະພະຕິ, ຈິຕຕັງ
ປັຄຄັນຫາຕິ ປະທະຫະຕິ
ຍ່ອມທາຄວາມພໃຈໃຫ້ເກີດຂຶນ
ີ້ , ຍ່ອມພະຍາຍາມປະຣົບ
ຄວາມພຽນ, ປະຄອງຕັ້ງຈິຕໄວ້, ເພື່ອຈະຍັງກຸສົລລະທັມທີຍື່ ັງບເໍ່ ກີດໃຫ້ເກີດຂຶນ
ີ້
ອຸປປັນນານັງ ກຸສະລານັງ ທັມມານັງ ຖິຕິຍາ, ອະສັມໂມສາຍະ ພິໂຍພາວາຍະ, ເວປຸລລາຍະ, ພາວະນາຍະ, ປາຣິປ
ຣິຍາ, ສັນທັງ ຊະເນຕິ, ວາຍະມະຕິ ວິຣຍິ ງັ ອາຣະພະຕິ, ຈິຕຕັງ ປັຄຄັນຫາຕິ ປະທະຫະຕິ
ຍ່ອມທາຄວາມພໃຈໃຫ້ເກີດຂຶນ
ີ້ , ຍ່ອມພະຍາຍາມປາຣົບຄວາມພຽນ, ປະຄອງຕັ້ງຈິຕໄວ້, ເພື່ອຄວາມຕັ້ງຢ່,
ຄວາມບເໍ່ ລິເລອນ, ຄວາມງອກງາມຍິື່ງຂຶນ
ີ້ , ຄວາມໄພບນ, ຄວາມຈະເຣີນ, ຄວາມເຕັມຮອບແຫ່ງກຸສົລລະທັມທີື່
ເກີດຂຶນ
ີ້ ແລ້ວ
ອະຍັງ ວຸຈຈະຕິ ພິກຂະເວ ສັມມາວາຍາໂມ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອັນນີເີ້ ຮົາກ່າວວ່າ ຄວາມພາກພຽນຊອບ.
(ອົງມັຄທີ ໗)
ກະຕະມາ ຈະ ພິກຂະເວ ສັມມາສະຕິ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ຄວາມຣະນຶກຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ?
ອິທະ ພິກຂະເວ ພິກຂຸ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ພິກຂຸໃນທັມວິນັຍນີີ້
ກາເຍ ກາຍານຸປສ
ັ ສີ ວິຫະຣະຕິ
ຍ່ອມເປັນຜພ
້ ິຈາຣະນາເຫັນກາຍໃນກາຍຢ່ເປັນປະຈາ
ອາຕາປີ ສັມປະຊາໂນ ສະຕິມາ, ວິເນຍຍະ ໂລເກ ອະພິຊຊາໂທມະນັສສັງ
ມີຄວາມພຽນເຄື່ອງເຜົາກິເລສ,
ມີສັມປະຊັນຍະ ມີສະຕິ, ຖອນຄວາມພໃຈ ແລະຄວາມບພ
ໍ່ ໃຈໃນໂລກອອກເສັຽໄດ້
ເວທະນາສຸເວທະນານຸປສ
ັ ສິ ວິຫະຣະຕິ
ຍ່ອມເປັນຜພ
້ ິຈາຣະນາເຫັນເວທະນາໃນເວທະນາທັງຫລາຍຢ່ເປັນປະຈາ
ອາຕາປີ ສັມປະຊາໂນ ສະຕິມາ, ວິເນຍຍະ ໂລເກ ອະພິຊຊາໂທມະນັສສັງ
ມີຄວາມພຽນເຄື່ອງເຜົາກິເລສ,
ມີສັມປະຊັນຍະ ມີສະຕິ, ຖອນຄວາມພໃຈ ແລະຄວາມບພ
ໍ່ ໃຈໃນໂລກອອກເສັຽໄດ້
85 | P a g e

ບົດສູດມົນຕ໌ ເຊົາົ້ -ແລງ (ແປ)

ຈິຕເຕ ຈິຕຕານຸປສ
ັ ສີ ວິຫະຣະຕິ
ຍ່ອມເປັນຜພ
້ ິຈາຣະນາເຫັນຈິຕໃນຈິຕຢເ່ ປັນປະຈາ
ອາຕາປີ ສັມປະຊາໂນ ສະຕິມາ, ວິເນຍຍະ ໂລເກ ອະພິຊຊາໂທມະນັສສັງ
ມີຄວາມພຽນເຄື່ອງເຜົາກິເລສ,
ມີສັມປະຊັນຍະ ມີສະຕິ, ຖອນຄວາມພໃຈ ແລະຄວາມບໍ່ພໃຈໃນໂລກອອກເສັຽໄດ້
ທັມເມສຸ ທັມມານຸປສ
ັ ສີ ວິຫະຣະຕິ
ຍ່ອມເປັນຜພ
້ ິຈາຣະນາເຫັນທັມໃນທັມທັງຫລາຍຢເ່ ປັນປະຈາ
ອາຕາປີ ສັມປະຊາໂນ ສະຕິມາ, ວິເນຍຍະ ໂລເກ ອະພິຊຊາໂທມະນັສສັງ
ມີຄວາມພຽນເຄື່ອງເຜົາກິເລສ,
ມີສັມປະຊັນຍະ ມີສະຕິ, ຖອນຄວາມພໃຈ ແລະຄວາມບໍ່ພໃຈໃນໂລກອອກເສັຽໄດ້
ອະຍັງ ວຸຈຈະຕິ ພິກຂະເວ ສັມມາສະຕິ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອັນນີເີ້ ຮົາກ່າວວ່າ ຄວາມຣະນຶກຊອບ.
(ອົງມັຄທີ ໘)
ກະຕະໂມ ຈະ ພິກຂະເວ ສັມມາສະມາທິ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ຄວາມຕັ້ງໃຈມັົ່ນຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ?
ອິທະ ພິກຂະເວ ພິກຂຸ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ພິກຂຸໃນທັມວິນັຍນີີ້
ວິວິຈເຈວະ ກາເມຫິ
ສງັດແລ້ວຈາກກາມທັງຫລາຍ
ວິວຈິ ຈະ ອະກຸສະເລຫິ ທັມເມຫິ
ສງັດແລ້ວຈາກທັມທີເື່ ປັນອະກຸສົລທັງຫລາຍ
ສະວິຕັກກັງ ສະວິຈາຣັງ, ວິເວກະຊັງ, ປິຕິສຂຸ ງັ ປະຖະມັງຊານັງ ອຸປະສັມປັຊຊະ ວິຫະຣະຕິ
ເຂົ້າເຖິງປະຖົມມະຊານ, ປະກອບດ້ວຍວິຕົກ ວິຈານ, ມີປຕ
ິ ິ ແລະສຸກອັນເກີດຈາກວິເວກແລ້ວແລຢ່
ວິຕັກກະວິຈາຣະນັງ ວປະສະມາ
ເພາະຄວາມທີວື່ ິຕົກວິຈານທັງ ໒ ລະງັບລົງ
ອັຊຊັຕຕັງ ສັມປະສາທະນັງ ເຈຕະໂສ, ເອໂກທິພາວັງ, ອະວິຕັກກັງ ອະວິຈາຣັງ, ສະມາທິຊງັ ປີຕິສຂຸ ງັ ທຸຕິຍງັ ຊາ
ນັງ ອຸປະສັມ ປັຊຊະ ວິຫະຣະຕິ
ເຂົ້າເຖິງທຸຕິຍະຊານ, ເປັນເຄື່ອງຜ່ອງໃສແຫ່ງໃຈໃນພາຍໃນ, ໃຫ້
ສະມາທິ ເປັນທັມອັນເອກຜຸດຂຶນ
ີ້ , ບໍ່ມີ ວິຕົກບໍ່ມວີ ຈິ ານ, ມີແຕ່ປີຕິ ແລະສຸກອັນເກີດຈາກສະມາທິແລ້ວແລຢ່
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ປີຕຍິ າ ຈະ ວິຣາຄາ
ອັນນຶື່ງ ເພາະຄວາມຈາງຄາຍໄປແຫ່ງປີຕິ
ອຸເປກຂະໂກ ຈະ ວິຫະຣະຕິ, ສະໂຕ ຈະ ສັມປະຊາໂນ
ຍ່ອມເປັນຜຢ້ ່ອຸເບກຂາ, ມີສະຕິແລະສັມປະຊັນຍະ
ສຸຂັນຈະ ກາເຍນະ ປະຕິສງັ ເວເທຕິ
ແລະຍ່ອມສເວີຍຄວາມສຸກດ້ວຍນາມກາຍ
ຍັນຕັງ ອະຣິຍາ ອາຈິກຂັນຕິ, ອຸເປກຂະໂກ ສະຕິມາ ສຸຂະວິຫາຣີຕິ
ຊະນິດທີພ
ື່ ຣະອະຣິຍະເຈົ້າທັງຫລາຍ,
ຍ່ອມກ່າວສັນລະ ເສີນຜ້ນນ
ັ້ ວ່າ, ເປັນຜ້ຢອ່ ເຸ ບກຂາມີສະຕິຢ່ເປັນປກກະຕິສຸກ ດັົ່ງນີີ້
ຕະຕິຍງັ ຊານັງ ອຸປະສັມປັຊຊະ ວິຫະຣະຕິ
ເຂົ້າເຖິງຕະຕິຍະຊານ ແລ້ວແລຢ່
ສຸຂັສສະ ຈະ ປະຫານາ
ເພາະລະສຸກເສັຽໄດ້
ທຸກຂັສສະ ຈະ ປະຫານາ
ແລະເພາະລະທຸກເສັຽໄດ້
ປຸພເພວະ ໂສມະນັສສະໂທມະນັສສານັງ ອັຕຖັງຄະມາ
ເພາະຄວາມດັບໄປແຫ່ງໂສມະນັສແລະໂທມະນັສທັງ ໒ ໃນກາລກ່ອນ
ອະທຸກຂະມະສຸຂງັ ອຸເປກຂາສະຕິປາຣິສທ
ຸ ທິງ, ຈະຕຸຕຖັງ ຊານັງ ອຸປະສັມປັຊຊະ ວິຫະຣະຕິ ເຂົ້າເຖິງ ຈະຕຸຕຖະ
ຊານ, ບໍ່ມທ
ີ ຸກບໍ່ມສ
ີ ຸກ, ມີແຕ່ຄວາມທີສ
ື່ ະຕິເປັນທັມມະຊາດບຣິສຸດເພາະອຸເບກຂາ ແລ້ວແລຢ່
ອະຍັງ ວຸຈຈະຕິ ພິກຂະເວ ສັມມາສະມາທິ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອັນນີເີ້ ຮົາກ່າວວ່າ ຄວາມຕັ້ງໃຈໝັ້ນຊອບ.
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7.10 ພຸທທະພາສິຕສາຄັນໃນອານາປານະສະຕິສູຕຣ໌ (ແປ)
ຂັ້ນຂອງການຝຶກອານາປານະສະຕິທສ
ີື່ ົມບນ

(ຫັນທະ ມະຍັງ ນານາສາຣັຕຖະ ອານາປານະສະຕິ ພຸທທະພາສິຕັງ ປາຖັງ ພະນາມະ ເສ)
ອະຍັມປິ ໂຂ ພິກຂະເວ, ອານາປານະສະຕິ ສະມາທິ ພາວິໂຕ ພະຫຸລີກະໂຕ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອານາປານະສະຕິສະມາທິ ອັນບຸກຄົນຈະເຣີນໃຫ້ມາກ ທາໃຫ້ມາກແລ້ວ
ສັນໂຕ ເຈວະ ປະນີໂຕ ຈະ ອະເສຈະນະໂກ ຈະ
ຍື່ອມເປັນສະພາບອັນສງົບ ປະນີດແລະຊນ
ື່ ໃຈ
ສຸໂຂ ຈະ ວິຫາໂຣ ອຸປປັນນຸປປັນເນ ຈະ, ປາປະເກ ອະກຸສະເລ ທັມເມ ຖານະໂສອັນຕະຣະທາເປຕິ ວປະສະເມຕິ
ເປັນທັມທີື່ທາໃຫ້ເກີດຄວາມຜາສຸກແຫ່ງຈິຕ, ແລະຍັງອະກຸສົລລະທັມອັນລາມົກທີື່ເກີດຂຶີ້ນແລ້ວໃຫ້ອັນຕະຣະ
ທານໄປໂດຍພະລັນ
ເສຍຍະຖາປິ ພິກຂະເວ ຄິມຫານັງ ປັຈສິເມ ມາເສ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເໝອນເດອນທ້າຍໆ ແຫ່ງຣະດຮ້ອນ
ອຫະຕັງ ຣະໂຊ ຊັລລັງ
ຝຸ່ນທຸລລ
ີ ະອອງຍ່ອມຟຸ້ງຂຶີ້ນ
ຕະເມນັງ ມະຫາອະກາລະເມໂຄ ຖານະໂສ ອັນຕະຣະທາເປຕິ ວປະສະເມຕິ
ຝນໃຫຍ່ບແ
ໍ່ ມ່ນລະດກາລຕົກລົງມາ, ຍ່ອມຍັງທຸລລ
ີ ະອອງນັ້ນ ໃຫ້ອັນຕະຣະທານສງົບໄປສັນໃດ
ເອວະເມ ໂຂ ພິກຂະເວ ອານາປານະສະຕິ ສະມາທິ ພາວິໂຕ ພະຫຸລກ
ີ ະໂຕ
ສະມາທິອັນປະກອບດ້ວຍສະຕິໃນລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ, ອັນບຸຄຄົນຈະເຣີນໃຫ້ມາກ ທາໃຫ້ມາກແລ້ວ
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ສັນໂຕ ເຈວະ ປະນີໂຕ ຈະ ອະເສຈະນະໂກ ຈະ
ຍ່ອມເປັນສະພາບອັນສງົບ ປະນີດແລະຊນ
ື່ ໃຈ
ສຸໂຂ ຈະ ວິຫາໂຣ ອຸປປັນນຸປປັນເນ ຈະ, ປາປະເກ ອະກຸສະເລ ທັມເມ ຖານະໂສອັນຕະຣະທາເປຕິ ວປະສະເມຕິ
ເປັນທັມທີື່ທາໃຫ້ເກີດຄວາມຜາສຸກແຫ່ງຈິຕ, ແລະຍັງອະກຸສົລລະທັມອັນລາມົກທີື່ເກີດຂຶີ້ນແລ້ວໃຫ້ອັນຕະຣະ
ທານໄປໂດຍພະລັນ
ອະຫັມປິ ສຸທັງ ພິກຂະເວ, ປພເພວະ ສັມໂພທາ ອະນະພິສມ
ັ ພຸທໂທ ໂພທິສຕ
ັ ໂຕວະ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເມື່ອກ່ອນແຕ່ເຮົາຍັງບຕ
ໍ່ ຣັສຮ້ ເຮົາຍັງເປັນໂພທິສັຕຢ່
ສະມາໂນ ອິມນ
ິ າ ວິຫາເຣນະ, ອານາປານະສະຕິ ພະຫຸລງັ ວິຫະຣາມິ
ເຮົາຍ່ອມເປັນຢດ
່ ້ວຍວິຫາຣະທັມ, ຄ ອານາປານະສະຕິນີີ້ແລ ເປັນສ່ວນມາກ
ຕັສສະ ມັຍຫັງ ພິກຂະເວ, ອິມນ
ິ າ ວິຫາເຣນະ ພະຫຸລງັ ວິຫະຣະໂຕ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເມື່ອເຮົາເປັນຢ່ດີ້ວຍວິຫາຣະທັມນີີ້ເປັນສ່ວນມາກແລ້ວ
ເນວະ ເມ ກາໂຍ ກິລະມະຕິ, ນະ ຈັກຂນິ ອະນຸປາທາຍະ, ຈະ ເມ ອາສະເວຫິ ຈິຕຕັງ ວິມຈຸ ຈະຕິ ດກ່ອນພິກຂຸທັງ
ຫລາຍ, ກາຍຂອງເຮົາບລ
ໍ່ າບາກ ຕາຂອງເຮົາບໍ່ລາບາກ, ຈິຕຂອງເຮົາກຫລຸດພົ້ນຈາກອາສະວະທັງປວງ, ເພາະຄວາມບຖ
ໍ່ ມັົ່ນ
ຕັສສະມາຕິຫະ ພິກຂະເວ ພິກຂ ເຈປິ ອາກັງເຂຍຍະ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະເຫຕນັ້ນແລ, ຖ້າພິກຂຸໃນທັມວິ
ນັຍນີີ້ຈັກເພິງື່ ຫວັງວ່າ
ເນວະ ເມ ກາໂຍປິ ກິລະເມຍຍະ, ນະ ຈັກຂນີ ອະນຸປາທາຍະ, ຈະ ເມ ອາສະເວຫິ ຈິຕຕັງ ວິມຈຸ ເຈຍຍາຕິ
ແມ່ນກາຍຂອງເຮົາກຈັກບລ
ໍ່ າບາກ, ຕາຂອງເຮົາກຈັກບໍ່ລາບາກ, ຈິຕຂອງເຮົາກຈັກເພິງື່ ຫລຸດພົ້ນຈາກອາສະວະ
ທັງປວງ, ເພາະຄວາມບໍ່ຖໝັ້ນແລ້ວ
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ອະຍະເມວະ ອານາປານະສະຕິ ສະມາທິ ສາທຸກງັ ມະນະສິກາຕັພໂພ
ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງທາໄວ້ໃນໃຈໃຫ້ດີໆ,
ຊຶງື່ ອານາປານະສະຕິສະມາທິນແ
ີີ້ ລ
ອານາປານະສະຕິ ພິກຂະເວ, ພາວິຕາ ພະຫຸລກ
ີ ະຕາ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອານາປານະສະຕິອັນບຸກຄົນຈະເຣີນທາ
ໃຫ້ມາກແລ້ວ
ມະຫັປຜະລາ ໂຫຕິ ມະຫານິສັງສາ
ຍ່ອມມີຜົນໃຫຍ່ ມີອານິສົງໃຫຍ່
ອານາປານະສະຕິ ພິກຂະເວ ພາວິຕາ ພະຫຸລກ
ີ ະຕາ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອານາປານະສະຕິອັນບຸກຄົນຈະເຣີນທາ
ໃຫ້ມາກແລ້ວ
ຈັຕຕາໂຣ ສະຕິປຕ
ັ ຖາເນ ປະຣິປເຣນຕິ
ຍ່ອມທາສະຕິປັຕຖານທັງ ໔ ໃຫ້ບຣິບນ
ຈັຕຕາໂຣ ສະຕິປຕ
ັ ຖານາ ພາວິຕາ ພະຫຸລກ
ີ ະຕາ
ສະຕິປັຕຖານທັງ ໔ ອັນບຸນຄົນຈະເຣີນທາໃຫ້ມາກແລ້ວ
ສັຕຕະໂພຊຊັງເຄ ປະຣິປເຣນຕິ
ຍ່ອມທາໂພຊຊົງທັງ ໗ ໃຫ້ບຣບ
ິ ນ
ສັຕຕະໂພຊຊັງຄາ ພາວິຕາ ພະຫຸລີກະຕາ
ໂພຊຊົງທັງ ໗ ອັນບຸກຄົນຈະເຣີນທາໃຫ້ມາກແລ້ວ
ວິຊຊາ ວິມຕ
ຸ ຕິງ ປະຣິປເຣນຕິ
ຍ່ອມທາວິຊຊາ ແລະວິມຸຕ ໃຫ້ບຣິບນ
ກະຖັງ ພາວິຕາ ຈະ ພິກຂະເວ, ອານາປານະສະຕິ ກະຖັງ ພະຫຸລີກະຕາ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ກອານາປານະສະຕິ
ອັນບຸກຄົນ ຈະເຣີນທາໃຫ້ມາກແລ້ວຢ່າງໃດເລົົ່າ?
ມະຫັປຜະລາ ໂຫຕິ ມະຫານິສັງສາ
ຈຶື່ງມີຜົນໃຫຍ່ ມີອານິສົງໃຫຍ່
ອິທະ ພິກຂະເວ ພິກຂຸ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ພິກຂຸໃນທັມວິນັຍນີີ້
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ອະຣັນຍະຄະໂຕ ວາ
ໄປແລ້ວສປ່ ່າ ກຕາມ
ຣຸກຂະມລະຄະໂຕ ວາ
ໄປແລ້ວສໂ່ ຄນໄມ້ ກຕາມ
ສຸນຍາຄາຣະຄະໂຕ ວາ
ໄປແລ້ວສ່ເຮອນວ່າງ ກຕາມ
ນິສທ
ີ ະຕິ ປັລລັງກັງ ອາພຸຊຕ
ິ ະວາ
ນັົ່ງຄຂ້ າເຂົ້າມາໂດຍຮອບແລ້ວ
ອຸຊງຸ ກາຍັງ ປະນິທາຍະ, ປະຣິມຂຸ ງັ ສະຕິງ ອຸປັຕຖະເປຕະວາ
ຕັ້ງກາຍຕົງ ດາລົງສະຕິມັົ່ນ
ໂສ ສະໂຕ ວະ ອັສສະສະຕິ, ສະໂຕ ປັສສະສະຕິ ພິກຂຸນັ້ນ ເປັນຜ້ມີສະຕິຢ່ນັົ່ນທຽວ ຫາຍໃຈເຂົ້າ ມີສະຕິຢ່ ຫາຍໃຈອອກ
໑. ທີຄັງ ວາ ອັສສະສັນໂຕ ທີຄງັ ອັສສະປັສສະສາມີຕິ ປະຊານາຕິ
ພິກຂຸນັ້ນ ເມື່ອຫາຍໃຈເຂົ້າຍາວ, ກຮ້ສຶກຕົວທົົ່ວເຖິງວ່າ ເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າຍາວ ອອກຍາວ ດັົ່ງນີີ້
໒. ຣັສສັງ ວາ ອັສສະສັນໂຕ ຣັສສັງ ອັສສະປັສສະສາມີຕິ ປະຊານາຕິ
ພິກຂຸນັ້ນ ເມື່ອຫາຍໃຈເຂົ້າສັ້ນ, ກຮສ
້ ຶກຕົວທົົ່ວເຖິງວ່າ ເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າສັ້ນ ອອກສັ້ນ ດັົ່ງນີີ້
໓. ສັພພະກາຍະປະຕິສັງເວທີ ອັສສະປັສສະສິສສາມີຕິ ສິກຂະຕິ
ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ້ຮພ
້ ້ອມສະເພາະຊຶງື່ ກາຍທັງປວງ(ກອງລົມ) ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍ
ໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້
໔. ປັສສັມພະຍັງ ກາຍະສັງຂາຣັງ ອັສສະປັສສະສິສສາມີຕິ ສິກຂະຕິ
ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ້ທາກາຍສັງຂາຣໃຫ້ຣະງັບຢ,່ ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້
(ຈົບຈະຕຸກກະທີ ໑ ກາຍານຸປສ
ັ ສະນາ)
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໕. ປີຕປິ ະຕິສງັ ເວທີ ອັສສະປັສສະສິສສາມີຕິ ສິກຂາຕິ
ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ້ຮພ
້ ້ອມສະເພາະຊຶງື່ ປີຕິ ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້
໖. ສຸຂະປະຕິສງັ ເວທີ ອັສສະປັສສະສິກສສາມີຕິ ສິກຂະຕິ
ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ້ຮພ
້ ້ອມສະເພາະຊຶງື່ ສຸກ ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້
໗. ຈິຕຕະສັງຂາຣະປະຕິສັງເວທີ ອັສສະປັສສະສິສສາມີຕິ ສິກຂະຕິ
ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ້ຮພ
້ ້ອມສະເພາະຊຶງື່ ຈິຕຕະສັງຂາຣ ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້
໘. ປັສສັມພະຍັງ ຈິຕຕະສັງຂາຣັງ ອັສສະປັສະສິສສາມີຕິ ສິກຂະຕິ
ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ້ທາຈິຕຕະສັງຂາຣໃຫ້ຣະງັບຢ່, ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້
(ຈົບຈະຕຸກກະທີ ໒ ເວທະນານຸປສ
ັ ສະນາ)
໙. ຈິຕຕະປະຕິສັງເວທີ ອັສສະປັສສະສິສສາມີຕິ ສິກຂະຕິ
ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ້ຮພ
້ ້ອມສະເພາະຊຶງື່ ຈຕ
ິ , ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້
໑໐. ອະພິປປະໂມທະຍັງ ຈິຕຕັງ ອັສສະປັສສະສິສສາມີຕິ ສິກຂະຕິ
ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ້ທາຈິຕໃຫ້ປຣາໂມດຍິື່ງຢ່, ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້
໑໑. ສະມາທະຫັງ ຈິຕຕັງ ອັສສະປັສສະສິສສາມີຕິ ສິກຂະຕິ
ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ້ທາຈຕ
ິ ໃຫ້ຕັ້ງມັົ່ນຢ່, ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້
໑໒. ວິໂມຈະຍັງ ຈິຕຕັງ ອັສສະປັສສະສິສສາມີຕິ ສິກຂະຕິ
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ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ້ທາຈິຕໃຫ້ປ່ອຍຢ,່ ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້

(ຈົບຈະຕຸກກະທີ ໓ ຈິຕຕານຸປສ
ັ ສະນາ)
໑໓. ອະນິຈຈານຸປສ
ັ ສີ ອັສສະປັສສະສິສສາມີຕິ ສິກຂະຕິ
ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ້ຕາມເຫັນຊຶງື່ ຄວາມບໍ່ທ່ຽງຢເ່ ປັນປະຈາ, ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້
໑໔. ວິຣາຄານຸປສ
ັ ສີ ອັສສະປັສສະສິສສາມີຕິ ສິກຂະຕິ

ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ້ຕາມເຫັນຊຶື່ງຄວາມຈາງຄາຍຢ່ເປັນປະຈາ, ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້

໑໕. ນິໂຣທານຸປສ
ັ ສີ ອັສສະປັສສະສິສສາມີຕິ ສິກຂະຕິ

ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ້ຕາມເຫັນຊຶື່ງຄວາມດັບບເໍ່ ຫລອຢເ່ ປັນປະຈາ,ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າຫາຍໃຈອອກດັົ່ງນີີ້

໑໖. ປະຕິນສ
ິ ສັຄຄານຸປສ
ັ ສີ ອັສສະປັສສະສິສສາມີຕິ ສິກຂະຕິ

ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທາໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜຕ
້ າມເຫັນຊຶື່ງຄວາມສະລັດຄນຢເ່ ປັນປະຈາ, ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້

(ຈົບຈະຕຸກກະທີ ໔ ທັມມານຸປສ
ັ ສະນາ)
ເອວັງ ພາວິຕາ ໂຂ ພິກຂະເວ ອານາປານະສະຕິ ເອວັງ ພະຫຸລີກະຕາ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອານາປານະສະຕິອັນບຸກຄົນຈະເຣີນແລ້ວ, ທາໃຫ້ມາກແລ້ວ, ຢ່າງນີີ້ແລ
ມະຫັປຜະລາ ໂຫຕິ ມະຫານິສັງສາ
ຍ່ອມມີຜົລໃຫຍ່ ມີອານິສົງໃຫຍ່
ອິຕ…
ິ
ດ້ວຍປະກາຣ ສະນີແ
ີ້ ລ.
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7.11 ອິທັປປັຈຈະຍະຕາໃນປະຕິຈຈະສະມຸປບາທ
(ຫັນທະ ມະຍັງ ປະຕິຈຈະສະມຸປປາທະທັມເມສຸ ອິທັປປັຈຈະຍະຕາທິ ທັມມະປາຖັງ ພະນາມະ ເສ)
ກະຕະໂມ ຈະ ພິກຂະເວ ປະຕິຈຈະສະມຸປປາໂທ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ ກປະຕິຈຈະສະມຸປບາຕ, ເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ?
໑. ຊາຕິປຈັ ຈະຍາ ພິກຂະເວ ຊະຣາມະຣະນັງ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະຊາຕເປັນປັຈຈັຍ ຊະຣາມະຣະນະຍ່ອມມີ
ອຸປປາທາ ວາ ພິກຂະເວ ຕະຖາຄະຕານັງ, ອະນຸປປາທາ ວາ ຕະຖາຄະຕານັງ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງ
ຫລາຍ, ເພາະເຫຕທີພ
ື່ ຣະຕະຖາຄົຕທັງຫລາຍ, ຈະບັງເກີດຂຶີ້ນກຕາມ, ຈະບໍ່ບັງເກີດຂຶີ້ນກຕາມ
ຖິຕາວະ ສາ ທາຕຸ
ທັມມະທາຕນັ້ນ, ຍ່ອມຕັ້ງຢື່ແລ້ວ ນັົ່ນທຽວ
ທັມມັຕຖິຕະຕາ
ຄ ຄວາມຕັ້ງຢແ
່ ຫ່ງທັມມະດາ
ທັມມະນິຍາມະຕາ
ຄ ຄວາມເປັນກົດຕາຍຕົວແຫ່ງທັມມະດາ
ອິທປັ ປັຈຈະຍະຕາ
ຄ ຄວາມທີເື່ ມື່ອມີສິື່ງນີີ້ ສິື່ງນີີ້ເປັນປັຈຈັຍ, ສິື່ງນີີ້ ສິື່ງນີີ້ຈຶື່ງເກີດຂຶີ້ນ
ຕັງ ຕະຖາຄະໂຕ ອະພິສມ
ັ ພຸຊຊະຕິ ອະພິສະເມຕິ
ຕະຖາຄົຕຍື່ອມຮ້ພ້ອມສະເພາະ, ຍ່ອມເຖິງພ້ອມສະເພາະ,
ຊຶື່ງທັມມະທາຕນັ້ນ
ອະພິສມ
ັ ພຸຊຊິຕຕະວາ ອະພິສະເມຕຕະວາ
ຄັນຮ້ພ້ອມສະເພາະແລ້ວ, ເຖິງພ້ອມສະເພາະແລ້ວ
ອາຈິກຂະຕິ ເທເສຕິ
ຍ່ອມບອກ, ຍ່ອມສະແດງ
ປັນຍະເປຕິ ປັຕຖະເປຕິ
ຍ່ອມບັນຍັຕ, ຍ່ອມຕັ້ງຂຶນ
ີ້ ໄວ້
ວິວະຣະຕິ ວິພະຊະຕິ
ຍ່ອມເປີດເຜີຍ, ຍ່ອມຈາແນກແຈກແຈງ
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ອຸຕຕານີກະໂຣຕິ
ຍ່ອມທາໃຫ້ເປັນເໝອນການຫງາຍຂອງທີຄ
ື່ ວໍ້າ
ປັສສະຖາຕິ ຈາຫະ, ຊາຕິປຈັ ຈະຍາ ພິກຂະເວ ຊະຣາມະຣະນັງ
ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ, ດກ່ອນພິກຂຸ
ທັງຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ ເພາະຊາຕເປັນປັຈຈັຍ ຊະຣາມະຣະນະຍື່ອມມີ
ອິຕິ ໂຂ ພິກຂະເວ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະເຫຕດັງົ່ ນີີ້ ແລ
ຍາ ຕັຕຕະຣະຕະຖະຕາ
ທັມມະທາຕໃດ, ໃນກຣະນີນັ້ນ, ອັນເປັນຕະຖະຕາ, ຄຄວາມເປັນຢ່າງນັ້ນ
ອະວິຕະຖະຕາ
ເປັນອະວິຕະຖະຕາ, ຄຄວາມບໍ່ຜິດໄປຈາກຄວາມເປັນຢ່າງນັ້ນ
ອະນັນຍະຖະຕາ
ເປັນອະນັນຍະຖະຕາ, ຄຄວາມບເໍ່ ປັນໄປໂດຍປະການອື່ນ
ອິທປັ ປັຈຈະຍະຕາ
ເປັນອິທັປປັຈຈະຍະຕາ, ຄຄວາມທີເື່ ມື່ອມີສິື່ງນີີ້ສິື່ງນີີ້ເປັນປັຈຈັຍ, ສິື່ງນີີ້ ສິື່ງນີີ້ ຈຶື່ງເກີດຂຶີ້ນ
ອະຍັງ ວຸຈຈະຕິ ພິກຂະເວ ປະຕິຈຈະສະມຸປປາໂທ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ທັມນີ,ີ້ ເຮົາຮຽກວ່າປະຕິຈຈະ
ສະມຸປບາຕ ຄທັມອັນເປັນທັມມະຊາດ, ອາສັຍກັນແລ້ວເກີດຂຶີ້ນ
໒. ພະວະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ຊາຕິ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະພົບເປັນປັຈຈັຍ, ຊາດຍ່ອມມີ
ປັສສະຖາຕິ ຈາຫະ, ພະວະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ຊາຕິ ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ: ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,
ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ, ເພາະພົບເປັນປັຈຈັຍ, ຊາດຍ່ອມມີ
໓. ອຸປາທານະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ພະໂວ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະອຸປະທານເປັນປັຈຈັຍ, ພົບຍ່ອມມີ
ປັສສະຖາຕິ ຈາຫະ, ອຸປາທານະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ພະໂວ
ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ, ດກ່ອນພິກຂຸ
ທັງຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ, ເພາະອຸປາທານເປັນປັຈຈັຍ, ພົບຍ່ອມມີ
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໔. ຕັນຫາປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ອຸປາທານັງ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະຕັນຫາເປັນປັຈຈັຍ, ອຸປາທານຍ່ອມມີ
ປັສສະຖາຕິ ຈາຫະ, ຕັນຫາປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ອຸປາທານັງ ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ, ດກ່ອນພິກຂຸທັງ
ຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ, ເພາະຕັນຫາເປັນປັຈຈັຍ, ອຸປະທານຍ່ອມມີ
໕. ເວທະນາປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ຕັນຫາ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະເວທະນາເປັນປັຈຈັຍ, ຕັນຫາຍ່ອມມີ
ປັສສະຖາຕິ ຈາຫະ, ເວທະນາປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ຕັນຫາ ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ, ດກ່ອນພິກຂຸທັງ
ຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ, ເພາະເວທະນາເປັນປັຈຈັຍ, ຕັນຫາຍ່ອມມີ
໖. ຜັສສະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ເວທະນາ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະຜັສສະເປັນປັຈຈັຍ, ເວທະນາຍ່ອມມີ
ປັສສະຖາຕິ ຈາຫະ, ຜັສສະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ເວທະນາ ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ, ດກ່ອນພິກຂຸທັງ
ຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ, ເພາະຜັສສະເປັນປັຈຈັຍ, ເວທະນາຍ່ອມມີ
໗. ສະລາຍະຕະນະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ຜັສໂສ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະສະລາຍະຕະນະເປັນປັຈຈັຍ, ຜັສສະຍ່ອມມີ
ປັສສະຖາຕິ ຈາຫະ, ສະລາຍະຕະນະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ຜັສໂສ
ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ, ດກ່ອນ
ພິກຂຸທັງຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ, ເພາະສະລາຍະຕະນະເປັນປັຈຈັຍ, ຜັສສະຍ່ອມມີ
໘. ນາມະຣປະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ສະລາຍະຕະນັງ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະນາມະຮປເປັນປັຈຈັຍ, ສະລາ
ຍະຕະນະຍ່ອມມີ
ປັສສະຖາຕິ ຈາຫະ, ນາມະຣປະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ສະລາຍະຕະນັງ ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ, ດກ່ອນ
ພິກຂຸທັງຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ, ເພາະນາມະຮປເປັນປັຈຈັຍ, ສະລາຍະຕະນະຍ່ອມມີ
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໙. ວິນຍານະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ນາມະຣປັງ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະວິນຍານເປັນປັຈຈັຍ, ນາມະຮປຍ່ອມມີ
ປັສສະຖາຕິ ຈາຫະ, ວິນຍານະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ນາມະຣປັງ
ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ, ດ
ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ, ເພາະວິນຍານເປັນປັຈຈັຍ, ນາມະຮປຍ່ອມມີ
໑໐.ສັງຂາຣະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ວິນຍານັງ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະສັງຂາຣເປັນປັຈຈັຍ, ວິນຍານຍ່ອມມີ
ປັສສະຖາຕິ ຈາຫະ, ສັງຂາຣະປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ວິນຍານັງ
ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ, ດກ່ອນພິກຂຸ
ທັງຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ, ເພາະສັງຂາຣເປັນປັຈຈັຍ, ວິນຍານຍ່ອມມີ
໑໑.ອະວິຊຊາປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ສັງຂາຣາ ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະອະວິຊຊາເປັນປັຈຈັຍ, ສັງຂາຣຍ່ອມມີ
ອຸປປາທາ ວາ ພິກຂະເວ ຕະຖາຄະຕານັງ, ອະນຸປປາທາ ວາ ຕະຖາຄະຕານັງ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,
ເພາະເຫຕທີພ
ື່ ຣະຕະຖາຄົຕທັງຫລາຍ, ຈະບັງເກີດຂຶີ້ນກຕາມ, ຈະບບ
ໍ່ ັງເກີດຂຶນ
ີ້ ກຕາມ
ຖິຕາ ວະ ສາ ທາຕຸ
ທັມມະທາຕນັ້ນ, ຍ່ອມຕັ້ງຢແ
່ ລ້ວ, ນັົ່ນທຽວ
ທັມມັຕຖິຕະຕາ
ຄ ຄວາມຕັ້ງຢແ
່ ຫ່ງທັມມະດາ
ທັມມະນິຍາມະຕາ
ຄ ຄວາມເປັນກົດຕາຍຕົວແຫ່ງທັມມະດາ
ອິທປັ ປັຈຈະຍະຕາ
ຄ ຄວາມທີເື່ ມື່ອມີສິື່ງນີີ້ ສິື່ງນີີ້ເປັນປັຈຈັຍ, ສິື່ງນີີ້ ສິື່ງນີີ້ຈຶື່ງເກີດຂຶີ້ນ
ຕັງ ຕະຖາຄະໂຕ ອະພິສມ
ັ ພຸຊຊະຕິ ອະພິສະເມຕິ ຕະຖາຄົຕຍ່ອມຮພ
້ ້ອມສະເພາະ, ຍ່ອມເຖິງພ້ອມສະເພາະ,
ຊຶື່ງທັມມະທາຕນັ້ນ
ອະພິສມ
ັ ພຸຊຊິຕະວາ ອະພິສະເມຕຕະວາ
ຄັນຮ້ພ້ອມສະເພາະແລ້ວ, ເຖິງພ້ອມສະເພາະແລ້ວ
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ອາຈິກຂະຕິ ເທເສຕິ
ຍ່ອມບອກ, ຍ່ອມສະແດງ
ປັນຍະເປຕິ ປັຕຖະເປຕິ
ຍ່ອມບັນຍັຕ, ຍ່ອມຕັ້ງຂຶນ
ີ້ ໄວ້
ວິວະຣະຕິ ວິພະຊະຕິ
ຍ່ອມເປີດເຜີຍ, ຍ່ອມຈາແນກແຈກແຈງ
ອຸຕຕານີກະໂຣຕິ
ຍ່ອມທາໃຫ້ເປັນເໝອນການຫງາຍຂອງທີຄ
ື່ ວໍ້າ
ປັສສະຖາຕິ ຈາຫະ, ອະວິຊຊາປັຈຈະຍາ ພິກຂະເວ ສັງຂາຣາ
ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ, ດກ່ອນພິກຂຸ
ທັງຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ, ເພາະອະວິຊຊາເປັນປັຈຈັຍ, ສັງຂາຣຍ່ອມມີ
ອິຕິ ໂຂ ພິກຂະເວ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະເຫຕດັງົ່ ນີີ້ ແລ
ຍາຕັຕຕະຣະຕະຖະຕາ
ທັມມະທາຕໃດ, ໃນກຣະນີນັ້ນ, ອັນເປັນຕະຖະຕາ, ຄຄວາມເປັນຢ່າງນັ້ນ
ອະວິຕະຖະຕາ
ເປັນ ອະວິຕະຖະຕາ, ຄຄວາມບຜ
ໍ່ ິດໄປຈາກຄວາມເປັນຢ່າງນັ້ນ
ອະນັນຍະຖະຕາ
ເປັນອະນັນຍະຖະຕາ, ຄຄວາມບເໍ່ ປັນໄປໂດຍປະການອື່ນ
ອິທັປປັຈຈະຍະຕາ
ເປັນອິທັປປັຈຈະຍະຕາ, ຄຄວາມທີເື່ ມື່ອມີສິື່ງນີີ້ສິື່ງນີີ້ເປັນປັຈຈັຍ, ສິື່ງນີີ້ ສິື່ງນີີ້ຈຶື່ງເກີດຂຶນ
ີ້
ອະຍັງ ວຸຈຈະຕິ ພິກຂະເວ ປະຕິຈຈະສະມຸປປາໂທ
ດກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ທັມນີ,ີ້ ເຮົາຮຽກວ່າປະຕິຈຈະ
ສະມຸປບາຕຄ (ທັມອັນເປັນທັມມະຊາດ, ອາສັຍກັນແລ້ວເກີດຂຶນ
ີ້ )
ອິຕ…
ິ
ດ້ວຍປະກາຣ ສະນີແ
ີ້ ລ.
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7.12 ອິທປ
ັ ປັຈຈະຍະຕາໃນປະຕິ
ຈຈະສະມຸປບາທ

ນະໂມ ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ, ສັມມາສັມພຸທທັສສະ (ວ່າ ໓ ເທື່ອ)
ພຸທທັງ, ທັມມັງ, ສັງຄັງ ນະມັສສາມິ.

ອຸກາສະ ອຸກາສະ ນະ ໂອກາສບັດນີີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂສ
ໍ້ ະມາທານ ຊຶງື່ ພຣະກັມມະຖານ ຂຂະນິກະສະມາທິ, ອຸປະຈາຣະສະມາທິ, ອປັ ປະນາສະມາທິ
ແລະວິປສ
ັ ສະນາຍານ ຂຈົງົ່ ບັງເກີດຂຶນ
ີ້ ໃນຂັນທະສັນດານ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕັ້ງສະຕິການົດໄວ້ ທີື່ລມ
ົ ຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ, ລົມຫາຍໃຈ
ເຂົ້າຮ,້ ລົມຫາຍໃຈອອກຮ,້ ສາມຫົນແລະເຈັດຫົນ, ຮ້ອຍຫົນແລະພັນຫົນ, ດ້ວຍຄວາມບປໍ່ ະມາດ ຕັ້ງແຕ່ບດ
ັ ນີເີ້ ປັນຕົ້ນໄປເທີນ
ີ້ .
ຈາກນັ້ນ, ກເຣິື່ມນັົ່ງສະມາທິ ໂດຍເອົາຂາຂວາທັບຂາຊ້າຍ, ມຂວາທັບມຊ້າຍ ວາງໄວ້ທຫ
ີື່ ນ້າຕັກ, ອຽງຊ້າຍ, ອຽງຂວາ, ອຽງຫນ້າ, ອຽງຫລັງ
ເພື່ອປັບໃຫ້ສົມດຸລ ເວລານັົ່ງໄປດົນໆຈຶື່ງບໍ່ເຫມື່ອຍ ແລະມນຂາ, ຢຶດຕົວໃຫ້ຕົງ, ປ່ອຍຮ່າງກາຍຜ່ອນຄາຍສະບາຍໆ, ເວລາຫາຍໃຈເຂົ້າຈະຮ້ສຶກ
ເຢັນໆຢ່ທີື່ປາຍດັງ, ເວລາຫາຍໃຈອອກກຈະຮ້ສຶກອຸ່ນໆທີປື່ າຍດັງ ສາຫລັບຜ້ເຖົ້ານັົ່ງກັບພີ້ນບໍ່ໄດ້ ກສາມາດນັົ່ງຕັົ່ງໄດ້ ຈາກນັ້ນ, ເຮົາກເຮັດໃຈ
ເຢັນໆ ປດອະດີດ, ປິດອະນາຄົດ, ການົດເອົາປັຈຈຸບັນ ປ່ອຍວາງທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງງານ, ຫລເລື່ອງສ່ວນຕົວ ລັບຕາລົງເບົາໆ, ເລອກເອົາ
ຮບແບບທີຕ
ື່ ົນເອງຖະນັດ ເຊັົ່ນ: ພຸທໂທ, ຍຸບນພອງນ, ສັມມາອະຣະຫັງ ຫລຈະການົດເອົາຕາມແບບອານາປານະສະຕິ ທີພ
ື່ ຣະພຸທອົງຕຣສ
ັ ໄວ້
ທັງ ໔ ຈະຕຸກກະກໄດ້ ຄ: ພຽງການົດສັງເກດເບິື່ງລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ-ອອກ ເທົົ່ານັ້ນ. ເມື່ອເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າຍາວ-ອອກຍາວ, ເຂົ້າສັ້ນ-ອອກສັ້ນ ເຮົາກ
ຮ້ພ້ອມສະເພາະຕົວ ເມື່ອເຮົາໄປຄິດເລື່ອງໃດເລື່ອງນຶື່ງຢ່ຂ້າງນອກໃຫ້ເຮົາດຶງຈິຕມາຢ່ໃນປຈັ ຈຸບັນ, ເພາະທັມມະຊາຕຂອງຈິຕ, ດວງນຶື່ງເກີດຂຶນ
ີ້
ດວງນຶື່ງດັບໄປຕລອດເວລາ, ໜ້າທີື່ຂອງເຮົາກຄພະຍາຍາມດຶງຈິຕມາຢ່ໃນປັຈຈຸບັນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີສ
ື່ ຸດ, ເພາະທຸກຄັ້ງທີເື່ ຮົາຄິດເລື່ອງຣາວຕ່າງໆ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງ ອະດີດ, ຫລອະນາຄົດ ກຄຈິຕເຮົາໄດ້ຫລຸດອອກຈາກລົມຫາຍໃຈ ຫລ ກາຍຂອງເຮົາແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາດຶງຈິຕກັບມາຢ່ທເີື່ ດີມ
ຄ ລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ-ອອກ ເມື່ອເຮົານັົ່ງໄປດົນໆຄວາມປິຕສ
ິ ຸກຈະເກີດຂຶີ້ນມາເອງ ເພາະເຮົາຢ່ໃນປັຈຈຸບັນ, ເຮົາບໍ່ໄດ້ກັງວົນເລື່ອງອະດີດທີຜ
ື່ ່ານມາ,
ຫລອະນາຄົດທີຍື່ ັງບໍ່ທັນມາເຖິງ, ເມື່ອເກີດປິຕິສຸກ ແລະຈິຕສະຫງົບແລ້ວໃຫ້ເຮົາຍົກຈິຕຂຶີ້ນສ່ວິປັສສະນາ ຄພິຈາຣະນາຮ່າງກາຍຂອງເຮົາທຸກຄົນ
ທີເື່ ຕັມໄປດ້ວຍກອງທຸກ, ກອງສົກກະປກ, ເຮົາທຸກຄົນຍ່ອມຕັ້ງຢ່ໃນ ໄຕຣລັກ ຄ: ທຸກຄົນເກີດມາແລ້ວຕ້ອງພົບກັບຄວາມແກ່, ເຈັບ ແລະຕ້ອງ
ຕາຍໃນທີື່ສຸດ ຫລພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມຕາຍກໄດ້ ເມື່ອພິຈາຣະນາຢ່າງນີີ້ໄປເລອີ້ ຍໆຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໂລບ, ໂກດ, ຫລົງ, ຄວາມຢຶດໝັ້ນຖໝັ້ນ
ຂອງເຮົາໜ້ອຍລົງ, ແລະເມື່ອວັນໃດວັນນຶື່ງສິື່ງເຫລົົ່ານີເີ້ ກີດຂຶີ້ນກັບເຮົາ, ເຮົາຈະທາໃຈໄດ້ ແລະບໍ່ທຸກຫລາຍ.
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ນອກຈາກນັ້ນ, ການນັົ່ງສະມາທິນີີ້ຍັງໄດ້ອະນິສົງມາກມາຍ ຄໄດ້ບຸນຫລາຍກວ່າການທາບຸນທຸກຊະນິດ, ເມື່ອອກຈາກສະມາທິ ເຮົາກຄວນ
ແຜ່ເມຕຕາໃຫ້ກັບສັຕທັງຫລາຍທັງປວງ ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ ແລະອະນຸໂມທະນາບຸນກັບເຮົາດ້ວຍ.

7.13 ແຜ່ເມຕຕາໃຫ້ຕວ
ົ ເອງແລະສັຕທັງຫລາຍ
ອະຫັງ
ອະຫັງ
ອະຫັງ
ອະຫັງ
ອະຫັງ
ອະຫັງ

ຂໃຫ້ຂາ້ ພະເຈົ້າ ເປັນຜ້ມີຄວາມສຸກ
ຂໃຫ້ຂາ້ ພະເຈົ້າ ປາສຈາກຄວາມທຸກ
ຂໃຫ້ຂາ້ ພະເຈົ້າ ປາສຈາກເວຣ
ຂໃຫ້ຂາ້ ພະເຈົ້າ ປາສຈາກຄວາມພະຍາບາຕບຽດບຽນ
ຂໃຫ້ຂາ້ ພະເຈົ້າ ປາສຈາກຄວາມທຸກກາຍທຸກໃຈ
ຂໃຫ້ຂາ້ ພະເຈົ້າ ມີຄວາມສຸກຮັກສາຕົນໃຫ້ພົົ້ນຈາກທຸກພັຍ
ອັນຕະຣາຍທັງສິີ້ນເທີີ້ນ.
ສັບເພ ສັຕຕາ
ສັຕທັງຫລາຍທັງປວງ ທີເື່ ປັນເພື່ອນທຸກ ເກີດ ແກ່ ເຈັບ ຕາຍ ດ້ວຍກັນທັງໝົດທັງສິີ້ນ
ອະເວຣາ
ຈົົ່ງເປັນສຸກ ເປັນສຸກ ເຖີດ ຢ່າໄດ້ມເີ ວຣແກ່ກັນ ແລະກັນເລີຍ
ອັພພະຍາປັຊຊາ
ຈົົ່ງເປັນສຸກ ເປັນສຸກ ເຖີດ ຢ່າໄດ້ພະຍາບາຕບຽດບຽນເຊິື່ງກັນ ແລະກັນເລີຍ
ອະນີຄາ
ຈົົ່ງເປັນສຸກ ເປັນສຸກ ເຖີດ ຢ່າໄດ້ມີຄວາມທຸກກາຍທຸກໃຈເລີຍ
ສຸຂີ ອັຕຕານັງ ປະຣິຫາຣັນຕຸ ຈົົ່ງມີຄວາມສຸກກາຍສຸກໃຈ ຮັກສາຕົນໃຫ້ພນ
ົ້ ຈາກທຸກພັຍອັນຕະຣາຍທັງສິີ້ນ
ດ້ວຍເທີີ້ນ.
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ສຸຂໂິ ຕ ໂຫມິ
ນິທທຸກໂຂ ໂຫມິ
ອະເວໂຣ ໂຫມິ
ອັພພະຍາປັຊໂຊ ໂຫມິ
ອະນີໂຄ ໂຫມິ
ສຸຂີ ອັຕຕານັງ ປະຣິຫະຣາມິ

ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
ວັດໃໝ່ພທ

7.14 ບົດແຜ່ສວ່ ນກຸສລ
ົ ເຈັດປະການ
ອິທງັ ເມ ມາຕາປິຕນ
ຸ ັງ ໂຫຕຸ ສຸຂິຕາ ໂຫນຕຸ ມາຕາປິຕະໂຣ

ຂສ່ວນບຸນນີຈິ້ ົ່ງສໍາເຣັດແກ່ມາຣດາ ບດາຂອງຂ້າພະເຈິ້າ ຂໃຫ້ມາຣດາ ບດາຂອງຂ້າພະເຈິ້າຈົ່ງມີຄວາມສຸກ

ອິທງັ ເມ ຍາຕິນງັ ໂຫຕຸ ສຸຂິຕາ ໂຫນຕຸ ຍາຕະໂຍ

ຂສ່ວນບຸນນີຈິ້ ົ່ງສໍາເຣັດແກ່ຍາຕທັງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈິ້າ ຂໃຫ້ຍາຕທັງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈິ້າຈົ່ງມີຄວາມສຸກ

ອິທງັ ເມ ຄຸຣປຸ ຊັ ຊາຈະຣິຍານັງ ໂຫຕຸ ສຸຂິຕາ ໂຫນຕຸ ຄຸຣປຸ ຊັ ຊາຍາຈະຣິຍາ

ຂສ່ວນບຸນນີຈິ້ ົ່ງສໍາເຣັດແກ່ຄຣອຸປັຊຊາອາຈາຣຍ໌ຂອງຂ້າພະເຈິ້າ ຂໃຫ້ຄຣອຸປັຊຊາອາຈາຣຍ໌ຂອງຂ້າພະເຈິ້າຈົ່ງມີຄວາມສຸກ

ອິທງັ ສັພພະ ເທວະຕານັງ ໂຫຕຸ ສຸຂິຕາ ໂຫນຕຸ ສັພເພ ເທວາ

ຂສ່ວນບຸນນີິ້ຈົ່ງສໍາເຣັດແກ່ເທວະດາທັງຫລາຍທັງປວງ ຂໃຫ້ເທວະດາທັງຫລາຍທັງປວງຈົ່ງມີຄວາມສຸກ

ອິທງັ ສັພພະ ເປຕານັງ ໂຫຕຸ ສຸຂຕ
ິ າ ໂຫນຕຸ ສັພເພ ເປຕາ

ຂສ່ວນບຸນນີຈິ້ ົ່ງສໍາເຣັດແກ່ເຜດທັງຫລາຍທັງປວງ ຂໃຫ້ເຜດທັງຫລາຍທັງປວງຈົ່ງມີຄວາມສຸກ

ອິທງັ ສັພພະ ເວຣີນງັ ໂຫຕຸ ສຸຂຕ
ິ າ ໂຫນຕຸ ສັພເພເວຣີ

ຂສ່ວນບຸນນີິ້ຈົ່ງສໍາເຣັດແກ່ເຈິ້າກັມນາຍເວຣທັງຫລາຍທັງປວງ ຂໃຫ້ເຈິ້າກັມນາຍເວຣທັງຫລາຍທັງປວງຈົ່ງມີຄວາມສຸກ

ອິທງັ ສັພພະ ສັຕຕານັງ ໂຫຕຸ ສຸຂຕ
ິ າ ໂຫນຕຸ ສັພເພ ສັຕຕາ

ຂສ່ວນບຸນນີຈິ້ ົ່ງສໍາເຣັດແກ່ສັຕທັງຫລາຍທັງປວງ ຂໃຫ້ສຕັ ທັງຫລາຍທັງປວງຈົ່ງມີຄວາມສຸກທົ່ວໜ້າກັນເຖີດ ຯ
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ບົດສູດມົນຕ໌ ເຊົາົ້ -ແລງ (ແປ)

7.15 ປັຕຕິທານະຄາຖາ (ບົດແຜ່ສວ່ ນບຸນ)
(ຫັນທະ ມະຍັງ ປັຕຕິທານະຄາຖາໂຍ ພະນາມະ ເສ)
ຍາ ເທວະຕາ ສັນຕິວຫ
ິ າຣະວາສິນີ
ເທວະດາເຫລົົ່າໃດ ທີື່ຢໃ່ ນອາຣາມ
ຖູເປ ຄະເຣ ໂພທິຄະເຣ ຕະຫິງ ຕະຫິງ ຢໃ່ ນວິຫາຣ ເຂຕໂພທິສະຖານ ແລະເຮອນ ສະຖູບ, ຕລອດນະທີແ
ື່ ຫ່ງນັ້ນ
ຕາ ທັມມະທາເນນະ ພະວັນຕຸ ປຊິຕາ
ເຮົາທັງຫລາຍ ໄດ້ໃຫ້ການບຊາແລ້ວໂດຍທັມ, ໃນໝ່ແຫ່ງເທພເຫລົົ່ານັ້ນ
ໂສຕຖິງ ກະໂຣນເຕທະ ວິຫາຣະມັນທະເລ ຂຈົົ່ງກະທາຄວາມປອດພັຍໃຫ້ເກີດມີໃນເຂຕແຫ່ງອາຣາມນີີ້ດ້ວຍ
ເຖຣາ ຈະ ມັຊຊາ ນະວະກາ ຈະ ພິກຂະໂວ ຂເຫລົົ່າພຣະພິກຂຸທັງຫລາຍ, ທັງທີເື່ ປັນພຣະເຖຣະ, ພຣະບວດໃໝ່,
ພຣະຜ້ບວດ ມານານ, ພປານກາງ
ສາຣາມິກາ ທານະປະຕີ ອຸປາສະກາ
ພ້ອມທັງເຫລົົ່າອຸບາສົກ ອຸບາສິກາຜ້ໃຫ້ທານທັງຫລາຍ, ຕລອດທັງບຸກຄົນ
ຜ້ປະພຶດທັມ ທີອື່ າສັຍຢໃ່ ນອາຣາມທັງໝົດນີີ້ດ້ວຍ
ຄາມາ ຈະ ເທສາ ນິຄະມາ ຈະ ອິສສະຣາ ຂຄວາມສຸກຈົົ່ງເກີດມີ, ແກ່ມວນມະນຸສ ແລະສັພພະສັຕທັງຫລາຍ, ທີື່ມີ
ຊີວິຕຢ່ທຸກແວ່ນແຄວ້ນ ແດນບ້ານຍ່ານແຫ່ງຕາບົນ
ສັປປານະພຕາ ສຸຂຕ
ິ າ ພະວັນຕຸ ເຕ
ຂໃຫ້ຈອມຊົນຜ້ເປັນໃຫຍ່, ໃນຊຸມຊົນທັງຫລາຍຈົົ່ງມີຄວາມສຸກເຖີດ
ຊະລາພຸຊາ ເຍປິ ຈະ ອັນທະສັມພະວາ
ອັນນຶື່ງ ສັຕເຫລົົ່າໃດທີເື່ ກີດໃນຄັນ, ເກີດໃນໄຂ່, ເກີດໃນເມອກໄຄ
ສັງເສທະຊາຕາ ອະຖະໂວປະປາຕິກາ
ແລະເກີດຜຸດຂຶີ້ນດ້ວຍແຮງແຫ່ງກັມ
ນິຍານິກງັ ທັມມະວະຣັງ ປະຕິຈຈະ ເຕ
ຂສັຕເຫລົົ່ານັ້ນທັງໝົດ, ຈົົ່ງໄດ້ອາສັຍທັມອັນປະເສີດ
ສັພເພປິ ທຸກຂັສສະ ກະໂຣນຕຸ ສັງຂະຍັງ ເປັນເຄື່ອງນາຕົນອອກຈາກທຸກ, ຈົົ່ງກະທາຄວາມສິີ້ນທຸກໃຫ້ເກີດຕົນເຖີດ
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ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
ວັດໃໝ່ພທ

ຖາຕຸຈຣິ ງັ ສະຕັງ ທັມໂມ
ຂພຣະທັມ ຂອງສັຕບຸຣຸດ ຈົົ່ງດາຣົງຢ່ສິີ້ນກາລະນານ
ທັມມັທທະຣາ ຈະ ປຸຄຄະລາ
ຂບຸກຄົນຜຊ້ ງົ ໄວ້ຊງື່ຶ ພຣະທັມ, ຈົົ່ງມີອາຍຸຍນ
ສັງໂຄ ໂຫຕຸ ສະມັຄໂຄວະ
ຂພຣະສົງ ຈົົ່ງເປັນຜ້ພ້ອມພຽງກັນ
ອັຕຖາຍະ ຈະ ຫິຕາຍະ ຈະ
ເພື່ອປໂຍດ ແລະຄວາມສຸກແກ່ສັພພະສັຕທັງຫລາຍ
ອັມເຫ ຣັກຂະຕຸ ສັທທັມໂມ ສັພເພປິ ທັມມະຈາຣິໂນ
ຂພຣະສັທທັມຈົົ່ງຮັກສາພວກເຮົາ ຜມ
້ ີປກກະຕິປະພຶດທັມ ຢ່ເປັນນິຕເຖີດ
ວຸທທິງ ສັມປາປຸເນຍຍາມະ ທັມເມ ອະຣິຍປັ ປະເວທິເຕ
ຂຄວາມຈະເຣີນງອກງາມໃນທັມພຣະອະຣິຍະເຈົ້າໄດ້ປະກາດໄວ້ດີແລ້ວ, ຈົົ່ງມີແກ່ພວກເຮົາທຸກເມື່ອ
ປະສັນນາ ໂຫນຕຸ ສັພເພປິ ປານິໂນ ພຸທທະສາສະເນ
ແມ່ນສັພພະສັຕທັງຫລາຍ ຈົົ່ງເປັນຜເ້ ຫລີ້ອມໃສໃນພຣະພຸທສາສນາ
ສັມມາ ທາຣັງ ປະເວຈສັນໂຕ ກາເລເທໂວ ປະວັສສະຕຸ ຂຝນທັງຫລາຍຈົົ່ງຫລັົ່ງລົງ ຕົກຕ້ອງຕາມລະດກາລ
ວຸທທິພາວາຍະ ສັຕຕານັງ ສະມິທທັງ ເນຕຸ ເມທະນິງ
ຂຝນຈົົ່ງນາຄວາມສາເຣັດມາສ່ພີ້ນປະຖະພີ, ເພື່ອຄວາມຈະເຣີນແກ່ສັຕທັງຫລາຍ
ມາຕາ ປິຕາ ຈະ ອັຕຣະຊັງ ນິຈຈັງ ຣັກຂັນຕິ ປຸຕຕະກັງ
ມາຣດາແລະບິດາຍ່ອມຖະນອມບຸຕນ້ອຍທີເື່ ກີດຈາກຕົນເປັນນິຕສັນໃດ
ເອວັງ ທັມເມນະ ຣາຊາໂນ ປະຊັງ ຣັກຂັນຕຸ ສັພພະທາ
ພຣະຣາຊາທັງຫລາຍ ຈົົ່ງປກຄອງປະຊາຊົນໂດຍຊອບທັມ, ໃນກາລທັງປວງສັນນັ້ນເທີີ້ນ.
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7.16 ບົດວັນທາໃຫຍ່
ອຸກາສະ ວັນທາມິພັນເຕ, ເຈຕິຍງັ ສັພພັງ ສັພພັດຖະຖາເນ ສຸປະຕິດຖິຕັງ ສາຣີຣກ
ິ ະທາຕຸ ມະຫາໂພທິງ
ພຸທທະຣປັງ ສະກະລັງ ສະທາ, ກາຍະສາ ວະຈະສາ ມະນະສາ ເຈວະ ວັນທາເມເຕ ຕະຖາຄະເຕ ສະຍະເນ ອາສະ
ເນ ຖາເນ ຄະມະເນ ຈາປິ ສັພພະທາ.
ທ່ານຜ້ຈະເຣີນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໂອກາດໄຫວ້, ພຣະເຈດີພຣະສາຣີຣິກະທາຕ ພຣະສີມະຫາໂພ ແລະພຣະພຸທຮບທັງ
ໝົດທັງສິີ້ນ ອັນປະດິດສະຖານຢ່ດີແລ້ວ ໃນສະຖານທີທ
ື່ ັງໝົດ ໃນການທຸກເມື່ອ, ຂ້າພະເຈົ້າໄຫວ້ພຣະຕະຖາຄົຕເຈົ້າ
ເຫລົົ່ານັ້ນ ດ້ວຍກາຍ ດ້ວຍວາຈາ ດ້ວຍໃຈນັ້ນແລ ທັງໃນທີື່ປະທັບນອນ ທີປື່ ະທັບນັົ່ງ ທີື່ປະທັບຢນ ແລະທີສ
ື່ ະເດັດໄປ
ໃນກາລທຸກເມື່ອ.

7.17 ບົດວັນທານ້ອຍ

ອຸກາສະ ວັນທາມິ ພັນເຕ, ສັພພັງ ອະປະຣາທັງ ຂະມະຖະ ເມ ພັນເຕ, ມະຍາ ກະຕັງ ປຸນຍັງ ສາມິນາ ອະ
ນຸໂມທິຕພ
ັ ພັງ, ສາມິນາ ກະຕັງ ປຸນຍັງ ມັຍຫັງ ທາຕັພພັງ, ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.
ທ່ານຜ້ຈະເຣີນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໂອກາດໄຫວ້, ທ່ານຜຈ້ ະເຣີນ ຂໃຫ້ທ່ານຈົົ່ງງົດໂທດທັງປວງໃຫ້ແກ່ຂາ້ ພະເຈົ້າດ້ວຍ,
ຂທ່ານຈົົ່ງອະນຸໂມທະນາບຸນທີຂື່ າ້ ພະເຈົ້າໄດ້ກະທາແລ້ວ, ບຸນທີທ
ື່ ່ານກະທາແລ້ວ ຈົົ່ງໃຫ້ຂາ້ ພະເຈົ້າດ້ວຍ, ດີແລ້ວ
ດີແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຂອະນຸໂມທະນາ.
(ຂາບລົງ ໓ ຄັ້ງ).
ຈົບບຣິບນ
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ຸ ວົງສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັ ຽ
ວັດໃໝ່ພທ

ຄາໄຫວ້ພຣະທາຕຸເກດແກ້ວຈຸລາມະນີ
ອິຕປິ ໂິ ສ ພະຄະວາ ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ
ນະໂມ ຜ້ຂ້າຂໄຫວ້ພຣະພຸທທະເຈົ້າທຸກພຣະອົງຄ໌ ເມື່ອຜ້ຂ້າດັບຈິດລົງ ຢ່າໃຫ້ໃຫລຫລົງ ຂໃຫ້ຈິດຈານົງ ຕຣົງທາງພຣະນິພພານ ຂ
ໃຫ້ພົບດວງແກ້ວ ຂໃຫ້ແຄ້ວໝ່ມານ ຂໃຫ້ທັນພຣະສີອານ ຜຂ້ ້າຈະໄປນະມັສການ ພຣະເກດແກ້ວ ພຣະຈຸລາມະນີ ເຈດີສະຖານ
ເປັນທີື່ໄຫວ້ ເປັນທີື່ສກ
ັ ກາຣ ກຸສະລະສັມປັນໂນ

ອິຕປິ ໂິ ສ ພະຄະວາ ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ
ນະໂມ ຜ້ຂ້າຂໄຫວ້ພຣະທັມມະເຈົ້າ ຂອງພຣະພຸທທະອົງຄ໌ ເມອື່ ຜ້ຂ້າດັບຈິດລົງ ຢ່າໃຫ້ໃຫລຫລົງ ຂໃຫ້ຈິດຈານົງ ຕຣົງທາງພຣະນິພ
ພານ ຂໃຫ້ພົບດວງແກ້ວ ຂໃຫ້ແຄ້ວໝ່ມານ ຂໃຫ້ທນ
ັ ພຣະສີອານ ຜ້ຂ້າຈະໄປນະມັສການ ພຣະເກດແກ້ວ ພຣະຈຸລາມະນີ ເຈດີ
ສະຖານ ເປັນທີື່ໄຫວ້ ເປັນທີື່ສັກກາຣ ກຸສະລະສັມປັນໂນ

ອິຕປິ ໂິ ສ ພະຄະວາ ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ

ນະໂມ ຜ້ຂ້າຂໄຫວ້ພຣະສັງຄະເຈົ້າ ຂອງພຣະພຸທທະອົງຄ໌ ເມື່ອຜ້ຂ້າດັບຈິດລົງ ຢ່າໃຫ້ໃຫລຫລົງ ຂໃຫ້ຈດ
ິ ຈານົງ ຕຣົງທາງພຣະນິພ
ພານ ຂໃຫ້ພົບດວງແກ້ວ ຂໃຫ້ແຄ້ວໝ່ມານ ຂໃຫ້ທນ
ັ ພຣະສີອານ ຜ້ຂ້າຈະໄປນະມັສການ ພຣະເກດແກ້ວ ພຣະຈຸລາມະນີ ເຈດີ
ສະຖານ ເປັນທີື່ໄຫວ້ ເປັນທີື່ສັກກາຣ ກຸສະລະສັມປັນໂນຕິ.
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ນະມັສກາຣພຣະພຸທເຈົ້າ

ນະໂມ ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາ ສັມພຸທທັສສະ (ວ່າ ສາມຄັ້ງ)

ພຣະຄາຖາມະຫາຈັກກະພັຕ
ນະໂມພຸທທາຍະ
ພຣະພຸທທະ ໄຕຣຣັຕຕະນະຍານ, ມະນີນົພພະຣັຕ,
ສີສະຫັສສະ ສຸທມ
ັ ມາ, ພຸທໂທ ທັມໂມ ສັງໂຄ,
ຍະ ທາ ພຸທ ໂມ ນະ,
ພຸທທະບຊາ ທັມມະບຊາ ສັງຄະບຊາ,
ອັຄຄີທານັງ ວະຣັງຄັນທັງ,
ສີວະລີ ຈະມະຫາເຖຣັງ,
ອະຫັງວັນທາມິ ທຣະໂຕ
ອະຫັງວັນທາມິ ທາຕຸໂຍ
ອະຫັງວັນທາມິ ສັພພະໂສ
ພຸທທະ ທັມມະ ສັງຄະ ປເຊມິ
(ສຕຣ໌ 3 /9 /99 /108 )
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