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 ວດັໃໝ່ພທຸວງົສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັຽ 

1. ຂັ້ນຕອນສະມາທານສີລ 5 ໂດຍຫຍ ໍ້ 
 

ອະຣະຫງັ  ສມັມາສັມພທຸໂທ  ພະຄະວາ  ພທຸທງັ ພະຄະວັນຕງັ  ອະພວິາເທມ ິ  (ຂາບລົງ) 
ສວາກຂາໂຕ  ພະຄະວະຕາ  ທມັໂມ  ທມັມງັ  ນະມສັສາມິ    (ຂາບລົງ) 
ສຸປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ  ສງັຄງັ  ນະມາມ ິ    (ຂາບລົງ)  

 

1.1  ບດົສດູນະມສັກາຣນອບນອ້ມບູຊາພຣະພທຸເຈົ້າ 

ນະໂມ  ຕັສສະ  ພະຄະວະໂຕ  ອະຣະຫະໂຕ,  ສມັມາສມັພຸທທັສສະ   (ວ່າ 3 ເທ ື່ອ) 


1.2  ຄ າອາຣາທະນາສລີຫາ້  
 

 ມະຍງັ  ພັນເຕ  ວສິງຸ  ວສິງຸ  ຣກັຂະນຕັຖາຍະ  ຕສິະຣະເນນະສະຫະ  ປນັຈະ  ສລີານ ິ ຍາຈາມະ 
ທຕຸິຍມັປ ິ ມະຍງັ  ພັນເຕ  ວສິງຸ  ວສິງຸ  ຣກັຂະນຕັຖາຍະ  ຕສິະຣະເນນະສະຫະ  ປນັຈະ  ສລີານ ິ ຍາຈາມະ 
ຕະຕິຍມັປ ີ ມະຍງັ  ພັນເຕ  ວສິງຸ  ວສິງຸ  ຣກັຂະນຕັຖາຍະ  ຕສິະຣະເນນະສະຫະ  ປນັຈະ  ສລີານ ິ ຍາຈາມະ 
 

 ( ຖ້າຮັບສລີຄົນດຽວ ໃຫ້ປ່ຽນ ມະຍງັ ເປັນ 'ອະຫງັ' , ປ່ຽນ ຍາຈາມະ ເປັນ 'ຍາຈາມ'ິ ) 
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ບົດສູດມົນຕ໌ ເຊົ ົ້າ-ແລງ (ແປ) 

1.3 ສະມາທານສລີຫາ້ 
 

ພທຸທັງ  ສະຣະນງັ  ຄສັສາມ ິ     ທມັມັງ  ສະຣະນງັ  ຄສັສາມ ິ   ສງັຄງັ  ສະຣະນງັ  ຄສັສາມ ິ
ທຸຕຍິມັປ ິ ພທຸທັງ  ສະຣະນງັ  ຄສັສາມ ິ  ທຕຸທິັມປ ິ ທມັມງັ  ສະຣະນງັ  ຄສັສາມ ິ    ທຕຸຍິມັປ ິ ສງັຄງັ  ສະຣະນງັ  ຄສັສາມ ິ
ຕະຕ ິຍມັປ ິ ພທຸທງັ  ສະຣະນງັ  ຄສັສາມ ິ  ຕະຕຍິມັປ ິ ທມັມັງ  ສະຣະນງັ  ຄສັສາມ ິ  ຕະຕຍິມັປ ິ ສງັຄງັ  ສະຣະນງັ  ຄສັສາມ ິ
 

ພຣະກ່າວວ່າ “ຕສິະຣະນະຄະມະນງັ ນຕິຖຕິັງ”   ໂຍມຮັບ “ ອາມະ  ພນັເຕ” 
 

1.  ປານາຕປິາຕາ ເວຣະມະນ ີສກິຂາປະທງັ ສະມາທຍິາມ ິ  ເຈຕະນາເວັ້ນຈາກ ການຂາ້ . 
2.  ອະທນິນາທານາ ເວຣະມະນ ີສກິຂາປະທັງ ສະມາທຍິາມິ    ເຈຕະນາເວັ້ນຈາກການຖ ເອົາສິື່ງຂອງທີື່ເຈົ້າຂອງບ ໍ່ໄດ້ໃຫ້ແລ້ວ. 
3.  ກາເມສມຸຈິສາຈາຣາ ເວຣະມະນ ີສກິຂາປະທງັ ສະມາທຍິາມິ ເຈຕະນາເວັ້ນຈາກການນອກໃຈຄ ່ຄອງ. 
4.  ມສຸາວາທາ ເວຣະມະນ ີສກິຂາປະທງັ ສະມາທຍິາມິ     ເຈຕະນາເວັ້ນຈາກການເວົ້າຕົວະ, ສ ໍ້ສຽດ, ລ ໍ້ລວງຜ ້ອ ື່ນ. 
5.  ສຣຸາເມຣະຍະມຊັຊະປະມາທັດຖານາ ເວຣະມະນ ີສກິຂາປະທັງ ສະມາທຍິາມິ     ເຈຕະນາເວັ້ນຈາກການດ ື່ມເຫລົ້າແລະສິື່ງເສບຕິດ. 
 

ຄ າພຣະມ້ວນທ້າຍສີລ 5 ວ່າ:  ອມິານ ິປນັຈະ ສິກຂາປະທານິ  ສເີລນະ ສຄຸະຕິງ ຍັນຕິ  ສເີລນະ  ໂພຄະສມັປະທາ        
ສເີລນະ  ນພິພຕຸິງ  ຍນັຕິ  ຕັສມາ  ສລີງັ  ວໂິສທະເຍ ຯ 
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2. ບົດສູດມົນຕ໌ຫຍ ໍ້ 
2.1  ຄ າບຊູາພຣະຣຕັນະໄຕຣ 

ອະຣະຫງັ  ສມັມາສັມພທຸໂທ  ພະຄະວາ  ພທຸທງັ ພະຄະວັນຕງັ  ອະພວິາເທມ ິ   (ຂາບລົງ) 
ສວາກຂາໂຕ  ພະຄະວະຕາ  ທມັໂມ  ທມັມງັ  ນະມສັສາມິ  (ຂາບລົງ) 
ສຸປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ  ສງັຄງັ  ນະມາມ ິ  (ຂາບລົງ)  
 

2.2  ບົດສດູນະມັສກາຣນອບນ້ອມບຊູາພຣະພຸທເຈົ້າ 

ນະໂມ  ຕັສສະ  ພະຄະວະໂຕ  ອະຣະຫະໂຕ,  ສມັມາສມັພຸທທັສສະ   (ວ່າ ໓ ເທ ື່ອ) 
 

2.3  ໄຕຣສະຣະນະຄົມ   
  ພຸທທັງ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມ ິ    ທມັມງັ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ      ສັງຄງັ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ  
ທຸຕິຍມັປິ  ພຸທທັງ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ    ທຸຕິຍມັປ ິທມັມງັ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມ ິ   ທຸຕິຍມັປ ິ ສັງຄງັ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ 
ຕະຕິຍມັປ ິ ພຸທທັງ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ  ຕະຕິຍມັປ ິ ທມັມງັ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ  ຕະຕິຍມັປ ິ ສງັຄງັ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ 
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2.4  ບົດສດູພຸທທະຄນຸ - ທັມມະຄຸນ - ສັງຄະຄຸນ  
 
 ອຕິິປໂິສ  ພະຄະວາ  ອະຣະຫງັ  ສມັມາສັມພທຸໂທ,  ວິຊຊາຈະຣະນະສັມປັນໂນ  ສຄຸະໂຕ  ໂລກະວິທ   ອະນຸຕຕະ

ໂຣ  ປຸຣສິະທມັມະ  ສາຣະຖ ີ ສັຕຖາ  ເທວະ  ມະນຸສສານງັ   ພຸທໂທ  ພະຄະວາຕິ    (ຂາບລົງ)  
 ສວາກຂາໂຕ  ພະຄະວະຕາ  ທມັໂມ,  ສັນທິຕຖໂິກ  ອະກາລໂິກ  ເອຫປິສັສໂິກ  ໂອປະນະຍໂິກ  ປັຈຈຕັຕງັ  ເວທິຕັພ

ໂພ  ວນິຍ ຫ ີ ຕິ.                  (ຂາບລົງ) 
 ສຸປະຕິປນັໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ,  ອຊຸຸປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສງັໂຄ,  ຍາຍະຕິປນັໂນ  ພະຄະ

ວະໂຕ ສາວະກະສງັໂຄ,  ສາມຈີິປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ,  ຍະທທິງັ  ຈຕັຕາຣ ິ ປຸຣສິະຍຄຸານ ິ ອຕັ
ຖະ  ປຣຸິສະປຄຸຄະລາ, ເອສະ  ພະຄະວະ  ໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ,  ອາຫເຸນຍໂຍ  ປາຫເຸນຍໂຍ  ທກັຂເິນຍໂຍ  ອນັຊະລີ
ກະຣະນໂິຍ  ອະນຸຕຕະຣງັ  ປຸນຍກັເຂຕຕງັ  ໂລກສັສະຕ.ິ        (ຂາບລົງ) 
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2.5  ຄ າອາຣາທະນາສີລແປດ 
 ມະຍງັ  ພັນເຕ  ຕິສະຣະເນນະ  ສະຫະ  ອດັຖະ  ສລີານ ິ ຍາຈາມະ 
ທຕຸິຍມັປ ິ ມະຍງັ  ພັນເຕ  ຕິສະຣະເນນະ  ສະຫະ  ອດັຖະ  ສລີານ ິ ຍາຈາມະ 
ຕະຕິຍມັປ ິ ມະຍງັ  ພັນເຕ  ຕິສະຣະເນນະ  ສະຫະ  ອດັຖະ  ສລີານ ິ ຍາຈາມະ 

  2.6  ຄ າອາຣາທະນາອຸໂປສົຖສີລ  

 ມະຍງັ  ພນັເຕ  ຕສິະຣະເນນະ  ສະຫະ  ອດັຖງັຄະສະມນັນາ  ຄະຕັງ  ອໂຸປສະຖງັ  ຍາຈາມະ 
ທຕຸິຍມັປ ິ ມະຍງັ  ພນັເຕ  ຕສິະຣະເນນະ  ສະຫະ  ອດັຖງັຄະສະມນັນາ  ຄະຕັງ  ອໂຸປສະຖງັ  ຍາຈາມະ 
ຕະຕິຍມັປ ິ ມະຍງັ  ພນັເຕ  ຕສິະຣະເນນະ  ສະຫະ  ອດັຖງັຄະສະມນັນາ  ຄະຕັງ  ອໂຸປສະຖງັ  ຍາຈາມະ 
 

2.7  ໄຕຣສະຣະນະຄົມ  
  ພຸທທັງ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ    ທມັມງັ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ      ສັງຄງັ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ  
ທຸຕິຍມັປິ  ພຸທທັງ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ    ທຸຕິຍມັປ ິທມັມງັ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມ ິ   ທຸຕິຍມັປ ິ ສັງຄງັ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມ ິ
ຕະຕິຍມັປ ິ ພຸທທັງ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ  ຕະຕິຍມັປ ິ ທມັມງັ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ  ຕະຕິຍມັປ ິ ສງັຄງັ ສະຣະນງັ ຄຈັສາມິ 
ພຣະວ່າ “ຕິສະຣະນະຄະມະນງັ ນຕິຖຕິັງ”  ໂຍມຮັບ “ ອາມະ  ພນັເຕ” 
(ສ່ວນຫລາຍບ່ອນນີີ້ ງານບຸນທົົ່ວໄປບ ໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ ແຕ່ຖ້າເປັນການສະມາທານຕົນເປັນພຸທມາມະກະ ຫລ  ອຸໂປສົດສີລຕ້ອງໃຊ້) 
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1. ປານາຕິປາຕາ  ເວຣະມະນ ີ ສກິຂາປະທງັ  ສະມາທຍິາມ ິ
2. ອະທິນນາທານາ  ເວຣະມະນ ີ ສກິຂາປະທງັ  ສະມາທຍິາມ ິ
3. ອະພຣມັມະຈະຣຍິາ  ເວຣະມະນີ  ສກິຂາປະທງັ  ສະມາທຍິາມ ິ
4. ມສຸາວາທາ  ເວຣະມະນີ  ສກິຂາປະທັງ  ສະມາທຍິາມ ິ
5. ສຣຸາເມຣະຍະມຊັຊະປະມາທັດຖານາ  ເວຣະມະນີ  ສກິຂາປະທງັ  ສະມາທິຍາມ ິ
6. ວກິາລະໂພຊະນາ  ເວຣະມະນີ  ສກິຂາປະທງັ  ສະມາທິຍາມ ິ
7. ນຈັຈະຄຕີະວາທິຕະ  ວສິ ກະທສັສະນະມາລາຄັນທະວເິລປະນະ ທາຣະນະມນັທະນະ  ວິພ ສະນັດຖານາ ເວຣະມະນ ີ 

ສກິຂາປະທງັ  ສະມາທິຍາມ ິ
8. ອຈຸຈາສະຍະນະມະຫາສະຍະນາ  ເວຣະມະນ ີ ສກິຂາປະທງັ  ສະມາທຍິາມ ິ

(ຖາ້ໃຫອ້ໂຸປສດົສລີ  ໃຫເ້ວົ້າຕາມພຣະຜ ້ໃຫສ້ລີທີື່ລະທອ່ນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້) 
ອມິງັ  ອດັຖງັຄະສະມນັນາຄະຕັງ,  ພທຸທະປັນຍຕັຕັງ  ອໂຸປສະຖງັ,  ອມິນັຈະ  ຣຕັຕິງ  ອມິນັຈະ  ທວິະສັງ,  ສມັມະ
ເທວະ  ອະພຣິກັຂິຕຸງ ສະມາທິຍາມ ິຯ 
ຢຸດໃຫ້ພຣະວ່າຕ ໍ່:      ອມິານ ິ ອດັຖະ  ສກິຂາປະທານິ  ອໂຸປສະຖະສລີະວະເສນະ  ສາທຸກງັ  ກຕັຕະວາ  ອບັປະມາເທນະ  
ຮກັຂຕິັບນານ ິຯ 
ຍາດໂຍມຮັບວ່າ: “ອາມະ  ພນັເຕ” 
ພຣະຜ ້ໃຫສີ້ລ ສລຸບຕ ໍ່ໄປວ່າ:  ສເີລນະ  ສຄຸະຕິງ ຍນັຕິ  ສເີລນະ  ໂພຄະສັມປະທາ  ສເີລນະ  ນພິພຕຸິງ  ຍນັຕິ  ຕັສມາ  
ສລີັງ  ວໂິສທະເຍ ຯ 
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3. ບົດສດູມົນຕເ໌ຊົ້າ 

3.1  ຄ າບຊູາພຣະຣຕັນະໄຕຣ 
 ໂຍ  ໂສ  ພະຄະວາ  ອະຣະຫງັ  ສມັມາສັມພທຸໂທ,  ສວາກຂາໂຕ  ເຍນະ  ພະຄະວະຕາ  ທມັໂມ, ສຸປະຕິປນັໂນ  
ຍສັສະ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ,  ຕັມມະຍງັ  ພະຄະວນັຕັງ  ສະທມັມງັ  ສະສງັຄງັ,  ອເິມຫ ິ ສັກກາເຣຫ ິ ຍະຖາ
ຣະຫງັ  ອາໂຣປເິຕຫ ິ ອະພິປ ຊະຍາມະ,  ສາທ ຸ ໂນ  ພັນເຕ  ພະຄະວາ  ສຈຸຣິະປະຣນິິພພຸໂຕປິ,  ປັຈສມິາ  ຊະນະຕານຸ
ກມັປະມານະສາ,  ອເິມ  ສກັກາເຣ  ທຸຄຄະຕະປນັນາກາຣະພ ເຕ  ປະຕິຄຄນັຫາຕຸ,  ອມັຫາກງັ ທີຄະຣຕັຕງັ  ຫິຕາຍະ 
ສຸຂາຍະ.   
 ອະຣະຫງັ  ສມັມາສັມພທຸໂທ  ພະຄະວາ,  ພຸທທັງ  ພະຄະວນັຕັງ  ອະພວິາເທມິ  (ຂາບລົງ) 
 ສວາກຂາໂຕ  ພະຄະວະຕາ  ທມັໂມ,  ທມັມງັ  ນະມສັສາມ ິ      (ຂາບລົງ) 
 ສຸປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວາໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ,  ສັງຄງັ  ນະມາມ ິ     (ຂາບລົງ) 

 

3.2  ບົດສູດນະໂມປຸພພະພາຄະນະມະກາຣ 
(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ພຸທທັສສະ  ພະຄະວະໂຕ  ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣງັ  ກະໂຣມະ ເສ). 

ນະໂມຕັສສະ  ພະຄະວະໂຕ  ອະຣະຫະໂຕ  ສັມມາສັມພທຸທສັສະ    (ວ່າ 3 ຄັ້ງ) 
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3.3 ພຸທທາພິຖຸຕິງ  
(ຫນັທະ ມະຍງັ ພທຸທາພຖິຸຕິງ ກະໂຣມະ ເສ) 

 ໂຍ  ໂສ  ຕະຖາຄະໂຕ  ອະຣະຫງັ  ສມັມາສມັພທຸໂທ,  ວິຊຊາຈະຣະນະສັມປັນໂນ ສຄຸະໂຕ  ໂລກະວິທ ,  ອະນຸຕ 
ຕະໂຣ  ປຣຸສິະທມັມະສາຣະຖິ  ສັຕຖາ  ເທວະມະນສຸສານັງ  ພຸທໂທ  ພະຄະວາ,  ໂຍ  ອມິງັ ໂລກງັ ສະເທວະກງັ ສະມາຣະ
ກງັ  ສະພຣມັມະກງັ,  ສັສສະມະນະພຣາມມະນງິ  ປະຊງັ  ສະເທວະມະນສຸສງັ  ສະຍງັ  ອະພນິຍາ  ສັຈສກິັຕຕະວາ  ປະເວ
ເທສ,ິ ໂຍ  ທມັມງັ  ເທເສສ ິ ອາທກິລັລະຍານງັ  ມຊັເຊກລັລະຍານງັ  ປະຣໂິຍສານະກລັລະຍານງັ,  ສາຕຖງັ  ສະພະຍນັ
ຊະນງັ  ເກວະລະປະຣປິຸນນງັ  ປະຣິສທຸທງັ  ພຣມັມະຈະຣຍິງັ  ປະກາເສສ,ິ  ຕະມະຫງັ  ພະຄະວັນຕງັ  ອະພິປ ຊະຍາມ ິ ຕະ
ມະຫງັ  ພະຄະວນັຕັງ  ສິຣະສາ  ນະມາມ.ິ   (ຂາບລົງ  ລະນຶກເຖິງພຣະພຸທຄຸນ). 

3.4   ທັມມາພິຖຸຕິງ  
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ທມັມາພຖິຸຕິງ  ກະໂຣມະ  ເສ) 

 ໂຍ  ໂສ  ສວາກຂາໂຕ  ພະຄະວະຕາ  ທມັໂມ,  ສັນທຕິຖໂິກ  ອະກາລໂິກ  ເອຫປິັສສໂິກ  ໂອປະນະຍໂິກ,  
ປັຈຈຕັຕງັ  ເວທິຕພັໂພ ວິນຍ ຫິ,  ຕະມະຫງັ  ທມັມງັ  ອະພິປ ຊະຍາມ,ິ  ຕະມະຫງັ  ທມັມງັ  ສຣິະສາ  ນະມາມ ິ. 

(ຂາບລົງ  ລະນຶກເຖິງພຣະທັມຄຸນ) 
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3.5   ສັງຄາພິຖຸຕິງ  
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ ສງັຄາພຖິຸຕິງ ກະໂຣມະ  ເສ) 

 

 ໂຍ  ໂສ  ສຸປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ,  ອຊຸປຸະຕິປັນໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ,  ຍາຍະ
ປະຕິປັນໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ,  ສາມຈີປິະຕິປັນໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ,  ຍະທິທງັ  ຈຕັຕາຣ ິ ປຣຸິ
ສະຍຄຸານ ິ ອຕັຖະ  ປຣຸິສະປຄຸຄະລາ,  ເອສະ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ,  ອາຫເຸນຍໂຍ  ປາຫເຸນຍໂຍ  ທກັຂເິນຍໂຍ  
ອນັຊະລກີະຣະນໂິຍ,  ອະນຸຕຕະຣງັ  ປຸນຍກັເຂຕຕງັ  ໂລກສັສະ,  ຕະມະຫງັ  ສັງຄງັ  ອະພປິ ຊະຍາມ,ິ  ຕະມະຫງັ  ສງັຄງັ  
ສິຣະສາ  ນະມາມ.ິ   (ຂາບລົງ  ລະນຶກເຖິງພຣະສັງຄະຄຸນ) 

3.6   ຣະຕະນັຕຕະຍັບປະນາມະຄາຖາ  
(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ຣະຕະນັຕຕະຍັປປະນາມະຄາຖາໂຍ  ເຈວະ  ສງັເວຄະປະຣກິຕິຕະນະປາຖນັຈະພະນາມະ ເສ) 

 

 ພຸທໂທ  ສສຸຸທໂທ  ກະຣຸນາມະຫນັນະໂວ,  ໂຍຈຈນັຕະສທຸທພັພະຣະຍານະໂລຈະໂນ,  ໂລກສັສະ  ປາປ ປະກເິລ
ສະຄາຕະໂກ,  ວັນທາມ ິ ພທຸທງັ  ອະຫະມາທະເຣນະ  ຕັງ,  ທມັໂມ  ປະທໂີປ  ວຍິະ  ຕັສສະ  ສັຕຖໂຸນ,  ໂຍ  ມຄັຄະປາ
ກາມະຕະເພທະພນິນະໂກ,  ໂລກຸຕຕະໂຣ  ໂຍ  ຈະ ຕະທຕັຖະທປີະໂນ,  ວັນທາມ ິ ທມັມງັ  ອະຫະມາທະເຣນະ  ຕັງ,  ສງັ
ໂຄ  ສເຸຂຕຕາພະຍະຕິເຂຕຕະສນັຍໂິຕ,  ໂຍ  ທິຕຖະສັນໂຕ  ສຄຸະຕານໂຸພທະໂກ,  ໂລລັປປະຫໂີນ  ອະຣໂິຍ  ສເຸມທະ
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ໂສ,  ວນັທາມ ິ ສງັຄງັ  ອະຫະມາທະເຣນະ  ຕັງ,  ອຈິເຈວະເມກນັຕະພິປ ຊະເນຍຍະກງັ,  ວັຕຖຕຸຕະຍງັ  ວັນທະຍະຕາ
ພິສງັຂະຕງັ,  ປຸນຍງັ  ມະຍາ ຍງັ ມະມະ  ສພັພຸປທັທະວາ,  ມາໂຫນຕຸ  ເວຕັສສະ  ປະພາວະສິທທຍິາ,  ອທິະ  ຕະຖາຄະ
ໂຕ  ໂລເກ  ອປຸປນັໂນ  ອະຣະຫງັ  ສມັມາສມັພທຸໂທ,  ທມັໂມ  ຈະ  ເທສໂິຕ  ນຍິານໂິກ  ອປຸະສະມໂິກ  ປະຣນິພິພານິ
ໂກ,  ສັມໂພທະຄາມ ິ ສຄຸະຕັປປະເວທໂິຕ,  ມະຍນັຕັງ  ທັມມງັ  ສຸຕະວາ  ເອວງັ  ຊານາມະ,  ຊາຕິປ ິ ທກຸຂາ  ຊະຣາປ ິ 
ທກຸຂາ  ມະຣະນມັປິ  ທກຸຂງັ,  ໂສກະປະຣເິທວະທກຸຂະໂທມະນສັສປຸາຍາສາປ ິ  ທກຸຂາ,  ອປັປເິຍຫ ິ ສມັປະໂຍໂຄ  ທກຸ
ໂຂ,  ປເິຍຫ ິ  ວປິປະໂຍໂຄ ທກຸໂຂ,  ຍມັປຈິສງັ  ນະ  ລະພະຕິ  ຕັມປິ  ທກຸຂງັ  ສັງຂຕິເຕນະ  ປນັຈຸປາທານກັຂນັທາ   
ທກຸຂາ,  ເສຍຍະຖທີງັ,  ຣ ປ ປາທານກັຂັນໂທ,  ເວທະນ ປາທານກັຂນັໂທ,  ສນັຍ ປາທານກັຂນັໂທ,  ສງັຂາຣ ປາທານກັຂັນ
ໂທ,  ວິນຍານ ປາທານກັຂັນໂທ,   ເຍສງັ ປະຣິນຍາຍະ,  ທະຣະມາໂນ  ໂສ  ພະຄະວາ,  ເອວງັ  ພະຫລຸງັ  ສາວະເກ  ວິ
ເນຕ,ິ  ເອວງັ  ພາຄາ  ຈະ  ປະນສັສະ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະເກສ ຸ ອະນຸສາສະນ,ິ  ພະຫລຸາ  ປະວຕັຕະຕ,ິ  ຣ ປງັ  ອະນຈິຈງັ,  
ເວທະນາ  ອະນຈິຈາ,  ສັນຍາ  ອະນຈິຈາ,  ສງັຂາຣາ  ອະນຈິຈາ,   ວິນຍານງັ  ອະນຈິຈງັ,  ຣ ປງັ  ອະນັຕຕາ,  
ເວທະນາ  ອະນັຕຕາ,  ສັນຍາ  ອະນຕັຕາ,  ສັງຂາຣາ  ອະນຕັຕາ,  ວິນຍານງັ  ອະນັຕຕາ,  ສບັເພ  ສງັຂາຣາ  ອະນຈິຈາ,  
ສັພເພ  ທມັມາ  ອະນຕັຕາຕ,ິ  ເຕ  (ຕາ)1 ມະຍງັ ໂອຕນິນາມະຫະ  ຊາຕິຍາ  ຊະຣາມະຣະເນນະ,  ໂສເກຫ ິ ປະຣເິທເວ
ຫ ິ  ທກຸເຂຫ ິ  ໂທມະນສັເສຫ ິ  ອປຸາຍາເສຫ,ິ  ທກຸໂຂຕິນນາ  ທກຸຂະປະເຣຕາ,  ອັປເປວະນາມມິສັສະ  ເກວະລສັສະ  
ທກຸຂກັຂນັທັສສະ  ອນັຕະກຣິຍິາ  ປັນຍາເຍຖາຕ.ິ  

                      
1 ຢ ່ໃນວົງເລັບສ າຫລັບອຸບາສິກາ(ຜ ້ຍິງ) ວ່າ 
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(ສ າຫລບັພກິຂ ຸ- ສາມະເນນສ ດ) 
ຈຣິະປະຣນິິພພຸຕມັປິ  ຕັງ  ພະຄະວັນຕັງ  ອທຸທສິສະ  ອະຣະຫັນຕັງ  ສມັມາສມັພຸທທັງ,  ສທັທາ  ອະຄາຣສັສະມາ  ອະ
ນະຄາຣຍິງັ  ປັພພະຊິຕາ,  ຕັສສະມງິ  ພະຄະວະຕ ິ ພຣມັມະຈະຣຍິງັ  ຈະຣາມະ,  ພກິຂ ນງັ  ສກິຂາສາຊວີະສະມາປນັນາ,  
ຕັງໂນ  ພຣມັມະຈະຣຍິງັ  ອມິສັສະ  ເກວະລສັສະ  ທກຸຂກັຂນັທສັສະ  ອນັຕະກິຣຍິາຍະ  ສງັວັຕຕະຕ ຸຕ.ິ 

 (ສ າຫລັບອບຸາສກົ-ອບຸາສກິາສ ດ) 
ຈຣິະປະຣນິພິພຕຸັມປິ  ຕັງ  ພະຄະວນັຕັງ  ສະຣະນງັ  ຄະຕາ  ທມັມນັຈະ  ສງັຄນັຈະ,  ຕັສສະ  ພະຄະວະໂຕ  ສາສະນງັ  
ຍະຖາສະຕິ  ຍະຖາພະລງັ  ມະນະສກິະໂຣມະ  ອະນປຸະຕິປຊັຊາມະ,  ສາ  ສາ  ໂນ  ປະຕິປຕັຕິ ອມິສັສະ  ເກວະລສັສະ     
ທຂຸກັຂັນທສັສະ  ອນັຕະກຣິຍິາຍະ  ສງັວຕັຕະ ຕ.ຸ     

 
(ຈບົສ ດມນົຕເ໌ຊົ້າ) 

 
 



 

12 | P a g e  

ບົດສູດມົນຕ໌ ເຊົ ົ້າ-ແລງ (ແປ) 

4. ບົດສດູມົນຕ໌ແລງ 
 

4.1  ຄ າບຊູາພຣະຣຕັນະໄຕຣ 
ອມິນິາ  ສກັກາເຣນະ  ຕັງ  ພທຸທງັ  ອະພປິ ຊະຍາມະ  
ອມິນິາ  ສກັກາເຣນະ  ຕັງ  ທມັມງັ  ອະພປິ ຊະຍາມະ  
ອມິນິາ  ສກັກາເຣນະ  ຕັງ  ສງັຄງັ  ອະພິປ ຊະຍາມະ  

 ອະຣະຫງັ  ສມັມາສັມພທຸໂທ  ພະຄະວາ,  ພທຸທງັ  ພະຄະວັນຕງັ  ອະພິວາເທມ ິ   (ຂາບລົງ) 
 ສວາກຂາໂຕ  ພະຄະວະຕາ  ທມັໂມ  ທມັມງັ  ນະມສັສາມ ິ  (ຂາບລົງ) 
 ສຸປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວາໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ  ສງັຄງັ  ນະມາມ ິ (ຂາບລົງ) 
 

4.2  ບົດສດູນະໂມ ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣ  
 

(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ພຸທທັສສະ  ພະຄະວະໂຕ  ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣງັ  ກະໂຣມະ ເສ) 
 

ນະໂມຕັສສະ  ພະຄະວະໂຕ  ອະຣະຫະໂຕ  ສັມມາສັມພທຸທສັສະ   (ວ່າ 3 ຄັ້ງ) 
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4.3    ພຸທທານຸສສະຕິ 

 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ພຸທທານຸສສະຕິນະຍງັ  ກະໂຣມະ  ເສ) 
 

 

 ຕັງ  ໂຂ  ປະນະ  ພະຄະວັນຕງັ  ເອວງັ  ກລັລະຍາໂນ  ກິຕຕສິັທໂທ  ອພັພຄຸຄະໂຕ,  ອິຕິປິ  ໂສ  ພະຄະວາ  
ອະຣະຫງັ ສມັມາສັມພທຸໂທ,  ວິຊຊາຈະຣະນະສັມປັນໂນ  ສຄຸະໂຕ  ໂລກະວທິ ,  ອະນຕຸຕະໂຣ  ປຸຣສິະທມັມະສາຣະຖ ີ 
ສັຕຖາ  ເທວະມະນຸສສານງັ  ພຸທໂທພະຄະວາ  ຕິ. 
   

4.4    ພຸທທາພິຄີຕິງ  
(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ພຸທທາພິຄຕີິງ  ກະໂຣມະ  ເສ) 
 

 ພຸທທະວາຣະຫນັຕະວະຣະຕາທຄິນຸາພຍິຸຕໂຕ,  ສທຸທາພຍິານະກະຣນຸາ  ຫສິະມາຄະຕັຕໂຕ,  ໂພເທສ ິ ໂຍ  ສຸ
ຊະນະຕງັ  ກະມະລງັວະ  ສ ໂຣ,  ວນັທາມະຫງັ  ຕະມະຣະນງັ  ສິຣະສາ  ຊເິນນທງັ,  ພຸທໂທ  ໂຍ  ສັພພະປານີນງັ  ສະຣະ
ນງັ ເຂມະມຕຸຕະມງັ,  ປະຖະມານສຸສະຕິຕຖານງັ  ວັນທາມ ິ ຕັງ  ສເິຣນະຫງັ,  ພຸທທສັສາຫສັສະມ ິ ທາໂສ(ທາສ)ີ2  ວະ  
ພຸທໂທ  ເມ  ສາມກິສິສະໂຣ,  ພຸທໂທ  ທກຸຂັສສະ  ຄາຕາ  ຈະ  ວິທາຕາ  ຈະ  ຫິຕັສສະ  ເມ,  ພຸທທັສສາຫງັ  ນຍິາເທ
ມ ິ  ສະຣຣີນັຊີວຕິັນຈິທງັ,  ວັນທນັໂຕຫງັ (ຕຫີງັ)3  ຈະຣສິສາມ ິ  ພຸທທສັເສວະ  ສໂຸພທິຕງັ,  ນັຕຖ ິ  ເມ  ສະຣະນງັ     
                      
2

 ໃນວົງເລັບນັ້ນສ າລັບຜ ້ຍງິສ ດໃຫ້ປ່ຽນເຊັົ່ນ: ທາໂສ (ທາສີ),  ໂຕຫັງ (ຕິຫັງ), ມະເນນະ (ມະນາຍະ). 
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ອນັຍງັ  ພຸທໂທ  ເມ  ສະຣະນງັ  ວະຣງັ,  ເອເຕນະ ສຈັຈະວຊັເຊນະ  ວັທເທຍຍງັ ສັຕຖສຸາສະເນ,  ພຸທທັງ  ເມ  ວັນທະ
ມາເນນະ (ມານາຍະ)  ຍງັ  ປນຸຍງັ  ປະສຸຕງັ  ອິທະ,  ສພັເພປ ິ ອນັຕະຣາຍາ  ເມ  ມາເຫສງຸ  ຕັສສະ  ເຕຊະສາ.  

( ໝອບຂາບລົງວ່າ ) 
ກາເຍນະ  ວາຈາຍະ  ວະ  ເຈຕະສາ  ວາ    ພຸທເທ  ກກຸມັມງັ  ປະກະຕງັ  ມະຍາ  ຍງັ   

 ພຸທໂທ  ປະຕຄິຄນັຫະຕ ຸ ອຈັຈະຍນັຕັງ   ກາລນັຕະເຣ  ສງັວະຣຕິຸງ  ວະ  ພທຸເທ.   
 

 4.5    ທັມມານຸສສະຕິ 
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ທມັມານສຸສະຕນິະຍງັ  ກະໂຣມະ  ເສ) 

 

 ສວາກຂາໂຕ  ພະຄະວະຕາ  ທມັໂມ,  ສັນທິຕຖໂິກ  ອະກາລໂິກ  ເອຫປິສັສໂິກ  ໂອປະນະຍໂິກ,  ປຈັຈັຕຕງັ  
ເວທຕິັພໂພ  ວນິຍ ຫ ີ ຕິ.    



 4.6    ທັມມາພິຄີຕິງ 
(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ທມັມາພຄິີຕິງ  ກະໂຣມະ  ເສ) 

 ສວາກຂາຕະຕາທຄິນຸະໂຍຄະວະເສນະ  ເສຍໂຍ,  ໂຍ  ມຄັຄະປາກະປະຣຍິັຕຕິວໂິມກຂະເພໂທ,  ທມັໂມ  ກຸ
ໂລກະປະຕະນາ  ຕະທະທາຣິທາຣີ,  ວັນທາມະຫງັ  ຕະມະຫະຣງັ  ວະຣະທມັມະເມຕງັ,  ທັມໂມ  ໂຍ  ສັພພະປານີນງັ  
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ສະຣະນງັ  ເຂມະ ມຸຕຕະມງັ,  ທຸຕິຍານສຸສະຕິຕຖານງັ  ວັນທາມ ິ  ຕັງ  ສເິຣນະຫງັ,  ທັມມສັສາຫສັສະມ ິ  ທາໂສ 
(ທາສີ) ວະ  ທມັໂມ  ເມ  ສາມກິສິສະໂຣ,  ທມັໂມ  ທກຸຂສັສະ  ຄາຕາ  ຈະ  ວິທາຕາ  ຈະ  ຫິຕັສສະ ເມ,  ທມັມສັສາຫງັ  
ນຍິຍາເທມ ິ ສະຣຣີນັຊວີິຕັນຈິທງັ,  ວັນທນັໂຕຫງັ (ຕຫີງັ) ຈະຣສິສາມ ິ ທມັມສັເສວະ  ສຸທມັມະຕັງ, ນັຕຖ ິ ເມ  ສະຣະ
ນງັ  ອນັຍງັ  ທມັໂມ  ເມ  ສະຣະນງັ  ວະຣງັ,  ເອເຕນະ  ສັຈຈະວຊັເຊນະ  ວັທເທຍຍງັ  ສັຕຖ ຸ ສາສະເນ, ທມັມງັ  ເມ  
ວັນທະມາເນນະ (ມານາຍະ) ຍງັ  ປຸນຍງັ  ປະສຕຸັງ ອິທະ,  ສັພເພປ ິ ອນັຕະຣາຍາ  ເມ  ມາເຫສງຸ  ຕັສສະ ເຕຊະສາ.   

( ໝອບຂາບລົງວ່າ ). 
ກາເຍນະ  ວາຈາຍະ  ວະ  ເຈຕະສາ  ວາ    ທມັເມ  ກກຸມັມງັ  ປະກະຕັງ  ມະຍາ  ຍງັ    
ທມັໂມ  ປະຕຄິຄນັຫະຕ ຸ ອຈັຈະຍນັຕັງ   ກາລນັຕະເຣ  ສງັວະຣຕິຸງ  ວະ  ທມັເມ.     

 

 4.7    ສັງຄານຸສສະຕິ 
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ສງັຄານຸສສະຕິນະຍງັ  ກະໂຣມະ  ເສ) 

 

 ສຸປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ,  ອຊຸຸປະຕປິັນໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ,  ຍາຍະປະຕິປັນໂນ  
ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ,  ສາມຈີປິະຕິປັນໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ,   ຍະທິທງັ  ຈັຕຕາຣ ິ  ປຸຣສິະຍຄຸາ
ນ ິ ອຕັຖະ  ປຸຣສິະປຸຄຄະລາ,  ເອສະ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ,  ອາຫເຸນຍໂຍ  ປາຫເຸນຍໂຍ  ທັກຂເິນຍໂຍ  ອນັຊະລີ
ກະຣະນໂິຍ,  ອະນຕຸຕະຣງັ  ປນຸຍກັເຂຕຕງັ  ໂລກສັສະ  ຕິ. 
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 4.8    ສັງຄາພິຄີຕິງ 
(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ສງັຄາພຄິີຕິງ  ກະໂຣມະ  ເສ) 

 
 ສທັທມັມະໂຊ  ສປຸະຕິປຕັຕິຄນຸາທຍິຕຸໂຕ,  ໂຍຕຖັພພິໂທ  ອະຣຍິະປຄຸຄະລະສງັຄະເສຕໂຖ,  ສລີາທິທມັມະ
ປະວະຣາສະຍະກາຍະຈິຕໂຕ,  ວນັທາມະຫງັ  ຕະມະຣຍິາ  ນະຄະນງັ  ສສຸທຸທງັ,  ສງັໂຄ  ໂຍ  ສັພພະປານນີງັ  ສະຣະນງັ  
ເຂມະມຸຕຕະມງັ,  ຕະຕິຍານສຸສະຕິຕຖານງັ  ວັນທາມ ິ ຕັງ  ສເິຣນະຫງັ,  ສງັຄັສສາຫສັສະມິ  ທາໂສ(ທາສ)ີ ວະ  ສງັໂຄ  
ເມ  ສາມກິສິສະໂຣ,  ສງັໂຄ  ທກຸຂສັສະ  ຄາຕາ  ຈະ  ວິທາຕາ  ຈະ  ຫິຕັສສະ  ເມ,  ສງັຄສັສາຫງັ  ນຍິຍາເທມ ິ  
ສະຣຣີັນ  ຊວີິຕັນຈທິງັ,  ວນັທນັໂຕຫງັ (ຕີຫງັ)  ຈະຣິສສາມ ິ ສງັຄສັໂສ  ປະຕິປັນນະຕັງ,  ນັຕຖ ິ ເມ  ສະຣະນງັ  ອນັຍງັ,  
ສງັໂຄ  ເມ  ສະຣະນງັ  ວະຣງັ,  ເອເຕນະ  ສຈັຈະວຊັເຊນະ  ວທັເທຍຍງັ  ສຕັຖ ຸ ສາສະເນ,  ສງັຄງັ  ເມ  ວັນທະມາເນນະ      
(ມານາຍະ)  ຍງັ  ປນຸຍງັ  ປະສຸຕງັ  ອທິະ,  ສພັເພປ ິ ອນັຕະຣາຍາ  ເມ  ມາເຫສງຸ  ຕັສສະ  ເຕຊະສາ. 

(ໝອບຂາບລົງວ່າ) 
 

ກາເຍນະ  ວາຈາຍະ  ວະ  ເຈຕະສາ  ວາ    ສງັເຄ  ກກຸມັມງັ  ປະກະຕັງ  ມະຍາ  ຍງັ     
ສງັໂຄ  ປະຕິຄຄນັຫະຕຸ  ອຈັຈະຍນັຕັງ    ກາລນັຕະເຣ  ສງັວະຣຕິຸງ  ວະ  ສງັເຄ     
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4.9  ຄາຖາປາຣະມີ 30 ທັສ 
ປະຖະມງັ ທານະປາຣະມີ ທານະອປຸະປາຣະມີ ທານະປະຣະມຕັຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ          

ຄຸນະປາຣະມ ີ ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ທຕຸິຍງັ ສີລະປາຣະມີ ສີລະອປຸະປາຣະມີ ສີລະປະຣະມຕັຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ                

ຄຸນະປາຣະມ ີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ຕະຕິຍງັ ເນກຂັມມະປາຣະມີ ເນກຂັມມະອປຸະປາຣະມີ ເນກຂັມມະປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ  

ອເຸປກຂາ  ຄຸນະປາຣະມີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ຈະຕຕຸຖງັ ປັນຍາປາຣະມີ ປັນຍາອຸປະປາຣະມີ ປັນຍາປະຣະມຕັຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ         

ຄຸນະປາຣະມ ີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ປັນຈະມງັ ວິຣິຍະປາຣະມີ ວິຣິຍະອຸປະປາຣະມີ ວິຣິຍະປະຣະມຕັຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ          

ຄຸນະປາຣະມີ    ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ສຕັຖະມງັ ຂັນຕີປາຣະມີ ຂັນຕີອປຸະປາຣະມີ ຂັນຕີປະຣະມຕັຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ             

ຄຸນະປາຣະມ ີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ສຕັຕະມງັ ສັຈຈະປາຣະມີ ສັຈຈະອປຸະປາຣະມີ ສັຈຈະປະຣະມຕັຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ          

ຄຸນະປາຣະມ ີ ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
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ອຕັຖະມງັ ອະທິຕຖານະປາຣະມີ ອະທິຕຖານະອປຸະປາຣະມີ ອະທິຕຖານະປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ                 
ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເປກຂາ  ຄຸນະປາຣະມີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 

ນະວະມງັ ເມຕຕາປາຣະມີ ເມຕຕາອປຸະປາຣະມີ ເມຕຕາປະຣະມຕັຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ               
ອເຸປກຂາ ຄຸນະປາຣະມີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 

ທະສະມງັ ອເຸປກຂາປາຣະມີ ອເຸປກຂາອປຸະປາຣະມີ ອເຸປກຂາປະຣະມຕັຖະປາຣະມີ ເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ            
ອເຸປກຂາ    ຄຸນະປາຣະມີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 

ທະສະ ປາຣະມີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ທະສະ ອປຸະປາຣະມີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ທະສະ ປະຣະມຕັຖະປາຣະມີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ປັນຈະ ມະຫາປະຣິຈຈາຄະ  ປາຣະມີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ທານະ  ປະຣຈິຈາຄະ   ປາຣະມີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ອງັຄະ  ປະຣຈິຈາຄະ   ປາຣະມີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ຊວີຕິະ  ປະຣຈິຈາຄະ   ປາຣະມີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ປຕຸຕະ  ປະຣຈິຈາຄະ   ປາຣະມີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ 
ພະຣຍິາ  ປະຣຈິຈາຄະ   ປາຣະມີ  ສັມປັນໂນ  ອິຕິປິໂສ  ພະຄະວາ ຕິ ຯ 
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4.10  ປະຕິຈຈະສະມຸປປາທ 
 

 ອະວຊິຊາປຈັຈະຍາ  ສງັຂາຣາ  ສງັຂາຣະປຈັຈະຍາ  ວິນຍານັງ  ວນິຍານະປັຈຈະຍາ  ນາມະຣ ປັງ  ນາມະຣ ປະປຈັ
ຈະຍາ  ສະລາຍະຕະນງັ  ສະລາຍະຕະນະປຈັຈະຍາ  ຜັສໂສ  ຜັສສະປຈັຈະຍາ  ເວທະນາ  ເວທະນາປັຈຈະຍາ  ຕັນຫາ  
ຕັນຫາປຈັຈະຍາ  ອປຸາທານງັ  ອປຸາທານະປຈັຈະຍາ  ພະໂວ  ພະວະປຈັຈະຍາ  ຊາຕິ  ຊາຕປິຈັຈະຍາ  ຊະຣາມະຣະນງັ  ໂສ
ກະປະຣເິທວະທກຸຂະໂທມະ  ນສັສປຸາຍາສາ  ສມັພະວັນຕິ  ເອວະເມຕັສສະ  ເກວະລສັສະ  ທກຸຂກັຂັນທສັສະ  ສະມທຸະ
ໂຍ  ໂຫຕ.ິ  
 ອະວຊິຊາຍະຕະເວວະ  ອະເສສະວຣິາຄະນໂິຣທາ  ສງັຂາຣະນໂິຣໂທ  ສງັຂາຣະນໂິຣທາ  ວນິຍານະນິໂຣໂທ  ວນິ
ຍານະນິໂຣທາ  ນາມະຣ ປະນໂິຣໂທ  ນາມະຣ ປະນໂິຣທາ  ສະລາຍະຕະນະນິໂຣໂທ  ສະລາຍະຕະນະນິໂຣທາ  ຜັສສະນໂິຣ
ໂທ  ຜັສສະນິໂຣທາ  ເວທະນານິໂຣໂທ  ເວທະນານໂິຣທາ  ຕັນຫານໂິຣໂທ  ຕັນຫານໂິຣທາ  ອປຸາທານະນິໂຣໂທ  ອ  ປາ
ທານະນໂິຣທາ  ພະວະນໂິຣໂທ  ພະວະນໂິຣທາ  ຊາຕນິິໂຣໂທ  ຊາຕິນໂິຣທາ  ຊະຣາມະຣະນງັ  ໂສກະປະຣເິທວະທກຸຂະ
ໂທມະນັສສປຸາຍາສາ  ນຣິຊຸຊັນຕິ  ເອວະເມຕັສສະ  ເກວະລສັສະ  ທກຸຂກັຂັນທສັສະ  ນໂິຣໂທ  ໂຫຕິ. 
 (ປະຖົມພຸທວະຈະນະ) ອະເນກະຊາຕສິັງສາຣງັ  ສັນທາວສິສັງ  ອະນິພພິສງັ  ຄະຫະກາຣງັ  ຄະເວສັນໂຕ  ທກຸຂາ  
ຊາຕິ  ປນຸປັປນຸງັ  ຄະຫະກາຣະກະ ທຕິໂຖສິ  ປນຸະ  ເຄຫງັ  ນະ  ກາຫະສິ  ສ ັພພາ  ເຕ  ຜາສກຸາ  ພັຄຄາ  ຄະຫະກ ຕັງ   
ວສິັງຂະຕັງ  ວສິງັຂາຣະຄະຕັງ  ຈຕິຕັງ  ຕັນຫານງັ  ຂະຍະມຊັຊະຄາຕິ. 



 

20 | P a g e  

ບົດສູດມົນຕ໌ ເຊົ ົ້າ-ແລງ (ແປ) 

 (ອາກາຣ 32 ) ອຕັຖ ິ ອມິສັສະມງິ  ກາເຍ  ເກສາ  ໂລມາ  ນະຂາ  ທັນຕາ  ຕະໂຈ  ມງັສງັ  ນະຫາຣ   ອັຕຖ ິ ອຕັຖິ
ມນິຊງັ  ວັກກງັ  ຫະທະຍງັ  ຍະກະນງັ  ກໂິລມະກງັ  ປິຫະກງັ  ປັປຜາສງັ  ອນັຕັງ  ອນັຕະຄນຸງັ  ອຸທະຣຍິງັ  ກະຣສີງັ    
ປິຕຕງັ  ເສມຫງັ  ປຸພໂພ   ໂລຫິຕັງ  ເສໂທ  ເມໂທ  ອສັສ ຸ  ວະສາ  ເຂໂລ  ສງິຄານກິາ  ລະສິກາ  ມຕຸຕງັ  ມຕັຖະເກ   
ມຕັຖະລງຸຄນັຕິ. 
  

4.11  ທມັມະຈກັກ ັປປະວຕັຕະນະສຕູຣ ໌

                (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ທມັມະຈກັກ ັປປະວັຕຕະນະສຕຸຕະປາຖງັ  ພະນາມະ  ເສ) 
  

 ທະເວເມ  ພກິຂະເວ  ອນັຕາ,  ປພັພະຊເິຕນະ  ນະ  ເສວິຕັພພາ, ໂຍ  ຈາຍງັ  ກາເມສ ຸ ກາມະສຂຸລັລກິານໂຸຍ
ໂຄ,  ຫໂີນ ຄມັໂມ  ໂປຖ  ຊຊະນິໂກ  ອະນະຣໂິຍ   ອະນຕັຖະສັນຫໂິຕ,  ໂຍ  ຈາຍງັ  ອຕັຕະກລິະມະຖານຸໂຍໂຄ,  ທກຸ
ໂຂ  ອະນະຣໂິຍອະນຕັຖະສັນຫໂິຕ.  
 ເອ ເຕ  ເຕ  ພກິຂະເວ  ອໂຸພ  ອັນເຕ  ອະນປຸະຄມັມະ  ມຊັຊມິາ  ປະຕິປະທາ,   ຕະຖາຄະເຕນະ ອະພສິມັພຸ
ທ ທາ, ຈກັຂກຸະຣະນ ີ ຍານະກະຣະນ ີ ອປຸະສະມາຍະ  ອະພິນຍາຍະ  ສມັໂພທາຍະ  ນ ິພພານາຍະ  ສງັວຕັຕະຕິ.   
 ກະຕະມາ  ຈະ  ສາ  ພກິຂະເວ  ມຊັຊມິາ  ປະຕິປະທາ,  ອະຍະເມວະ  ອະຣໂິຍ  ອຕັຖງັຄໂິກ  ມຄັໂຄ,  ເສຍຍະຖີ
ທງັ  ສມັມາ ທິຕຖ ິສັມມາສງັກປັໂປ  ສມັມາວາຈາ  ສມັມາກມັມນັໂຕ  ສັມມາອາຊໂີວ  ສມັມາວາຍາໂມ     ສມັມາສະ
ຕິ  ສມັມາສະມາທ.ິ  
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 ອະຍງັ  ໂຂ  ສາ  ພກິຂະເວ  ມຊັຊມິາ  ປະຕິປະທາ,  ຕະຖາຄະເຕນະ  ອະພສິມັພຸທທາ,  ຈກັຂກຸະຣະນ ີ   ຍານະ
ກະຣະນ ີ ອປຸະສະມາຍະ  ອະພນິຍາຍະ  ສມັໂພທາຍະ  ນິພພານາຍະ  ສງັວຕັຕະຕິ. 
 ອທິງັ  ໂຂ  ປະນະ  ພິກຂະເວ  ທກຸຂງັ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ,  ຊາຕປິິ  ທກຸຂາ ຊະຣາປ ິທກຸຂາ ມະຣະນມັ ປ ິ
ທກຸຂງັ,  ໂສກະປະຣເິທວະທຸກຂະໂທມະນັສສປຸາຍາສາປິ  ທກຸຂາ,  ອປັປເິຍຫ ິ ສມັປະໂຍໂຄ  ທກຸໂຂ, ປເິຍຫ ິ       ວປິ
ປະໂຍໂຄ  ທກຸໂຂ  ຍມັປຈິຊງັ  ນະ  ລະພະຕິ  ຕັມປ ິ ທກຸຂງັ  ສງັຂຕິເຕນະ  ປັນຈປຸາທານກັຂັນທາ  ທກຸຂາ.   
 ອທິງັ  ໂຂ  ປະນະ  ພກິຂະເວ  ທກຸຂະສະມທຸະໂຍ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ,  ຍາຍງັ  ຕັນຫາ  ໂປໂນພພະວກິາ  ນັນທຣິາ
ຄະສະຫະຄະຕາ  ຕັຕຕະຣະ  ຕັຕຕະຣາພນິັນທນິ,ີ  ເສຍຍະຖທີັງ  ກາມະຕັນຫາ  ພະວະຕັນຫາ  ວພິະວະຕັນຫາ.   
 ອທິງັ  ໂຂ  ປະນະ  ພິກຂະເວ  ທກຸຂະນໂິຣໂທ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ,  ໂຍ  ຕັສສາເຍວະ  ຕັນຫາຍະ  ອະເສສະວິຣາຄະ
ນໂິຣໂທ,  ຈາໂຄ  ປະຕິນສິສຄັໂຄ  ມຕຸຕ ິ ອະນາລະໂຍ.  
 ອທິງັ  ໂຂ  ປະນະ  ພກິຂະເວ  ທກຸຂະນໂິຣທະຄາມນິ ີ ປະຕປິະທາ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ,  ອະຍະເມວະ  ອະຣໂິຍ  ອດັ
ຖງັຄໂິກ  ມຄັໂຄ,  ເສຍຍະຖທີັງ  ສມັມາທິຕຖ ິ  ສມັມາສງັກປັໂປ  ສມັມາວາຈາ  ສມັມາກມັມນັໂຕ  ສມັມາອາຊໂີວ  
ສມັມາວາຍາໂມ  ສມັມາສະຕິ  ສມັມາສະມາທ.ິ  
 ອທິງັ  ທກຸຂງັ  ອະຣຍິະສຈັຈນັຕິ  ເມ  ພກິຂະເວ,  ປພຸເພ  ອະນະນສຸສຸເຕສຸ  ທມັເມສ,ຸ  ຈກັຂງຸ  ອທຸະປາທິ, ຍາ
ນງັ  ອທຸະປາທິ,  ປັນຍາ  ອທຸະປາທ,ິ  ວຊິາ  ອທຸະປາທ,ິ  ອາໂລໂກ  ອທຸະປາທ.ິ   
 ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂງັ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ປຣນິເຍຍຍນັຕິ.  
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 ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂງັ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ປຣນິຍາຕັນຕິ.  
 ອທິງັ  ທກຸຂະສະມທຸະໂຍ  ອະຣຍິະສຈັຈນັຕິ  ເມ  ພິກຂະເວ,  ປຸພເພ  ອະນະນສຸສເຸຕສ ຸ  ທມັເມສ,ຸ  ຈກັຂງຸ     
ອທຸະປາທ,ິ  ຍານັງ  ອທຸະປາທ,ິ  ປັນຍາ  ອທຸະປາທ,ິ  ວຊິຊາ  ອທຸະປາທິ,  ອາໂລໂກ  ອທຸະປາທິ.   
 ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂະສະມທຸະໂຍ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ປະຫາຕພັພັນຕ.ິ  
 ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂະສະມທຸະໂຍ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ປະຫນີັນຕ.ິ   
 ອທິງັ  ທກຸຂະນໂິຣໂທ  ອະຣຍິະສຈັຈນັຕິ  ເມ  ພກິຂະເວ,  ປພຸເພ  ອະນະນສຸສຸ  ເຕສຸ  ທມັເມສ,ຸ  ຈກັຂງຸ        
ອທຸະປາທ,ິ  ຍານັງ  ອທຸະປາທ,ິ  ປັນຍາ  ອທຸະປາທ,ິ  ວຊິຊາ  ອທຸະປາທິ,  ອາໂລໂກ  ອທຸະປາທິ.   
 ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂະນໂິຣໂທ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ສຈັສກິາຕັພພນັຕິ.  
 ຕັງໂຂ  ປະນທິັງ  ທກຸຂະນໂິຣໂທ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ສຈັສກິະຕັນຕິ.    
 ອທິງັ  ທກຸຂະນໂິຣທະຄາມນິີປະຕິປະທາ  ອະຣຍິະສຈັຈນັຕິ  ເມ  ພກິຂະເວ,  ປຸພເພ  ອະນະນສຸສ ຸເຕສ ຸ  
ທມັເມສ,ຸ  ຈກັຂງຸ  ອທຸະປາທ,ິ   ຍານງັ  ອທຸະປາທິ,  ປັນຍາ  ອທຸະປາທ,ິ  ວຊິຊາ  ອທຸະປາທິ,  ອາໂລໂກ  ອທຸະປາທ.ິ   
 ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂະນໂິຣທະຄາມນິປີະຕິປະທາ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ພາເວຕັພພນັຕິ.   
 ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂະນໂິຣທະຄາມນິປີະຕິປະທາ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ພາວຕິັນຕິ.   
 ຍາວະກີວນັຈະ  ເມ  ພກິຂະເວ,  ອເິມສຸ  ຈະຕ ສຸ  ອະຣຍິະສຈັເຈສ,ຸ  ເອວນັຕິປະຣວິຕັຕັງ  ທະວະທະສາກາຣງັ,  
ຍະຖາພ ຕັງ  ຍານະທສັສະນງັ  ນະ  ສວຸສິຸທທັງ  ອະໂຫສ.ິ   
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 ເນວະ  ຕາວາຫງັ  ພກິຂະເວ  ສະເທວະເກ  ໂລເກ  ສະມາຣະເກ  ສະພຣມັມະເກ,  ສສັສະມະນະພຣາມມະນິຍາ  
ປະຊາຍະ  ສະເທວະ  ມະນສຸສາຍະ,  ອະນຸຕຕະຣງັ  ສມັມາສັມໂພທງິ  ອະພສິັມພທຸໂທ  ປຈັຈນັຍາສງິ.    
 ຍະໂຕ  ຈະ  ໂຂ  ເມ  ພກິຂະເວ,  ອເິມສ ຸ ຈະຕ ສ ຸ ອະຣຍິະສຈັເຈສ,ຸ  ເອວນັຕິປະຣວິັຕຕັງ  ທະວາທະສາກາ 
ຣງັ,  ຍະຖາພ ຕັງ  ຍານະທັສສະນງັ  ສວຸສິທຸທງັ  ອະໂຫສ.ິ  
 ອະຖາຫງັ  ພກິຂະເວ  ສະເທວະເກ  ໂລເກ  ສະມາຣະເກ  ສະພຣມັມະເກ,  ສສັສະມະນະພຣາມມະນຍິາ  ປະຊາ
ຍະ  ສະເທວະມະນຸສສາຍະ,  ອະນຸຕຕະຣງັ  ສມັມາສມັໂພທິງ  ອະພສິມັພຸທໂທ  ປຈັຈັນຍາສງິ.   
 ຍານັນຈະ  ປະນະ  ເມ  ທສັສະນັງ  ອທຸະປາທ,ິ  ອະກປຸປາ  ເມ  ວິມຕຸຕິ  ອະຍະມນັຕມິາ  ຊາຕິ  ນຕັຖທິານ ິ 
ປຸນພັພະໂວ  ຕິ. 
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5. ບົດສູດມົນຕເ໌ຊົ້າ (ແປ) 
5.1  ຄ າບຊູາພຣະຣຕັນະໄຕຣ 

 

ໂຍໂສ  ພະຄະວາ  ອະຣະຫງັ   ສມັມາສັມພທຸໂທ  ພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້ານັ້ນພຣະອົງໃດ,  ເປັນພຣະອ ຣະຫັນ,  
  ດັບເພງີກິເລສ  ເພງິທຸກສິີ້ນເຊິງ,  ຕຣັສຮ ້ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ  
ສວາກຂາໂຕ   ເຍນະ   ພະຄະວະຕາ  ທມັໂມ     ພຣະທັມເປັນທັມອັນພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ ພຣະອົງໃດ, ຕຣັສໄວດ້ີແລ້ວ 
ສຸປະຕິປນັໂນ   ຍສັສະ  ພະຄະວະໂຕ   ສາວະກະສງັໂຄ ພຣະສົງ ສາວົກຂອງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າພຣະອົງໃດ,  

   ປະຕິບັຕດີແລ້ວ 
ຕັມມະຍງັ  ພະຄະວັນຕງັ  ສະທມັມງັ  ສະສງັຄງັ,  ອເິມຫ ິ ສັກກາເຣຫ ິ ຍະຖາຣະຫງັ  ອາໂຣປເິຕຫ ິ ອະພິປ ຊະຍາມະ 
 ຂ້າພະເຈົ້າທັງຫລາຍ,  ຂ ບ ຊາຢ່າງຍິື່ງຊຶື່ງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ ພຣະອົງນັ້ນ,  ພ້ອມທັງພຣະທັມແລະພຣະສົງ,  
ດ້ວຍເຄ ື່ອງສັກກາຣະທັງຫລາຍເຫລົົ່ານີີ້,  ອັນຍົກຂຶີ້ນຕາມສົມຄວນແລ້ວຢ່າງໃດ 
ສາທ ຸ ໂນ  ພັນເຕ  ພະຄະວາ  ສຈຸຣິະປະຣິນພິພໂຸຕປິ ຂ້າແຕ່ພຣະອົງຜ ້ຈະເຣີນ,  ພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ  ແມ່ນ

ປະຣິນິພພານນານແລ້ວ,  ຊົງສ້າງຄຸນອັນສ າເຣດັປໂຍດໄວແ້ກຂ່້າພະເຈົ້າທັງຫລາຍ 
ປັຈສມິາ  ຊະນະຕານກຸມັປະມານະສາ ຊົງມີພຣະທັຍອະນຸເຄາະແກ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າ  ອັນເປັນຊົນຮຸນ່ຫລັງ 
ອເິມ  ສກັກາເຣ  ທຸຄຄະຕະປນັນາກາຣະພ ເຕ  ປະຕິຄຄນັຫາຕຸ ຂ ພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ,  ຈົົ່ງຮັບເຄ ື່ອງສັກກາຣະ,  

ອັນເປັນບັນນາການຂອງຄົນຍາກທັງຫລາຍເຫລົົ່ານີີ້ 
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ອມັຫາກງັ  ທີຄະຣຕັຕງັ  ຫິຕາຍະ  ສຂຸາຍະ  ເພ ື່ອປໂຍດແລະຄວາມສຸກແກຂ່້າພະເຈົ້າທັງຫລາຍ, ຕລອດກາລະນານເທີີ້ນ 
ອະຣະຫງັ  ສມັມາສັມພທຸໂທ  ພະຄະວາ  ພຣະຜ ້ມພີຣະພາຄເຈົ້າ,  ເປັນພຣະອ ຣະຫັນ,  ດັບເພິງກິເລສ ເພິງທ  ກ 

ສິີ້ນເຊິງ, ຕຣັສຮ ຊ້ອບໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ  
ພຸທທັງ  ພະຄະວນັຕັງ  ອະພວິາເທມິ   ຂ້າພະເຈົ້າອະພິວາທພຣະຜ ້ມພີຣະພາຄເຈົ້າ,  ຜ ້ຮ ້  ຜ ້ຕ ື່ນ  ຜ ເ້ບກີບານ   
         (ຂາບລງົ). 
ສວາກຂາໂຕ  ພະຄະວະຕາ  ທມັໂມ    ພຣະທັມເປັນທັມທີື່ພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ,  ຕຣັສໄວດີ້ແລ້ວ 
ທມັມງັ  ນະມສັສາມ ິ      ຂ້າພະເຈົ້ານະມສັກາຣພຣະທັມ (ຂາບລງົ). 
ສຸປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວາໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ    ພຣະສົງສາວົກຂອງພຣະຜ ້ມພີຣະພາຄເຈົ້າ, ປະຕິບັຕດີແລ້ວ 
ສງັຄງັ  ນະມາມ ິ        ຂ້າພະເຈົ້ານອບນ້ອມພຣະສົງ  (ຂາບລງົ). 
 

5.2  ບົດສູດນະໂມ ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣ 
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ພຸທທັສສະ  ພະຄະວະໂຕ  ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣງັ  ກະໂຣມະ ເສ). 

 

ນະໂມຕັສສະ  ພະຄະວະໂຕ   ຂ ນອບນ້ອມແດ່ພຣະຜ ມ້ີພຣະພາຄເຈົ້າ  ພຣະອົງນັ້ນ 
ອະຣະຫະໂຕ     ຊຶື່ງເປັນຜ ໄ້ກຈາກກິເລສ 
ສມັມາສັມພຸທທັສສະ    ຕຣັສຮ ຊ້ອບໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ    (ວ່າ 3 ຄັ້ງ). 
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5.3    ພຸທທາພິຖຸຕິງ  
 (ຫນັທະ ມະຍງັ ພທຸທາພຖິຸຕິງ ກະໂຣມະ ເສ) 

 

ໂຍ  ໂສ  ຕະຖາຄະໂຕ     ພຣະຕະຖາຄົຕເຈົ້ານັ້ນ  ພຣະອົງໃດ 
ອະຣະຫງັ       ເປັນຜ ໄ້ກຈາກກິເລສ 
ສມັມາສັມພຸທໂທ    ເປັນຜ ຕ້ຣັສຮ ້ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ 
ວິຊຊາຈະຣະນະສັມປັນໂນ   ເປັນຜ ເ້ຖິງພ້ອມດ້ວຍວິຊຊາ  ແລະຈະຣະນະ 
ສຄຸະໂຕ      ເປັນຜ ໄ້ປແລ້ວດ້ວຍດີ 
ໂລກະວທິ        ເປັນຜ ຮ້ ໂ້ລກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ 
ອະນຕຸຕະໂຣ  ປຸຣສິະທມັມະສາຣະຖ ີ ເປັນຜ ສ້າມາດຝຶກບຸຣຸດທີື່ສົມຄວນຝຶກໄດ້  ຢ່າງບ ໍ່ມໃີຜຍິື່ງກວ່າ 
ສັຕຖາ  ເທວະ  ມະນຸສສານງັ   ເປັນຄຣ ຜ ້ສອນຂອງເທວະດາ ແລະມະນຸດທັງຫລາຍ 
ພຸທໂທ       ເປັນຜ ຮ້ ້  ຜ ້ຕ ື່ນ  ຜ ້ເບີກບານດ້ວຍທັມ 
ພະຄະວາ      ເປັນຜ ມ້ຄີວາມຈ າເຣີນ  ຈ າແນກທັມສັົ່ງສອນສັຕ 
ໂຍ  ອມິງັ ໂລກງັ ສະເທວະກງັ ສະມາຣະກງັ  ສະພຣມັມະກງັ,  ສັສສະມະນະພຣາມມະນງິ  ປະຊງັ  ສະເທວະມະນສຸສງັ  
ສະຍງັອະພິນຍາ ສຈັສກິັຕຕະວາ ປະເວເທສ ິ     ພຣະຜ ້ມພີຣະພາຄເຈົ້າພຣະອົງໃດ, ໄດ້ຊົງທ າຄວາມດັບທຸກໃຫແ້ຈ້ງ   
ດ ີ້ວຍພຣະປັນຍາອັນຍິື່ງເອງແລ້ວ, ຊົງສອນໂລກນີີ້ ພ້ອມທັງເທວະດາ,  ມາຣ,  ພຣົມ, ແລະໝ ່ສັຕ,  ພ້ອມທັງສະມະນະ
ພຣາມ, ພ້ອມທັງເທວະດາ ແລະ ມະນຸດໃຫ້ຮ ຕ້າມ 
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ໂຍ  ທມັມງັ  ເທເສສ ິ     ພຣະຜ ້ມພີຣະພາຄເຈົ້າ  ພຣະອົງໃດ,  ຊົງສະແດງທັມແລ້ວ 
ອາທກິລັລະຍານງັ      ງາມໃນເບ ີ້ອງຕົ້ນ     (ຄ  ສລີ) 
ມຊັເຊກລັລະຍານງັ    ງາມໃນທ່າມກາງ    (ຄ  ສມັມະທິ) 
ປະຣໂິຍສານະກລັລະຍານງັ    ງາມໃນທີື່ສຸດ     (ຄ ປັນຍາ) 
ສາຕຖງັ  ສະພະຍນັຊະນງັ  ເກວະລະປະຣິປນຸນງັ  ປະຣສິທຸທງັ  ພຣມັມະຈະຣຍິງັ  ປະກາເສສ ິ   
ຊົງປະກາດພຣ ົມມະຈັນ,  ຄ ແບບ ແຫ່ງການປະຕິບັຕອັນປະເສີດ  ບ ຣິສຸດ  ບ ຣິບ ນສິີ້ນເຊິງ, ພ້ອມທັງອັຕຖະ (ຄ າອະທິ
ບາຍ)  ພ້ອມທັງພະຍັນຊະນະ (ຫົວຂ ໍ້) 
ຕະມະຫງັ  ພະຄະວັນຕງັ  ອະພປິ ຊະຍາມິ ຂ້າພະເຈົ້າບ ຊາຢ່າງຍິື່ງ  ສະເພາະພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ  ພຣະອົງນັ້ນ  
ຕະມະຫງັ  ພະຄະວັນຕງັ  ສຣິະສາ  ນະມາມ ິ  ຂ້າພະເຈົ້ານອບນ້ອມພຣະຜ ມ້ີພຣະພາຄເຈົ້າ  ພຣະອົງນັ້ນ ດ້ວຍສຽນເກົ້າ.
     

(ຂາບລງົ  ລະນກຶເຖງິພຣະພທຸຄນຸ). 
 

5.4   ທັມມາພິຖຸຕິງ  
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ທມັມາພຖິຸຕິງ  ກະໂຣມະ  ເສ) 

 

ໂຍ  ໂສ  ສວາກຂາໂຕ  ພະຄະວະຕາ  ທມັໂມ    ພຣະທັມນັ້ນໃດ,  ເປັນສິື່ງທີື່ພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ  ໄດ້ຕຣັສໄວ້ດີແລ້ວ 
ສັນທຕິຖໂິກ  ເປັນສິື່ງທີື່ຜ ້ສຶກສາ  ແລະປະຕິບັຕ  ເພິື່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ 



 

28 | P a g e  

ບົດສູດມົນຕ໌ ເຊົ ົ້າ-ແລງ (ແປ) 

ອະກາລໂິກ      ເປັນສິື່ງທີື່ປະຕິບັຕໄດ້  ແລະໃຫ້ຜົລໄດ້ບ ໍ່ຈ າກັດກາລ 
ເອຫປິັສສໂິກ      ເປັນສິື່ງທີື່ຄວນກ່າວກັບຜ ້ອ ື່ນວ່າ  ທ່ານຈົົ່ງມາເບິື່ງເຖີດ 
ໂອປະນະຍໂິກ      ເປັນສິື່ງທີື່ຄວນນ້ອມເຂົ້າມາໃສ່ຕົວ 
ປັຈຈຕັຕງັ  ເວທິຕພັໂພ ວິນຍ ຫິ   ເປັນສິື່ງທີື່ຜ ້ຮ ້  ກ ຮ ້ໄດ້ສະເພາະຕົນ 
ຕະມະຫງັ  ທມັມງັ  ອະພິປ ຊະຍາມ ິ   ຂ້າພະເຈົ້າບ ຊາຢ່າງຍິື່ງ  ສະເພາະພຣະທັມນັ້ນ 
ຕະມະຫງັ  ທມັມງັ  ສິຣະສາ  ນະມາມ ິ  ຂ້າພະເຈົ້ານອບນ້ອມພຣະທັມນັ້ນ  ດ້ວຍສຽນເກົ້າ. 

(ຂາບລງົ  ລະນຶກເຖງິພຣະທມັຄຸນ) 
 

5.5   ສັງຄາພິຖຸຕິງ  
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ ສງັຄາພຖິຸຕິງ ກະໂຣມະ  ເສ) 

 

ໂຍ  ໂສ  ສຸປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ ສົງສາວົກຂອງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້ານັ້ນໝ ່ໃດ, ປະຕິບັຕດີແລ້ວ 
ອຊຸຸປະຕປິັນໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ ສົງສາວົກຂອງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ  ໝ ່ໃດ,  ປະຕິບັຕຕົງແລ້ວ 
ຍາຍະປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ ສົງສາວົກຂອງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ  ໝ ່ໃດ,  ປະຕິບັຕເພ ື່ອຮ ້ທັມ

ເປັນເຄ ື່ອງ ອອກຈາກທຸກແລ້ວ 
ສາມຈີປິະຕິປນັໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ ສົງສາວົກຂອງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ  ໝ ່ໃດ,  ປະຕິບັຕສົມຄວນແລ້ວ 
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ຍະທທິງັ         ໄດ້ແກ່ບຸກຄົນເຫລົົ່ານີີ້  ຄ   
ຈັຕຕາຣ ິ ປຣຸິສະຍຄຸານ ິ ອັຕຖະ  ປຣຸສິະປຸຄຄະລາ ຄ ່ແຫ່ງບຸຣຸດ ໔3 ຄ ່ ນັບລຽງຕົວບຸຣຸດໄດ້ ໘ ບຸຣຸດ 
ເອສະ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ   ນັ້ນແລ  ສົງສາວົກຂອງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ   
ອາຫເຸນຍໂຍ       ເປັນສົງຄວນແກ່ສັກກາຣະ  ທີື່ເຂົານ າມາບ ຊາ 
ປາຫເຸນຍໂຍ       ເປັນສົງຄວນແກ່ສັກກາຣະ  ທີື່ເຂົາຈັດໄວ້ຕ້ອນຮັບ 
ທກັຂເິນຍໂຍ       ເປັນຜ ້ຄວນຮັບທັກສິນາທານ 
ອນັຊະລກີະຣະນໂິຍ      ເປັນຜ ້ທີື່ບຸກຄົນທົົ່ວໄປຄວນທ າອັນຊະລີ 
ອະນຕຸຕະຣງັ  ປຸນຍກັເຂຕຕງັ  ໂລກສັສະ  ເປັນເນ ີ້ອນາບຸນຂອງໂລກ,  ບ ໍ່ມີນາບຸນອ ື່ນຍິື່ງກວ່າ 
ຕະມະຫງັ  ສງັຄງັ  ອະພປິ ຊະຍາມ ິ   ຂ້າພະເຈົ້າບ ຊາຢ່າງຍິື່ງ,  ສະເພາະພຣະສົງໝ ່ນັ້ນ 
ຕະມະຫງັ  ສງັຄງັ  ສິຣະສາ  ນະມາມ ິ   ຂ້າພະເຈົ້ານອບນ້ອມພຣະສົງໝ ່ນັ້ນ  ດ້ວຍສຽນເກົ້າ. 

(ຂາບລງົ  ລະນກຶເຖງິພຣະສງັຄະຄນຸ). 
 

 

 

 

 

 

                      
3 ສີື່ຄ ່ຄ : ໂສດາປຕັຕິມັຄ ໂສດາປຕັຕິຜົລ, ອະນາຄາມິມັຄ ອະນາຄາມີຜົລ, ສະກະທາຄາມິມັຄ ສະກະທາຄາມິຜົລ, ອະຣະຫັຕມັຄ, ອະຣະຫັຕຜົລ 
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5.6   ຣະຕະນັຕຕະຍັບປະນາມະຄາຖາ
(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ຣະຕະນັຕຕະຍັປປະນາມະຄາຖາໂຍ  ເຈວະ  ສງັເວຄະປະຣກິຕິຕະນະປາຖນັຈະພະນາມະ ເສ) 

 

ພທຸໂທ  ສສຸທຸໂທ  ກະຣນຸາມະຫນັນະໂວ  ພຣະພຸທເຈົ້າຜ ້ບ ຣິສດຸມີພຣະກະຣຸນາເໝ ອນຫ້ວງມະຫັນນພົ (ມະຫາສະມຸດ) 
ໂຍຈຈນັຕະສທຸທພັພະຣະຍານະໂລຈະໂນ  ພຣະອົງໃດ  ມີຕາຄ ຍານອນັປະເສີດໝົດຈົດເຖິງທີື່ສຸດ 
ໂລກສັສະ  ປາປ ປະກເິລສະຄາຕະໂກ   ເປັນຜ ້ຂ້າເສັຽຊຶື່ງບາບ  ແລະອຸປະກິເລສຂອງໂລກ  
ວນັທາມ ິ ພທຸທງັ  ອະຫະມາທະເຣນະ  ຕັງ  ຂ້າພະເຈົ້າໄຫວພ້ຣະພຸທເຈົ້າພຣະອົງນັ້ນ  ໂດຍໃຈເຄົາຣົບເອ ີ້ອເຟ ື້ອ 
ທມັໂມ  ປະທໂີປ  ວຍິະ  ຕສັສະ  ສຕັຖໂຸນ  ພຣະທັມຂອງພຣະສາສະດາ  ສວ່າງຮຸ່ງເຮ ອງປຽບດວງປະທີບ  
ໂຍ  ມຄັຄະປາກາມະຕະເພທະພນິນະໂກ  ຈ າແນກປະເພດຄ   ມັຄ  ຜົລ  ນພິພານ  ສ່ວນໃດ  
ໂລກຕຸຕະໂຣ  ໂຍ  ຈະ ຕະທຕັຖະທີປະໂນ  ຊຶື່ງເປັນຕົວໂລກຸຕຕະຣະ,  ແລະສວ່ນໃດທີື່ຊີີ້ແນວທາງແຫ່ງໂລກຸຕຕະຣະນັ້ນ  
ວນັທາມ ິ ທມັມັງ  ອະຫະມາທະເຣນະ  ຕງັ  ຂ້າພະເຈົ້າໄຫວພ້ຣະທັມນັ້ນ  ໂດຍໃຈເຄາົຣົບເອ ີ້ອເຟ ື້ອ 
ສງັໂຄ  ສເຸຂຕຕາພະຍະຕເິຂຕຕະສນັຍໂິຕ ພຣະສົງເປັນນາບຸນ  ອັນຍິື່ງໃຫຍ່ກວ່ານາບຸນອັນດີທັງຫລາຍ  
ໂຍ  ທິຕຖະສນັໂຕ  ສຄຸະຕານໂຸພທະໂກ ເປັນຜ ້ເຫັນພຣະນພິພານ  ຕຣັສຮ ້ຕາມພຣະສຸຄຕົ,  ໝ ່ໃດ  
ໂລລປັປະຫໂີນ  ອະຣໂິຍ  ສເຸມທະໂສ ເປັນຜ ້ລະກິເລສເຄ ື່ອງໂລເລ  ເປັນພຣະອະຣິຍະເຈົ້າມີປນັຍາດ ີ 
ວນັທາມ ິ ສງັຄງັ  ອະຫະມາທະເຣນະ  ຕງັ ຂ້າພະເຈົ້າໄຫວພ້ຣະສົງໝ ່ນັ້ນ  ໂດຍໃຈເຄົາຣົບເອ ີ້ອເຟ ື້ອ 
ອຈິເຈວະເມກນັຕະພປິ ຊະເນຍຍະກງັ,  ວຕັຖຕຸຕະຍງັ  ວນັທະຍະຕາພສິງັຂະຕງັ,  ປນຸຍງັ  ມະຍາ  ຍງັ  ມະມະ  ສພັພປຸທັທະວາ,   
ມາໂຫນຕ ຸ ເວຕສັສະ  ປະພາວະສທິທຍິາ         ບຸນໃດທີື່ຂາ້ພະເຈົ້າຜ ້ໄຫວ້ຢ ່ຊຶື່ງວັດຖຸ ໓, ຄ  ພຣະຣັຕຕະນະໄຕຣ ອນັຄວນບ ຊາ     
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ຢ່າງຍິື່ງໂດຍສວ່ນດຽວ, ໄດ້ກະທ າແລ້ວເປັນຢ່າງຍິື່ງເຊັົ່ນນີີ້ ນີີ້, ຂ ອຸປັດທະວະ (ຄວາມຊົົ່ວ) ທັງຫລາຍ, ຈົົ່ງຢ່າໄດ້ມີແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ 
ເລີຍ,  ດ້ວຍອ ານາດຄວາມສ າເຣັດອັນເກດີຈາກບຸນນັ້ນ 
ອທິະ  ຕະຖາຄະໂຕ  ໂລເກ  ອປຸປນັໂນ    ພຣະຕະຖາຄົຕເຈົ້າ  ເກີດຂຶີ້ນແລ້ວໃນໂລກນີີ້ 
ອະຣະຫງັ  ສມັມາສມັພທຸໂທ   ເປັນຜ ້ໄກຈາກກິເລສ,  ຕຣັສຮ ້ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ 
ທມັໂມ  ຈະ  ເທສໂິຕ  ນຍິຍານໂິກ   ແລະ ພຣະທັມທີື່ຊົງສະແດງ  ເປັນທັມເຄ ື່ອງອອກຈາກທຸກ 
ອປຸະສະມໂິກ  ປະຣນິພິພານໂິກ   ເປັນເຄ ື່ອງສງົບກິເລສ,  ເປັນໄປເພ ື່ອປະຣິນິພພານ 
ສມັໂພທະຄາມ ິ ສຄຸະຕປັປະເວທໂິຕ  ເປັນໄປເພ ື່ອຄວາມຮ ້ພ້ອມ,  ເປັນທັມທີື່ພຣະສຸຄຕົປະກາດ 
ມະຍນັຕງັ  ທມັມັງ  ສຕຸະວາ  ເອວງັ  ຊານາມະ  ພວກເຮົາເມ ື່ອໄດ້ຟັງທັມນັ້ນແລວ້,  ຈຶື່ງໄດ້ຮ ້ຢ່າງນີີ້ວາ່ 
ຊາຕປິ ິ ທຸກຂາ   ແມ່ນຄວາມເກີດ  ກ ເປັນທຸກ 
ຊະຣາປ ິ ທຸກຂາ   ແມ່ນຄວາມແກ່  ກ ເປັນທຸກ 
ມະຣະນມັປ ິ ທຸກຂງັ  ແມ່ນຄວາມຕາຍ  ກ ເປັນທຸກ  
ໂສກະປະຣເິທວະທກຸຂະໂທມະນສັສປຸາຍາສາປ ິ ທກຸຂາ ແມ່ນຄວາມໂສກ  ຄວາມຮ ໍ່າໄຮຣ າພນັ  ຄວາມບ ໍ່ສະບາຍກາຍ  

 ຄວາມບ ໍ່ສະບາຍໃຈ  ຄວາມຄັບແຄ້ນໃຈ  ກ ເປັນທຸກ 
ອປັປເິຍຫ ິ ສມັປະໂຍໂຄ  ທກຸໂຂ   ຄວາມປະສົບກັບສິື່ງບ ໍ່ເປັນທີື່ຮັກທີື່ພ ໃຈ  ກ ເປັນທຸກ 
ປເິຍຫ ິ ວປິປະໂຍໂຄ  ທກຸໂຂ    ຄວາມພັດພາກຈາກສິື່ງເປັນທີື່ຮັກທີື່ພ ໃຈ  ກ ເປັນທຸກ 
ຍມັປຈິສງັ  ນະ  ລະພະຕ ິ ຕມັປ ິ ທກຸຂັງ   ມີຄວາມປາຖນາສິື່ງໃດ  ບ ໍ່ໄດສ້ິື່ງນັ້ນ  ນັ້ນກ ເປັນທຸກ 
ສງັຂິຕເຕນະ  ປນັຈປຸາທານກັຂນັທາ   ທຸກຂາ  ວ່າໂດຍຫຍ ໍ້  ອຸປະທານຂັນທັງ ໕ ເປັນຕວົທຸກ 
ເສຍຍະຖທີັງ       ໄດ້ແກ່  ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ ຄ   
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ຣ ປ ປາທານກັຂນັໂທ    ຂັນ  ອັນເປັນທີື່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມຍດຶໝັ້ນ  ຄ   ຮ ບ  
ເວທະນ ປາທານກັຂນັໂທ    ຂັນ  ອັນເປັນທີື່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມຍດຶໝັ້ນ  ຄ   ເວທະນາ  
ສນັຍ ປາທານກັຂນັໂທ   ຂັນ  ອັນເປັນທີື່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມຍດຶໝັ້ນ  ຄ   ສັນຍາ  
ສງັຂາຣ ປາທານກັຂນັໂທ   ຂັນ  ອັນເປັນທີື່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມຍດຶໝັ້ນ  ຄ   ສັງຂາຣ  
ວນິຍານ ປາທານກັຂນັໂທ  ຂັນ  ອັນເປັນທີື່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມຍດຶໝັ້ນ  ຄ   ວນິຍານ  
ເຍສງັ  ປະຣນິຍາຍະ  ເພ ື່ອໃຫ້ສາວົກກ ານດົຮອບຮ ້  ອຸປາທານຂັນເຫລົົ່ານີີ້ເອງ 
ທະຣະມາໂນ  ໂສ  ພະຄະວາ  ຈຶື່ງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້ານັ້ນ,  ເມ ື່ອຍັງຊົງພຣະຊົນຢ ່ 
ເອວງັ  ພະຫລຸງັ  ສາວະເກ  ວເິນຕ ິ  ຍ່ອມຊົງແນະນ າສາວົກທັງຫລາຍ  ເຊັົ່ນນີີ້ເປັນສວ່ນມາກ 
ເອວງັ  ພາຄາ  ຈະ  ປະນສັສະ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະເກສ ຸ ອະນສຸາສະນ ິ ພະຫລຸາ  ປະວຕັຕະຕ ິ   ອັນນຶື່ງ ຄ າສັົ່ງສອນຂອງ  
ພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້ານັ້ນ,  ຍ່ອມເປັນໄປໃນສາວົກທັງຫລາຍ  ສ່ວນມາກ,  ມີສວ່ນ ຄ  ການຈ າແນກຢ່າງນີີ້ວາ່  
ຣ ປງັ  ອະນຈິຈງັ     ຮ ບ  ບ ໍ່ທ່ຽງ  
ເວທະນາ  ອະນຈິຈາ    ເວທະນາ  ບ ໍ່ທ່ຽງ 
ສນັຍາ  ອະນຈິຈາ     ສັນຍາ  ບ ໍ່ທ່ຽງ  
ສງັຂາຣາ  ອະນຈິຈາ    ສັງຂາຣ  ບ ໍ່ທ່ຽງ  
ວນິຍານງັ  ອະນຈິຈງັ    ວິນຍານ  ບ ໍ່ທ່ຽງ  
ຣ ປງັ  ອະນຕັຕາ     ຮ ບ  ບ ໍ່ແມ່ນຕົວຕົນ  
ເວທະນາ  ອະນຕັຕາ    ເວທະນາ  ບ ໍ່ແມ່ນຕົວຕົນ  
ສນັຍາ  ອະນຕັຕາ     ສັນຍາ  ບ ໍ່ແມ່ນຕົວຕົນ  
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ສງັຂາຣາ  ອະນຕັຕາ    ສັງຂາຣ  ບ ໍ່ແມ່ນຕົວຕົນ  
ວນິຍານງັ  ອະນຕັຕາ    ວິນຍານ  ບ ໍ່ແມ່ນຕົວຕົນ  
ສບັເພ  ສງັຂາຣາ  ອະນຈິຈາ   ສັງຂາຣທັງຫລາຍທັງປວງ  ບ ໍ່ທ່ຽງ 
ສພັເພ  ທມັມາ  ອະນຕັຕາຕ ິ   ທັມທັງຫລາຍທັງປວງ  ບ ໍ່ແມ່ນຕົວຕົນ,  ດັົ່ງນີີ້  
ເຕ  (ຕາ)4 ມະຍງັ ໂອຕນິນາມະຫະ  ພວກເຮົາທັງຫລາຍ  ເປັນຜ ້ຖ ກຄອບງ າແລ້ວ 
ຊາຕຍິາ       ໂດຍຄວາມເກີດ 
ຊະຣາມະຣະເນນະ     ໂດຍຄວາມແກ ່ ແລະຄວາມຕາຍ 
ໂສເກຫ ິ ປະຣເິທເວຫ ິ ທກຸເຂຫ ິ ໂທມະນສັເສຫ ິ ອປຸາຍາເສຫ ິ        ໂດຍຄວາມໂສກ  ຄວາມຮ ໍ່າໄຮຣ າພນັ  ຄວາມບ ໍ່ສະບາຍ

ກາຍ  ຄວາມບ ໍ່ສະບາຍໃຈ  ຄວາມຄັບແຄ້ນໃຈທງັຫລາຍ 
ທກຸໂຂຕນິນາ     ເປັນຜ ້ຖ ກຄວາມທຸກ  ຢັັ່ງເອົາແລ້ວ  
ທກຸຂະປະເຣຕາ     ເປັນຜ ້ມີຄວາມທຸກ  ເປັນເບ ີ້ອງໜ້າແລ້ວ 
ອປັເປວະນາມມິສັສະ  ເກວະລສັສະ  ທກຸຂກັຂນັທສັສະ  ອນັຕະກິຣຍິາ  ປນັຍາເຍຖາຕ ິ  ທ າຢ່າງໃດ  ການທ າທີື່ສຸດແຫ່ງກອງ

ທຸກທັງສິີ້ນນີີ້,  ຈະເພິື່ງປະກົດແຈ້ງ ແກ່ເຮົາໄດ ້
 

(ສ າຫລບັພກິຂ ຸ- ສາມະເນນສ ດ) 
ຈຣິະປະຣນິພິພຕຸມັປ ິ ຕັງ  ພະຄະວນັຕງັ  ອທຸທສິສະ  ອະຣະຫນັຕງັ  ສມັມາສມັພທຸທງັ ເຮົາທັງຫລາຍ  ອຸທສິສະເພາະພຣະຜ ້ມີ  
ພຣະພາຄເຈົ້າ,  ຜ ້ໄກຈາກກິເລສ  ຕຣັສຮ ້ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ,  ແມ່ນປະຣິນິພພານນານແລວ້  ພຣະອົງນັ້ນ 
                      
4 ສ າຫລັບອບຸາສກິາວ່າ 
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ສທັທາ  ອະຄາຣສັສະມາ  ອະນະຄາຣຍິງັ  ປພັພະຊຕິາ ເປັນຜ ້ມີສັທທາອອກບວດຈາກເຮ ອນ  ບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍເຮ ອນແລ້ວ 
ຕສັສະມງິ  ພະຄະວະຕ ິ ພຣມັມະຈະຣຍິງັ  ຈະຣາມະ  ປະພຶດຢ ່ຊຶື່ງພຣົມມະຈັນ ໃນພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈົ້າ  ພຣະອົງນັ້ນ 
ພກິຂ ນງັ(ສາມະເນຣານງັ)  ສກິຂາສາຊວີະສະມາປນັນາ    ເຖິງພ້ອມດວ້ຍສິກຂາ ແລະທັມເປັນເຄ ື່ອງລຽ້ງຊີວິຕຂອງພິກຂຸທັງຫລາຍ 
ຕງັໂນ  ພຣມັມະຈະຣຍິງັ  ອມິສັສະ  ເກວະລສັສະ  ທກຸຂກັຂນັທສັສະ  ອນັຕະກຣິຍິາຍະ  ສງັວຕັຕະຕ ຸຕ ິ
 ຂ ໃຫ້ພຣົມມະຈນັຂອງເຮົາທັງຫລາຍນັ້ນ,  ຈົົ່ງເປັນໄປເພ ື່ອການທ າທີື່ສຸດແຫ່ງກອງທຸກທັງສິີ້ນນີີ້  ເທີີ້ນ.  

(ສ າຫລບັອບຸາສົກ-ອບຸາສກິາສ ດ) 
ຈຣິະປະຣນິພິພຕຸມັປ ິ ຕງັ  ພະຄະວນັຕັງ  ສະຣະນງັ  ຄະຕາ ເຮົາທັງຫລາຍຜ ເ້ຖິງແລ້ວເຊິື່ງພຣະຜ ມີ້ພຣະພາຄເຈົ້າ,  
 ແມ່ນປະຣິນພິພານນານແລ້ວພຣະອົງນັ້ນ  ເປນັສະຣະນະ 
ທມັມນັຈະ  ສງັຄນັຈະ   ເຖິງພຣະທັມດ້ວຍ  ເຖິງພຣະສົງດ້ວຍ 
ຕສັສະ  ພະຄະວະໂຕ  ສາສະນງັ  ຍະຖາສະຕ ິ ຍະຖາພະລງັ  ມະນະສກິະໂຣມະ  ອະນປຸະຕປິັຊຊາມະ     ຈັກທ າໃນໃຈຢ ່  ປະຕິບັຕ 
      ຕາມຢ ,່  ເຊິື່ງຄ າສອນຂອງພຣະຜ ມີ້ພຣະພາຄເຈົ້ານັ້ນຕາມສະຕິກ າລັງ 
ສາ  ສາ  ໂນ  ປະຕປິຕັຕ ິ  ຂ ໃຫກ້ານປະຕິບັຕນັ້ນ ໆ  ຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 
ອມິສັສະ  ເກວະລສັສະ  ທຂຸັກຂນັທສັສະ  ອນັຕະກຣິິຍາຍະ  ສງັວຕັຕະຕ ຸ  ຈົົ່ງເປັນໄປເພ ື່ອການທ າທີື່ສຸດແຫ່ງກອງທຸກ           

ທັງສິີ້ນນີີ້ເທີີ້ນ. 
 

(ຈບົສ ດມນົຕເ໌ຊົ້າ) 
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5.7   ທາຕປຸັຈຈະເວກຂະນະປາຖະ
(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ທາຕຸປະຕິກ ລະ  ປຈັຈະເວກຂະນະປາຖງັ  ພະນາມະ  ເສ) 

  

(ຂ ໍ້ວ່າດ້ວຍຈີວອນ) 
ຍະຖາປຈັຈະຍງັ  ປະວັຕຕະມານງັ  ຫາຕຸມັຕຕະເມເວຕັງ  ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ໆ ເປັນແຕ່ພຽງທາຕຕາມທັມມະຊາດ   

ເທົົ່ານັ້ນ,  ກ າລັງເປັນໄປຕາມເຫຕ  ຕາມປັຈຈັຍຢ ່ເນ ອງນິຈ 
ຍະທທິງັ  ຈວີະຣງັ  ຕະທປຸະພຸນຊະໂກ  ຈະ  ປຸຄຄະໂລ ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ ຄ  ຈີວອນ  ແລະບຸກຄົນຜ ້ໃຊ້ສອຍຈີວອນນັ້ນ 
ທາຕຸ  ມັຕຕະໂກ  ເປັນແຕ່ພຽງທາຕ  ຕາມທັມມະຊາດ 
ນສິສັຕໂຕ   ບ ໍ່ໄດ້ເປັນສັຕ  ອັນຢັ້ງຢ ນ 
ນິຊຊໂິວ   ບ ໍ່ໄດ້ເປັນຊີວະ  ອັນເປັນບຸຣຸດບຸກຄົນ 
ສນຸໂຍ   ຫວ່າງເປ ັ່າຈາກຄວາມໝາຍ  ແຫ່ງຄວາມເປັນຕົວຕົນ 
ສັພພານ ິ ປະນະ  ອມິານ ິ ຈວີະຣານ ິ ອະຊຄິຈຸສະນຍີານ ິ  ກ ຈີວອນທັງໝົດນີີ້  ບ ໍ່ເປັນຂອງໜ້າກຽດມາແຕ່ເດີມ 
ອມິງັ  ປ ຕິກາຍງັ  ປັຕຕະວາ    ຄັນມາຖ ກເຂົ້າກັບກາຍ  ອັນເນົົ່າຢ ່ເປັນນິຈນີີ້ແລ້ວ 
ອະຕິວຍິະ  ຊິຄຈຸສະນຍີານ ິ ຊາຍນັຕິ  ຍ່ອມກາຍເປັນຂອງໜ້າກຽດ  ຢ່າງຍິື່ງໄປດ້ວຍກັນ 

(ຂ ໍ້ວາ່ດວ້ຍບນິດະບາຕ) 
ຍະຖາປຈັຈະຍງັ  ປະວັຕຕະມານງັ  ທາຕມຸັຕຕະເມ  ເວຕັງ        ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ໆ ເປັນແຕ່ພຽງທາຕຕາມທັມມະຊາດເທົົ່າ

ນັ້ນ ກ າລັງເປັນໄປຕາມເຫຕ  ຕາມປັຈຈັຍຢ ່ເນ ອງນິຈ 
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ບົດສູດມົນຕ໌ ເຊົ ົ້າ-ແລງ (ແປ) 

ຍະທທິງັ  ປນິທະປາໂຕ  ຕະທຸປະພນຸຊະໂກ  ຈະ  ປຄຸຄະໂລ 
 ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ ຄ  ບິນດະບາຕ  ແລະບຸກຄົນຜ ້ບ ຣິໂພກບິນດະບາຕນັ້ນ 

ທາຕຸມຕັຕະໂກ  ເປັນແຕ່ພຽງທາຕ  ຕາມທັມມະຊາດ 
ນິສສັຕໂຕ ບ ໍ່ໄດ້ເປັນສັຕ  ອັນຢັ້ງຢ ນ 
ນິຊຊໂີວ  ບ ໍ່ໄດ້ເປັນຊີວະ  ອັນເປັນບຸຣຸດບຸກຄົນ 
ສຸນໂຍ  ຫວ່າງເປ ັ່າຈາກຄວາມໝາຍ  ແຫ່ງຄວາມເປັນຕົວຕົນ 
ສັພໂພ  ປະນາຍງັ  ປິນທະປາໂຕ  ອະຊຄິຈຸສະນໂິຍ ກ ບິນດະບາຕທັງໝົດນີີ້  ບ ໍ່ເປັນຂອງໜ້າກຽດມາແຕ່ເດີມ 
ອມິງັ  ປ ຕິກາຍງັ  ປັຕຕະວາ  ຄັນມາຖ ກເຂົ້າກັບກາຍ  ອັນເນົົ່າຢ ່ເປັນນິຈນີີ້ແລ້ວ 
ອະຕິວຍິະ  ຊິຄຈຸສະນໂີຍ  ຊາຍະຕິ   ຍ່ອມກາຍເປັນຂອງໜ້າກຽດ  ຢ່າງຍິື່ງໄປດ້ວຍກັນ 

(ຂ ໍ້ວ່າດ້ວຍເສນາສະນະ) 
ຍະຖາປຈັຈະຍງັ  ປະວັຕຕະມານງັ  ທາຕມຸັຕຕະເມເວຕັງ ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ໆ ເປັນແຕ່ພຽງທາຕຕາມທັມມະຊາດເທົົ່ານັ້ນ 

ກ າລັງເປັນໄປຕາມເຫຕ  ຕາມປັຈຈັຍຢ ່ເນ ອງນິຈ 
ຍະທທິງັ  ເສນາສະນງັ  ຕະທຸປະພນຸຊະໂກ  ຈະ  ປຸຄຄະໂລ  
 ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ ຄ  ເສນາສະນະ ແລະບຸກຄົນຜ ້ໃຊ້ສອຍເສນາສະນະນັ້ນ 
ທາຕຸມຕັຕະໂກ   ເປັນແຕ່ພຽງທາຕ  ຕາມທັມມະຊາດ 
ນິສສັຕໂຕ  ບ ໍ່ໄດ້ເປັນສັຕ  ອັນຢັ້ງຢ ນ 
ນິຊຊໂີວ  ບ ໍ່ໄດ້ເປັນຊີວະ  ອັນເປັນບຸຣຸດບຸກຄົນ 
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ສຸນໂຍ ຫວ່າງເປ ັ່າຈາກຄວາມໝາຍ  ແຫ່ງຄວາມເປັນຕົວຕົນ 
ສັພພານ ິ ປະນະ  ອມິານິ  ເສນາສະນານ ິ ອະຊຄິຈຸສະນຍີານິ ກ ເສນາສະນະທັງໝົດນີີ້  ບ ໍ່ເປັນຂອງໜ້າກຽດມາແຕ່ເດມີ 
ອມິງັ  ປ ຕິກາຍງັ  ປັຕຕະວາ ຄັນມາຖ ກເຂົ້າກັບກາຍ  ອັນເນົົ່າຢ ່ເປັນນິຈນີີ້ແລ້ວ 
ອະຕິວຍິະ  ຊິຄຈຸສະນຍີານ ິ ຊາຍນັຕິ ຍ່ອມກາຍເປັນຂອງໜ້າກຽດ  ຢ່າງຍິື່ງໄປດ້ວຍກັນ 

(ຂ ໍ້ວ່າດ້ວຍ ຄລີະນະເພສັຊ) 
ຍະຖາປຈັຈະຍງັ  ປະວັຕຕະມານງັ  ທາຕມຸັຕຕະເມເວຕັງ ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ໆ ເປັນແຕ່ພຽງທາຕຕາມທັມມະຊາດເທົົ່ານັ້ນ 

ກ າລັງເປັນໄປຕາມເຫຕ  ຕາມປັຈຈັຍຢ ່ເນ ອງນິຈ 
ຍະທທິງັ  ຄລິານະປັຈຈະຍະເພສຊັຊະປະຣກິຂາໂຣ  ຕະທປຸະພນຸຊະໂກ  ຈະ  ປຸຄຄະໂລ   
  ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ ຄ  ເພສັຊບ ຣິຂາຣເກ ີ້ອກ ນແກ່ຄົນໄຂ້,  ແລະບຸກຄົນຜ ້ບ ຣິໂພກເພສັຊບ ຣິຂາຣນັ້ນ 
ທາຕຸມຕັຕະໂກ   ເປັນແຕ່ພຽງທາຕ  ຕາມທັມມະຊາດ 
ນິສສັຕໂຕ  ບ ໍ່ໄດ້ເປັນສັຕ  ອັນຢັ້ງຢ ນ 
ນິຊຊໂີວ   ບ ໍ່ໄດ້ເປັນຊີວະ  ອັນເປັນບຸຣຸດບຸກຄົນ 
ສຸນໂຍ   ຫວ່າງເປ ັ່າຈາກຄວາມໝາຍ  ແຫ່ງຄວາມເປັນຕົວຕົນ 
ສັພໂພ  ປະນາຍງັ  ຄລິານະປຈັຈະຍະເພສຊັຊະປະຣກິຂາໂຣ  ອະຊຄິຈຸສະນໂີຍ 
   ກ ຄີລະນະເພສັຊບ ຣິຂາຣທັງໝົດນີີ້ ບ ໍ່ເປັນຂອງໜ້າກຽດມາແຕ່ເດີມ 
ອມິງັ  ປ ຕິກາຍງັ  ປັຕຕະວາ ຄັນມາຖ ກເຂົ້າກັບກາຍ  ອັນເນົົ່າຢ ່ເປັນນິຈນີີ້ແລ້ວ 
ອະຕິວຍິະ  ຊິຄຈຸສະນໂີຍ  ຊາຍະຕິ ຍ່ອມກາຍເປັນຂອງໜ້າກຽດ  ຢ່າງຍິື່ງໄປດ້ວຍກັນ. 
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5.8   ຕັງຂະນກິະປັຈຈະເວກຂະນະປາຖະ
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ຕັງຂະນກິະປຈັຈະເວກຂະນະປາຖງັ  ພະນາມະ  ເສ) 

(ຂ ໍ້ວ່າດ້ວຍຈີວອນ) 
ປະຕິສງັຂາໂຍ  ນໂິສ  ຈວີະຣງັ  ປະຕເິສວາມ ິ   ເຮົາຍ່ອມພິຈາຣະນາໂດຍລະອຽດແລວ້  ຈຶື່ງນຸ່ງຫົົ່ມຈີວອນ (ເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ) 
ຍາວະເທວະ  ສຕີັສສະ  ປະຕຄິາຕາຍະ    ພຽງເພ ື່ອບ າບັດຄວາມໜາວ 
ອນຸຫສັສະ  ປະຕິຄາຕາຍະ      ເພ ື່ອບ າບັດ  ຄວາມຮ້ອນ 
ທງັສະມະກະສະວາຕາ  ຕະປະສິຣງິ  ສະປະສັມຜັສສານງັ  ປະຕຄິາຕາຍະ ເພ ື່ອບ າບັດສ າຜັດອັນເກີດຈາກເຫລ ອດ  ຍຸງ  

ລົມ  ແດດ ແລະ  ສັຕເລ ອຄານທັງຫລາຍ 
ຍາວະເທວະ  ຫຣິໂິກປິນະ  ປະຕຈິສາທະນັຕຖງັ  ແລະພຽງເພ ື່ອປ ກປິດ ອະວຍັະວະ  ອນັໃຫ້ເກີດຄວາມລະອາຍ 

(ຂ ໍ້ວ່າດ້ວຍບນິດະບາຕ) 
ປະຕິສງັຂາໂຍ  ນໂິສ  ປິນທະປາຕງັ  ປະຕິເສວາມ ິ  ເຮົາຍ່ອມພິຈາຣະນາ ໂດຍລະອຽດແລ້ວ ສັນບິນດະບາຕ 
ເນວະ  ທະວາຍະ   ບ ໍ່ໃຫ ້ ເປັນໄປເພ ື່ອຄວາມເພີດເພີນ  ສນຸກສນານ 
ນະ  ມະທາຍະ   ບ ໍ່ໃຫ ້ ເປັນໄປເພ ື່ອຄວາມເມົາມັນ  ເກີດກ າລັງ  ພະລັງ  ທາງກາຍ 
ນະ  ມນັທະນາຍະ  ບ ໍ່ໃຫ ້ ເປັນໄປເພ ື່ອປະດັບ 
ນະ  ວິພ ສະນາຍະ  ບ ໍ່ໃຫ ້ ເປັນໄປເພ ື່ອຕົກແຕ່ງ 
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ຍາວະເທວະ ອມິສັສະ  ກາຍສັສະ  ຖິຕິຍາ  ແຕ່ໃຫ້ເປັນໄປ  ພຽງເພ ື່ອຄວາມຕັ້ງຢ ່ໄດ້ແຫ່ງກາຍນີີ້ 
ຍາປະນາຍະ     ເພ ື່ອຄວາມເປັນໄປໄດ້  ຂອງອັດຕະພາບ 
ວຫິງິສປຸະຣະຕຍິາ    ເພ ື່ອຄວາມສິີ້ນໄປ  ແຫ່ງຄວາມລ າບາກທາງກາຍ 
ພຣມັມະຈະຣຍິາ  ນຄຸຄະຫາຍະ   ເພ ື່ອອະນຸເຄາະ ແກ່ການປະພຶດ ພຣົມມະຈັນ 
ອຕິິ  ປຸຣານັນຈະ  ເວທະນງັ  ປະຕິຫງັຂາມ ິ ດ້ວຍການທ າຢ່າງນີີ້  ເຮົາຍ່ອມລະງັບເສັຽໄດ້  ຊຶື່ງທຸກຂະເວທນາເກົົ່າຄ 

ຄວາມຫີວ 
ນະວັນຈະ  ເວທະນງັ  ນະ  ອປຸາເທສາມິ   ແລະ ບ ໍ່ທ າທຸກຂະເວທນາໃໝ່ໃຫ້ເກີດຂຶີ້ນ 
ຍາຕຣາ  ຈະ  ເມ  ພະວິສສະຕິ  ອະນະວັຊຊະຕາ  ຈະ  ຜາສຸວຫິາໂຣ  ຈາຕ ິ  ອັນນຶື່ງ  ຄວາມເປັນໄປໂດຍສະດວກ
ແຫ່ງອັດຕະພາບນີີ້ດ້ວຍ,  ຄວາມເປັນຜ ້ຫາໂທດບ ໍ່ໄດ້ດ້ວຍ,  ແລະຄວາມເປັນຢ ່ໂດຍຜາສຸກດ້ວຍ,  ຈັກມີແກ່ເຮາົ ດັົ່ງນີີ້. 

(ຂ ໍ້ວ່າດ້ວຍເສນາສະນະ) 
ປະຕິສງັຂາໂຍ  ນໂິສ  ເສນາສະນງັ  ປະຕິເສວາມ ິເຮົາຍ່ອມພິຈາຣະນາ ໂດຍລະອຽດແລ້ວ ໃຊ້ສອຍເສນາສະນະ 
ຍາວະເທວະ  ສີຕັສສະ  ປະຕິຄາຕາຍະ  ພຽງເພ ື່ອບ າບັດຄວາມໜາວ 
ອນຸຫສັສະ  ປະຕິຄາຕາຍະ  ເພ ື່ອບ າບັດ ຄວາມຮ້ອນ 
ທງັສະມະກະສະວາຕາ  ຕະປະສິຣງິ  ສະປະສັມຜັສສານງັ  ປະຕິຄາຕາຍະ ເພ ື່ອບ າບັດສ າຜັດ ອັນເກີດຈາກເຫລ ອດ ຍຸງ 

ລົມ ແດດແລະ ສັຕເລ ອຄານທັງຫລາຍ 
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ຍາວະເທວະ  ອຸຕຸປະຣສິສະຍະວໂິນທະນງັ  ປະຕິສລັລານາຣາມັຕຖງັ  ພຽງເພ ື່ອບັນເທົາອັນຕະຣາຍ ອັນຈະເພິື່ງມ ີ     
ຈາກດິນຟ້າອາກາດ  ແລະເພ ື່ອຄວາມເປັນຜ ້ຍິນດີຢ ່ໄດ້ໃນທີື່ຫລີກເວັ້ນສ າລັບພາວະນາ 

 

(ຂ ໍ້ວ່າດ້ວຍ ຄລີະນະເພສັຊ) 
ປະຕິສງັຂາໂຍ  ນໂິສ  ຄລິານະປຈັຈະຍະ  ເພສຊັຊະ  ປະຣກິຂາຣງັ  ປະຕເິສວາມ ິ  
 ເຮົາຍ່ອມພິຈາຣະນາ  ໂດຍລະອຽດແລ້ວ  ບ ຣິໂພກເພສັຊບ ຣິຂາຣ  ອັນເກ ີ້ອກ ນແກ່ຄົນໄຂ້ 
ຍາວະເທວະ  ອປຸປນັນານງັ  ເວຍຍາພາທກິານງັ  ເວທະນານງັ  ປະຕິຄາຕາຍະ  
 ພຽງເພ ື່ອບ າບັດ ທຸກຂະເວທະນາ  ອັນບັງເກີດຂຶີ້ນແລ້ວ  ມີອາພາດຕ່າງໆເປັນມ ນ 
ອພັພະຍາປຊັຊະປະຣະມະຕາຍາຕິ   ເພ ື່ອຄວາມເປັນຜ ້ບ ໍ່ມີໂຣຄບຽດບຽນເປັນຢ່າງຍິື່ງ  ດັົ່ງນີີ້.  
 

5.9   ອະຕຕີະປັຈຈະເວກຂະນະ
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ອະຕີຕະປຈັຈະເວກຂະນະປາຖງັ  ພະນາມະ  ເສ) 

(ຂ ໍ້ວ່າດ້ວຍຈີວອນ) 
ອຊັຊະ  ມະຍາ  ອະປຈັຈະເວກຂຕິະວາ  ຍງັ  ຈວີະຣັງ  ປະຣພິຸຕຕັງ   ຈີວອນໃດອັນເຮົານຸ່ງຫົົ່ມແລ້ວ  ບ ໍ່ທັນພິຈາຣະນາໃນວັນນີີ້ 
ຕັງ  ຍາວະເທວະ  ສຕີັສສະ  ປະຕິຄາຕາຍະ  ຈີວອນນັ້ນເຮົານຸ່ງຫົົ່ມແລ້ວ  ພຽງເພ ື່ອບ າບັດຄວາມໜາວ 
ອນຸຫສັສະ  ປະຕິຄາຕາຍະ     ເພ ື່ອບ າບັດ  ຄວາມຮ້ອນ 
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ທງັສະມະກະສະວາຕາ  ຕະປະສິຣງິ  ສະປະສັມຜັສສານງັ  ປະຕຄິາຕາຍະ  
 ເພ ື່ອບ າບັດສ າຜັດອັນເກີດຈາກເຫລ ອດ  ຍຸງ  ລົມ  ແດດ ແລະ  ສັຕເລ ອຄານທັງຫລາຍ 
ຍາວະເທວະ  ຫຣິໂິກປິນະປະຕສິສາທະນັຕຖງັ  ແລະພຽງເພ ື່ອປ ກປິດອະວັຍຍະວະ  ອັນໃຫ້ເກີດຄວາມລະອາຍ 

(ຂ ໍ້ວ່າດ້ວຍບນິດະບາຕ) 
ອຊັຊະ  ມະຍາ  ອະປຈັະເວກຂຕິະວາ  ໂຍ  ປິນທະປະໂຕ  ປະຣພິຸຕໂຕ   ບິນດະບາຕໃດ  ອັນເຮົາສັນແລ້ວບ ໍ່ທັນ       

ພິຈາຣະນາໃນວັນນີີ້ 
ໂສ  ເນວະ  ທະວາຍະ  ບິນດະບາຕນັ້ນ  ເຮົາສັນແລ້ວ  ບ ໍ່ໃຫເ້ປັນໄປເພ ື່ອຄວາມເພີດເພີນສນຸກສນານ 
ນະ  ມະທາຍະ   ບ ໍ່ໃຫ້  ເປັນໄປເພ ື່ອຄວາມເມົາມັນ  ເກີດກ າລັງ  ພະລັງ  ທາງກາຍ 
ນະ  ມນັທະນາຍະ  ບ ໍ່ໃຫ້  ເປັນໄປເພ ື່ອປະດັບ 
ນະ  ວິພ ສະນາຍະ  ບ ໍ່ໃຫ້  ເປັນໄປເພ ື່ອຕົກແຕ່ງ 
ຍາວະເທວະ ອມິສັສະ  ກາຍສັສະ  ຖິຕິຍາ  ແຕ່ໃຫ້ເປັນໄປ  ພຽງເພ ື່ອຄວາມຕັ້ງຢ ່ໄດ້ແຫ່ງກາຍນີີ້ 
ຍາປະນາຍະ   ເພ ື່ອຄວາມເປັນໄປໄດ້  ຂອງອັດຕະພາບ 
ວຫິງິສປຸະຣະຕຍິາ  ເພ ື່ອຄວາມສິີ້ນໄປ  ແຫ່ງຄວາມລ າບາກທາງກາຍ 
ພຣມັມະຈະຣຍິາ  ນຄຸຄະຫາຍະ   ເພ ື່ອອະນຸເຄາະ  ແກ່ການປະພຶດພຣົມມະຈັນ 
ອຕິິ  ປຸຣານັນຈະ  ເວທະນງັ  ປະຕິຫງັຂາມ ິ ດ້ວຍການທ າຢ່າງນີີ້  ເຮົາຍ່ອມລະງັບເສັຽໄດ້ ຊຶື່ງ ທຸກຂະເວທະນາ

ເກົົ່າຄ ຄວາມຫິວ 
ນະວັນຈະ  ເວທະນງັ  ນະ  ອປຸາເທສສາມິ  ແລະ ບ ໍ່ທ າ ທຸກຂະເວທະນາ ໃໝ່ໃຫ້ເກີດຂຶີ້ນ 
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ຍາຕຣາ  ຈະ  ເມ  ພະວິສສະຕິ  ອະນະວັຊຊະຕາ  ຈະ  ຜາສຸວຫິາໂຣ  ຈາຕ ິ   ອັນນຶື່ງ  ຄວາມເປັນໄປໂດຍສະດວກແຫ່ງ    
ອັດຕະພາບນີີ້ດ້ວຍ,  ຄວາມເປັນຜ ້ຫາໂທດບ ໍ່ໄດ້ດ້ວຍ,  ແລະຄວາມເປັນຢ ່ໂດຍຜາສຸກດ້ວຍ,  ຈັກມີແກ່ເຮົາ  ດັງນີີ້ 

(ຂ ໍ້ວ່າດ້ວຍເສນາສະນະ) 
ອຊັຊະ ມະຍາ ອະປຈັຈະເວກຂຕິະວາ ຍງັ ເສນາສະນງັ ປະຣພິຕຸຕັງ         ເສນາສະນະໃດ ອັນເຮົາໃຊສ້ອຍແລ້ວບ ໍ່ທັນ    
      ພິຈາຣະນາໃນວັນນີີ້ 
ຕັງ  ຍາວະເທວະ  ສຕີັສສະ  ປະຕິຄາຕາຍະ  ເສນາສະນະນັ້ນ  ເຮົາໃຊສ້ອຍແລ້ວພຽງເພ ື່ອບ າບັດຄວາມໜາວ 
ອນຸຫສັສະ  ປະຕິຄາຕາຍະ     ເພ ື່ອບ າບັດ ຄວາມຮ້ອນ 
ທງັສະມະກະສະວາຕາ  ຕະປະສິຣງິ  ສະປະສັມຜັສສານງັ  ປະຕິຄາຕາຍະ ເພ ື່ອບ າບັດສ າຜັດ ອັນເກີດຈາກເຫລ ອດ ຍຸງ 

ລົມ ແດດ ແລະ ສັຕເລ ອຄານທັງຫລາຍ 
ຍາວະເທວະ  ອຸຕຸປະຣສິສະຍະວໂິນທະນງັ  ປະຕິສລັລານາຣາມັຕຖງັ  ພຽງເພ ື່ອບັນເທົາອັນຕະຣາຍ ອັນຈະເພິື່ງມີ

ຈາກດິນຟ້າອາກາດ,  ແລະເພ ື່ອຄວາມເປັນຜ ້ຍິນດີຢ ່ໄດ້ໃນທີື່ຫລີກເວັ້ນສ າລັບພາວະນາ. 
(ຂ ໍ້ວ່າດ້ວຍ ຄລິະນະເພສັຊ) 

ອຊັຊະ  ມະຍາ  ອະປຈັຈະເວກຂິຕະວາ  ໂຍ  ຄ ິລານະປຈັຈະຍະເພສຊັຊະປະຣກິຂາໂຣ  ປະຣພິຸຕໂຕ   ຄິລານະເພສັຊ       
ບ ຣິຂາຣໃດອັນເຮົາບ ຣ ິໂພກແລ້ວບ ໍ່ທັນພິຈາຣະນາໃນວັນນີີ້  

ໂສ  ຍາວະເທວະ  ອປຸປັນນານງັ  ເວຍຍາພາທກິານັງ  ເວທະນານງັ  ປະຕຄິາຕາຍະ  ຄິລານະເພສັຊບ ຣິຂາຣນັ້ນ  
ເຮົາບ ຣິໂພກ ແລ້ວພຽງເພ ື່ອບ າບັດທຸກຂະເວທະນາອັນບັງເກີດຂຶີ້ນແລ້ວມອີາພາດຕ່າງໆ ເປັນມ ນ  
ອພັພະຍາປຊັຊະປະຣະມະຕາຍາຕິ   ເພ ື່ອຄວາມເປັນຜ ້ບ ໍ່ມີໂຣຄບຽດບຽນ  ເປັນຢ່າງຍິື່ງ  ດັົ່ງນີີ້.  



 

43 | P a g e  

 ວດັໃໝ່ພທຸວງົສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັຽ 

5.10   ສັພພະປັຕຕິທານະຄາຖາ (ຢາດນ ໍ້າຕອນເຊົ້າ) 
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ສັພພະປັຕຕທິານະ  ຄາຖາ  ໂຍ  ພະນາມະ  ເສ) 

ປຸນຍສັສີທານ ິ ກະຕັສສະ  ຍານນັຍານ ິ ກະຕານເິມ,  ເຕສນັຈະ  ພາຄໂິນ  ໂຫນຕຸ  ສຕັຕາ  ນັນຕາປປະມານະກາ  
 ສຕັທັງຫລາຍບ ໍ່ມີທີີ່ສ ິ້ນສຸດບ ໍ່ມີປະມານ  ຈ ົ່ງມີສ່ວນແຫ່ງບຸນທີີ່ຂ້າພະເຈ ິ້າໄດ້ທໍາໃນບັດນີິ້,  ແລະແຫ່ງບຸນອ ີ່ນທີີ່ທໍາໄວ້ກ່ອນແລ້ວ  
ເຍ ປຍິາ  ຄຸນະວນັຕາ  ຈະ ມຍັຫງັ ມາຕາປິຕາທະໂຍ,  ທິຕຖາ  ເມ  ຈາປະຍະ  ທິຕຖາ  ວາ  ອນັເຍ  ມຊັຊຕັຕະເວຣໂິນ  
 ຄ  ຈະເປັນສັຕເຫລ ົ່າໃດ,  ຊ ີ່ງເປັນທີີ່ຮັກໄຄ່  ແລະມີບຸນຄຸນ,  ເຊັົ່ນ : ມາຣດາ  ບ ດາ  ຂອງຂ້າພະເຈ ິ້າເປັນຕ ິ້ນກ ດີ,  ທີີ່ຂ້າພະເຈ ິ້າ ເຫັນແລ້ວ 
ຫລ  ບ ໍ່ໄດ້ເຫັນກ ດີ,  ສຕັເຫລ ົ່າອ ີ່ນທີີ່ເປັນກາງ ໆ ຫລ  ເປັນຄ ່ ເວຣກັນ ກ ດີ  
ສັຕຕາ  ຕິຕຖນັຕ ິ ໂລກສັສະມງິ  ເຕ  ພມຸມາ  ຈະຕໂຸຍນກິາ,  ປັນເຈກະຈະຕຸໂວກາຣາ  ສງັສະຣນັຕາ  ພະວາ  ພະເວ   
 ສຕັທັງຫລາຍຕັິ້ງຢ ູ່ໃນໂລກ,  ຢ ູ່ໃນພ ມທັງ ໓,  ຢ ູ່ໃນກໍາເນີດທັງ ໔,  ມີຂັນ ໕ ຂັນ  ມີຂັນຂັນດຽວ  ມີຂັນ ໔ ຂັນ,  ກໍາລັງທ່ອງທ່ຽວຢ ູ່ໃນ
ພ ບນ້ອຍ  ພ ບໃຫຍ່  ກ ດີ  
ຍາ  ຕັງເຍ  ປັຕຕທິານມັເມ  ອະນໂຸມທັນຕຸ  ເຕ  ສະຍງັ,  ເຍຈມິງັ  ນປັປະຊານນັຕິ  ເທວາ  ເຕສງັ  ນເິວທະຍງຸ  
 ສຕັເຫລ ົ່າໃດຮ ້ສ່ວນບຸນທີີ່ຂ້າພະເຈ ິ້າແຜ່ໃຫ້ແລ້ວ,  ສັຕເຫລ ົ່ານັິ້ນຈ ົ່ງອະນຸໂມທະນາເອງເທີິ້ນ,  ສ່ວນສັຕເຫລ ົ່າໃດຍັງບ ໍ່ຮ ້ສ່ວນບຸນນີິ້ຂ  
ເທວະດາທັງຫລາຍ,  ຈ ົ່ງບອກສັຕເຫລ ົ່ານັິ້ນໃຫ້ຮ ້  
ມະຍາ  ທນິນານະ  ປຸນຍານງັ  ອະນໂຸມທະນະເຫຕຸນາ,  ສພັເພ  ສັຕຕາ  ສະທາໂຫນຕຸ  ອະເວຣາ  ສຸຂະຊີວໂິນ,  ເຂນັປ
ປະທນັຈະ  ປປັໂປນຕຸ  ເຕສາສາ  ສຊິຊະຕັງ  ສຸພາ        
 ເພາະເຫຕທີີ່ໄດ້ອະນຸໂມທະນາ  ສ່ວນບຸນທີີ່ຂ້າພະເຈ ິ້າແຜ່ໃຫ້ແລ້ວ,  ສັຕທັງຫລາຍທັງປວງ,  ຈ ົ່ງເປັນຜ ້ບ ໍ່ມີເວຣ,  ຢ ູ່ເປັນສຸກທຸກເມ ີ່ອ, 
ຈ ົ່ງເຖ ງບ ດອັນກະເສມ,  ກ່າວຄ ພຣະນ ພພານ,  ຄວາມປາຖນາທີີ່ດີງາມຂອງສັຕເຫລ ົ່ານັິ້ນຈ ົ່ງສໍາເຣັດເທີິ້ນ. 
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    5.11    ອທຸທສິສະນາທຕິຖານະຄາຖາ (ຢາດນ ໍ້າຕອນແລງ) 
(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ອທຸທິສສະນາທຕິຖານະຄາຖາໂຍ  ພະນາມະ  ເສ) 

 

ອມິນິາ  ປນຸຍະກັມເມ  ນະ      ດ້ວຍບຸນນີີ້  ອຸທິສໃຫ້ 
ອປຸຊັຊາຍະ  ຄນຸຕຸຕະຣາ   ອປັຸຊຊາ ຜ ້ເລີດຄຸນ 
ອາຈະຣຍິ ປະກາຣາ  ຈະ ແລະອາຈາຣຍ໌  ຜ ເ້ກ ີ້ອໜຸນ 
ມາຕາ  ປຕິາ  ຈະ  ຍາຕະກາ ທັງພ ໍ່ແມ່  ແລະປວງຍາຕ 
ສຣຸໂິຍ  ຈນັທມິາ  ຣາຊາ ສ ນຈັນ ແລະຣາຊາ 
ຄນຸະວັນຕາ  ນະຣາປິ  ຈະ ຜ ້ຊົງຄຸນ  ຫລ ສ ງຊາຕ 
ພຣມັມະມາຣາ  ຈະ  ອນິທາ  ຈະ ພຣົມ  ມາຣ  ແລະອິນທະຣາຊ 
ໂລກະປາລາ  ຈະ  ເທວະຕາ ທັງທວຍເທພ  ແລະໂລກະບາລ 
ຍະໂມ  ມຕິຕາ  ມະນສຸສາ  ຈະ ຍົມມະຣາຊ  ມະນຸສ  ມິຕ 
ມຊັຊຕັຕາ  ເວຣກິາປິ  ຈະ ຜ ້ເປັນກາງ  ຜ ້ຈອງຜານ 
ສພັເພ  ສຕັຕາ  ສຂຸ ີ ໂຫນຕ ຸ ຂ ໃຫ້ເປັນສຸກສານ  ທົົ່ວໜ້າຢ່າມີທຸກທົນ 
ປນຸຍານິ  ປະກະຕານ ິ ເມ ບຸນຜອງທີື່ຂ້າພະເຈົ້າທ າ  ຈົົ່ງຊ່ວຍອ ານວຍສຸກຜົລ 
ສຂຸງັ  ຈະ  ຕວິທິັງ  ເທນຕ ຸ ໃຫ້ສຸກ ໓ ຢ່າງລົ້ນ 
ຂປິປງັ  ປາເປຖະ  ໂວ  ມະຕງັ ໃຫ້ລຸເຖິງນ ິພພານພລັນ 
ອມິນິາ  ປນຸຍະກັມເມ  ນະ ດ້ວຍບຸນນີີ້  ທີື່ເຮົາທ າ 
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ອມິນິາ  ອທຸທເິສນະ  ຈະ ແລະອທິຸສໃຫ້ປວງສັຕ 
ຂ ິປປາຫງັ  ສລຸະເພ  ເຈວະ ເຮົາພລັນໄດ້  ຊຶື່ງການຕັດ 
ຕນັຫປຸາທານະ  ເສທະນງັ ຕົວຕັນຫາ  ອຸປະທານ 
ເຍ  ສນັຕາເນ  ຫນິາ  ທມັມາ ສິື່ງຊົົ່ວ  ໃນດວງໃຈ 
ຍາວະ  ນ ິພພານະໂຕ  ມະມງັ ກວ່າເຮົາຈະເຖິງນພິພານ 
ນສັສນັຕ ຸ ສພັພະທາ  ເຍວະ ມະລາຍສິີ້ນ  ຈາກສັນດານ  
ຍຕັຖະ  ຊາໂຕ  ພະເວ  ພະເວ ທຸກໆພົບທີື່ເຮົາເກີດ 
ອຊຸຈຸຕິຕງັ  ສະຕປິນັຍາ ມີຈິຕຕົງ  ແລະສະຕິ  ທັງປັນຍາອັນປະເສີດ 
ສລັເລໂຂ  ວຣິຍິມັຫນິາ ພ້ອມທັງຄວາມພຽນເລີດ  ເປັນເຄ ື່ອງຂ ດກິເລສຫາຍ 
ມາຣາ  ລະພັນຕ ຸ ໂນກາສງັ ໂອກາດຢ່າເພິື່ງມີແກໝ່ ່ມາຣສິີ້ນທັງຫລາຍ 
ກະຕນຸຈະ  ວຣິເິຍສ ຸ ເມ ເປັນຊ່ອງ  ປະທຸສະຮ້າຍ  ທ າລາຍລ້າງຄວາມພຽນຈົມ 
ພຸທທາທປິະວະໂຣ  ນາໂຖ ພຣະພຸທຜ ້ບ ວ ຣະນາດ 
ທມັໂມ  ນາໂຖ  ວະຣຕຸຕະໂມ ພຣະທັມທີື່ເພິື່ງອຸດມົ 
ນາໂຖ  ປຈັເຈກະພທຸໂທ  ຈະ ພຣະປັຈເຈກະພຸທທະສົມ 
ສງັໂຄ  ນາໂຖຕຕະໂຣ  ມະມງັ ທົບພຣະສົງ  ທີື່ເພິື່ງຜຍອງ 
ເຕໂສຕຕະມານພຸາເວນະ ດ ີ້ວຍອານພຸາບນັ້ນ 
ມາໂຣກາສງັ  ລະພັນຕ ຸ ມາ ຂ ໝ ່ມາຣ  ຢ່າໄດ້ຊ່ອງ 
ທະສະປນຸຍານພຸາເວນະ ດ້ວຍເດຊບຸນ ທັງ ໑໐ ປ້ອງ 
ມາໂຣກາສງັ  ລະພັນຕ ຸ ມາ ຢ່າເປີດໂອກາດແກ່ມາຣ  ເທີີ້ນ. 
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6. ບົດສູດມົນຕ໌ແລງ (ແປ) 
6.1  ຄ າບຊູາພຣະຣຕັນະໄຕຣ 

 

ອມິນິາ  ສກັກາເຣນະ  ຕັງພຸທທງັ  ອະພິປ ຊະຍາມະ  
 ຂ້າພະເຈ ິ້າທັງຫລາຍຂ ບ ຊາຢູ່າງຍ ີ່ງ,ຊ ີ່ງພຣະຜ ້ມີພຣະພາກເຈ ິ້າພຣະອ ງນັິ້ນ,ດ້ວຍເຄ ີ່ອງສັກກາຣະທັງຫລາຍເຫລ ົ່ານີິ້ 
ອມິນິາ  ສກັກາເຣນະ  ຕັງທັມມງັ  ອະພິປ ຊະຍາມະ  
 ຂ້າພະເຈ ິ້າທັງຫລາຍ  ຂ ບ ຊາຢູ່າງຍ ີ່ງ,  ຊ ີ່ງພຣະທັມນັິ້ນ, ດ້ວຍເຄ ີ່ອງສັກກາຣະທັງຫລາຍເຫລ ົ່ານີິ້ 
ອມິນິາ  ສກັກາເຣນະ  ຕັງສງັຄງັ  ອະພິປ ຊະຍາມະ  
 ຂ້າພະເຈ ິ້າທັງຫລາຍ  ຂ ບ ຊາຢູ່າງຍ ີ່ງ,  ຊ ີ່ງພຣະສ ງໝ ່ນັິ້ນ, ດ້ວຍເຄ ີ່ອງສັກກາຣະທັງຫລາຍເຫລ ົ່ານີິ້ 
ອະຣະຫງັ  ສມັມາສັມພທຸໂທ  ພະຄະວາ  ພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈ ິ້າ,  ເປັນພຣະອ ຣະຫັນ, ດັບເພ ງກ ເລສເພ ງທຸກສ ິ້ນເຊ ງ,  ຕຣັສຮ  ້ 

ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອ ງເອງ  
ພຸທທັງ  ພະຄະວນັຕັງ  ອະພວິາເທມິ  ຂ້າພະເຈ ິ້າອະພ ວາທພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈ ິ້າ,  ຜ ້ຮ ້  ຜ ້ຕ ີ່ນ ຜ ້ເບີກບານ  (ຂາບລງົ) 
ສວາກຂາໂຕ  ພະຄະວະຕາ  ທມັໂມ   ພຣະທັມເປັນທັມທີີ່ພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈ ິ້າ,  ຕຣັສໄວ້ດີແລ້ວ 
ທມັມງັ  ນະມສັສາມ ິ     ຂ້າພະເຈ ິ້ານະມັສກາຣພຣະທັມ       (ຂາບລງົ) 
ສຸປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ   ພຣະສ ງສາວ ກຂອງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈ ິ້າ,  ປະຕ ບັຕດີແລ້ວ 
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ສງັຄງັ  ນະມາມ ິ       ຂ້າພະເຈ ິ້ານອບນ້ອມພຣະສ ງ      (ຂາບລງົ).  

6.2  ບດົສູດນະໂມ ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣ  
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ພຸທທັສສະ  ພະຄະວະໂຕ  ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣງັ  ກະໂຣມະ  ເສ) 

ນະໂມຕັສສະ  ພະຄະວະໂຕ   ຂ ນອບນ້ອມແດ່ພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈ ິ້າ  ພຣະອ ງນັິ້ນ 
ອະຣະຫະໂຕ     ຊ ີ່ງເປັນຜ ້ໄກຈາກກ ເລສ 
ສມັມາສັມພຸທທັສສະ    ຕຣັສຮ ້ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອ ງເອງ    (ວ່າ 3 ຄັ້ງ). 
 

6.3    ພຸທທານຸສສະຕິ 
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ພຸທທານຸສສະຕິນະຍງັ  ກະໂຣມະ  ເສ) 

ຕັງ  ໂຂ  ປະນະ  ພະຄະວນັຕັງ  ເອວງັ  ກລັລະຍາໂນ  ກຕິຕິສັທໂທ  ອພັພຄຸຄະໂຕ ກ ກ ຕຕ ສັພອັນງາມຂອງພຣະຜ ້ມີພຣະ
ພາຄເຈ ິ້ານັິ້ນ, ໄດ້ຟຸຸ້ງໄປແລ້ວຢູ່າງນີິ້ວ່າ 

ອຕິິປ ິ ໂສ  ພະຄະວາ    ເພາະເຫຕຢູ່າງນີິ້ ໆ ພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈ ິ້ານັິ້ນ 
ອະຣະຫງັ   ເປັນຜ ້ໄກຈາກກ ເລສ 
ສມັມາສັມພຸທໂທ  ເປັນຜ ້ຕຣັສຮ ້ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອ ງເອງ 
ວິຊຊາຈະຣະນະສັມປັນໂນ  ເປັນຜ ້ເຖ ງພ້ອມດ້ວຍວ ຊຊາແລະຈະຣະນະ 
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ສຄຸະໂຕ    ເປັນຜ ້ໄປແລ້ວດ້ວຍດີ 
ໂລກະວທິ      ເປັນຜ ້ຮ ້ໂລກຢູ່າງແຈ່ມແຈ້ງ 
ອະນຕຸຕະໂຣ  ປຸຣສິະທມັມະສາຣະຖ ີ  ເປັນຜ ້ສາມາດຝຶກບຸຣຸສທີີ່ສ ມຄວນຝຶກໄດ້  ຢູ່າງບ ໍ່ມີໃຜຍ ີ່ງກວ່າ 
ສັຕຖາ  ເທວະມະນຸສສານງັ    ເປັນຄຣ ຜ ້ສອນຂອງເທວະດາ  ແລະມະນຸສທັງຫລາຍ 
ພຸທໂທ     ເປັນຜ ້ຮ ້  ຜ ້ຕ ີ່ນ  ຜ ້ເບີກບານດ້ວຍທັມ 
ພະຄະວາ  ຕິ.   ເປັນຜ ້ມີຄວາມຈໍາເຣີນ  ຈໍາແນກທັມສັົ່ງສອນສັຕ,  ດັົ່ງນີິ້. 

6.4    ພຸທທາພິຄີຕງິ  
(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ພຸທທາພິຄຕີິງ  ກະໂຣມະ  ເສ) 

 

ພຸທທະວາຣະຫນັຕະວະຣະຕາທຄິນຸາພຍິຸຕໂຕ   ພຣະພຸທເຈ ິ້າປະກອບດ້ວຍຄຸນ,  ມີຄວາມປະເສີດແຫ່ງອ ຣະຫັນຕະຄຸນເປັນຕ ິ້ນ 
ສຸທທາພຍິານະກະຣນຸາຫ ິ ສະມາຄະຕັຕໂຕ    ມີພຣະອ ງອັນປະກອບດ້ວຍພຣະຍານ,  ແລະພຣະກະຣຸນາອັນບ ຣ ສຸດ 
ໂພເທສ ິ ໂຍ  ສຸຊະນະຕັງ  ກະມະລງັວະ  ສ ໂຣ  ພຣະອ ງໃດຊ ງກະທໍາຊ ນທີີ່ດໃີຫ້ເບີກບານ,  ດຸຈອາທ ດທໍາບ ວໃຫ້ບານ 
ວັນທາມະຫງັ  ຕະມະຣະນງັ  ສຣິະສາ  ຊເິນນທງັ ຂ້າພະເຈ ິ້າໄຫວ້ພຣະຊ ນນະສີ  ຜ ້ບ ໍ່ມີກ ເລສພຣະອ ງນັິ້ນ ດ້ວຍສຽນເກ ິ້າ 
ພຸທໂທ  ໂຍ  ສພັພະປານນີງັ  ສະຣະນງັ ເຂມະມຕຸຕະມງັ  ພຣະພທຸເຈ ິ້າພຣະອ ງໃດ  ເປັນສະຣະນະອັນກະເສມສ ງສຸດຂອງສຕັທັງຫລາຍ 
ປະຖະມານສຸສະຕຕິຖານງັ  ວັນທາມ ິ ຕັງ  ສິເຣນະຫງັ     
 ຂ້າພະເຈ ິ້າໄຫວ້ພຣະພຸທເຈ ິ້າພຣະອ ງນັິ້ນ  ອັນເປັນທີີ່ຕັິ້ງແຫ່ງຄວາມຣະນ ກອ ງທີ ໑ ດ້ວຍສຽນເກ ິ້າ 
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ພຸທທັສສາຫສັສະມິ  ທາໂສ(ທາສ)ີ  ວະ  ພທຸໂທ  ເມ  ສາມກິສິສະໂຣ  
 ຂ້າພະເຈ ິ້າເປັນທາສຂອງພຣະພຸທເຈ ິ້າ,  ພຣະພຸທເຈ ິ້າເປັນນາຍມີອ ສຣະເໜ ອຂ້າພະເຈ ິ້າ 

ພຸທໂທ  ທກຸຂສັສະ  ຄາຕາ ຈະ  ວທິາຕາ  ຈະ ຫິຕັສສະ  ເມ   ພຣະພຸທເຈ ິ້າເປັນເຄ ີ່ອງກໍາຈັດທຸກ, ແລະຊ ງໄວ້ຊ ີ່ງປໂຍດແກ່ ຂ້າພະເຈ ິ້າ 
ພຸທທັສສາຫງັ  ນບິຍາເທມ ິ ສະຣຣີນັຊວີິຕັນຈທິງັ ຂ້າພະເຈ ິ້າມອບກາຍຖວາຍຊີວ ຕນີິ້  ແດ່ພຣະພຸທເຈ ິ້າ 
ວັນທນັໂຕຫງັ (ຕຫີງັ)5  ຈະຣສິສາມ ິ ພຸທທັສເສວະ  ສໂຸພທິຕັງ   ຂ້າພະເຈ ິ້າຜ ໄ້ຫວຢ້ ູ່ຈັກປະພ ດຕາມ, ຊ ີ່ງຄວາມຕຣັສຮ ້ດີຂອງພຣະພທຸເຈ ິ້າ   
ນັຕຖ ິ ເມ  ສະຣະນງັ  ອນັຍງັ  ພຸທໂທ  ເມ  ສະຣະນງັ  ວະຣງັ   

ສະຣະນະອ ີ່ນຂອງຂ້າພະເຈ ິ້າບ ໍ່ມີ,  ພຣະພຸທເຈ ິ້າເປັນສະຣະນະອັນປະເສີດຂອງຂ້າພະເຈ ິ້າ 
ເອເຕນະ ສັຈຈະວຊັເຊນະ ວທັເທຍຍງັ ສັຕຖສຸາສະເນ  ດ້ວຍການກ່າວຄໍາສັຈນີິ້,ຂ້າພະເຈ ິ້າເພ ີ່ງຈະເຣີນໃນພຣະສາສນາຂອງພຣະສາສດາ 
ພຸທທັງ  ເມ  ວນັທະມາເນນະ(ມານາຍະ)  ຍງັ ປຸນຍງັ  ປະສຸຕງັ  ອິທະ ຂ້າພະເຈ ິ້າຜ ້ໄຫວຢ້ ູ່ຊ ີ່ງພຣະພທຸເຈ ິ້າ,  ໄດຂ້ ນຂວາຍບຸນໃດໃນບັດນີິ້ 
ສັພເພປ ິ ອນັຕະຣາຍາ  ເມ  ມາເຫສງຸ  ຕັສສະ  ເຕຊະສາ. ອັນຕຣາຍທັງປວງ  ຢູ່າໄດ້ມແີກ່ຂ້າພະເຈ ິ້າ  ດ້ວຍເດຊແຫ່ງບຸນນັິ້ນ. 

( ໝອບຂາບລງົວ່າ ) 
ກາເຍນະ  ວາຈາຍະ  ວະ  ເຈຕະສາ  ວາ    ດ້ວຍກາຍກ ດີ  ດ້ວຍວາຈາກ ດີ  ດ້ວຍໃຈກ ດີ 
ພຸທເທ  ກກຸມັມງັ  ປະກະຕງັ  ມະຍາ  ຍງັ    ກັມໜ້າຕ ຕຽນອັນໃດ  ທີີ່ຂ້າພະເຈ ິ້າກະທໍາແລ້ວ  ໃນພຣະພຸທເຈ ິ້າ 
ພຸທໂທ  ປະຕຄິຄນັຫະຕ ຸ ອຈັຈະຍນັຕັງ   ຂ ພຣະພຸທເຈ ິ້າ  ຈ ົ່ງງ ດຊ ີ່ງໂທດລ່ວງເກີນອັນນັິ້ນ 
                      

5 ໃນວົງເລັບນັ້ນສ າລັບຜ ້ຍິງສ ດໃຫ້ປ່ຽນເຊັົ່ນ: ທາໂສ (ທາສີ),  ໂຕຫັງ (ຕິຫັງ), ມະເນນະ (ມະນາຍະ). 
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ກາລນັຕະເຣ  ສງັວະຣຕິຸງ  ວະ  ພທຸເທ   ເພ ີ່ອການສໍາຣວມຣະວັງ  ໃນພຣະພຸທເຈ ິ້າໃນກາລຕ ໍ່ໄປ. 
 

6.5    ທັມມານຸສສະຕິ 

(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ທມັມານສຸສະຕນິະຍງັ  ກະໂຣມະ  ເສ). 
 

ສວາກຂາໂຕ  ພະຄະວະຕາ  ທມັໂມ  ພຣະທັມເປັນສ ີ່ງທີີ່ພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈ ິ້າ  ຕຣັສໄວ້ດີແລ້ວ 
ສັນທິຕຖໂິກ      ເປັນສ ີ່ງທີີ່ຜ ້ສ ກສາແລະປະຕ ບັຕ  ເພ ີ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕ ນເອງ 
ອະກາລໂິກ       ເປັນສ ີ່ງທີີ່ປະຕ ບັຕໄດ້  ແລະໃຫ້ຜ ລໄດ້ບ ໍ່ຈໍາກັດກາລ 
ເອຫປິັສສໂິກ      ເປັນສ ີ່ງທີີ່ຄວນກ່າວກັບຜ ້ອ ີ່ນວ່າ  ທ່ານຈ ົ່ງມາເບ ີ່ງເຖີດ 
ໂອປະນະຍໂິກ      ເປັນສ ີ່ງທີີ່ຄວນນ້ອມເຂ ິ້າມາໃສ່ຕ ວ 
ປັຈຈຕັຕງັ  ເວທິຕພັໂພ  ວນິຍ ຫ ີ ຕິ.  ເປັນສ ີ່ງທີີ່ຜ ້ຮ ້  ກ ຮ ້ໄດ້ສະເພາະຕ ນ,  ດັົ່ງນີິ້. 

 

6.6    ທັມມາພິຄີຕິງ 

 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ທມັມາພຄິີຕິງ  ກະໂຣມະ  ເສ) 
 

ສວາກຂາຕະຕາທຄິນຸະໂຍຄະວະເສນະ  ເສຍໂຍ   ພຣະທັມເປັນສ ີ່ງທີີ່ປະເສີດເພາະປະກອບດ້ວຍຄຸນ, ຄ ຄວາມທີີ່ພຣະຜ ້ມີພຣະ
ພາຄເຈ ິ້າຕຣັສໄວ້ດີແລ້ວ  ເປັນຕ ິ້ນ 
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ໂຍ  ມຄັຄະປາກະປະຣຍິຕັຕວິໂິມກຂະເພໂທ   ເປັນທັມອັນຈໍາແນກ  ມັຄ  ຜ ລ  ປະຣ ຍັຕ  ແລະນ ພພານ 
ທມັໂມ  ກໂຸລກະປະຕະນາ  ຕະທະທາຣິທາຣ ີ   ເປັນທັມຊ ງໄວ້ຊ ີ່ງຜ ້ຊ ງທັມ  ຈາກການຕ ກໄປສ ່ໂລກທີີ່ຊ ົ່ວ 
ວັນທາມະຫງັ  ຕະມະຫະຣງັ  ວະຣະທມັມະເມຕັງ   ຂ້າພະເຈ ິ້າໄຫວ້ພຣະທັມອັນປະເສີດນັິ້ນອັນເປັນເຄ ີ່ອງກໍາຈັດເສັຽເຊ ີ່ງຄວາມມ ດ 
ທມັໂມ  ໂຍ  ສັພພະປານນີງັ  ສະຣະນງັ  ເຂມະມຕຸຕະມງັ  ພຣະທັມໃດ  ເປັນສະຣະນະອັນກະເສມສ ງສຸດ  ຂອງສຕັທັງຫລາຍ 
ທຸຕິຍານສຸສະຕິຕຖານງັ  ວັນທາມ ິ ຕັງ  ສເິຣນະຫງັ  ຂ້າພະເຈ ິ້າໄຫວ້ພຣະທັມນັິ້ນ  ອັນເປັນທີີ່ຕັິ້ງແຫ່ງຄວາມຣະລ ກ ອ ງທີ ໒   

ດ້ວຍສຽນເກ ິ້າ 
ທມັມສັສາຫັສສະມ ິ ທາໂສ(ທາສ)ີ ວະ  ທມັໂມ  ເມ  ສາມກິສິສະໂຣ ຂ້າພະເຈ ິ້າເປັນທາສຂອງພຣະທັມ  ພຣະທັມເປັນນາຍ

ມີອ ສຣະເໜ ອຂ້າພະເຈ ິ້າ 
ທມັໂມ  ທກຸຂສັສະ  ຄາຕາ  ຈະ  ວິທາຕາ  ຈະ  ຫຕິັສສະ ເມ  ພຣະທັມເປັນເຄ ີ່ອງກໍາຈັດທຸກ, ແລະຊ ງໄວ້ຊ ີ່ງປໂຍດແກ່ຂ້າພະເຈ ິ້າ 
ທມັມສັສາຫງັ  ນຍິຍາເທມ ິ ສະຣຣີນັຊວີິຕັນຈທິງັ   ຂ້າພະເຈ ິ້າມອບກາຍຖວາຍຊີວ ຕນີິ້  ແດ່ພຣະທັມ 
ວັນທນັໂຕຫງັ(ຕຫີງັ) ຈະຣສິສາມ ິທມັມສັເສວະ  ສທຸມັມະຕັງ ຂ້າພະເຈ ິ້າຜ ້ໄຫວ້ຢ ູ່ຈັກປະພ ດຕາມ,ຊ ີ່ງຄວາມເປັນທັມດີຂອງພຣະທັມ 
ນັຕຖ ິ ເມ  ສະຣະນງັ  ອນັຍງັ  ທມັໂມ  ເມ  ສະຣະນງັ  ວະຣງັ  ສະຣະນະອ ີ່ນຂອງຂ້າພະເຈ ິ້າບ ໍ່ມີ,  ພຣະທັມເປັນສະຣະນະອັນ

ປະເສີດຂອງຂ້າພະເຈ ິ້າ 
ເອເຕນະ  ສັຈຈະວຊັເຊນະ  ວທັເທຍຍງັ  ສັຕຖ ຸ ສາສະເນ      ດ້ວຍການກ່າວຄໍາສັຈນີິ້,  ຂ້າພະເຈ ິ້າເພ ີ່ງຈະເຣີນໃນພຣະສາສນາ 

ຂອງພຣະສາສດາ 
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ທມັມງັ  ເມ ວນັທະມາເນນະ (ມານາຍະ) ຍງັ  ປນຸຍງັ  ປະສຸຕັງ ອທິະ  ຂ້າພະເຈ ິ້າຜ ້ໄຫວ້ຢ ູ່ຊ ີ່ງພຣະທັມ, ໄດ້ຂ ນຂວາຍບຸນໃດໃນບັດນີິ້ 
ສັພເພປ ິ ອນັຕະຣາຍາ  ເມ  ມາເຫສງຸ  ຕັສສະ  ເຕຊະສາ.     ອັນຕະຣາຍທັງປວງ ຢູ່າໄດ້ມີແກ່ຂ້າພະເຈ ິ້າ ດ້ວຍເດຊແຫ່ງບຸນນັິ້ນ. 

( ໝອບຂາບລງົວ່າ ) 
ກາເຍນະ  ວາຈາຍະ  ວະ  ເຈຕະສາ  ວາ    ດ້ວຍກາຍກ ດີ  ດ້ວຍວາຈາກ ດີ  ດ້ວຍໃຈກ ດີ 
ທມັເມ  ກກຸມັມງັ  ປະກະຕັງ  ມະຍາ  ຍງັ   ກັມໜ້າຕ ຕຽນ  ອັນໃດທີີ່ຂ້າພະເຈ ິ້າກະທໍາແລ້ວ  ໃນພຣະທມັ 
ທມັໂມ  ປະຕຄິຄນັຫະຕ ຸ ອຈັຈະຍນັຕັງ   ຂ ພຣະທັມ  ຈ ົ່ງງ ດຊ ີ່ງໂທດລ່ວງເກີນອັນນັິ້ນ 
ກາລນັຕະເຣ  ສງັວະຣຕິຸງ  ວະ  ທມັເມ   ເພ ີ່ອການສໍາຣວມຣະວັງ  ໃນພຣະທັມໃນກາລຕ ໍ່ໄປ 

6.7    ສັງຄານຸສສະຕິ 
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ສງັຄານຸສສະຕິນະຍງັ  ກະໂຣມະ  ເສ). 
 

ສຸປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ   ສ ງສາວ ກຂອງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈ ິ້າ  ໝ ່ໃດ, ປະຕ ບັຕດີແລ້ວ 
ອຊຸຸປະຕປິັນໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ   ສ ງສາວ ກຂອງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈ ິ້າ  ໝ ່ໃດ,  ປະຕ ບັຕຕ ງແລ້ວ 
ຍາຍະປະຕິປນັໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ  ສ ງສາວ ກຂອງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈ ິ້າ  ໝ ່ໃດ,  ປະຕ ບັຕເພ ີ່ອຮ ້ທັມເປັນ 

ເຄ ີ່ອງອອກຈາກທຸກແລ້ວ 
ສາມຈີປິະຕິປນັໂນ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສັງໂຄ  ສ ງສາວ ກຂອງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈ ິ້າ  ໝ ່ໃດ,  ປະຕ ບັຕສ ມຄວນແລ້ວ 
ຍະທທິງັ         ໄດ້ແກ່ບຸກຄ ນເຫລ ົ່ານີິ້ ຄ    
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ຈັຕຕາຣ ິ ປຣຸິສະຍຄຸານ ິ ອັຕຖະ  ປຣຸສິະປຸຄຄະລາ  ຄ ່ແຫ່ງບຸຣຸດ ໔6 ຄ ່  ນັບລຽງຕ ວບຸຣຸດໄດ້ ໘  ບຸຣຸດ 
ເອສະ  ພະຄະວະໂຕ  ສາວະກະສງັໂຄ    ນັິ້ນແຫລະສ ງສາວ ກຂອງພຣະຜ ້ມີພຣະພາຄເຈ ິ້າ   
ອາຫເຸນຍໂຍ    ເປັນສ ງຄວນແກ່ສັກກາຣະ  ທີີ່ເຂ ານໍາມາບ ຊາ 
ປາຫເຸນຍໂຍ    ເປັນສ ງຄວນແກ່ສັກກາຣະ  ທີີ່ເຂ າຈັດໄວ້ຕ້ອນຮັບ 
ທກັຂເິນຍໂຍ    ເປັນຜ ້ຄວນ  ຮັບທັກຂ ນາທານ 
ອນັຊະລກີະຣະນໂີຍ   ເປັນຜ ້ທີີ່ບຸກຄ ນທ ົ່ວໄປ  ຄວນທາໍອັນຊະລ ີ
ອະນຕຸຕະຣງັ  ປຸນຍກັເຂຕຕງັ  ໂລກສັສາຕ ິ  ເປັນເນ ິ້ອນາບຸນຂອງໂລກ,  ບ ໍ່ມີນາບຸນອ ີ່ນຍ ີ່ງກວ່າ,  ດັົ່ງນີິ້. 
 

6.8    ສັງຄາພິຄີຕິງ 
(ຫນັທະ ມະຍງັ ສງັຄາພຄິີຕິງ ກະໂຣມະ ເສ). 
 

ສທັທມັມະໂຊ  ສປຸະຕປິັຕຕຄິນຸາທິຍຕຸໂຕ ພຣະສ ງທີີ່ເກີດໂດຍພຣະສັທທັມ,  ປະກອບດ້ວຍຄຸນມີຄວາມປະຕ ບັຕດີ  ເປັນຕ ິ້ນ 
ໂຍຕຖັພພິໂທ  ອະຣຍິະປຄຸຄະລະສັງຄະເສຕໂຖ ເປັນໝ ່ແຫ່ງພຣະອະຣ ຍະບຸກຄ ນອັນປະເສີດ ໘ ຈໍາພວກ 
ສີລາທທິມັມະປະວະຣາສະຍະກາຍະຈຕິໂຕ   ມີກາຍແລະຈ ຕ  ອັນອາສັຍທັມມີສີລເປັນຕ ິ້ນ  ອັນບ ວອນ  
ວັນທາມະຫງັ  ຕະມະຣຍິາ  ນະຄະນງັ  ສສຸທຸທງັ ຂ້າພະເຈ ິ້າໄຫວ້ໝ ່ແຫ່ງພຣະອະຣ ຍະເຈ ິ້າເຫລ ົ່ານັິ້ນ  ອັນບ ຣ ສຸດດ້ວຍດີ  
ສງັໂຄ  ໂຍ  ສພັພະປານີນງັ  ສະຣະນງັ  ເຂມະມຕຸຕະມງັ   ພຣະສ ງໝ ່ໃດ ເປັນສະຣະນະອັນກະເສມສ ງສຸດຂອງສັຕທັງຫລາຍ 
                      
6

 ສີື່ຄ ່ຄ : ໂສດາປຕັຕິມັຄ ໂສດາປຕັຕິຜົລ, ອະນາຄາມິມັຄ ອະນາຄາມີຜົລ, ສະກະທາຄາມິມັຄ ສະກະທາຄາມິຜົລ, ອະຣະຫັຕມັຄ, ອະຣະຫັຕຜົລ 
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ຕະຕິຍານສຸສະຕິຕຖານງັ  ວັນທາມ ິ ຕັງ  ສເິຣນະຫງັ  ຂາ້ພະເຈ ິ້າໄຫວ້ພຣະສ ງໝ ່ນັິ້ນ,ອັນເປັນທີີ່ຕັິ້ງແຫ່ງຄວາມຣະນ ກອ ງທ ີ໓ ດວ້ຍສຽນເກ ິ້າ 
ສງັຄັສສາຫສັສະມ ິ ທາໂສ(ທາສ)ີ ວະ  ສງັໂຄ  ເມ  ສາມກິສິສະໂຣ ຂ້າພະເຈ ິ້າເປັນທາສຂອງພຣະສ ງ  ພຣະສ ງເປັນນາຍມີ 
 ອ ສຣະເໜ ອຂ້າພະເຈ ິ້າ 
ສງັໂຄ  ທກຸຂສັສະ  ຄາຕາ  ຈະ  ວິທາຕາ  ຈະ  ຫິຕັສສະ  ເມ    ພຣະສ ງເປັນເຄ ີ່ອງກໍາຈັດທຸກ, ແລະຊ ງໄວ້ຊ ີ່ງປໂຍດແກ່ຂ້າພະເຈ ິ້າ 
ສງັຄັສສາຫງັ  ນຍິຍາເທມ ິ ສະຣຣີນັ  ຊີວິຕັນຈທິງັ   ຂ້າພະເຈ ິ້າມອບກາຍຖວາຍຊີວ ຕນີິ້ແດ່  ພຣະສ ງ  
ວັນທນັໂຕຫງັ (ຕຫີງັ)  ຈະຣສິສາມ ິ ສງັຄັສໂສ  ປະຕິປນັນະຕັງ  ຂ້າພະເຈ ິ້າຜ ້ໄຫວ້ຢ ູ່ຈັກປະພ ດຕາມ, ຊ ີ່ງຄວາມປະຕ ບັຕດີຂອງພຣະສ ງ 
ນັຕຖ ິ ເມ  ສະຣະນງັ  ອັນຍງັ,  ສງັໂຄ  ເມ  ສະຣະນງັ  ວະຣງັ  ສະຣະນະອ ີ່ນຂອງຂ້າພະເຈ ິ້າບ ໍ່ມີ,  ພຣະສ ງເປັນສະຣະນະອັນປະເສີດ

ຂອງຂ້າພະເຈ ິ້າ 
ເອເຕນະ  ສັຈຈະວຊັເຊນະ  ວທັເທຍຍງັ  ສັຕຖ ຸ ສາສະເນ   ດ້ວຍການກ່າວຄໍາສັຈນີິ້,  ຂ້າພະເຈ ິ້າເພ ີ່ງຈະເຣນີໃນພຣະສາສນາຂອງພຣະສາສດາ 
ສງັຄງັ  ເມ ວນັທະມາເນນະ (ມານາຍະ)  ຍງັ ປຸນຍງັ  ປະສຸຕງັ  ອິທະ   ຂ້າພະເຈ ິ້າຜ ້ໄຫວ້ຢ ູ່ ຊ ີ່ງພຣະສ ງ ໄດ້ຂ ນຂວາຍບຸນໃດໃນບັດນີິ້ 
ສັພເພປ ິ ອນັຕະຣາຍາ  ເມ  ມາເຫສງຸ  ຕັສສະ  ເຕຊະສາ.  ອັນຕະຣາຍທັງປວງ ຢູ່າໄດ້ມີແກ່ຂ້າພະເຈ ິ້າ ດ້ວຍເດຊແຫ່ງບຸນນັິ້ນ. 

( ໝອບຂາບລງົວ່າ ) 
 

ກາເຍນະ  ວາຈາຍະ  ວະ  ເຈຕະສາ  ວາ    ດ້ວຍກາຍກ ດີ  ດ້ວຍວາຈາກ ດີ  ດ້ວຍໃຈກ ດີ 
ສງັເຄ  ກກຸມັມງັ  ປະກະຕັງ  ມະຍາ  ຍງັ   ກັມຫນ້າຕ ຕຽນອັນໃດທີີ່ຂ້າພະເຈ ິ້າກະທໍາແລ້ວ  ໃນພຣະສ ງ 
ສງັໂຄ  ປະຕິຄຄນັຫະຕ ຸ ອຈັຈະຍນັຕັງ    ຂ ພຣະສ ງ  ຈ ົ່ງງ ດ ຊ ີ່ງໂທດລ່ວງເກີນອັນນັິ້ນ 
ກາລນັຕະເຣ  ສງັວະຣຕິຸງ  ວະ  ສງັເຄ   ເພ ີ່ອການສໍາຣວມຣະວັງໃນພຣະສ ງ  ໃນກາລຕ ໍ່ໄປ  
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6.9    ພຣະຄາຖາຊິນະບັນຊອນ
 

 

 ປຕຸຕະກາໂມລະເພປຕຸຕງັ    ທະນະກາໂມ ລະເພ ທະນງັ 
 ອຕັຖກິາເຍກາຍະຍາຍະ    ເທວານງັ ປຍິະຕງັ ສຕຸຕະວາ 

1. ຊະຍາສະນາກະຕາ  ພຸທທາ  ເຊຕະວາ  ມາຣງັ  ສະວາຫະນງັ  ຈະຕສຸຈັຈາສະພັງ  ຣະສງັ  ເຍ  ປິວງິສ ຸ ນະຣາສະພາ 
2. ຕນັຫງັກະຣາທະໂຍ  ພຸທທາ  ອຖັຖະວສີະຕ ິນາຍະກາ  ສບັເພ  ປະຕຕິຖຕິາ  ມຍັຫງັ  ມຕັຖະເກ  ເຕ  ມນຸສິສະຣາ 
3. ສເີສ  ປະຕຕິຖໂິຕ  ມຍັຫງັ  ພຸດໂທ  ທມັໂມ  ທະວໂິລຈະເນ ສງັໂຄ  ປະຕຕິຖໂິຕ  ມຍັຫງັ  ອເຸຣ  ສພັພະຄນຸາກະໂຣ 
4. ຫະທະເຍ ເມ  ອະນຣຸຸທໂທ  ສາຣປີຕຸໂຕ ຈະ ທກັຂເິນ  ໂກນທນັໂຍ  ປຕິຖພິາຄສັສະມງິ  ໂມກຄລັລາໂນ  ຈະວາມະເກ 
5. ທັກຂເິນ  ສະວະເນ  ມຍັຫງັ  ອາສງຸ  ອານນັທະຣາຫໂຸລ   ກສັສະໂປ  ຈະ ມະຫານາໂມ  ອພຸາສງຸ  ວາມະໂສຕະເກ 
6. ເກສະໂຕ  ປຕິຖພິາຄສັສະມງິ  ສຣຸໂິຍ  ວະ  ປະພງັກະໂຣ   ນສິນິໂນ  ສຣິສິມັປນັໂນ  ໂສພິໂຕ  ມນຸປິງຸຄະໂວ 
7. ກຸມາຣະກສັສະໂປ  ເຖໂຣ  ມະເຫສ ີ ຈຕິຕະວາທະໂກ   ໂສມຍັຫງັ  ວະທະເນນຈິຈງັ  ປະຕຕິຖາສ ິ ຄນຸາກະໂຣ 
8. ປນຸໂນ  ອງັຄລຸມິາໂລ  ຈະ  ອປຸາລ ີ ນນັທະສວີະລ ີ  ເຖຣາ  ປນັຈະ  ອເິມ  ຊາຕາ  ນະລາເຕ  ຕລິະກາ  ມະມະ 
9. ເສສາສຕີ ິ ມະຫາເຖຣາ  ວິຊຕິາ  ຊນິະສາວະກາ  ເອເຕສຕີ ິ  ມະຫາເຖຣາ  ຊຕິະວນັໂຕ  ຊໂິນຣະສາ  ຊະລນັຕາ     

ສລີະເຕເຊນະ  ອງັຄະມງັເຄສ ຸ ສນັຖຕິາ. 
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10. ຣະຕະນງັ  ປຸຣະໂຕ  ອາສິ  ທັກຂເິນ  ເມຕຕະສຕຸຕະກັງ  ທະຊັກຄງັ  ປຈັຊະໂຕ  ອາສ ິ ວາເມ  ອງັຄລຸມິາລະກງັ 
11. ຂນັທະໂມຣະປະຣຕິຕນັຈະ  ອາຕານາຕຍິະສຕຸຕະກັງ  ອາກາເສ  ຊະທະນງັ  ອາສ ິ ເສສາ  ປາກາຣະສນັຖຕິາ 
12. ຊນິາ  ນານາ  ວະຣະສງັຍຕຸຕາ  ສຕັຕປັປາກາຣະລງັກະຕາ  ວາຕະປຕິຕາທສິນັຊາຕາ  ພາຫຣິດັຊດັຕປຸທັທະວາ 
13. ອະເສສາ  ວນິະຍງັ  ຍນັຕ ຸ ອະນນັຕະຊນິະເຕຊະສາ  ວະສະໂຕ  ເມ  ສະກຈິເຈນະ  ສະທາ  ສ າພຸທທະປນັຊະເຣ 
14. ຊນິະປນັຊະຣະມຊັຊມັຫ ິ ວິຫະຣນັຕງັ  ມະຫຕີະເລ  ສະທາ  ປາເລນຕ ຸ ມງັ  ສັບເພ  ເຕ  ມະຫາປຸຣສິາສະພາ 
15. ອຈິເຈວະມນັໂຕ  ສຄຸຕຸໂຕ  ສຣຸັກໂຂ       ຊນິານພຸາເວນະ  ຊຕິ ປັທທະໂວ  

 
ທມັມານພຸາເວນະ     ຊິຕາຣສິງັໂຄ 
ສງັຄານຸພາເວນະ     ຊິຕັນຕະຣາໂຍ 
ສັທທມັມານພຸາວະປາລໂິຕ    ຈະຣາມ ິ ຊິນະປນັຊະເຣຕິ. 
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6.10    ພຣະຄາຖາໂພທິບາທ 
 

໑. ບ ຣະພາຣສັມງິ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ  ບ ຣະພາຣັສມິງ  ພຣະທັມເມຕັງ ບ ຣະພາຣັສມິງ  ພຣະສັງຄານັງ 
  ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທຸກ  ສັພພະໂສກ  ສັພພະໂຣຄ  ສັພພະພັຍ  ສັພພະເຄາ 
 ສະນຽດຈັນໄຣ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທະນັງ  ສັພພະລາພັງ  ພະວັນຕຸ  ເມ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ ຯ 
໒.  ອາຄະເນຣສັມງິ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ  ອາຄະເນຣັສມິງ  ພຣະທັມເມຕັງ   ອາຄະເນຣັສມິງ   ພຣະສັງຄານັງ 
 ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທຸກ  ສັພພະໂສກ  ສັພພະໂຣຄ  ສັພພະພັຍ  ສັພພະເຄາະ 
 ສະນຽດຈັນໄຣ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທະນັງ  ສັພພະລາພັງ  ພະວັນຕຸ  ເມ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ ຯ 
໓. ທັກສນິຣສັມງິ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ  ທັກສິນຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ທັກສິນຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ 
 ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທຸກ  ສັພພະໂສກ  ສັພພະໂຣຄ  ສັພພະພັຍ  ສັພພະເຄາະ 
 ສະນຽດຈັນໄຣ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທະນັງ  ສັພພະລາພັງ  ພະວັນຕຸ  ເມ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ ຯ 
໔. ຫ ຣະດຣີສັມງິ   ພຣະພຸທທະຄຸນັງ   ຫ ຣະດີຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ຫ ຣະດີຣັສມິງ  ພຣະສັງຄານັງ 
 ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທຸກ  ສັພພະໂສກ  ສັພພະໂຣຄ  ສັພພະພັຍ  ສັພພະເຄາະ 
 ສະນຽດຈັນໄຣ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທະນັງ  ສັພພະລາພັງ  ພະວັນຕຸ  ເມ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ ຯ 
໕. ປຈັຈມິຣສັມງິ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ ປັຈຈິມຣັສມິງ  ພຣະທັມເມຕັງ ປັຈຈິມຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ 
 ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທຸກ  ສັພພະໂສກ  ສັພພະໂຣຄ  ສັພພະພັຍ  ສັພພະເຄາະ 
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 ສະນຽດຈັນໄຣ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທະນັງ  ສັພພະລາພັງ  ພະວັນຕຸ  ເມ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ ຯ 
໕.  ພາຍພັຣສັມງິ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ   ພາຍັພຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ພາຍັພຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ 
 ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທຸກ  ສັພພະໂສກ  ສັພພະໂຣຄ  ສັພພະພັຍ  ສັພພະເຄາະ 
 ສະນຽດຈັນໄຣ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທະນັງ  ສັພພະລາພັງ  ພະວັນຕຸ  ເມ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ ຯ 
໗.  ອດຸອນຣສັມງິ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ ອດຸອນຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ອດຸອນຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ 
 ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທຸກ  ສັພພະໂສກ  ສັພພະໂຣຄ  ສັພພະພັຍ  ສັພພະເຄາະ 
 ສະນຽດຈັນໄຣ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທະນັງ  ສັພພະລາພັງ  ພະວັນຕຸ  ເມ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ ຯ 
໘.  ອສິານຣສັມງິ  ພຣະພຸທທະຄຸນັງ ອສິານຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ອສິານຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ 
 ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທຸກ  ສັພພະໂສກ  ສັພພະໂຣຄ  ສັພພະພັຍ  ສັພພະເຄາະ 
 ສະນຽດຈັນໄຣ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທະນັງ  ສັພພະລາພັງ  ພະວັນຕຸ  ເມ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ ຯ 
໙.  ປະຖະວຣີສັມງິ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ ປະຖະວີຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ປະຖະວີຣັສມິງ ພຣະສັງຄານັງ 
 ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທຸກ  ສັພພະໂສກ  ສັພພະໂຣຄ  ສັພພະພັຍ  ສັພພະເຄາະ 
 ສະນຽດຈັນໄຣ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທະນັງ  ສັພພະລາພັງ  ພະວັນຕຸ  ເມ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ ຯ 
໑໐.  ອາກາສຣສັມງິ ພຣະພຸທທະຄຸນັງ ອາກາສຣັສມິງ ພຣະທັມເມຕັງ ອາກາສຣສັມິງ ພຣະສັງຄານັງ 
 ທຸກຂະໂຣຄະພະຍັງ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທຸກ  ສັພພະໂສກ  ສັພພະໂຣຄ  ສັພພະພັຍ  ສັພພະເຄາະ 
 ສະນຽດຈັນໄຣ  ວິວັນຊັຍເຍ  ສັພພະທະນັງ  ສັພພະລາພັງ  ພະວັນຕຸ  ເມ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ ຯ 
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6.11   ຄາຖາມົງຄົລຈັກກະວານແປດທສິ   
 

 ອມິສັມິງ  ມຸງຄຸນຈກັກະວານທັງແປດທິສ  ປະສິທທິ  ຈົົ່ງມາເປັນກ າແພງແກ້ວ  ທັງເຈັດຊັ້ນ 
ມາປ້ອງກັນຫ້ອມລ້ອມ ຣອບຄອບທົົ່ວ   ອະນັຕຕາ   ຣາຊະ   ເສມານາ   ເຂຕເຕ   ສະມັນຕາ 
ສະຕະໂຍຊະນະສະຕະສະຫັສສານິ   “ພທຸທະ”   ຊາລະປະຣິກເຂຕເຕ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ. 
 ອມິສັມິງ  ມຸງຄຸນຈກັກະວານທັງແປດທິສ  ປະສິທທິ  ຈົົ່ງມາເປັນກ າແພງແກ້ວ  ທັງເຈັດຊັ້ນ 
ມາປ້ອງກັນຫ້ອມລ້ອມ ຣອບຄອບທົົ່ວ   ອະນັຕຕາ   ຣາຊະ   ເສມານາ   ເຂຕເຕ   ສະມັນຕາ 
ສະຕະໂຍຊະນະສະຕະສະຫັສສານິ   “ທມັມະ”   ຊາລະປະຣິກເຂຕເຕ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ. 
 ອມິສັມິງ  ມຸງຄຸນຈກັກະວານທັງແປດທິສ  ປະສິທທິ  ຈົົ່ງມາເປັນກ າແພງແກ້ວ  ທັງເຈັດຊັ້ນ 
ມາປ້ອງກັນຫ້ອມລ້ອມ ຣອບຄອບທົົ່ວ   ອະນັຕຕາ   ຣາຊະ   ເສມານາ   ເຂຕເຕ   ສະມັນຕາ 
ສະຕະໂຍຊະນະສະຕະສະຫັສສານິ   “ປຈັເຈກກະພທຸທະ”   ຊາລະປະຣິກເຂຕເຕ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ. 
 ອມິສັມິງ  ມຸງຄຸນຈກັກະວານທັງແປດທິສ  ປະສິທທິ  ຈົົ່ງມາເປັນກ າແພງແກ້ວ  ທັງເຈັດຊັ້ນ 
ມາປ້ອງກັນຫ້ອມລ້ອມ ຣອບຄອບທົົ່ວ   ອະນັຕຕາ   ຣາຊະ   ເສມານາ   ເຂຕເຕ   ສະມັນຕາ 
ສະຕະໂຍຊະນະສະຕະສະຫັສສານິ   “ສງັຄະ”   ຊາລະປະຣິກເຂຕເຕ  ຣັກຂັນຕຸ  ສຸຣັກຂັນຕຸ. 
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7 ບົດສູດພິເສດ 

7.1  ບດົພຈິາຣະນາອາການ 32 

 

(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ທະວັຕຕິງສາກາຣະປາຖງັ  ພະນາມະ  ເສ). 
 ອະຍງັ  ໂຂ  ເມ  ກາໂຍ  ກາຍຂອງເຮົານີີ້ແລ 

ອທຸທງັ  ປາທະຕະລາ   ເບ ີ້ອງບົນແຕ່ພ ີ້ນເທົ້າຂຶີ້ນມາ 
ອະໂທ  ເກສາ  ມຕັຖະກາ  ເບ ີ້ອງຕ ໍ່າແຕ່ປາຍຜົມລົງໄປ 
ຕະຈະ  ປະຣຍິັນໂຕ   ມີໜັງຫຸ້ມຢ ່ເປັນທີື່ສຸດຮອບ 
ປໂຸຣ ນານປັປະກາຣັສສະ  ອະສຈຸໂິນ  ເຕັມໄປດ້ວຍຂອງບ ໍ່ສະອາດ ມີປະການຕ່າງໆ 
ອຕັຖ ິ ອມິັສມງິ  ກາເຍ  ມີຢ ່ໃນກາຍນີີ້ 
 

  ເກສາ ຜົມທັງຫລາຍ  ໂລມາ ຂົນທັງຫລາຍ   ນະຂາ    ເລັບທັງຫລາຍ 
ທັນຕາ ແຂ້ວທັງຫລາຍ  ຕະໂຈ ໜັງ     ມງັສງັ   ຊີີ້ນ 
ນະຫາຣ  ເອັນທັງຫລາຍ  ອຕັຖ ິ  ກະດ ກທັງຫລາຍ  ອຕັຖມິນິຊງັ  ເຫຍ ື່ອໃນກະດ ກ 
ວກັກງັ ມ້າມ    ຫະທະຍງັ  ໝາກຫົວໃຈ   ຍະກະນງັ    ຕັບ 
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ກໂິລມະກງັ  ພັງຜ ດ   ປິຫະກງັ  ໝາກໄຂ່ຫລັງ  (ໄຕ)  ປັປຜາສງັ   ປອດ 
ອນັຕັງ  ໄສ້ໃຫຍ່   ອນັຕະຄຸນງັ  ໄສ້ນ້ອຍ   ອທຸະຣຍິງັ   ອາຫານໃໝ່ 
ກະຣສີງັ  ອາຫານເກົົ່າ  ປິຕຕງັ   ນ ໍ້າບີ    ເສມຫງັ ນ ໍ້າສະເລດ 
ປຸພໂພ  ນ ໍ້າໜອງ   ໂລຫິຕັງ   ນ ໍ້າເລ ອດ   ເສໂທ ນ ໍ້າເຫ ື່ອ 
ເມໂທ  ນ ໍ້າມັນຂຸ້ນ   ອສັສ ຸ   ນ ໍ້າຕາ   ວະສາ ນ ໍ້າມັນແຫລວ 
ເຂໂລ  ນ ໍ້າລາຍ   ສງິຄານກິາ   ນ ໍ້າມ ກ   ລະສິກາ ນ ໍ້າມັນໄຂຂ ໍ້ 
ມຸຕຕງັ  ນ ໍ້າມ ຕ (ນ ໍ້າຍ່ຽວ) ມຕັຖະເກ  ມຕັຖະລງຸຄງັ  ເຍ ື່ອມັນສມອງ 

 
ເອວະ  ມະຍງັ   ເມ  ກາໂຍ   ກາຍຂອງເຮົານີີ້  ຢ່າງນີີ້ 
ອທຸທງັ  ປາທະຕະລາ    ເບ ີ້ອງບົນແຕ່ພ ີ້ນເທົ້າຂຶີ້ນມາ 
ອະໂທ  ເກສາ  ມຕັຖະກາ   ເບ ີ້ອງຕ ໍ່າແຕ່ປາຍຜົມລົງໄປ 
ຕະຈະ  ປະຣຍິັນໂຕ    ມີໜັງຫຸ້ມຢ ່ເປັນທີື່ສຸດຮອບ 
ປໂຸຣ  ນານັປປະກາຣັສສະ  ອະສຈຸໂິນ ເຕັມໄປດ້ວຍຂອງບ ໍ່ສະອາດມີປະການຕ່າງໆ  ຢ່າງນີີ້ແລ. 
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7.2  ບດົພຈິາຣະນາສງັຂານ  
(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ສງັຂາຣາປຈັຈະເວກຂະນະປາຖງັ  ພະນາມະ  ເສ) 

 

ສັພເພ  ສງັຂາຣາ  ອະນຈິຈາ ສັງຂາຣຄ ຮ່າງກາຍຈິຕໃຈ  ແລຣ ບທັມ ນາມທັມ ທັງໝົດທັງສິີ້ນ,  ມັນບ ໍ່ທ່ຽງ  ເກີດ
ຂຶີ້ນແລ້ວ ດັບໄປ  ມີແລ້ວຫາຍໄປ 

ສັພເພ  ສງັຂາຣາ  ທກຸຂາ   ສັງຂາຣ ຄ  ຮ່າງກາຍຈິຕໃຈ  ແລຣ ບທັມ ນາມທັມ ທັງໝົດທັງສິີ້ນ,  ມັນເປັນທຸກທົນ
ຍາກ ເພາະເກີດຂຶີ້ນແລ້ວ  ແກ່  ເຈັບ  ຕາຍໄປ 

ສັພເພ  ທມັມາ  ອະນັຕຕາ  ສິື່ງທັງຫລາຍທັງປວງ  ທັງທີື່ເປັນສັງຂາຣ ແລບ ໍ່ແມ່ນສັງຂາຣ  ທັງໝົດທັງສິີ້ນ,    
  ບ ໍ່ແມ່ນຕົວ  ບ ໍ່ແມ່ນຕົນ  ບ ໍ່ຄວນຖ ວ່າເຮົາວ່າຂອງເຮົາ  ວ່າຕົວວ່າຕົນຂອງເຮົາ  
ອະທວຸງັ  ຊີວິຕັງ       ຊີວິຕເປັນຂອງບ ໍ່ຢັ້ງຢ ນ 
ທຸວງັ  ມະຣະນງັ    ຄວາມຕາຍເປັນຂອງຢັ້ງຍ ນ   
ອະວສັສງັ ມະຍາ ມະຣຕິັພພງັ   ອັນເຮົາຈະເພິື່ງຕາຍເປັນແນ່ແທ້  
ມະຣະນະປະຣໂິຍສານງັ ເມ ຊີວຕິັງ   ຊີວິຕຂອງເຮົາມີຄວາມຕາຍເປັນທີື່ສຸດຮອບ   
ຊີວຕິັງ ເມ ອະນຍິະຕັງ    ຊີວິຕຂອງເຮົາ  ເປັນຂອງບ ໍ່ທ່ຽງ 
ມະຣະນງັ ເມ ນຍິະຕັງ    ຄວາມຕາຍຂອງເຮົາ  ເປັນຂອງທ່ຽງ 
ວະຕະ       ຄວນທີື່ຈະສັງເວຊ   
ອະຍງັ  ກາໂຍ     ຮ່າງກາຍນີີ້   
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ອະຈຣິງັ     ບ ໍ່ໄດ້ຕັ້ງຢ ່ນານ   
ອະເປຕະ  ວນິຍາໂນ     ຄັນປາສຈາກວິນຍານ 
ຊຸທໂທ      ອັນເຂົາຖິີ້ມເສັຽແລ້ວ   
ອະທເິສສະຕິ     ຈັກນອນທັບ 
ປະຖະວງິ     ຊຶື່ງແຜ່ນດິນ 
ກະລງິຄະຣງັ  ອວິະ     ປະດຸຈດັົ່ງວ່າທ່ອນໄມ້ແລະທ່ອນຟ ນ  
ນຣິັຕຖງັ     ຫາປໂຍດບ ໍ່ໄດ້   
ອະນຈິຈາ  ວະຕະ  ສງັຂາຣາ  ສັງຂາຣທັງຫລາຍບ ໍ່ທ່ຽງໜໍ   
ອປຸປາທະວະຍະ  ທັມມໂິນ  ມີຄວາມເກີດຂຶີ້ນແລ້ວ  ມີຄວາມເສ ື່ອມໄປເປັນທັມມະດາ  
ອປຸປຊັຊິຕະວາ  ນຣິຊຸສນັຕ ິ    ຄັນເກີດຂຶີ້ນແລ້ວຍ່ອມດັບໄປ  
ເຕສງັ  ວ ປະສະໂມ  ສໂຸຂ     ຄວາມເຂົ້າໄປສງົບຣະງັບສັງຂາຣທັງຫລາຍ  ເປັນສຸກຢ່າງຍິື່ງ 
ສັພເພ  ສັຕຕາ  ມະຣນັຕິ  ຈະ   ສັຕທັງຫລາຍທັງປວງ  ກ າລັງຕາຍຢ ່ກ ດີ   
ມະຣງິສ ຸ ຈະ    ຕາຍມາກ່ອນແລ້ວກ ດີ 
ມະຣສິສະ  ເຣ   ຈະຕາຍໃນວັນຂ້າງໜ້າກ ດີ   
ຕະເຖວະຫງັ  ມະຣສິສາມ ິ   ເຮົາກ ຈະຕ້ອງຕາຍເຊັົ່ນນັ້ນເໝ ອນກັນ  
ນັຕຖ ິ ເມ  ເອຖະ  ສງັສະໂຍ  ຕ ິ  ຄວາມສົງສັຍໃນເຣ ື່ອງຕາຍນີີ້  ບ ໍ່ມີແກ່ເຮົາເລີຍ,  ດັົ່ງນີີ້.   
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7.3  ອະພນິຫະປຈັຈະເວກຂະນະປາຖະ  
 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ອະພິນຫະປຈັຈະເວກຂະນະປາຖງັ  ພະນາມະ  ເສ) 

 

ຊະຣາທມັໂມມະຫ ິ ຊະຣງັ  ອະນະຕີໂຕ (ຕີຕາ)7 ເຮົາມີຄວາມແກເ່ປັນທັມມະດາ  ຈະລ່ວງພົ້ນຄວາມແກໄ່ປບ ໍ່ໄດ້ 
ພະຍາທທິມັໂມມະຫ ິ ພະຍາທງິ  ອະນະຕີໂຕ (ຕຕີາ) ເຮົາມຄີວາມເຈັບໄຂ້ເປັນທັມມະດາ  ຈະລ່ວງພົ້ນຄວາມເຈັບໄຂ້ 

ໄປບ ໍ່ໄດ້ 
ມະຣະນະທມັໂມມະຫ ິ ມະຣະນງັ  ອະນະຕີໂຕ (ຕຕີາ) ເຮົາມີຄວາມຕາຍເປັນທັມມະດາ  ຈະລ່ວງພົ້ນຄວາມຕາຍໄປບ ໍ່ໄດ້ 
ສັບເພຫິ  ເມ  ປເິຍຫ ິ ມະນາເປຫ ິ ນານາພາໂວ  ວນິາພາໂວ  ເຮົາຈະລະເວັ້ນເປັນຕ່າງໆ  ຄ  ວ່າ,  ເຮົາຈະຕ້ອງພັດ

ພາກ ຈາກຂອງຮັກຂອງຈະເຣີນໃຈທັງຫລາຍທັງປວງ 
ກມັມສັສະໂກມະຫ ິ ກມັມະທາຍາໂທ  ກມັມະໂຍນ ິ ກມັມະພັນທຸ  ກມັມະປະຕິສາຣະໂນ         ເຮົາມີກັມເປັນຂອງໆຕົນ,  
ມີກັມເປັນຜ ໃ້ຫ້ຜົລ,  ມີກັມເປັນແດນເກີດ,  ມີກັມເປັນຜ ຕ້ິດຕາມ,  ມີກັມເປັນທີື່ເພິື່ງອາສັຍ 
ຍງັ  ກມັມງັ  ກະຣສິສາມ,ິ  ກລັລະຍານງັ  ວາ  ປາປະກງັ  ວາ,  ຕສັສະ  ທາຍາໂທ  ພະວິສສາມ ິ     ເຮົາທ າກັມອັນໃດໄວ,້  
ເປັນບຸນຫລ  ເປັນບາບ,  ເຮົາຈະເປັນທາຍາດ,  ຄ ວ່າ  ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົລຂອງກັມນັ້ນໆສ ບໄປ 
ເອວງັ  ອມັມະເຫຫ ິ ອະພນິຫງັ  ປຈັຈະເວກຂຕິັພພັງ  ເຮົາທັງຫລາຍຄວນພິຈາຣະນາຢ່າງນີີ້ທຸກໆວັນ  ເທີີ້ນ. 

                      
7 ສ າລັບຜ ້ຍິງປ່ຽນ ຕໂິຕ ເປັນ(ຕຕີາ) 
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7.4  ອປັປະມາທະທັມມະຄາຖາ  
                  (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ອປັປະມາທະທັມມະຄາຖາໂຍ  ພະນາມະ  ເສ) 
 

ອປັປະມາໂທ  ອະມະຕັງ  ປະທັງ   ປະມາໂທ  ມຈັຈໂຸນ  ປະທງັ 
ອປັປະມຕັຕາ  ນະ  ມຍິນັຕິ    ເຍ  ປະມຕັຕາ  ຍະຖາ  ມະຕາ 

ຄວາມບ ໍ່ປມາດເປັນທາງບ ໍ່ຕາຍ,   ຄວາມປມາດເປັນທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ 
ຊົນທັງຫລາຍຜ ້ບ ໍ່ປມາດແລ້ວ  ຊ ື່ວ່າຍ່ອມບ ໍ່ຕາຍ, ຜ ້ຊຶື່ງປມາດແລ້ວກ ເໝ ອນຄົນຕາຍແລ້ວ 

ເອຕັງ  ວເິສສະໂຕ  ຍຕັຕະວາ   ອປັປະມາທມັຫ ິ ປນັດຕິາ 
ອປັປະມາເທ  ປາໂມທມັຕິ    ອະຣຍິານງັ  ໂຄຈະເຣ  ຣະຕາ 

ບັນດິດທັງຫລາຍ  ຊາບຄວາມຂ ໍ້ນັ້ນໂດຍແຕກຕ່າງກັນແລ້ວ,  ຕັ້ງຢ ໃ່ນຄວາມບ ໍ່ປມາດ,   
ຍິນດີແລ້ວໃນທັມ,  ອັນເປັນໂຄຈອນຂອງພຣະອະຣິຍະເຈົ້າທັງຫລາຍ 

ເຕ  ຊາຍໂິນ  ສາຕຕິກາ    ນຈິຈງັ  ທລັຫະປະຣກັກະມາ 
ຜຸສນັຕິ  ທຣີາ  ນພິພານງັ      ໂຍຄກັເຂມງັ  ອະນຕຸຕະຣງັ 

ບັນດິດຜ ້ເປັນນັກປາດເຫລົົ່ານັ້ນ,  ເພັົ່ງພິຈາຣະນາທັມ,  ມຄີວາມພຽນອັນຕິດຕ ໍ່ກັນ,  ມຄີວາມບາກບັົ່ນມັົ່ນ 
ເປັນນິຈ,  ຍ່ອມຖ ກຕ້ອງພຣະນິພພານ,  ອັນກະເສມຈາກໂຍຄະ,   ຫາທັມອ ື່ນຍິື່ງກວ່າບ ໍ່ໄດ້ 
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7.5  ສງັເວຄະອທິະຊວີຕິະຄາຖາ  

              (ຫນັທະ ມະຍງັ ສັງເວຄະອທິະຊວີຕິະ ຄາຖາໂຍ ພະນາມະ ເສ) 
 

ອປັປະມາຍ ຸ ມະນຸສສານັງ  ຫເິລຍຍະນງັ  ສໂຸປຣໂິສ 
  ອາຍຸຂອງໝ ່ມະນຸສນີີ້ໜ້ອຍນັກ,  ຜ ້ໃຄ່ຄຸນງາມຄວາມດີ  ຄວນຈະດ ໝິື່ນອາຍທຸີື່ໜ້ອຍນິຈນີີ້ 
ຈະເຣຍຍະ  ທຕິຕະສໂີສວະ  ນຕັຖ ິ ມຈັຈສຸສະ  ນາຄະໂຍ 
  ເພິື່ງຮີບປະພຶດຕົນໃຫເ້ໝ ອນຄົນຖ ກໄຟໄໝ້ເທິງຫົວເຖີດ,  ເພາະຄວາມຕາຍຈະບ ໍ່ມາເຖິງເຮົານັ້ນບ ໍ່ມ ີ
ອຈັຈະຍນັຕິ  ອະໂຫຣຕັຕາ  ຊວີຕິັງ  ອປຸະຣຊຸຊະຕິ 
  ວັນຄ ນກ ລ່ວງເລີຍໄປ  ຊີວິຕກ ໃກສ້ ຄ່ວາມຕາຍ 
ອາຍຂຸຍີະຕິ  ມຈັຈານງັ  ກນຸນະທີນງັ  ວາ  ອທຸະກນັຕິ 
  ອາຍຸຂອງສັຕທັງຫລາຍຍ່ອມສິີ້ນໄປ,  ເໝ ອນນ ໍ້າໃນແມ່ນ ໍ້າໜ້ອຍ,  ໄຫລເລ ື່ອຍໆຍ່ອມໝົດສິີ້ນໄປ 
ນະ  ເຫວະ  ຕດິຖງັ  ນາສນີງັ  ນະ  ສະຍານັງ  ນະ  ປຕັຖະຄງຸ 
  ອາຍຸສັງຂາຣຈະຮວມປມາດໄປກັບມະນຸສທັງຫລາຍ,  ທີື່ມົວຍ ນຍ່າງນັົ່ງນອນຢ ່ກ ຫາບ ໍ່ໄດ້ 
ຕັສສະມາ  ອທິະ  ຊວີຕິະເສເສ    ເພາະເຫຕນັ້ນແລ  ຊີວິຕທີື່ຍັງເຫລ ອຢ ່ນີີ້ 
ກຈິຈະກະໂຣ  ສຍິາ  ນະໂຣ  ນະ  ຈະ  ມັຊເຊຕິ  ເພິື່ງຮີບກະທ າຄວາມດີຕາມໜ້າທີື່ຂອງຕົນ,  ຢ່າໄດ້ປມາດເລີຍ 
ອຕິ…ິ ດ້ວຍປະກາຣ  ສະນີີ້ແລ. 
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7.6  ທັມມະປະຣິຍາຍະ   

                  (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ທມັມະປະຣຍິາຍະ  ຄາຖາໂຍ  ພະນາມະ  ເສ) 
 

ສັບເພ  ສຕັຕາ  ມະຣສິສັນຕິ  ມະຣະນັນຕັງ  ຫ ິ ຊວີຕິັງ 
  ສັຕທັງຫລາຍທັງສິີ້ນຈັກຕ້ອງຕາຍ  ເພາະຊີວິຕນີີ້ມຄີວາມຕາຍເປັນທີື່ສຸດຮອບ 
ຊະຣງັປິ  ປຕັຕະວາ  ມະຣະນັງ  ເອວງັ  ທມັມາ  ຫ ິປານໂິນ 
  ແມ່ນຈະຢ ່ໄດ້ເຖິງຊະຣາກ ຕ້ອງຕາຍ,  ເພາະສັຕທັງຫລາຍ ຍ່ອມເປັນຢ່າງນີີ້ຕາມທັມມະດາ 
ຍະມະກງັ  ນາມະຣ ປັນຈະ  ອໂຸພ  ອນັໂຍຍະນສິສະສຕິາ 
  ກ ນາມແລະຮ ບຄ ກາຍກັບໃຈ,  ຍ່ອມອາສັຍກັນຢ ເ່ປັນຂອງຄ ່ກັນ 
ເອກສັສະມງິ  ພຊິຊະມານສັສະມງິ  ອໂຸພ  ພຊິຊນັຕິ  ປຈັຈະຍາຕິ 
  ເມ ື່ອຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶື່ງແຕກສລາຍ,  ທັງ ໒ ຝ່າຍກ ສລາຍໄປດ້ວຍກັນ 
ຍະຖາປິ  ອນັຍະຕະຣງັ  ພຊີງັ  ເຂຕເຕ  ວຕຸຕັງ  ວຣິ ຫະຕິ 
  ປຽບເໝ ອນພ ຊຢ່າງໃດຢ່າງນຶື່ງ,  ທີື່ຫວ່ານລົງແລ້ວໃນພ ີ້ນແຜ່ນດິນ,  ຍ່ອມງອກຂຶີ້ນໄດ້ 
ປະຖະວຣີະສນັຈະ  ອາຄມັມະ  ສເິນຫນັຈະ  ຕະທ ພະຍງັ 
  ເພາະອາສັຍຣົສແຫ່ງແຜ່ນດິນ  ແລະເຊ ີ້ອໃນຢາງແຫ່ງພ ຊນັ້ນໆ 
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ເອວງັ  ຂນັທາ  ຈະ  ທາຕຸໂຍ  ຊະ  ຈະ  ອາຍະຕະນະ  ອເິມ 
  ຂັນທັງ ໕ ແລະທາຕທັງຫລາຍ,  ພ້ອມທັງອາຍະຕະນະທັງ ໖ ນີີ້ກ ເໝ ອນກັນ 
ເຫຕຸງ  ປະຕິຈຈະ  ສມັພ ຕາ  ເຫຕຸພງັຄາ  ນຣິຊຸຊະເຣ 
  ອາສັຍເຫຕຈຶື່ງເກດີຂຶີ້ນໄດ້,  ເມ ື່ອເຫຕນັ້ນແຕກສລາຍກ ຍ່ອມດັບໄປ 
ຍະຖາ  ຫ ິ ອງັຄະສມັພາຣາ  ໂຫຕິ  ສທັໂທ  ຣະໂຖ  ອຕິິ   
  ປຽບເໝ ອນການປະກອບຊິີ້ນສ່ວນຂອງຣົຖເຂົ້າດ້ວຍກັນ,  ຄ າຮຽກວ່າຣົຖກ ມຂຶີີ້ນໄດ້ 
ເອວງັ  ຂນັເທສຸ  ສນັເຕສ ຸ ໂຫຕິ  ສຕັໂຕຕິ  ສມັມະຕິ 
  ເມ ື່ອຂັນທັງ ໕ ຍັງມຢີ ກ່ ເໝ ອນກັນ,  ຄ າສົມມຸດວ່າຄົນແລະສັຕກ ມຂຶີີ້ນໄດ້ 
ອໂຸພ  ປນຸຍນັຈະ  ປາປັນຈະ  ຍງັ  ມຈັໂຈ  ກຣຸເຸຕ  ອທິະ 
  ເມ ື່ອຜ ້ທີື່ຕາຍໄປ  ທ າບຸນແລະບາບໃດໆ  ໃນໂລກນີີ້ແລ້ວ 
ຕັນຫ ິ ຕສັສະ  ສະກງັ  ໂຫຕິ  ຕັນຈະ  ອາທາຍະ  ຄຈັສະຕິ 
  ບຸນແລະບາບນັ້ນແລ  ຍ່ອມເປັນຂອງໆເຂົາຜ ້ນັ້ນໂດຍແທ,້  ເຂົາຍ່ອມໄດ້ຮັບບຸນ  ແລະບາບນັ້ນແນ່ນອນ 
ຕັນຈສັສະ  ອະນຄຸງັ  ໂຫຕິ  ສາຍາວະ  ອະນປຸາຍນິ ີ  
                ບຸນແລະບາບນັ້ນຍ່ອມຕິດຕາມເຂົາໄປ,  ເໝ ອນເງົາຕາມຕົວເຂົາໄປ  ສັນນັ້ນ 
ສທັທາຍະ  ສເີລນະ  ຈະ  ໂຍ  ປະວດັທະຕິ  ຜ ້ໃດຈະເຣີນດ້ວຍສີລ  ແລະມີສັທທາ 



 

69 | P a g e  

 ວດັໃໝ່ພທຸວງົສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັຽ 

ປັນຍາຍະ  ຈາເຄນະ  ສເຸຕນະ  ຈພູະຍງັ  ເປັນຜ ມ້ີປັນຍາ  ສະດັບສຶກສາໃນການເສັຽສລະ 
ໂສ  ຕາທໂິສ  ສປັປຣຸໂິສ  ວຈິກັຂະໂນ  ບຸກຄົນຜ ເ້ປັນສັຕບຸຣຸດ,  ເປັນຜ ສ້ຽບແຫລມເຊັົ່ນນັ້ນ 
ອາທີຍະຕິ  ສາຣະມທິເທວະ  ອຕັຕະໂນ  ຍ່ອມເປັນຜ ຖ້ ເອົາປໂຍດແຫ່ງຕົນ  ໃນໂລກນີີ້ໄວໄ້ດ້ໂດຍແທ ້
ອຊັເຊວະ  ກຈິຈະມາຕປັປງັ  ໂກ  ຊນັຍາ  ມະຣະນງັ  ສເຸວ 
  ຄວາມພາກພຽນໃນສິື່ງດີງາມ  ເປັນກິຈທີື່ຕ້ອງທ າໃນວັນນີີ້,  ໃຜຈະຮ ້ຄວາມຕາຍແມ່ນມ ີ້ອ ື່ນນີີ້ 
ນະ  ຫ ິ ໂນ  ສງັຄະຣນັເຕນະ  ມະຫາເສເນນະ  ມຈັຈນຸາ   

ເພາະການພັດພ້ຽນຕ ໍ່ມຈັຈຣຸາຊ  ຊຶື່ງມເີສນາມາກ,  ຍ່ອມບ ໍ່ມສີ າລັບເຮົາ 
ເອວມັພ ເຕສ ຸ ເປຍເຕສຸ  ສາທຸ  ຕຕັຖາຊຊເຸປກຂະນາ 
  ເມ ື່ອສັງຂາຣເຫລົົ່ານັ້ນຕ້ອງເປັນຢ່າງນີີ້ແນ່ນອນ,  ການວາງເສີຍໃນສັງຂາຣເສັຽໄດ້  ຍ່ອມເປັນການດີ 
ອະປິ  ເຕສງັ  ນໂິຣທາຍະ  ປະຕິປຕັຕະຍາຕິ  ສາທກຸາ 
  ອັນນຶື່ງ  ການປະຕິບັຕເພ ື່ອດັບສັງຂາຣເສັຽໄດ້ຍິື່ງເປັນການດີ 
ສັພພງັ  ສມັປາທະນຍີນັຫິ  ອປັປະມາເທນະ  ສພັພະທາຕິ 
  ກຈິທັງສິີ້ນນີີ້ຈະເພິື່ງບ າເພັນໃຫບ້ ຣິບ ນໄດ້  ດ້ວຍຄວາມບ ໍ່ປມາດທຸກເມ ື່ອເທົົ່ານັ້ນແລ  ດັົ່ງນີີ້. 
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7.7  ມງຸຄນຸ 38  

(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ມງັຄະລະສຕຸຕະຄາຖາໂຍ  ພະນາມະ  ເສ) 
 

 ພະຫ   ເທວາ  ມະນສຸສາ  ຈະ    ເທວະດາ  ແລະມະນຸສເປັນອັນມາກ 
 ມງັຄະລານິ  ອະຈນິຕະຍງຸ  ອາກງັຂະມານາ    ຜ ້ຫວັງຄວາມເປັນສຸກ  ໄດ້ພາກັນຄິດເຖິງເຣ ື່ອງມຸງຄຸນ 
       ໂສຕຖານັງ      ອັນເປັນເຫດໃຫ້ເຖິງຄວາມຈະເຣີນທັງຫລາຍ 
 ພຣ ຫ ິ ມງັຄະລະມຕຸຕະມງັ     ຂ ພຣະອົງຕຣັສບອກມຸງຄຸນ  ອັນສ ງສຸດດ້ວຍເຖິດ 
 

໑. ອະເສວະນາ  ຈະ  ພາລະນງັ ການບ ໍ່ຄົບຄົນພານທັງຫລາຍດ້ວຍ 
 ປັນດຕິານັນຈະ  ເສວະນາ ການຄົບບັນດິດທັງຫລາຍດ້ວຍ 
 ປ ຊາ  ຈະ  ປ ຊະນຍີານງັ ການບ ຊາຊົນຄວນບ ຊາທັງຫລາຍດ້ວຍ 
 ເອຕັມມງັຄະລະມຕຸຕະມງັ ກຈິ ໓ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສ ງສຸດ. 
໒. ປະຕິຣ ປະເທສະວາໂສ  ຈະ ການຢ ໃ່ນປະເທດອັນສົມຄວນດ້ວຍ 
 ປພຸເພ  ຈະ  ກະຕະປຸນຍະຕາ ການເປັນຜ ້ມບີຸນອັນທ າແລ້ວໃນການກ່ອນດ້ວຍ 
 ອຕັຕະສມັມາປະນິທິ  ຈະ ການຕັ້ງຕົນໄວຊ້ອບດ້ວຍ 
 ເອຕັມມງັຄະລະມຕຸຕະມງັ ກຈິ ໓ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສ ງສຸດ. 
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໓. ພາຫສຸຈັຈັນຈະ   ການເປັນຜ ້ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາກດ້ວຍ 
 ສປິປັນຈະ ການມສິີລປະສາດວິທະຍາດ້ວຍ 
 ວນິະໂຍ  ຈະ  ສສຸິກຂໂິຕ ວິນັຍອັນຊົນສຶກສາດີແລ້ວດ້ວຍ 
 ສພຸາສຕິາ  ຈະ  ຍາ  ວາຈາ ວາຈາອັນຊົນກ່າວດີແລ້ວດ້ວຍ 
 ເອຕັມມງັຄະລະມຕຸຕະມງັ ກຈິ ໔ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສ ງສຸດ. 
໔. ມາຕາປຕິຸອປຸຕັຖານງັ ການບ າລຸງລ້ຽງມາຣດາບິດາດ້ວຍ 
 ປຕຸຕະທາຣສັສະ  ສງັຄະໂຫ ການສົງເຄາະບຸຕແລະພັລຍາດ້ວຍ 
 ອະນາກລຸາ  ຈະ  ກມັມນັຕາ ການທ າການງານບ ໍ່ຄ້າງຄາດ້ວຍ 
 ເອຕັມມງັຄະລະມຕຸຕະມງັ ກຈິ ໓ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສ ງສຸດ. 
໕. ທານັນ  ຈະ   ການບ າເພັນທານດ້ວຍ 
 ທມັມະຈາຣຍິາ  ຈະ ການປະພຶດທັມດ້ວຍ 
 ຍາຕະການັນຈະ  ສງັຄະໂຫ ການສົງເຄາະໝ ່ຍາຕທັງຫລາຍດ້ວຍ 
 ອະນະວຊັຊານ ິ ກມັມານ ິ ການງານທັງຫລາຍບ ໍ່ມີໂທດດ້ວຍ 
 ເອຕັມມງັຄະລະມຕຸຕະມງັ ກຈິ ໔ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສ ງສຸດ. 
໖. ອາຣະຕີ  ວຣິະຕີ  ປາປາ ການງົດເວັ້ນຈາກບາບກ ັມດ້ວຍ 
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 ມຊັຊະປານາ  ຈະ  ສັນຍະໂມ ການສ າຮວມຈາກການດ ື່ມນ ໍ້າເມົາດ້ວຍ 
 ອປັປະມາໂທ  ຈະ  ທັມເມສ ຸ ການບ ໍ່ປມາດໃນທັມທັງຫລາຍດ້ວຍ 
 ເອຕັມມງັຄະລະມຕຸຕະມງັ ກຈິ ໓ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສ ງສຸດ. 
໗. ຄາຣະໂວ  ຈະ   ຄວາມເຄົາຣົບດ້ວຍ   
 ນວິາໂຕ  ຈະ ຄວາມບ ໍ່ຈອງຫອງດ້ວຍ 
 ສັນຕຸດຖ ີ ຈະ   ຄວາມຍິນດີໃນຂອງອັນທີື່ມີຢ ດ່້ວຍ 
 ກະຕັນຍຕຸາ ຄວາມເປັນຜ ້ກະຕັນຍ ດ້ວຍ 
 ກາເລນະ   ທມັມສັສະວະນງັ ການໄດ້ຟັງທັມຕາມກາລດ້ວຍ 
 ເອຕັມມງັຄະລະມຕຸຕະມງັ ກຈິ ໕ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສ ງສຸດ. 
໘. ຂນັຕີ  ຈະ   ຄວາມອົດທົນດ້ວຍ   
 ໂສວະຈສັສະຕາ ຄວາມເປັນຜ ້ວ່າງ່າຍສອນງ່າຍດ້ວຍ 
 ສະມະນານັນຈະ  ທສັສະນງັ ການເຫັນສະມະນະທັງຫລາຍດ້ວຍ 
 ກາເລນະ  ທມັມະສາກຈັສາ ການສົນທະນາທັມຕາມກາລດ້ວຍ 
 ເອຕັມມງັຄະລະມຕຸຕະມງັ ກຈິ ໔ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສ ງສຸດ. 
໙. ຕະໂປ  ຈະ   ຄວາມພາກພຽນເຜົາກິເລສດ້ວຍ 
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 ພຣມັມະຈະຣຍິັນ  ຈະ ຄວາມປະພຶດຢ່າງພຣົມດ້ວຍ 
 ອະຣຍິະສຈັຈານ ິ ທສັສະນງັ ການເຫັນອະຣິຍະສັຈທັງຫລາຍດ້ວຍ 
 ນ ິພພານະສຈັສກິຣິຍິາ  ຈະ ການທ າພຣະນ ິພພານໃຫແ້ຈ້ງດ້ວຍ 
 ເອຕັມມງັຄະລະມຕຸຕະມງັ ກຈິ ໔ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສ ງສຸດ. 
໑໐. ຜດຸຖສັສະ  ໂລກະທມັເມຫ ິ ຈິຕຂອງຜ ້ໃດອັນໂລກະທັມທັງຫລາຍຖ ກຕ້ອງແລ້ວ 
 ຈຕິຕັງ  ຍສັສະ  ນະ  ກມັປະຕ ິ ຍ່ອມບ ໍ່ຫວັົ່ນໄຫວ 
 ອະໂສກງັ  ວຣິະຊງັ  ເຂມງັ ຈິຕບ ໍ່ເສົ້າໂສກ,  ຈິຕບ ໍ່ມີກິເລສທຸລີ,  ຈິຕກະເສມສຸກ 
 ເອຕັມມງັຄະລະມຕຸຕະມງັ ກຈິ ໔ ຢ່າງນີີ້ເປັນມຸງຄຸນອັນສ ງສຸດ. 
  ເອຕາທິສານ ິ ກຕັຕະວານະ         ເທວະດາແລະມະນຸສທັງຫລາຍທ າຕາມມຸງຄຸນເຫລົົ່ານີີ້ແລ້ວ 
  ສພັພຕັຖະມະປະຣາຊຕິາ,    ຍ່ອມເປັນຜ ້ບ ໍ່ພ່າຍແພ້ໃນທີື່ທັງປວງ 
  ສພັພຕັຖະ  ໂສຕຖງິ  ຄຈັສັນຕິ,   ຍ່ອມເຖິງຄວາມສຸກສະບາຍໃນທີື່ທັງປວງ 
  ຕັນເຕສງັ ມງັຄະລະມຕຸຕະມນັຕ ິ  ຂ ໍ້ນັ້ນເປັນມຸງຄນຸອນັສ ງສຸດຂອງເທວະດາແລະມະນຸສທັງຫລາຍ 
  ອຕິິ…       ດ້ວຍປະກາຣ  ສະນີີ້ແລ. 
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7.8  ທັມມະຈກັກ ັປປະວຕັຕະນະສຕຸຣ໌  

 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ທມັມະຈກັກ ັປປະວຕັຕະນະສຕຸຕະປາຖງັ  ພະນາມະ  ເສ) 
 

ທະເວເມ  ພກິຂະເວ  ອນັຕາ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ  ທີື່ສຸດແຫ່ງການກະທ າ ໒ ຢ່າງເຫລົົ່ານີີ້ ມຢີ  ່
ປພັພະຊເິຕນະ  ນະ  ເສວຕິພັພາ   ເປັນສິື່ງທີື່ບັນພະຊິຕບ ໍ່ຄວນຂ້ອງແວະເລີຍ 
ໂຍ  ຈະຍງັ  ກາເມສຸ  ກາມະສຸຂລັລກິານໂຸຍໂຄ ນີີ້ຄ   ການປະກອບຕົນພົວພັນຢ ່ດ້ວຍຄວາມໄຄ ື່ໃນກາມທັງຫລາຍ 
ຫໂີນ        ເປັນ  ຂອງຕ ໍ່າຊາມ 
ຄມັໂມ       ເປັນ  ຂອງຊາວບ້ານ 
ໂປຖ  ຊຊະນໂິກ      ເປັນ  ຂອງຊົນຊັ້ນປຸຊຸຊົນ 
ອະນະຣໂິຍ       ບ ໍ່ແມ່ນ  ຂ ໍ້ປະຕິບັຕຂອງພຣະອະຣິຍະເຈົ້າ 
ອະນັຕຖະສນັຫໂິຕ     ບ ໍ່ປະກອບດ້ວຍປໂຍດເລີຍ,  ນີີ້ຢ່າງນຶື່ງ 
ໂຍ  ຈະຍງັ  ອຕັຕະກລິະມະຖານຸໂຍໂຄ  ອີກຢ່າງນຶື່ງ  ຄ ການປະກອບການທ ຣະມານຕົນໃຫ້ລ າບາກ 
ທກຸໂຂ       ເປັນສິື່ງນ າມາຊຶື່ງທຸກ 
ອະນະຣໂິຍ       ບ ໍ່ແມ່ນຂ ໍ້ປະຕິບັຕຂອງພຣະອະຣິຍະເຈົ້າ 
ອະນັຕຖະສນັຫໂິຕ     ບ ໍ່ປະກອບດ້ວຍປໂຍດເລີຍ 
ເອເຕ  ເຕ  ພກິຂະເວ  ອໂຸພ  ອນັເຕ  ອະນຸປະຄມັມະ  ມຊັຊມິາ  ປະຕິປະທາ ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ  ຂ ໍ້ປະຕິບັຕເປັນ

ທາງສາຍກາງບ ໍ່ເຂົ້າໄປຫາທີື່ສຸດແຫ່ງການກະທ າ ໒ ຢ່າງນັ້ນ  ມີຢ  ່
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ຕະຖາຄະເຕນະ  ອະພສິມັພທຸທາ   ເປັນຂ ໍ້ປະຕິບັຕທີື່ຕະຖາຄົຕ  ໄດ້ຕຣັສຮ ພ້້ອມສະເພາະແລ້ວ 
ຈກັຂກຸະຣະນ ີ      ເປັນເຄ ື່ອງກະທ າໃຫ້  ເກີດຈັກຂຸ 
ຍານະກະຣະນີ      ເປັນເຄ ື່ອງກະທ າໃຫ້  ເກີດຍານ 
ອປຸະສະມາຍະ      ເພ ື່ອຄວາມສງົບ 
ອະພິນຍາຍະ      ເພ ື່ອຄວາມຮ ຍ້ິື່ງ 
ສມັໂພທາຍະ      ເພ ື່ອຄວາມຮ ພ້້ອມ 
ນ ິພພານາຍະ  ສງັວຕັຕະຕິ    ເປັນໄປພ້ອມເພ ື່ອນິພພານ 
ກະຕະມາ  ຈະ  ສາ  ພກິຂະເວ  ມຊັຊມິາ  ປະຕິປະທາ       ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ  ຂ ໍ້ປະຕິບັຕເປັນທາງສາຍກາງນັ້ນ

ເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ 
ອະຍະເມວະ  ອະຣໂິຍ  ອຕັຖງັຄໂິກ  ມຄັໂຄ ຂ ໍ້ປະຕິບັຕເປັນທາງສາຍກາງນັ້ນຄ ຂ ໍ້ປະຕິບັຕເປັນຫົນທາງອັນປະເສີດ,   
        ປະກອບດ້ວຍອົງ ໘ ປະການ  ນີີ້ເອງ 
ເສຍຍະຖທີັງ      ໄດ້ແກ່ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້  ຄ  
ສມັມາທຕິຖ ິ      ຄວາມເຫັນຊອບ 
ສມັມາສງັກປັໂປ      ຄວາມດ າຣິຊອບ 
ສມັມາວາຈາ      ການເວົ້າຈາຊອບ 
ສມັມາກມັມນັໂຕ     ການທ າການງານຊອບ 
ສມັມາອາຊໂີວ      ການລ້ຽງຊີວິຕຊອບ 
ສມັມາວາຍາໂມ      ຄວາມພາກພຽນຊອບ 
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ສມັມາສະຕິ      ຄວາມຣະນຶກຊອບ 
ສມັມາສະມາທ ິ      ຄວາມຕັ້ງໃຈມັົ່ນຊອບ 
ອະຍງັ  ໂຂ  ສາ  ພກິຂະເວ  ມຊັຊິມາ  ປະຕິປະທາ ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ ນີີ້ແລ  ຄ ຂ ໍ້ປະຕິບັຕເປັນທາງສາຍກາງ 
ຕະຖາຄະເຕນະ  ອະພສິມັພທຸທາ   ເປັນຂ ໍ້ປະຕິບັຕທີື່ຕະຖາຄົຕໄດ້ຕຣັສຮ ພ້້ອມສະເພາະແລ້ວ 
ຈກັຂກຸະຣະນ ີ      ເປັນເຄ ື່ອງກະທ າໃຫ້  ເກີດຈັກຂຸ 
ຍານະກະຣະນີ      ເປັນເຄ ື່ອງກະທ າໃຫ້  ເກີດຍານ 
ອປຸະສະມາຍະ      ເພ ື່ອຄວາມສງົບ 
ອະພິນຍາຍະ      ເພ ື່ອຄວາມຮ ຍ້ິື່ງ 
ສມັໂພທາຍະ      ເພ ື່ອຄວາມຮ ພ້້ອມ 
ນພິພານາຍະ  ສງັວຕັຕະຕິ    ເປັນໄປພ້ອມເພ ື່ອນ ິພພານ 
ອທິງັ  ໂຂ  ປະນະ  ພິກຂະເວ  ທກຸຂງັ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ  ກ ອະຣິຍະສັຈ ຄ  ທຸກນີີ້  ມີຢ  ່
ຊາຕິປ ິ ທກຸຂາ      ຄ   ຄວາມເກີດ  ກ ເປັນທຸກ 
ຊະຣາປ ິ ທກຸຂາ      ຄວາມແກ່  ກ ເປັນທຸກ 
ມະຣະນມັປ ິ ທກຸຂັງ     ຄວາມຕາຍ  ກ ເປັນທຸກ 
ໂສກະປະຣເິທວະທກຸຂະໂທມະນສັສປຸາຍາສາປິ  ທກຸຂາ ຄວາມໂສກ  ຄວາມຮ ໍ່າໄຮຣ າພັນ  ຄວາມບ ໍ່ສະບາຍກາຍ   
        ຄວາມບ ໍ່ສະບາຍໃຈ  ຄວາມຄັບແຄ້ນໃຈ  ກ ເປັນທຸກ 
ອປັປິເຍຫ ິ ສມັປະໂຍໂຄ  ທກຸໂຂ   ຄວາມປະສົບກັບສິື່ງບ ໍ່ເປັນທີື່ຮັກທີື່ພ ໃຈ  ກ ເປັນທຸກ  
ປເິຍຫ ິ ວປິປະໂຍໂຄ  ທກຸໂຂ   ຄວາມພັດພາກຈາກສິື່ງເປັນທີື່ຮັກທີື່ພ ໃຈ  ກ ເປັນທຸກ 
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ຍມັປຈິຊງັ  ນະ  ລະພະຕິ  ຕັມປ ິ ທກຸຂງັ ມຄີວາມປາຖນາສິື່ງໃດບ ໍ່ໄດ້ສິື່ງນັ້ນ  ນັ້ນກ ເປັນທຸກ 
ສງັຂິຕເຕນະ  ປນັຈປຸາທານກັຂັນທາ  ທກຸຂາ  ວ່າໂດຍຫຍ ໍ້ອປຸາທານຂັນທັງ ໕ ເປັນຕົວທຸກ 
ອທິງັ  ໂຂ  ປະນະ  ພິກຂະເວ  ທກຸຂະສະມທຸະໂຍ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ກ ອະຣິຍະສັຈຄ ເຫຕໃຫ້

ເກີດທຸກນີີ້ມີຢ  ່
ຍາຍງັ  ຕັນຫາ      ນີີ້ຄ   ຕັນຫາ 
ໂປໂນພພະວກິາ      ອັນເປັນເຄ ື່ອງທ າໃຫມ້ກີານເກີດອີກ  
ນັນທຣິາຄະສະຫະຄະຕາ    ອັນປະກອບຢ ່ດ້ວຍຄວາມກ ານັດດ້ວຍອ ານາດຄວາມເພີນ 
ຕັຕຕະຣະ  ຕຕັຕະຣາພນິັນທນິີ   ອັນເປັນເຄ ື່ອງທ າໃຫເ້ພີນຢ ື່າງຍິື່ງໃນອາຣົມນັ້ນ ໆ 
ເສຍຍະຖທີັງ      ໄດ້ແກ່  ຕັນຫາເຫລົົ່ານີີ້ ຄ  
ກາມະຕັນຫາ      ຕັນຫາໃນກາມ 
ພະວະຕັນຫາ      ຕັນຫາໃນຄວາມມຄີວາມເປັນ 
ວພິະວະຕັນຫາ      ຕັນຫາໃນຄວາມບ ໍ່ມບີ ໍ່ເປັນ 
ອທິງັ  ໂຂ  ປະນະ  ພິກຂະເວ  ທກຸຂະນໂິຣໂທ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ    ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ກ ອະຣິຍະສັຈຄ ຄວາມດັບບ ໍ່ 

 ເຫລ ອແຫ່ງທຸກນີີ້ມີຢ  ່
ໂຍ ຕສັສາເຍວະ  ຕນັຫາຍະ  ອະເສສະວຣິາຄະນໂິຣໂທ    ນີີ້ຄ ຄວາມດັບສນິດເພາະຈາງໄປໂດຍບ ໍ່ມີເຫລ ອຂອງຕັນຫານັ້ນໆເອງ 
ຈາໂຄ       ເປັນຄວາມສະລັດຖິີ້ມ 
ປະຕິນສິສຄັໂຄ      ເປັນຄວາມສະລັດຄ ນ 
ມຕຸຕ ິ       ເປັນຄວາມປ່ອຍ 
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ອະນາລະໂຍ      ເປັນຄວາມທ າບ ໍ່ໃຫມ້ທີີື່ອາສັຍ  ຊຶື່ງຕັນຫານັ້ນ 
ອທິງັ  ໂຂ  ປະນະ  ພິກຂະເວ  ທກຸຂະນໂິຣທະຄາມນິ ີ ປະຕປິະທາ  ອະຣຍິະສຈັຈງັດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ກ ອະຣິຍະສັຈ 
        ຄ ຂ ໍ້ ປະຕິບັຕທີື່ທ າສັຕໃຫລຸ້ເຖິງຄວາມດັບບ ໍ່ເຫລ ອແຫ່ງທຸກນີີ້  ມີຢ ່ 
ອະຍະເມວະ  ອະຣໂິຍ  ອັຕຖງັຄໂິກ  ມຄັໂຄ  ນີີ້ຄ ຂ ໍ້ປະຕິບັຕເປັນຫົນທາງອັນປະເສີດ  ປະກອບດ້ວຍອງົ ໘ ປະການ 
ເສຍຍະຖທີັງ      ໄດ້ແກ່ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້  ຄ  
ສມັມາທິຕຖ ິ      ຄວາມເຫັນຊອບ 
ສມັມາສງັກປັໂປ      ຄວາມດ າຣິຊອບ 
ສມັມາວາຈາ      ການເວົ້າຈາຊອບ 
ສມັມາກມັມນັໂຕ     ການທ າການງານຊອບ 
ສມັມາອາຊໂີວ      ການລ້ຽງຊີວິຕຊອບ 
ສມັມາວາຍາໂມ      ຄວາມພາກພຽນຊອບ 
ສມັມາສະຕິ      ຄວາມຣະນຶກຊອບ 
ສມັມາສະມາທ ິ      ຄວາມຕັ້ງໃຈມັົ່ນຊອບ 
ອທິງັ  ທກຸຂງັ  ອະຣຍິະສຈັຈນັຕິ  ເມ  ພກິຂະເວ,  ປພຸເພ  ອະນະນຸສສເຸຕສ ຸ ທມັເມສ,ຸ  ຈກັຂງຸ  ອທຸະປາທ,ິ ຍານງັ  ອຸ
ທະປາທິ,  ປັນຍາ  ອທຸະປະທ,ິ  ວຊິຊາ  ອທຸະປາທ,ິ  ອາໂລໂກ  ອທຸະປາທ ິ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ຈັກຂຸເກີດຂຶີ້ນ
ແລ້ວແກ່ເຮົາ,   ຍານເກີດຂຶີ້ນ ແລ້ວແກ່ເຮົາ,  ປັນຍາເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ,  ວິຊຊາເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ,  ແສງ
ສວ່າງ ເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ,  ໃນທັມທີື່ເຮົາບ ໍ່ເຄີຍຟ ັງມາແຕກ່່ອນ, ວ່າອະຣິຍະສັຈຄ ທຸກເປັນຢ່າງນີີ້  ຢ່າງນີີ້  ດັົ່ງນີີ້ 
ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂງັ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ປຣນິເຍຍຍນັຕິ   ວ່າ ກ ອະຣິຍະສຈັຄ ທຸກນັ້ນແລ ເປັນສິື່ງທີື່ຄວນກ ານົດຮ ້ ດັົ່ງນີີ້ 



 

79 | P a g e  

 ວດັໃໝ່ພທຸວງົສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັຽ 

ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂງັ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ປຣນິຍາຕັນຕິ   ວ່າ  ກ ອະຣິຍະສັຈຄ ທຸກນັ້ນແລ  ເຮົາກ ານົດຮ ໄ້ດ້ແລ້ວ  ດັົ່ງນີີ້ 
ອທິງັ  ທກຸຂະສະມທຸະໂຍ  ອະຣຍິະສຈັຈນັຕິ  ເມ ພກິຂະເວ,  ປພຸເພ  ອະນະນສຸສເຸຕສຸ  ທມັເມສ,ຸ  ຈກັຂຸງ  ອທຸະປາທ,ິ  
ຍານັງ  ອທຸະປາທ,ິ ປັນຍາ  ອທຸະປາທ,ິ  ວຊິຊາ  ອທຸະປາທ,ິ  ອາໂລໂກ  ອທຸະປາທ ິ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ຈັກ
ຂຸເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ,  ຍານເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ,  ປັນຍາເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ,  ວິຊຊາເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ,  
ແສງສວ່າງເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ,  ໃນທັມທີື່ເຮົາບ ໍ່ເຄຍີຟັງມາແຕ່ກ່ອນ,  ວ່າອະຣິຍະສັຈຄ ເຫຕໃຫເ້ກີດທຸກເປັນຢ່າງນີີ້  
ຢ່າງນີີ້  ດັົ່ງນີີ້ 
ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂະສະມທຸະໂຍ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ປະຫາຕພັພັນຕ ິ  ວ່າ ກ ອະຣິຍະສັຈຄ ເຫຕໃຫເ້ກີດທຸກນັ້ນ
ແລ  ເປັນສິື່ງທີື່ຄວນລະເສັຽ  ດັົ່ງນີີ້ 
ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂະສະມທຸະໂຍ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ປະຫນີັນຕ ິ        ວ່າ ກ ອະຣິຍະສັຈຄ ເຫຕໃຫ້ເກດີທຸກນັ້ນແລ 
ເຮົາລະໄດ້ແລ້ວດັົ່ງນີີ້ 
ອທິງັ  ທກຸຂະນໂິຣໂທ  ອະຣຍິະສຈັຈນັຕິ  ເມ  ພກິຂະເວ,  ປພຸເພ  ອະນະນສຸສ ຸ ເຕສຸ  ທມັເມສ,ຸ  ຈກັຂງຸ  ອທຸະປາທ,ິ  
ຍານັງ  ອທຸະປາທ,ິ  ປັນຍາ  ອທຸະປາທ,ິ  ວຊິຊາ  ອທຸະປາທ,ິ  ອາໂລໂກ  ອທຸະປາທ ິ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  
ຈັກຂຸເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ, ຍານເກີດ ຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ,    ປັນຍາເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ,    ວິຊຊາເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່
ເຮົາ,    ແສງສວ່າງເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ,  ໃນທັມທີ ື່ເຮົາບ ໍ່ເຄີຍຟັງມາແຕ່ກ່ອນ,  ວ່າອະຣິຍະສັຈຄ ຄວາມດັບບ ໍ່ເຫລ ອ
ແຫ່ງທຸກເປັນຢ່າງນີີ້  ຢ່າງນີີ້  ດັົ່ງນີີ້ 
ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂະນໂິຣໂທ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ສຈັສກິາຕັພພນັຕິ  ວ່າ ກ ອະຣິຍະສັຈ  ຄ  ຄວາມດັບບ ໍ່ເຫລ ອ
ແຫ່ງທຸກນັ້ນແລເປັນສິື່ງທີື່ຄວນທ າໃຫແ້ຈ້ງ  ດັົ່ງນີີ້ 
ຕັງໂຂ  ປະນທິັງ  ທກຸຂະນໂິຣໂທ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ສຈັສກິະຕັນຕິ  ວ່າ  ກ ອະຣິຍະສັຈ  ຄ   ຄວາມດັບບ ໍ່ເຫລ ອ 



 

80 | P a g e  

ບົດສູດມົນຕ໌ ເຊົ ົ້າ-ແລງ (ແປ) 

ແຫ່ງທຸກ  ນັ້ນແລ  ເຮົາທ າໃຫ້ແຈ້ງໄດ້ແລ້ວ  ດັົ່ງນີີ້ 
ອທິງັ  ທກຸຂະນໂິຣທະຄາມນິີປະຕິປະທາ  ອະຣຍິະສຈັຈນັຕິ  ເມ  ພກິຂະເວ,  ປພຸເພ  ອະນະນສຸສເຸຕສ ຸ ທມັເມສ,ຸ  ຈກັ
ຂງຸ  ອທຸະປາທິ,   ຍານງັ  ອທຸະປາທິ,  ປັນຍາ  ອທຸະປາທ,ິ  ວຊິຊາ  ອທຸະປາທ,ິ  ອາໂລໂກ  ອທຸະປາທ ິ      ດ ກ່ອນ
ພິກຂຸທັງຫລາຍ, ຈັກຂຸເກີດຂຶີ້ນ ແລ້ວແກ່ເຮົາ,  ຍານເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ, ປັນຍາເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ, ວິຊຊາເກດີ
ຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ, ແສງສວ່າງເກີດຂຶີ້ນແລ້ວແກ່ເຮົາ, ໃນທັມທີື່ເຮົາບ ໍ່ເຄີຍຟັງມາແຕ່ກ່ອນ, ວ່າອະຣິຍະສັຈຄ  ຂ ໍ້ປະຕິບັຕ
ທີື່ທ າສັຕໃຫ້ລຸເຖິງຄວາມດັບບ ໍ່ເຫລ ອແຫ່ງທຸກເປັນຢ່າງນີີ້  ນີີ້ຢ່າງ  ດັົ່ງນີີ້ 
ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂະນໂິຣທະຄາມນິປີະຕິປະທາ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ພາເວຕັພພນັຕິ ວ່າ  ກ ອະຣິຍະສັຈ  ຄ   ຂ ໍ້   
ປະຕິບັຕ ທີື່ທ  າ ສັຕໃຫບ້ັນລຸເຖິງຄວາມດັບບ ໍ່ເຫລ ອແຫ່ງທຸກນັ້ນແລ  ເປັນສິື່ງທີື່ຄວນທ າໃຫເ້ກີດມີ  ດັົ່ງນີີ້ 
ຕັງ  ໂຂ  ປະນິທງັ  ທກຸຂະນໂິຣທະຄາມນິປີະຕິປະທາ  ອະຣຍິະສຈັຈງັ  ພາວຕິັນຕິ   ວ່າ  ກ ອະຣິຍະສັຈ  ຄ  
 ຂ ໍ້ປະຕິບັຕທີື່ທ າສັຕໃຫບ້ັນລຸເຖິງຄວາມດັບບ ໍ່ເຫລ ອແຫ່ງທຸກນັ້ນແລ  ເຮົາທ າໃຫເ້ກີດມີໄດ້ແລ້ວ  ດັົ່ງນີີ້ 
ຍາວະກີວນັຈະ  ເມ  ພກິຂະເວ,  ອເິມສ ຸ ຈະຕ ສຸ  ອະຣຍິະສຈັເຈສ,ຸ  ເອວນັຕິປະຣວິຕັຕັງ  ທະວະທະສາກາຣງັ,  ຍະຖາພ 
ຕັງ  ຍານະທັສສະນງັ  ນະ  ສວຸສິທຸທັງ  ອະໂຫສ ິ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,ປັນຍາເຄ ື່ອງຮ ເ້ຫັນຕາມທີື່ເປັນຈິງ,  
ມປີະຣິວັຕ  ໓  ມີອາການ ໑໒ ເຊັົ່ນນັ້ນ,  ໃນອະຣິຍະສັຈທັງ ໔  ເຫລົົ່ານີີ້,  ຍັງບ ໍ່ເປັນຂອງບ ຣິສຸດໝົດຈົດດ້ວຍດີແກ່ເຮົາ,  
ຢ ່ພຽງໃດ 
ເນວະ  ຕາວາຫງັ  ພກິຂະເວ  ສະເທວະເກ  ໂລເກ  ສະມາຣະເກ  ສະພຣມັມະເກ,  ສສັສະມະນະພຣາມມະນິຍາ  ປະຊາ
ຍະ  ສະເທວະມະ ນສຸສາຍະ,  ອະນຕຸຕະຣງັ  ສມັມາສມັໂພທິງ  ອະພິສມັພທຸໂທ  ປຈັຈັນຍາສງິ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງ
ຫລາຍ,  ຕລອດກາລພຽງນັ້ນ, ເຮົາຍັງບ ໍ່ປະຕິຍານວ່າ  ໄດ້ຕຣັສຮ ້ພ້ອມສະເພາະແລ້ວ,  ຊຶື່ງອະນຸຕຕະຣະສັມມາສັມໂພທິ
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ຍານ, ໃນໂລກພ້ອມທັງເທວະໂລກ, ມາຣະໂລກ, ພຣົມມະໂລກ, ໃນໝ ່ສັຕ  ພ້ອມທັງສະມະນະພຣາມ,  ພ້ອມທັງເທວະ
ດາ  ແລະມະນຸສ 
ຍະໂຕ  ຈະ  ໂຂ  ເມ  ພກິຂະເວ,  ອເິມສຸ  ຈະຕ ສຸ  ອະຣຍິະສຈັເຈສ,ຸ  ເອວນັຕິປະຣວິັຕຕັງ  ທະວະທະສາກາຣງັ,  ຍະຖາພ 
ຕັງ  ຍານະທັສສະນງັ  ສວຸສິທຸທັງ  ອະໂຫສ ິ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເມ ື່ອໃດ  ປັນຍາເຄ ື່ອງຮ ້ເຫັນຕາມທີື່ເປັນ
ຈິງ,  ມປີະຣິວັຕ ໓  ມອີາການ ໑໒ ເຊັົ່ນນັ້ນ, ໃນອະຣິຍະສັຈທັງ ໔ ເຫລົົ່ານີີ້  ເປັນຂອງບ ຣິສຸດໝົດຈົດດ້ວຍດີແກ່ເຮົາ 
ອະຖາຫງັ  ພກິຂະເວ  ສະເທວະເກ  ໂລເກ  ສະມາຣະເກ  ສະພຣມັມະເກ,  ສສັສະມະນະພຣາມມະນຍິາ  ປະຊາຍະ  ສະ
ເທວະມະນສຸສາຍະ,  ອະນຕຸຕະຣງັ  ສມັມາສມັໂພທິງ  ອະພສິມັພຸທໂທ  ປຈັຈນັຍາສງິ  ເມ  ື່ອນັ້ນ, ເຮົາຈຶື່ງປະຕິ
ຍານວ່າ ໄດ້ຕຣັສຮ ພ້້ອມສະເພາະ  ແລ້ວ,  ຊຶື່ງອະນຸຕຕະຣະສັມມາສັມໂພທິຍານ,  ໃນໂລກພ້ອມທັງເທວະໂລກ,  ມາຣະ
ໂລກ,  ພຣົມມະໂລກ,  ໃນໝ ່ສັຕພ້ອມທັງສະມະນະພຣາມ,  ພ້ອມທັງເທວະດາ  ແລະມະນຸສ 
ຍານັນຈະ  ປະນະ  ເມ  ທສັສະນງັ  ອທຸະປາທິ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ກ ຍານແລະທັສນະໄດ້ເກີດຂຶີ້ນແລ ີ້ວແກ່ເຮົາ 
ອະກປຸປາ  ເມ  ວມິຕຸຕ ິ  ວ່າຄວາມຫລຸດພົ້ນຂອງເຮົາບ ໍ່ກັບມາກ າເລີບ 
ອະຍະມນັຕມິາ  ຊາຕ ິ   ຄວາມເກີດນີີ້ເປັນຄວາມເກີດຄັ້ງສຸດທ້າຍ 
ນຕັຖທິານ ິ ປນຸ ັພພະໂວ  ຕ ິ. ບັດນີີ້  ຄວາມເກີດອີກຍ່ອມບ ໍ່ມີ  ດັົ່ງນີີ້. 
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7.9  ອະຣຍິະມັຄມອີົງຄ ໌8 (ແປ) 

 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ອະຣຍິຕັຖງັຄກິະມຄັຄະປາຖງັ  ພະນາມະ  ເສ) 
 

ອະຍະເມວະ  ອະຣໂິຍ  ອັຕຖງັຄໂິກ  ມຄັໂຄ ຫົນທາງນີີ້ແລ,  ເປັນຫົນທາງອັນປະເສີດ,  ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍອົງ ໘ 
ເສຍຍະຖທີັງ    ໄດ້ແກ່ສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້  ຄ : 

ສມັມາທຕິຖ ິ   ຄວາມເຫັນຊອບ 
ສມັມາສງັກປັໂປ  ຄວາມດ າຣິຊອບ 
ສມັມາວາຈາ   ການເວົ້າຈາຊອບ 
ສມັມາກມັມນັໂຕ  ການທ າການງານຊອບ 
ສມັມາອາຊໂີວ   ການລ້ຽງຊີວິຕຊອບ 
ສມັມາວາຍາໂມ  ຄວາມພາກພຽນຊອບ 
ສມັມາສະຕິ   ຄວາມຣະນຶກຊອບ 
ສມັມາສະມາທ ິ  ຄວາມຕັ້ງໃຈມັົ່ນຊອບ 

(ອງົມຄັທີ ໑) 
ກະຕະມາ  ຈະ  ພກິຂະເວ  ສມັມາທຕິຖ ິ ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ຄວາມເຫັນຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ? 
ຍງັ  ໂຂ  ພກິຂະເວ  ທກຸເຂ  ຍານງັ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ຄວາມຮ ອ້ັນໃດເປັນຄວາມຮ ໃ້ນທຸກ 
ທກຸຂະສະມທຸະເຍ  ຍານງັ    ເປັນຄວາມຮ ້ໃນເຫຕໃຫ້ເກີດທຸກ 
ທກຸຂະນໂິຣເທ  ຍານງັ     ເປັນຄວາມຮ ້ໃນຄວາມດັບແຫ່ງທຸກ 
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ທກຸຂະນໂິຣທະຄາມນິຍິາ  ປະຕິປະທາຍະ  ຍານງັ ເປັນຄວາມຮ ້ໃນທາງດ າເນີນໃຫ້ເຖິງຄວາມດັບແຫ່ງທຸກ 
ອະຍງັ  ວຈຸຈະຕິ  ພກິຂະເວ  ສມັມາທຕິຖ ິ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ອັນນີີ້ເຮົາກາ່ວວ່າ  ຄວາມເຫນັຊອບ 

(ອງົມຄັທີ ໒) 
ກະຕະໂມ  ຈະ  ພກິຂະເວ  ສມັມາສງັກ ັປໂປ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ຄວາມດ າຣິຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ? 
ເນກຂມັມະສັງກປັໂປ      ຄວາມດ າຣິໃນການອອກຈາກກາມ 
ອະພະຍາປາທະສງັກ ັປໂປ     ຄວາມດ າຣິໃນການບ ໍ່ມຸ່ງຮ້າຍ 
ອະວຫິງິສາສງັກປັໂປ      ຄວາມດ າຣິໃນການບ ໍ່ບຽດບຽນ 
ອະຍງັ  ວຈຸຈະຕິ  ພກິຂະເວ  ສມັມາສງັກ ັປໂປ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ອັນນີີ້ເຮົາກາ່ວວ່າ  ຄວາມດ າຣຊິອບ 

(ອງົມຄັທີ ໓) 
ກະຕະມາ  ຈະ  ພກິຂະເວ  ສມັມາວາຈາ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ການເວົ້າຈາຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ? 
ມສຸາວາທາ  ເວຣະມະນີ   ເຈຕະນາເປັນເຄ ື່ອງເວັ້ນຈາກການເວົ້າບ ໍ່ຈິງ 
ປສິນຸາຍະ  ວາຈາຍະ  ເວຣະມະນີ   ເຈຕະນາເປັນເຄ ື່ອງເວັ້ນຈາກການເວົ້າສ ໍ້ສຽດ 
ຜະຣສຸາຍະ  ວາຈາຍະ  ເວຣະມະນ ີ    ເຈຕະນາເປັນເຄ ື່ອງເວັ້ນຈາກການເວົ້າຄ າຫຍາບ 
ສມັຜັບປະລາປາ  ເວຣະມະນ ີ    ເຈຕະນາເປັນເຄ ື່ອງເວັ້ນຈາກການເວົ້າເພີີ້ເຈີີ້ 
ອະຍງັ  ວຈຸຈະຕິ  ພກິຂະເວ ສມັມາວາຈາ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ອັນນີີ້ເຮົາກາ່ວວ່າ  ການເວົ້າຈາຊອບ 

(ອງົມຄັທີ ໔) 
ກະຕະໂມ  ຈະ  ພກິຂະເວ  ສມັມາກມັມນັໂຕ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ການທ າການງານຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ? 
ປານາຕິປາຕາ  ເວຣະມະນ ີ     ເຈຕະນາເປັນເຄ ື່ອງເວັ້ນຈາກການຂ້າ 
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ບົດສູດມົນຕ໌ ເຊົ ົ້າ-ແລງ (ແປ) 

ອະທິນາທານາ  ເວຣະມານ ີ    ເຈຕະນາເປັນເຄ ື່ອງເວັ້ນຈາກການຖ ເອົາສິື່ງຂອງທີື່ເຈົ້າຂອງບ ໍ່ໄດ້ໃຫ້ແລ້ວ 
ກາເມສຸ  ມຈິສາຈະຣະ  ເວຣະມານ ີ   ເຈຕະນາເປັນເຄ ື່ອງເວັ້ນຈາກການປະພຶດຜິດໃນກາມທັງຫລາຍ 
ອະຍງັ  ວຈຸຈະຕິ  ພກິຂະເວ  ສມັມາກມັມນັໂຕ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ອັນນີີ້ເຮົາກາ່ວວ່າ  ການທ າການງານຊອບ 

(ອງົອຄັທີ ໕) 
ກະຕະໂມ  ຈະ  ພກິຂະເວ  ສມັມາອາຊີໂວ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ການລ້ຽງຊີວິຕຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ? 
ອທິະ  ພກິຂະເວ  ອະຣຍິະສາວະໂກ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ສາວົກຂອງພຣະອະຣິຍະເຈົ້າໃນທັມວິນັຍນີີ້ 
ມຈິສາອາຊວີັງ  ປະຫາຍະ   ລະການລ້ຽງຊີວິຕທີື່ຜິດເສັຽ 
ສມັມາອາຊເີວນະ  ຊວີກິງັ  ກປັເປຕ ິ   ຍ່ອມສ າເຣັດຄວາມເປັນຢ ່ດ້ວຍການລ້ຽງຊີວິຕທີື່ຊອບ 
ອະຍງັ  ອຈຸຈະຕິ  ພກິຂະເວ  ສມັມາອາຊໂີວ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ອັນນີີ້ເຮົາກາ່ວວ່າ  ການລ້ຽງຊວີຕິຊອບ 

(ອງົມຄັທີ ໖) 
ກະຕະໂມ  ຈະ  ພກິຂະເວ  ສມັມາວາຍາໂມ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ຄວາມພາກພຽນຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ? 
ອທິະ  ພກິຂະເວ  ພກິຂຸ     ດ ກອ່ນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ພິກຂຸໃນທັມວິນັຍນີີ້ 
ອະນຸປປັນນານງັ  ປາປະການງັ  ອະກສຸະລານງັ  ທມັມານງັ  ອະນປຸປາທາຍະ,  ສນັທັງ  ຊະເນຕິ,  ວາຍະມາຕິ,  ວິຣຍິງັ  
ອາຣະພະຕິ,   ຈຕິຕັງ  ປຄັຄນັຫາຕິ  ປະທະຫະຕ ິ  ຍ່ອມທ າຄວາມພ ໃຈໃຫເ້ກີດຂຶີ້ນ, ຍ່ອມພະຍາຍາມປາຣົບ 

  ຄວາມພຽນ, ປະຄອງຕັ້ງຈິຕໄວ,້   ເພ ື່ອຈະຍັງອະກຸສົລລະທັມອັນເປັນບາບທີື່ຍັງບ ໍ່ເກີດ  ບ ໍ່ໃຫເ້ກີດຂຶີ້ນ 
ອປຸປັນນານງັ  ປາປະການງັ  ອະກສຸະລານງັ  ທມັມານງັ  ປະຫາຍະ,  ສນັທັງ  ຊະເນຕິ,  ວາຍະມະຕິ, ວິຣຍິງັ  ອາຣະພະຕ,ິ  
ຈຕິຕັງ     ປຄັຄນັຫາຕິ  ປະທະຫະຕິ   ຍ່ອມທ າຄວາມພ ໃຈໃຫເ້ກີດຂຶີ້ນ,  ຍ່ອມພະຍາຍາມປາຣົບ 
   ຄວາມພຽນ,  ປະຄອງຕັ້ງຈິຕໄວ,້ ເພ ື່ອຈະລະອະກສົຸລລະທັມອັນເປັນບາບທີື່ເກີດຂຶີ້ນແລ້ວ 
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ອະນຸປປັນນານງັ  ກສຸະລານງັ  ທມັມານງັ  ອປຸປາທາຍະ,  ສນັທັງ  ຊະເນຕິ,  ວາຍະມະຕິ  ວຣິຍິງັ  ອາຣະພະຕິ,  ຈຕິຕັງ  
ປຄັຄນັຫາຕິ  ປະທະຫະຕິ     ຍ່ອມທ າຄວາມພ ໃຈໃຫເ້ກີດຂຶີ້ນ,  ຍ່ອມພະຍາຍາມປະຣົບ 
   ຄວາມພຽນ,  ປະຄອງຕັ້ງຈິຕໄວ,້  ເພ ື່ອຈະຍັງກຸສົລລະທັມທີື່ຍັງບ ໍ່ເກີດໃຫ້ເກີດຂຶີ້ນ 
ອປຸປັນນານງັ  ກສຸະລານັງ  ທມັມານງັ  ຖຕິິຍາ,  ອະສມັໂມສາຍະ  ພໂິຍພາວາຍະ,  ເວປລຸລາຍະ,  ພາວະນາຍະ,  ປາຣປິ 
ຣຍິາ,  ສັນທງັ  ຊະເນຕິ,  ວາຍະມະຕິ  ວຣິຍິງັ  ອາຣະພະຕິ,  ຈຕິຕັງ  ປຄັຄນັຫາຕິ  ປະທະຫະຕິ   
 ຍ່ອມທ າຄວາມພ ໃຈໃຫເ້ກີດຂຶີ້ນ,  ຍ່ອມພະຍາຍາມປາຣົບຄວາມພຽນ,  ປະຄອງຕັ້ງຈິຕໄວ,້ ເພ ື່ອຄວາມຕັ້ງຢ ່, 
ຄວາມບ ໍ່ເລິເລ ອນ,  ຄວາມງອກງາມຍິື່ງຂຶີ້ນ,  ຄວາມໄພບ ນ,  ຄວາມຈະເຣີນ,  ຄວາມເຕັມຮອບແຫ່ງກຸສົລລະທັມທີື່
ເກີດຂຶີ້ນແລ້ວ 
ອະຍງັ  ວຈຸຈະຕິ  ພກິຂະເວ  ສມັມາວາຍາໂມ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ອັນນີີ້ເຮົາກາ່ວວ່າ  ຄວາມພາກພຽນຊອບ. 

(ອງົມຄັທີ ໗) 
ກະຕະມາ  ຈະ  ພກິຂະເວ  ສມັມາສະຕິ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ຄວາມຣະນຶກຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ? 
ອທິະ  ພກິຂະເວ  ພກິຂຸ     ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ພິກຂຸໃນທັມວິນັຍນີີ້ 
ກາເຍ  ກາຍານຸປສັສີ  ວຫິະຣະຕິ    ຍ່ອມເປັນຜ ພິ້ຈາຣະນາເຫັນກາຍໃນກາຍຢ ່ເປັນປະຈ າ 
ອາຕາປ ີ ສມັປະຊາໂນ  ສະຕິມາ,  ວເິນຍຍະ  ໂລເກ  ອະພຊິຊາໂທມະນສັສງັ  ມຄີວາມພຽນເຄ ື່ອງເຜົາກເິລສ,  
ມສີັມປະຊັນຍະ ມສີະຕິ,  ຖອນຄວາມພ ໃຈ  ແລະຄວາມບ ໍ່ພ ໃຈໃນໂລກອອກເສັຽໄດ້ 
ເວທະນາສເຸວທະນານປຸສັສ ິ ວຫິະຣະຕິ  ຍ່ອມເປັນຜ ພິ້ຈາຣະນາເຫັນເວທະນາໃນເວທະນາທັງຫລາຍຢ ່ເປັນປະຈ າ 
ອາຕາປ ີ ສມັປະຊາໂນ  ສະຕິມາ,  ວເິນຍຍະ  ໂລເກ  ອະພຊິຊາໂທມະນສັສງັ  ມຄີວາມພຽນເຄ ື່ອງເຜົາກເິລສ,  
ມສີັມປະຊັນຍະ  ມສີະຕິ,  ຖອນຄວາມພ ໃຈ  ແລະຄວາມບ ໍ່ພ ໃຈໃນໂລກອອກເສັຽໄດ້ 
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ຈຕິເຕ  ຈຕິຕານປຸສັສີ  ວຫິະຣະຕິ    ຍ່ອມເປັນຜ ພິ້ຈາຣະນາເຫັນຈິຕໃນຈິຕຢ ເ່ປັນປະຈ າ 
ອາຕາປ ີ ສມັປະຊາໂນ  ສະຕິມາ,  ວເິນຍຍະ  ໂລເກ  ອະພຊິຊາໂທມະນສັສງັ  ມຄີວາມພຽນເຄ ື່ອງເຜົາກເິລສ,  
ມສີັມປະຊັນຍະ ມີສະຕິ,  ຖອນຄວາມພ ໃຈ  ແລະຄວາມບ ໍ່ພ ໃຈໃນໂລກອອກເສັຽໄດ້ 
ທມັເມສ ຸ ທມັມານປຸສັສີ  ວຫິະຣະຕ ິ   ຍ່ອມເປັນຜ ພິ້ຈາຣະນາເຫັນທັມໃນທັມທັງຫລາຍຢ ເ່ປັນປະຈ າ 
ອາຕາປ ີ ສມັປະຊາໂນ  ສະຕິມາ,  ວເິນຍຍະ  ໂລເກ  ອະພຊິຊາໂທມະນສັສງັ  ມຄີວາມພຽນເຄ ື່ອງເຜົາກເິລສ,  
ມສີັມປະຊັນຍະ ມີສະຕິ,  ຖອນຄວາມພ ໃຈ  ແລະຄວາມບ ໍ່ພ ໃຈໃນໂລກອອກເສັຽໄດ້ 
ອະຍງັ  ວຈຸຈະຕິ  ພກິຂະເວ  ສມັມາສະຕິ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ອັນນີີ້ເຮົາກາ່ວວ່າ  ຄວາມຣະນກຶຊອບ. 

(ອງົມຄັທີ ໘) 
ກະຕະໂມ  ຈະ  ພກິຂະເວ   ສມັມາສະມາທິ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ຄວາມຕັ້ງໃຈມັົ່ນຊອບເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ? 
ອທິະ  ພກິຂະເວ  ພກິຂຸ    ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ພິກຂຸໃນທັມວິນັຍນີີ້ 
ວິວ ິຈເຈວະ  ກາເມຫ ິ    ສງັດແລ້ວຈາກກາມທັງຫລາຍ 
ວວິຈິຈະ  ອະກສຸະເລຫ ິ ທມັເມຫ ິ    ສງັດແລ້ວຈາກທັມທີື່ເປັນອະກຸສົລທັງຫລາຍ 
ສະວຕິັກກງັ  ສະວຈິາຣງັ,  ວເິວກະຊັງ,  ປຕິິສຂຸງັ  ປະຖະມງັຊານງັ  ອປຸະສມັປຊັຊະ  ວຫິະຣະຕິ  
 ເຂົ້າເຖິງປະຖົມມະຊານ, ປະກອບດ້ວຍວິຕົກ  ວິຈານ,  ມປິີຕິ  ແລະສຸກອັນເກີດຈາກວິເວກແລ້ວແລຢ ່ 
ວຕິັກກະວຈິາຣະນງັ  ວ ປະສະມາ    ເພາະຄວາມທີື່ວິຕົກວິຈານທັງ ໒ ລະງັບລົງ 
ອຊັຊຕັຕັງ  ສມັປະສາທະນງັ  ເຈຕະໂສ,  ເອໂກທພິາວັງ,  ອະວຕິັກກງັ  ອະວຈິາຣງັ,  ສະມາທຊິງັ  ປຕີິສຂຸງັ  ທຕຸິຍງັ  ຊາ
ນງັ  ອປຸະສັມ  ປຊັຊະ  ວຫິະຣະຕິ        ເຂົ້າເຖິງທຸຕິຍະຊານ, ເປັນເຄ ື່ອງຜ່ອງໃສແຫ່ງໃຈໃນພາຍໃນ, ໃຫ້
ສະມາທິ ເປັນທັມອັນເອກຜຸດຂຶີ້ນ,  ບ ໍ່ມ ີ ວິຕົກບ ໍ່ມວິີຈານ,  ມແີຕ່ປີຕິ  ແລະສຸກອັນເກີດຈາກສະມາທິແລ້ວແລຢ ່ 
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ປຕີຍິາ  ຈະ  ວິຣາຄາ       ອັນນຶື່ງ  ເພາະຄວາມຈາງຄາຍໄປແຫ່ງປີຕິ 
ອເຸປກຂະໂກ  ຈະ  ວຫິະຣະຕ,ິ  ສະໂຕ  ຈະ  ສມັປະຊາໂນ   ຍ່ອມເປັນຜ ຢ້ ່ອຸເບກຂາ,  ມີສະຕິແລະສັມປະຊັນຍະ 
ສຂຸັນຈະ  ກາເຍນະ  ປະຕິສງັເວເທຕິ   ແລະຍ່ອມສເວີຍຄວາມສຸກດ້ວຍນາມກາຍ 
ຍນັຕັງ  ອະຣຍິາ  ອາຈກິຂັນຕິ,  ອເຸປກຂະໂກ  ສະຕມິາ  ສຂຸະວຫິາຣຕີິ  ຊະນິດທີື່ພຣະອະຣິຍະເຈົ້າທັງຫລາຍ,  
ຍ່ອມກ່າວສັນລະ ເສີນຜ ້ນັ້ນວ່າ,  ເປັນຜ ້ຢ ອ່ເຸບກຂາມສີະຕິຢ ່ເປັນປ ກກະຕິສຸກ  ດັົ່ງນີີ້ 
ຕະຕິຍງັ  ຊານງັ  ອປຸະສມັປຊັຊະ  ວຫິະຣະຕິ  ເຂົ້າເຖິງຕະຕິຍະຊານ  ແລ້ວແລຢ ່ 
ສຂຸັສສະ  ຈະ  ປະຫານາ      ເພາະລະສຸກເສັຽໄດ້ 
ທກຸຂສັສະ  ຈະ  ປະຫານາ     ແລະເພາະລະທຸກເສັຽໄດ້ 
ປພຸເພວະ  ໂສມະນສັສະໂທມະນສັສານງັ  ອຕັຖງັຄະມາ   
  ເພາະຄວາມດັບໄປແຫ່ງໂສມະນັສແລະໂທມະນັສທັງ ໒ ໃນກາລກ່ອນ 
ອະທກຸຂະມະສຂຸງັ  ອເຸປກຂາສະຕປິາຣສິທຸທງິ,  ຈະຕຸຕຖງັ  ຊານງັ  ອປຸະສມັປັຊຊະ  ວຫິະຣະຕິ    ເຂົ້າເຖິງ ຈະຕຸຕຖະ
ຊານ,  ບ ໍ່ມທີຸກບ ໍ່ມສີຸກ,  ມແີຕ່ຄວາມທີື່ສະຕິເປັນທັມມະຊາດບ ຣິສຸດເພາະອເຸບກຂາ  ແລ້ວແລຢ ່ 
ອະຍງັ ວຈຸຈະຕິ  ພກິຂະເວ  ສມັມາສະມາທິ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ອັນນີີ້ເຮົາກາ່ວວ່າ  ຄວາມຕັ້ງໃຈໝັ້ນຊອບ. 
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7.10 ພທຸທະພາສິຕສ າຄັນໃນອານາປານະສະຕິສູຕຣ ໌(ແປ)  

ຂັ້ນຂອງການຝກຶອານາປານະສະຕທິີື່ສົມບ ນ 
(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ນານາສາຣຕັຖະ  ອານາປານະສະຕິ  ພທຸທະພາສຕິັງ  ປາຖງັ  ພະນາມະ  ເສ) 

 

ອະຍມັປິ  ໂຂ  ພກິຂະເວ,  ອານາປານະສະຕິ  ສະມາທ ິ ພາວໂິຕ  ພະຫລຸີກະໂຕ 
 ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ອານາປານະສະຕິສະມາທິ  ອັນບຸກຄົນຈະເຣີນໃຫ້ມາກ  ທ າໃຫ້ມາກແລ້ວ 
ສັນໂຕ  ເຈວະ  ປະນໂີຕ  ຈະ  ອະເສຈະນະໂກ  ຈະ   ຍ ື່ອມເປັນສະພາບອັນສງົບ  ປະນີດແລະຊ ື່ນໃຈ 
ສໂຸຂ  ຈະ  ວິຫາໂຣ  ອປຸປນັນຸປປັນເນ  ຈະ,  ປາປະເກ  ອະກສຸະເລ  ທມັເມ  ຖານະໂສອນັຕະຣະທາເປຕິ  ວ ປະສະເມຕິ 
 ເປັນທັມທີື່ທ າໃຫ້ເກີດຄວາມຜາສຸກແຫ່ງຈິຕ, ແລະຍັງອະກຸສລົລະທັມອັນລາມົກທີື່ເກີດຂຶີ້ນແລ້ວໃຫ້ອັນຕະຣະ
ທານໄປໂດຍພະລັນ 
ເສຍຍະຖາປິ  ພກິຂະເວ ຄມິຫານງັ  ປັຈສເິມ  ມາເສ ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເໝ ອນເດ ອນທ້າຍໆ  ແຫ່ງຣະດ ຮ້ອນ 
ອ ຫະຕັງ  ຣະໂຊ  ຊລັລງັ   ຝຸ່ນທຸລີລະອອງຍ່ອມຟຸ້ງຂຶີ້ນ 
ຕະເມນງັ  ມະຫາອະກາລະເມໂຄ  ຖານະໂສ  ອນັຕະຣະທາເປຕິ  ວ ປະສະເມຕິ 
 ຝ ນໃຫຍ່ບ ໍ່ແມ່ນລະດ ກາລຕົກລົງມາ,  ຍ່ອມຍັງທຸລີລະອອງນັ້ນ  ໃຫ້ອັນຕະຣະທານສງົບໄປສັນໃດ 
ເອວະເມ  ໂຂ  ພກິຂະເວ  ອານາປານະສະຕິ  ສະມາທິ  ພາວໂິຕ  ພະຫລຸກີະໂຕ 
 ສະມາທິອັນປະກອບດ້ວຍສະຕິໃນລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ,  ອັນບຸຄຄົນຈະເຣີນໃຫ້ມາກ  ທ າໃຫ້ມາກແລ້ວ 
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ສັນໂຕ  ເຈວະ  ປະນໂີຕ  ຈະ  ອະເສຈະນະໂກ  ຈະ  ຍ່ອມເປັນສະພາບອັນສງົບ  ປະນີດແລະຊ ື່ນໃຈ 
ສໂຸຂ  ຈະ  ວິຫາໂຣ  ອປຸປນັນຸປປັນເນ  ຈະ,  ປາປະເກ  ອະກສຸະເລ  ທມັເມ  ຖານະໂສອນັຕະຣະທາເປຕິ  ວ ປະສະເມຕິ 
 ເປັນທັມທີື່ທ າໃຫ້ເກີດຄວາມຜາສຸກແຫ່ງຈິຕ, ແລະຍັງອະກຸສລົລະທັມອັນລາມົກທີື່ເກີດຂຶີ້ນແລ້ວໃຫ້ອັນຕະຣະ
ທານໄປໂດຍພະລັນ 
ອະຫມັປ ິ ສທຸັງ  ພກິຂະເວ,  ປ  ພເພວະ  ສມັໂພທາ  ອະນະພສິມັພຸທໂທ  ໂພທິສຕັໂຕວະ 
 ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເມ ື່ອກ່ອນແຕເ່ຮົາຍັງບ ໍ່ຕຣັສຮ ້  ເຮົາຍັງເປັນໂພທິສັຕຢ  ່
ສະມາໂນ  ອມິນິາ  ວຫິາເຣນະ,  ອານາປານະສະຕິ  ພະຫລຸງັ  ວຫິະຣາມ ິ
 ເຮົາຍ່ອມເປັນຢ ດ່້ວຍວິຫາຣະທັມ,  ຄ   ອານາປານະສະຕິນີີ້ແລ  ເປັນສ່ວນມາກ 
ຕັສສະ  ມຍັຫງັ  ພກິຂະເວ,  ອມິນິາ  ວຫິາເຣນະ  ພະຫລຸງັ  ວຫິະຣະໂຕ 
 ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເມ ື່ອເຮົາເປັນຢ ່ດ ີ້ວຍວິຫາຣະທັມນີີ້ເປັນສ່ວນມາກແລ້ວ 
ເນວະ  ເມ  ກາໂຍ  ກລິະມະຕິ,  ນະ ຈກັຂ ນິ  ອະນປຸາທາຍະ, ຈະ  ເມ  ອາສະເວຫ ິ ຈຕິຕັງ  ວມິຈຸຈະຕິ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງ 
ຫລາຍ, ກາຍຂອງເຮົາບ ໍ່ລ າບາກ ຕາຂອງເຮົາບ ໍ່ລ າບາກ, ຈຕິຂອງເຮົາກ ຫລດຸພົ້ນຈາກອາສະວະທັງປວງ, ເພາະຄວາມບ ໍ່ຖ ມັົ່ນ 
ຕັສສະມາຕິຫະ  ພິກຂະເວ  ພກິຂ   ເຈປິ  ອາກງັເຂຍຍະ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະເຫຕນັ້ນແລ, ຖ້າພິກຂຸໃນທັມວິ
ນັຍນີີ້ຈັກເພິື່ງຫວັງວ່າ 
ເນວະ  ເມ  ກາໂຍປິ  ກລິະເມຍຍະ,  ນະ  ຈກັຂ ນີ  ອະນປຸາທາຍະ,  ຈະ  ເມ  ອາສະເວຫ ິ ຈຕິຕັງ  ວມິຈຸເຈຍຍາຕິ   
 ແມ່ນກາຍຂອງເຮົາກ ຈັກບ ໍ່ລ າບາກ,  ຕາຂອງເຮົາກ ຈັກບ ໍ່ລ າບາກ,  ຈິຕຂອງເຮົາກ ຈັກເພິື່ງຫລຸດພົ້ນຈາກອາສະວະ
ທັງປວງ,  ເພາະຄວາມບ ໍ່ຖ ໝັ້ນແລ້ວ  
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ອະຍະເມວະ  ອານາປານະສະຕິ  ສະມາທ ິ ສາທຸກງັ  ມະນະສກິາຕພັໂພ  ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງທ າໄວໃ້ນໃຈໃຫ້ດີໆ,  
ຊຶື່ງອານາປານະສະຕິສະມາທິນີີ້ແລ 

ອານາປານະສະຕິ  ພກິຂະເວ,  ພາວຕິາ  ພະຫລຸກີະຕາ ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອານາປານະສະຕິອັນບຸກຄົນຈະເຣີນທ າ
ໃຫ້ມາກແລ້ວ 

ມະຫປັຜະລາ  ໂຫຕິ  ມະຫານສິັງສາ    ຍ່ອມມີຜນົໃຫຍ່  ມີອານິສົງໃຫຍ ່
ອານາປານະສະຕິ  ພກິຂະເວ  ພາວຕິາ  ພະຫລຸກີະຕາ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ອານາປານະສະຕິອັນບຸກຄົນຈະເຣີນທ າ

ໃຫ້ມາກແລ້ວ 
ຈຕັຕາໂຣ  ສະຕິປຕັຖາເນ  ປະຣປິ ເຣນຕິ   ຍ່ອມທ າສະຕປັິຕຖານທັງ ໔ ໃຫ້ບ ຣິບ ນ 
ຈຕັຕາໂຣ  ສະຕິປຕັຖານາ  ພາວຕິາ  ພະຫລຸກີະຕາ  ສະຕປັິຕຖານທັງ ໔ ອັນບຸນຄົນຈະເຣີນທ າໃຫ້ມາກແລ້ວ 
ສຕັຕະໂພຊຊງັເຄ  ປະຣປິ ເຣນຕິ     ຍ່ອມທ າໂພຊຊົງທັງ ໗  ໃຫ້ບ ຣ ິບ ນ 
ສັຕຕະໂພຊຊງັຄາ  ພາວຕິາ  ພະຫລຸີກະຕາ   ໂພຊຊົງທັງ ໗  ອັນບຸກຄົນຈະເຣີນທ າໃຫ້ມາກແລ້ວ 
ວຊິຊາ  ວມິຕຸຕິງ  ປະຣປິ ເຣນຕິ     ຍ່ອມທ າວິຊຊາ  ແລະວິມຸຕ  ໃຫ້ບ ຣິບ ນ 
ກະຖງັ  ພາວຕິາ  ຈະ  ພກິຂະເວ,  ອານາປານະສະຕິ  ກະຖງັ  ພະຫລຸີກະຕາ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ກ ອານາປານະສະຕິ

ອັນບຸກຄົນ  ຈະເຣີນທ າໃຫ້ມາກແລ້ວຢ່າງໃດເລົົ່າ? 
ມະຫປັຜະລາ  ໂຫຕິ  ມະຫານສິັງສາ    ຈຶື່ງມີຜນົໃຫຍ່  ມີອານິສົງໃຫຍ່ 
ອທິະ  ພກິຂະເວ  ພກິຂຸ      ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ພິກຂຸໃນທັມວິນັຍນີີ້ 
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ອະຣັນຍະຄະໂຕ  ວາ       ໄປແລ້ວສ ປ່່າ  ກ ຕາມ 
ຣກຸຂະມ ລະຄະໂຕ  ວາ       ໄປແລ້ວສ ໂ່ຄນໄມ້  ກ ຕາມ 
ສຸນຍາຄາຣະຄະໂຕ  ວາ      ໄປແລ້ວສ ່ເຮ ອນວ່າງ  ກ ຕາມ 
ນສິທີະຕິ  ປລັລັງກງັ  ອາພຊຸຕິະວາ    ນັົ່ງຄ ຂ້າເຂົ້າມາໂດຍຮອບແລ້ວ 
ອຊຸງຸ  ກາຍງັ  ປະນທິາຍະ,  ປະຣມິຂຸງັ  ສະຕິງ  ອປຸັຕຖະເປຕະວາ  ຕັ້ງກາຍຕົງ  ດ າລົງສະຕມິັົ່ນ 
ໂສ  ສະໂຕ  ວະ  ອສັສະສະຕິ,  ສະໂຕ  ປສັສະສະຕິ  ພິກຂຸນັ້ນ ເປັນຜ ້ມີສະຕຢິ ່ນັົ່ນທຽວ ຫາຍໃຈເຂົ້າ ມີສະຕິຢ ່ ຫາຍໃຈອອກ 
໑.  ທຄີັງ  ວາ  ອສັສະສັນໂຕ  ທຄີງັ  ອສັສະປສັສະສາມຕີິ  ປະຊານາຕິ 
 ພິກຂຸນັ້ນ  ເມ ື່ອຫາຍໃຈເຂົ້າຍາວ,  ກ ຮ ້ສຶກຕົວທົົ່ວເຖິງວ່າ  ເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າຍາວ  ອອກຍາວ  ດັົ່ງນີີ້ 
໒.  ຣສັສັງ  ວາ  ອສັສະສັນໂຕ  ຣສັສັງ  ອສັສະປສັສະສາມຕີິ  ປະຊານາຕ ິ
 ພິກຂຸນັ້ນ  ເມ ື່ອຫາຍໃຈເຂົ້າສັ້ນ,  ກ ຮ ສ້ຶກຕົວທົົ່ວເຖິງວ່າ  ເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າສັ້ນ  ອອກສັ້ນ  ດັົ່ງນີີ້ 
໓.  ສພັພະກາຍະປະຕສິັງເວທີ  ອສັສະປສັສະສສິສາມຕີິ  ສກິຂະຕິ 

ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ,  ເຮົາເປັນຜ ້ຮ ພ້້ອມສະເພາະຊຶື່ງກາຍທັງປວງ(ກອງລົມ) ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ  ຫາຍ
ໃຈອອກ  ດັົ່ງນີີ້ 

໔.  ປສັສມັພະຍງັ  ກາຍະສງັຂາຣງັ  ອສັສະປສັສະສສິສາມຕີິ  ສກິຂະຕິ 
           ພິກຂຸນັ້ນ  ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ,   ເຮົາເປັນຜ ້ທ າກາຍສັງຂາຣໃຫ້ຣະງັບຢ ,່ ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ  ຫາຍໃຈອອກ  ດັົ່ງນີີ້ 

(ຈບົຈະຕຸກກະທ ີ໑  ກາຍານປຸສັສະນາ) 
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໕.  ປີຕປິະຕິສງັເວທີ  ອສັສະປສັສະສສິສາມຕີິ  ສກິຂາຕິ 
 ພິກຂຸນັ້ນ  ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ,  ເຮົາເປັນຜ ້ຮ ພ້້ອມສະເພາະຊຶື່ງປີຕິ  ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ  ຫາຍໃຈອອກ  ດັົ່ງນີີ້ 
໖.  ສຂຸະປະຕິສງັເວທີ  ອສັສະປສັສະສກິສສາມຕີິ  ສກິຂະຕ ິ
 ພິກຂຸນັ້ນ  ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ,  ເຮົາເປັນຜ ້ຮ ພ້້ອມສະເພາະຊຶື່ງສຸກ  ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ  ຫາຍໃຈອອກ  ດັົ່ງນີີ້ 
໗.  ຈຕິຕະສງັຂາຣະປະຕສິັງເວທີ  ອສັສະປສັສະສສິສາມຕີິ  ສກິຂະຕິ 
     ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ,  ເຮົາເປັນຜ ້ຮ ພ້້ອມສະເພາະຊຶື່ງຈິຕຕະສັງຂາຣ ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ  ຫາຍໃຈອອກ  ດັົ່ງນີີ້ 
໘.  ປສັສມັພະຍງັ  ຈຕິຕະສງັຂາຣງັ  ອສັສະປສັະສສິສາມຕີິ  ສກິຂະຕິ 
     ພິກຂຸນັ້ນ  ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ,  ເຮົາເປັນຜ ທ້ າຈຕິຕະສັງຂາຣໃຫ້ຣະງັບຢ ່,  ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ  ຫາຍໃຈອອກ  ດັົ່ງນີີ້ 

(ຈບົຈະຕຸກກະທ ີ໒ ເວທະນານປຸສັສະນາ) 
໙.  ຈຕິຕະປະຕສິັງເວທີ  ອສັສະປສັສະສສິສາມຕີິ  ສກິຂະຕ ິ
      ພິກຂຸນັ້ນ  ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ,  ເຮົາເປັນຜ ້ຮ ພ້້ອມສະເພາະຊຶື່ງຈ ິຕ,  ຈກັຫາຍໃຈເຂົ້າ  ຫາຍໃຈອອກ  ດັົ່ງນີີ້ 
໑໐.  ອະພປິປະໂມທະຍງັ  ຈຕິຕັງ  ອສັສະປສັສະສສິສາມຕີິ  ສກິຂະຕິ 
     ພິກຂຸນັ້ນ  ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ,  ເຮົາເປັນຜ ້ທ າຈຕິໃຫ້ປຣາໂມດຍິື່ງຢ ່,  ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ  ຫາຍໃຈອອກ  ດັົ່ງນີີ້ 
໑໑.  ສະມາທະຫງັ  ຈຕິຕັງ  ອສັສະປສັສະສສິສາມຕີິ  ສກິຂະຕ ິ
 ພິກຂຸນັ້ນ  ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ,  ເຮົາເປັນຜ ້ທ າຈ ິຕໃຫ້ຕັ້ງມັົ່ນຢ ່,  ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ  ຫາຍໃຈອອກ  ດັົ່ງນີີ້ 
໑໒.  ວໂິມຈະຍງັ  ຈຕິຕັງ  ອສັສະປສັສະສສິສາມຕີິ  ສກິຂະຕິ 
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 ພິກຂຸນັ້ນ  ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ,  ເຮົາເປັນຜ ້ທ າຈຕິໃຫ້ປ່ອຍຢ ,່  ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ  ຫາຍໃຈອອກ  ດັົ່ງນີີ້ 
(ຈບົຈະຕຸກກະທ ີ໓ ຈຕິຕານຸປສັສະນາ) 

໑໓.  ອະນຈິຈານຸປສັສີ  ອສັສະປສັສະສສິສາມຕີິ  ສກິຂະຕິ 
ພິກຂຸນັ້ນ  ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ ້ຕາມເຫັນຊຶື່ງຄວາມບ ໍ່ທ່ຽງຢ ເ່ປັນປະຈ າ, ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້ 
໑໔.  ວຣິາຄານຸປສັສີ  ອສັສະປສັສະສສິສາມຕີິ  ສກິຂະຕິ 
   ພິກຂຸນັ້ນ  ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ,  ເຮົາເປັນຜ ້ຕາມເຫັນຊຶື່ງຄວາມຈາງຄາຍຢ ່ເປັນປະຈ າ,  ຈກັຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ ດັົ່ງນີີ້ 
໑໕. ນິໂຣທານປຸສັສີ  ອສັສະປສັສະສສິສາມຕີິ  ສກິຂະຕິ 
    ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ ້ຕາມເຫັນຊຶື່ງຄວາມດັບບ ໍ່ເຫລ ອຢ ເ່ປັນປະຈ າ,ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າຫາຍໃຈອອກດັົ່ງນີີ້ 
໑໖.  ປະຕນິສິສຄັຄານປຸສັສ ີ  ອສັສະປສັສະສສິສາມຕີິ  ສກິຂະຕິ 
 ພິກຂຸນັ້ນ ຍ່ອມທ າໃນບົດສຶກສາວ່າ, ເຮົາເປັນຜ ຕ້າມເຫນັຊຶື່ງຄວາມສະລັດຄ ນຢ ເ່ປັນປະຈ າ, ຈັກຫາຍໃຈເຂົ້າ ຫາຍໃຈອອກ  ດັົ່ງນີີ້ 

(ຈບົຈະຕຸກກະທ ີ໔ ທມັມານປຸສັສະນາ) 
ເອວງັ  ພາວຕິາ  ໂຂ  ພກິຂະເວ  ອານາປານະສະຕິ  ເອວັງ  ພະຫລຸີກະຕາ 
 ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ອານາປານະສະຕິອັນບຸກຄົນຈະເຣີນແລ້ວ,  ທ າໃຫ້ມາກແລ້ວ,  ຢ່າງນີີ້ແລ 
ມະຫປັຜະລາ  ໂຫຕິ  ມະຫານສິັງສາ  ຍ່ອມມີຜົລໃຫຍ່  ມີອານິສົງໃຫຍ່ 
ອຕິ…ິ ດ້ວຍປະກາຣ  ສະນີີ້ແລ. 
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7.11  ອິທັປປຈັຈະຍະຕາໃນປະຕຈິຈະສະມປຸບາທ 

(ຫນັທະ  ມະຍງັ  ປະຕຈິຈະສະມປຸປາທະທມັເມສ ຸ ອທິັປປຈັຈະຍະຕາທິ  ທມັມະປາຖງັ  ພະນາມະ  ເສ) 
 

ກະຕະໂມ  ຈະ  ພິກຂະເວ  ປະຕຈິຈະສະມປຸປາໂທ ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ  ກ ປະຕິຈຈະສະມປຸບາຕ, ເປັນຢ່າງໃດເລົົ່າ? 
໑.   ຊາຕປິຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ຊະຣາມະຣະນງັ ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະຊາຕເປັນປັຈຈັຍ  ຊະຣາມະຣະນະຍ່ອມມີ 

ອປຸປາທາ  ວາ  ພກິຂະເວ  ຕະຖາຄະຕານັງ,  ອະນຸປປາທາ  ວາ  ຕະຖາຄະຕານັງ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງ
ຫລາຍ,  ເພາະເຫຕທີື່ພຣະຕະຖາຄົຕທັງຫລາຍ,  ຈະບັງເກີດຂຶີ້ນກ ຕາມ,  ຈະບ ໍ່ບັງເກີດຂຶີ້ນກ ຕາມ 
ຖຕິາວະ  ສາ  ທາຕຸ    ທັມມະທາຕນັ້ນ,  ຍ່ອມຕັ້ງຢ   ື່ແລ້ວ  ນັົ່ນທຽວ   
ທມັມຕັຖຕິະຕາ    ຄ   ຄວາມຕັ້ງຢ ແ່ຫ່ງທັມມະດາ 
ທມັມະນຍິາມະຕາ   ຄ   ຄວາມເປັນກົດຕາຍຕົວແຫ່ງທັມມະດາ 
ອທິປັປຈັຈະຍະຕາ    ຄ   ຄວາມທີື່ເມ ື່ອມສີິື່ງນີີ້  ສິື່ງນີີ້ເປັນປັຈຈັຍ,  ສິື່ງນີີ້  ສິື່ງນີີ້ຈຶື່ງເກີດຂຶີ້ນ 
ຕັງ  ຕະຖາຄະໂຕ  ອະພສິມັພຊຸຊະຕິ  ອະພິສະເມຕິ       ຕະຖາຄົຕຍ ື່ອມຮ ້ພ້ອມສະເພາະ, ຍ່ອມເຖິງພ້ອມສະເພາະ, 
       ຊຶື່ງທັມມະທາຕນັ້ນ 
ອະພສິມັພຊຸຊຕິຕະວາ  ອະພສິະເມຕຕະວາ  ຄັນຮ ້ພ້ອມສະເພາະແລ້ວ,  ເຖິງພ້ອມສະເພາະແລ້ວ 
ອາຈກິຂະຕິ  ເທເສຕິ   ຍ່ອມບອກ,  ຍ່ອມສະແດງ 
ປັນຍະເປຕິ  ປຕັຖະເປຕິ  ຍ່ອມບັນຍັຕ,  ຍ່ອມຕັ້ງຂຶີ້ນໄວ ້
ວວິະຣະຕິ  ວພິະຊະຕິ   ຍ່ອມເປີດເຜີຍ,  ຍ່ອມຈ າແນກແຈກແຈງ 
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 ວດັໃໝ່ພທຸວງົສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັຽ 

ອຕຸຕານກີະໂຣຕິ    ຍ່ອມທ າໃຫ້ເປັນເໝ ອນການຫງາຍຂອງທີື່ຄວ ໍ້າ 
ປັສສະຖາຕິ  ຈາຫະ,  ຊາຕິປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ຊະຣາມະຣະນັງ  ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ,  ດ ກ່ອນພິກຂຸ

ທັງຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ  ເພາະຊາຕເປັນປັຈຈັຍ  ຊະຣາມະຣະນະຍ ື່ອມມ ີ
ອຕິິ  ໂຂ  ພກິຂະເວ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເພາະເຫຕດັົ່ງນີີ້ ແລ 
ຍາ  ຕັຕຕະຣະຕະຖະຕາ  ທັມມະທາຕໃດ,  ໃນກ ຣະນີນັ້ນ,  ອັນເປັນຕະຖະຕາ,  ຄ ຄວາມເປັນຢ່າງນັ້ນ 
ອະວຕິະຖະຕາ    ເປັນອະວິຕະຖະຕາ,  ຄ ຄວາມບ ໍ່ຜິດໄປຈາກຄວາມເປັນຢ່າງນັ້ນ 
ອະນັນຍະຖະຕາ    ເປັນອະນັນຍະຖະຕາ,  ຄ ຄວາມບ ໍ່ເປັນໄປໂດຍປະການອ ື່ນ  
ອທິປັປຈັຈະຍະຕາ  ເປັນອທັິປປັຈຈະຍະຕາ,  ຄ ຄວາມທີື່ເມ ື່ອມີສິື່ງນີີ້ສິື່ງນີີ້ເປັນປັຈຈັຍ,  ສິື່ງນີີ້ ສິື່ງນີີ້  ຈຶື່ງເກີດຂຶີ້ນ 
ອະຍງັ  ວຈຸຈະຕິ  ພກິຂະເວ  ປະຕິຈຈະສະມປຸປາໂທ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ທັມນີີ້,  ເຮົາຮຽກວ່າປະຕິຈຈະ

ສະມປຸບາຕ  ຄ ທັມອັນເປັນທັມມະຊາດ,  ອາສັຍກັນແລ້ວເກີດຂຶີ້ນ 
໒. ພະວະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ຊາຕິ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເພາະພົບເປັນປັຈຈັຍ,  ຊາດຍ່ອມມ ີ 

ປັສສະຖາຕິ  ຈາຫະ,  ພະວະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ຊາຕິ ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ:  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  
ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ,  ເພາະພົບເປັນປັຈຈັຍ,  ຊາດຍ່ອມມີ 

໓. ອປຸາທານະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ພະໂວ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເພາະອປຸະທານເປັນປັຈຈັຍ,  ພົບຍ່ອມມ ີ
ປັສສະຖາຕິ  ຈາຫະ,  ອປຸາທານະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ພະໂວ  ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ,  ດ ກ່ອນພິກຂຸ

ທັງຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ,  ເພາະອປຸາທານເປັນປັຈຈັຍ,  ພົບຍ່ອມມີ 
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໔. ຕັນຫາປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ອປຸາທານງັ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເພາະຕັນຫາເປັນປັຈຈັຍ,  ອປຸາທານຍ່ອມມີ 
ປັສສະຖາຕິ  ຈາຫະ,  ຕັນຫາປ ັຈຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ອປຸາທານງັ ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ,  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງ

ຫລາຍ,  ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ, ເພາະຕັນຫາເປັນປັຈຈັຍ, ອຸປະທານຍ່ອມມ ີ
໕. ເວທະນາປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ຕັນຫາ ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເພາະເວທະນາເປັນປັຈຈັຍ,  ຕັນຫາຍ່ອມມີ 
 ປັສສະຖາຕິ  ຈາຫະ,  ເວທະນາປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ຕັນຫາ ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ,  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງ

ຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ,  ເພາະເວທະນາເປັນປັຈຈັຍ, ຕັນຫາຍ່ອມມ ີ
໖. ຜັສສະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ເວທະນາ ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເພາະຜັສສະເປັນປັຈຈັຍ,  ເວທະນາຍ່ອມມ ີ
 ປັສສະຖາຕິ  ຈາຫະ,  ຜັສສະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ເວທະນາ ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ,  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງ

ຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ,  ເພາະຜັສສະເປັນປັຈຈັຍ,  ເວທະນາຍ່ອມມີ 
໗. ສະລາຍະຕະນະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ຜັສໂສ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະສະລາຍະຕະນະເປັນປັຈຈັຍ,  ຜັສສະຍ່ອມມີ 
 ປັສສະຖາຕິ  ຈາຫະ,  ສະລາຍະຕະນະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ຜສັໂສ           ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ,  ດ ກ່ອນ 

ພິກຂຸທັງຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ,  ເພາະສະລາຍະຕະນະເປັນປັຈຈັຍ,  ຜັສສະຍ່ອມມ ີ
໘. ນາມະຣ ປະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ສະລາຍະຕະນັງ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ເພາະນາມະຮ ປເປັນປັຈຈັຍ, ສະລາ

ຍະຕະນະຍ່ອມມີ 
 ປັສສະຖາຕິ  ຈາຫະ,  ນາມະຣ ປະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ສະລາຍະຕະນັງ   ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ,  ດ ກ່ອນ

ພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ,  ເພາະນາມະຮ ປເປັນປັຈຈັຍ,  ສະລາຍະຕະນະຍ່ອມມີ 
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໙. ວິນຍານະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ນາມະຣ ປັງ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເພາະວິນຍານເປັນປັຈຈັຍ, ນາມະຮ ປຍ່ອມມີ 
 ປັສສະຖາຕິ  ຈາຫະ,  ວິນຍານະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ນາມະຣ ປງັ  ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ,  ດ 

ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ, ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ,  ເພາະວິນຍານເປັນປັຈຈັຍ,  ນາມະຮ ປຍ່ອມມ ີ
໑໐. ສງັຂາຣະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ວິນຍານງັ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເພາະສັງຂາຣເປັນປັຈຈັຍ,  ວິນຍານຍ່ອມມີ 
 ປັສສະຖາຕິ  ຈາຫະ,  ສງັຂາຣະປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ວນິຍານັງ  ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ,  ດ ກ່ອນພິກຂຸ

ທັງຫລາຍ,  ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ,  ເພາະສັງຂາຣເປັນປັຈຈັຍ,  ວິນຍານຍ່ອມມີ 
໑໑. ອະວຊິຊາປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ສງັຂາຣາ   ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເພາະອະວິຊຊາເປັນປັຈຈັຍ,  ສັງຂາຣຍ່ອມມ ີ
 ອປຸປາທາ  ວາ  ພກິຂະເວ  ຕະຖາຄະຕານັງ,  ອະນປຸປາທາ  ວາ  ຕະຖາຄະຕານັງ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  

ເພາະເຫຕທີື່ພຣະຕະຖາຄົຕທັງຫລາຍ,  ຈະບັງເກີດຂຶີ້ນກ ຕາມ,  ຈະບ ໍ່ບັງເກີດຂຶີ້ນກ ຕາມ 
ຖຕິາ  ວະ  ສາ  ທາຕຸ   ທັມມະທາຕນັ້ນ,  ຍ່ອມຕັ້ງຢ ແ່ລ້ວ,  ນັົ່ນທຽວ 
ທມັມຕັຖຕິະຕາ    ຄ   ຄວາມຕັ້ງຢ ແ່ຫ່ງທັມມະດາ 
ທມັມະນຍິາມະຕາ   ຄ   ຄວາມເປັນກົດຕາຍຕົວແຫ່ງທັມມະດາ 
ອທິປັປຈັຈະຍະຕາ   ຄ   ຄວາມທີື່ເມ ື່ອມີສິື່ງນີີ້  ສິື່ງນີີ້ເປັນປັຈຈັຍ,  ສິື່ງນີີ້ ສິື່ງນີີ້ຈຶື່ງເກີດຂຶີ້ນ 
ຕັງ  ຕະຖາຄະໂຕ  ອະພສິມັພຊຸຊະຕິ  ອະພິສະເມຕິ       ຕະຖາຄົຕຍ່ອມຮ ພ້້ອມສະເພາະ,  ຍ່ອມເຖິງພ້ອມສະເພາະ,   
   ຊຶື່ງທັມມະທາຕນັ້ນ 
ອະພິສມັພຊຸຊຕິະວາ  ອະພສິະເມຕຕະວາ   ຄັນຮ ້ພ້ອມສະເພາະແລ້ວ,  ເຖິງພ້ອມສະເພາະແລ້ວ 
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ອາຈກິຂະຕິ  ເທເສຕິ   ຍ່ອມບອກ,  ຍ່ອມສະແດງ 
ປັນຍະເປຕິ  ປຕັຖະເປຕິ  ຍ່ອມບັນຍັຕ,  ຍ່ອມຕັ້ງຂຶີ້ນໄວ ້
ວວິະຣະຕິ  ວພິະຊະຕິ   ຍ່ອມເປີດເຜີຍ,  ຍ່ອມຈ າແນກແຈກແຈງ 
ອຕຸຕານກີະໂຣຕິ    ຍ່ອມທ າໃຫ້ເປັນເໝ ອນການຫງາຍຂອງທີື່ຄວ ໍ້າ 
ປສັສະຖາຕິ  ຈາຫະ,  ອະວຊິຊາປຈັຈະຍາ  ພກິຂະເວ  ສງັຂາຣາ  ແລະໄດ້ກ່າວແລ້ວໃນບັດນີີ້ວ່າ,  ດ ກ່ອນພິກຂຸ 
      ທັງຫລາຍ,  ທ່ານທັງຫລາຍຈົົ່ງມາເບິື່ງ,  ເພາະອະວິຊຊາເປັນປັຈຈັຍ,  ສັງຂາຣຍ່ອມມີ 
ອຕິ ິ ໂຂ  ພກິຂະເວ    ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ເພາະເຫຕດັົ່ງນີີ້ ແລ 
ຍາຕັຕຕະຣະຕະຖະຕາ  ທັມມະທາຕໃດ,  ໃນກ ຣະນີນັ້ນ,  ອັນເປັນຕະຖະຕາ,  ຄ ຄວາມເປັນຢ່າງນັ້ນ 
ອະວຕິະຖະຕາ   ເປັນ  ອະວິຕະຖະຕາ,  ຄ ຄວາມບ ໍ່ຜິດໄປຈາກຄວາມເປັນຢ່າງນັ້ນ 
ອະນັນຍະຖະຕາ   ເປັນອະນັນຍະຖະຕາ,  ຄ ຄວາມບ ໍ່ເປັນໄປໂດຍປະການອ ື່ນ 
ອທິ ັປປຈັຈະຍະຕາ  ເປັນອທິ ັປປັຈຈະຍະຕາ,  ຄ ຄວາມທີື່ເມ ື່ອມີສິື່ງນີີ້ສິື່ງນີີ້ເປັນປັຈຈັຍ,  ສິື່ງນີີ້ ສິື່ງນີີ້ຈຶື່ງເກີດຂຶີ້ນ 
ອະຍງັ  ວຈຸຈະຕິ  ພກິຂະເວ  ປະຕິຈຈະສະມປຸປາໂທ  ດ ກ່ອນພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ທັມນີີ້,  ເຮົາຮຽກວ່າປະຕິຈຈະ 
      ສະມປຸບາຕຄ  (ທັມອັນເປັນທັມມະຊາດ,  ອາສັຍກັນແລ້ວເກີດຂຶີ້ນ) 
ອຕິ…ິ   ດ້ວຍປະກາຣ  ສະນີີ້ແລ. 
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7.12  ອິທປັປຈັຈະຍະຕາໃນປະຕຈິຈະສະມປຸບາທ 

ນະໂມ  ຕັສສະ  ພະຄະວະໂຕ  ອະຣະຫະໂຕ,  ສມັມາສມັພຸທທັສສະ   (ວ່າ ໓ ເທ ື່ອ) 
ພທຸທງັ, ທມັມງັ, ສງັຄງັ ນະມສັສາມ.ິ 

 ອກຸາສະ ອກຸາສະ ນະ ໂອກາສບດັນີີ້ ຂາ້ພະເຈົ້າ ຂ ໍ້ສະມາທານ ຊຶື່ງພຣະກມັມະຖານ ຂ ຂະນກິະສະມາທ,ິ ອປຸະຈາຣະສະມາທ,ິ ອ ັປປະນາສະມາທ ິ
ແລະວປິສັສະນາຍານ ຂ ຈົົ່ງບງັເກດີຂຶີ້ນ ໃນຂນັທະສນັດານ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕັ້ງສະຕກິ ານດົໄວ ້ທ ີ ື່ລມົຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ, ລມົຫາຍໃຈ
ເຂົ້າຮ ,້ ລມົຫາຍໃຈອອກຮ ,້ ສາມຫນົແລະເຈດັຫນົ, ຮອ້ຍຫນົແລະພນັຫນົ, ດ້ວຍຄວາມບ ໍ່ປະມາດ ຕັ້ງແຕບ່ດັນີີ້ເປນັຕົ້ນໄປເທີີ້ນ. 
 ຈາກນັ້ນ, ກ ເຣິື່ມນັົ່ງສະມາທິ ໂດຍເອົາຂາຂວາທັບຂາຊ້າຍ, ມ ຂວາທັບມ ຊ້າຍ ວາງໄວທ້ີື່ຫນາ້ຕັກ, ອຽງຊ້າຍ, ອຽງຂວາ, ອຽງຫນ້າ, ອຽງຫລງັ 
ເພ ື່ອປັບໃຫສ້ົມດລຸ ເວລານັົ່ງໄປດົນໆຈຶື່ງບ ໍ່ເຫມ ື່ອຍ ແລະມ ນຂາ, ຢຶດຕົວໃຫຕ້ົງ, ປ່ອຍຮ່າງກາຍຜ່ອນຄາຍສະບາຍໆ, ເວລາຫາຍໃຈເຂົ້າຈະຮ ້ສຶກ
ເຢັນໆຢ ່ທີື່ປາຍດັງ, ເວລາຫາຍໃຈອອກກ ຈະຮ ້ສຶກອຸ່ນໆທີື່ປາຍດັງ  ສ າຫລັບຜ ້ເຖົ້ານັົ່ງກັບພ ີ້ນບ ໍ່ໄດ ້ ກ ສາມາດນັົ່ງຕັົ່ງໄດ ້ ຈາກນັ້ນ, ເຮົາກ ເຮັດໃຈ
ເຢນັໆ ປ ດອະດີດ, ປິດອະນາຄົດ, ກ ານົດເອົາປັຈຈບຸັນ ປ່ອຍວາງທຸກຢ່າງ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນເລ ື່ອງງານ, ຫລ ເລ ື່ອງສ່ວນຕົວ ລັບຕາລົງເບົາໆ, ເລ ອກເອົາ
ຮ ບແບບທີື່ຕົນເອງຖະນັດ ເຊັົ່ນ: ພທຸໂທ, ຍບຸນ ພອງນ , ສມັມາອະຣະຫງັ  ຫລ ຈະກ ານົດເອົາຕາມແບບອານາປານະສະຕິ ທີື່ພຣະພຸທອົງຕຣ ັສໄວ ້
ທັງ ໔ ຈະຕກຸກະກ ໄດ ້ຄ : ພຽງກ ານົດສັງເກດເບິື່ງລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ-ອອກ ເທົົ່ານັ້ນ. ເມ ື່ອເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າຍາວ-ອອກຍາວ, ເຂົ້າສັ້ນ-ອອກສັ້ນ ເຮົາກ 
ຮ ້ພ້ອມສະເພາະຕົວ ເມ ື່ອເຮົາໄປຄິດເລ ື່ອງໃດເລ ື່ອງນຶື່ງຢ ່ຂ້າງນອກໃຫ້ເຮົາດຶງຈິຕມາຢ ່ໃນປ ັຈຈບຸັນ, ເພາະທັມມະຊາຕຂອງຈິຕ, ດວງນຶື່ງເກີດຂຶີ້ນ 
ດວງນຶື່ງດັບໄປຕລອດເວລາ, ໜ້າທີື່ຂອງເຮົາກ ຄ ພະຍາຍາມດຶງຈິຕມາຢ ່ໃນປັຈຈຸບັນໃຫໄ້ດຫ້ລາຍທີື່ສຸດ, ເພາະທຸກຄັ້ງທີື່ເຮົາຄິດເລ ື່ອງຣາວຕ່າງໆ
ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນເລ ື່ອງຂອງ ອະດດີ,  ຫລ ອະນາຄ ົດ ກ ຄ ຈຕິເຮົາໄດຫ້ລຸດອອກຈາກລົມຫາຍໃຈ ຫລ  ກາຍຂອງເຮົາແລ້ວ ໃຫເ້ຮົາດຶງຈິຕກັບມາຢ ່ທີື່ເດມີ 
ຄ  ລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ-ອອກ ເມ ື່ອເຮົານັົ່ງໄປດົນໆຄວາມປິຕສິຸກຈະເກີດຂຶີ້ນມາເອງ ເພາະເຮົາຢ ່ໃນປັຈຈຸບັນ, ເຮົາບ ໍ່ໄດກ້ັງວົນເລ ື່ອງອະດີດທີື່ຜ່ານມາ, 
ຫລ ອະນາຄົດທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມາເຖິງ, ເມ ື່ອເກີດປິຕິສຸກ ແລະຈຕິສະຫງບົແລ້ວໃຫເ້ຮົາຍົກຈິຕຂຶີ້ນສ ່ວິປັສສະນາ ຄ ພິຈາຣະນາຮ່າງກາຍຂອງເຮົາທຸກຄົນ
ທີື່ເຕັມໄປດ້ວຍກອງທຸກ, ກອງສົກກະປ ກ, ເຮົາທຸກຄົນຍ່ອມຕັ້ງຢ ່ໃນ ໄຕຣລັກ ຄ : ທຸກຄົນເກີດມາແລ້ວຕ້ອງພົບກັບຄວາມແກ່, ເຈັບ ແລະຕ້ອງ
ຕາຍໃນທ ີ ື່ສຸດ ຫລ ພິຈາຣະນາເຖິງຄວາມຕາຍກ ໄດ້ ເມ ື່ອພິຈາຣະນາຢ່າງນີີ້ໄປເລ ີ້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໂລບ, ໂກດ, ຫລົງ, ຄວາມຢຶດໝັ້ນຖ ໝັ້ນ
ຂອງເຮົາໜ້ອຍລົງ, ແລະເມ ື່ອວັນໃດວັນນຶື່ງສິື່ງເຫລົົ່ານີີ້ເກດີຂຶີ້ນກັບເຮົາ, ເຮົາຈະທ າໃຈໄດ ້ແລະບ ໍ່ທຸກຫລາຍ. 
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 ນອກຈາກນັ້ນ, ການນັົ່ງສະມາທິນີີ້ຍັງໄດອ້ະນິສົງມາກມາຍ ຄ ໄດບຸ້ນຫລາຍກວ່າການທ າບນຸທຸກຊະນິດ, ເມ ື່ອອກຈາກສະມາທິ ເຮົາກ ຄວນ
ແຜເ່ມຕຕາໃຫ້ກັບສັຕທັງຫລາຍທັງປວງ ໃຫພ້ວກເຂົາໄດ້ຮັບ ແລະອະນໂຸມທະນາບຸນກັບເຮົາດ້ວຍ. 

 

7.13   ແຜເ່ມຕຕາໃຫ້ຕວົເອງແລະສຕັທງັຫລາຍ 
 

  ອະຫງັ  ສຂຸໂິຕ  ໂຫມ ິ ຂ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ  ເປັນຜ ້ມີຄວາມສຸກ 
 ອະຫງັ  ນທິທກຸໂຂ  ໂຫມ ິ   ຂ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ  ປາສຈາກຄວາມທຸກ 
  ອະຫງັ  ອະເວໂຣ  ໂຫມ ິ   ຂ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ  ປາສຈາກເວຣ 
  ອະຫງັ  ອພັພະຍາປຊັໂຊ  ໂຫມ ິ   ຂ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ  ປາສຈາກຄວາມພະຍາບາຕບຽດບຽນ 
  ອະຫງັ  ອະນໂີຄ  ໂຫມ ິ ຂ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ  ປາສຈາກຄວາມທຸກກາຍທຸກໃຈ 
  ອະຫງັ  ສຂຸ ີ ອ ັຕຕານງັ  ປະຣຫິະຣາມ ິ  ຂ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ  ມີຄວາມສຸກຮັກສາຕົນໃຫພ້ົົ້ນຈາກທຸກພັຍ 

  ອັນຕະຣາຍທັງສິີ້ນເທີີ້ນ. 
 ສັບເພ  ສຕັຕາ   ສັຕທັງຫລາຍທັງປວງ ທີື່ເປັນເພ ື່ອນທຸກ ເກີດ ແກ່ ເຈັບ ຕາຍ ດ້ວຍກັນທັງໝົດທັງສິີ້ນ  

ອະເວຣາ  ຈົົ່ງເປັນສຸກ ເປັນສຸກ ເຖີດ  ຢ່າໄດ້ມເີວຣແກກ່ັນ  ແລະກັນເລີຍ 
 ອພັພະຍາປຊັຊາ  ຈົົ່ງເປັນສຸກ ເປັນສຸກ ເຖີດ  ຢ່າໄດ້ພະຍາບາຕບຽດບຽນເຊິື່ງກັນ  ແລະກັນເລີຍ 
 ອະນຄີາ   ຈົົ່ງເປັນສຸກ ເປັນສຸກ ເຖີດ  ຢ່າໄດ້ມີຄວາມທຸກກາຍທຸກໃຈເລີຍ 
 ສຂຸີ  ອຕັຕານງັ ປະຣຫິາຣນັຕຸ     ຈົົ່ງມຄີວາມສຸກກາຍສຸກໃຈ  ຮັກສາຕົນໃຫ້ພົ້ນຈາກທຸກພັຍອັນຕະຣາຍທັງສິີ້ນ 

ດ້ວຍເທີີ້ນ. 
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 ວດັໃໝ່ພທຸວງົສ໌ ແມລເບີຣ໌ນ ອອສເຕຣເລັຽ 

7.14   ບດົແຜສ່ວ່ນກຸສລົ ເຈດັປະການ 
 

ອທິງັ  ເມ  ມາຕາປຕິນຸັງ  ໂຫຕຸ  ສຂຸ ິຕາ  ໂຫນຕຸ  ມາຕາປຕິະໂຣ 
  ຂ ສ່ວນບຸນນີິ້ຈ ົ່ງສໍາເຣັດແກມ່າຣດາ  ບ ດາຂອງຂ້າພະເຈ ິ້າ  ຂ ໃຫ້ມາຣດາ  ບ ດາຂອງຂ້າພະເຈ ິ້າຈ ົ່ງມີຄວາມສຸກ 

ອທິງັ  ເມ  ຍາຕິນງັ  ໂຫຕຸ  ສຂຸິຕາ  ໂຫນຕຸ ຍາຕະໂຍ 
ຂ ສ່ວນບຸນນີິ້ຈ ົ່ງສໍາເຣັດແກຍ່າຕທັງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈ ິ້າ  ຂ ໃຫຍ້າຕທັງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈ ິ້າຈ ົ່ງມີຄວາມສຸກ 

ອທິງັ  ເມ  ຄຣຸປຸຊັຊາຈະຣຍິານງັ  ໂຫຕຸ  ສຂຸິຕາ  ໂຫນຕຸ  ຄຣຸປຸຊັຊາຍາຈະຣຍິາ 
   ຂ ສ່ວນບຸນນີິ້ຈ ົ່ງສໍາເຣັດແກຄ່ຣ ອປຸັຊຊາອາຈາຣຍ໌ຂອງຂ້າພະເຈ ິ້າ  ຂ ໃຫ້ຄຣ ອຸປັຊຊາອາຈາຣຍ໌ຂອງຂ້າພະເຈ ິ້າຈ ົ່ງມີຄວາມສຸກ 

ອທິງັ  ສພັພະ  ເທວະຕານັງ  ໂຫຕຸ  ສຂຸິຕາ  ໂຫນຕຸ  ສພັເພ  ເທວາ 
ຂ ສ່ວນບຸນນີິ້ຈ ົ່ງສໍາເຣັດແກເ່ທວະດາທັງຫລາຍທັງປວງ  ຂ ໃຫ້ເທວະດາທັງຫລາຍທັງປວງຈ ົ່ງມີຄວາມສຸກ 

ອທິງັ  ສພັພະ  ເປຕານັງ  ໂຫຕຸ  ສຂຸຕິາ  ໂຫນຕຸ ສພັເພ  ເປຕາ 
ຂ ສ່ວນບຸນນີ ິ້ຈ ົ່ງສໍາເຣັດແກເ່ຜດທັງຫລາຍທັງປວງ  ຂ ໃຫ້ເຜດທັງຫລາຍທັງປວງຈ ົ່ງມີຄວາມສຸກ 

ອທິງັ  ສ ັພພະ  ເວຣນີງັ  ໂຫຕຸ  ສຂຸຕິາ  ໂຫນຕຸ  ສພັເພເວຣ ີ
ຂ ສ່ວນບຸນນີິ້ຈ ົ່ງສໍາເຣັດແກເ່ຈ ິ້າກັມນາຍເວຣທັງຫລາຍທັງປວງ ຂ ໃຫ້ເຈ ິ້າກັມນາຍເວຣທັງຫລາຍທັງປວງຈ ົ່ງມີຄວາມສຸກ 

ອທິງັ  ສ ັພພະ  ສຕັຕານັງ  ໂຫຕຸ  ສຂຸຕິາ  ໂຫນຕຸ  ສພັເພ  ສຕັຕາ 
ຂ ສ່ວນບຸນນີິ້ຈ ົ່ງສໍາເຣັດແກສັ່ຕທັງຫລາຍທັງປວງ  ຂ ໃຫ້ສັຕທັງຫລາຍທັງປວງຈ ົ່ງມີຄວາມສຸກທ ົ່ວໜ້າກັນເຖີດ ຯ 
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7.15   ປັຕຕທິານະຄາຖາ (ບດົແຜສ່ວ່ນບນຸ) 

 (ຫນັທະ  ມະຍງັ  ປັຕຕິທານະຄາຖາໂຍ  ພະນາມະ  ເສ) 
 

ຍາ  ເທວະຕາ  ສນັຕິວຫິາຣະວາສນິ ີ  ເທວະດາເຫລົົ່າໃດ  ທີື່ຢ ໃ່ນອາຣາມ 
ຖເູປ  ຄະເຣ  ໂພທຄິະເຣ  ຕະຫງິ  ຕະຫງິ  ຢ ໃ່ນວິຫາຣ  ເຂຕໂພທິສະຖານ ແລະເຮ ອນ ສະຖູບ, ຕລອດນະທີື່ແຫ່ງນັ້ນ 
ຕາ  ທມັມະທາເນນະ  ພະວັນຕຸ  ປ ຊຕິາ  ເຮົາທັງຫລາຍ ໄດໃ້ຫ້ການບ ຊາແລ້ວໂດຍທັມ, ໃນໝ ່ແຫງ່ເທພເຫລົົ່ານັ້ນ 
ໂສຕຖງິ  ກະໂຣນເຕທະ  ວຫິາຣະມນັທະເລ ຂ ຈົົ່ງກະທ າຄວາມປອດພັຍໃຫ້ເກີດມີໃນເຂຕແຫ່ງອາຣາມນີີ້ດ້ວຍ 
ເຖຣາ  ຈະ  ມຊັຊາ  ນະວະກາ  ຈະ  ພກິຂະໂວ   ຂ ເຫລົົ່າພຣະພິກຂຸທັງຫລາຍ,  ທັງທີື່ເປັນພຣະເຖຣະ,  ພຣະບວດໃໝ່,      
 ພຣະຜ ້ບວດ ມານານ,  ພ ປານກາງ 
ສາຣາມກິາ  ທານະປະຕີ  ອປຸາສະກາ ພ້ອມທັງເຫລົົ່າອບຸາສົກ  ອຸບາສິກາຜ ໃ້ຫ້ທານທັງຫລາຍ,  ຕລອດທັງບຸກຄົນ

ຜ ້ປະພຶດທັມ  ທີື່ອາສັຍຢ ໃ່ນອາຣາມທັງໝົດນີີ້ດ້ວຍ 
ຄາມາ  ຈະ  ເທສາ  ນຄິະມາ  ຈະ  ອສິສະຣາ ຂ ຄວາມສຸກຈົົ່ງເກີດມີ,  ແກ່ມວນມະນສຸ  ແລະສັພພະສັຕທັງຫລາຍ,  ທີື່ມີ 

ຊີວິຕຢ ່ທຸກແວ່ນແຄວ້ນ  ແດນບ້ານຍ່ານແຫ່ງຕ າບົນ 
ສປັປານະພ ຕາ  ສຂຸຕິາ  ພະວັນຕຸ  ເຕ ຂ ໃຫ້ຈອມຊົນຜ ້ເປັນໃຫຍ່,  ໃນຊຸມຊົນທັງຫລາຍຈົົ່ງມີຄວາມສຸກເຖີດ 
ຊະລາພຊຸາ  ເຍປິ  ຈະ  ອນັທະສມັພະວາ ອັນນຶື່ງ  ສັຕເຫລົົ່າໃດທີື່ເກີດໃນຄັນ,  ເກີດໃນໄຂ່,  ເກີດໃນເມ ອກໄຄ 
ສງັເສທະຊາຕາ  ອະຖະໂວປະປາຕິກາ ແລະເກີດຜຸດຂຶີ້ນດ້ວຍແຮງແຫ່ງກັມ 
ນຍິານກິງັ  ທມັມະວະຣງັ  ປະຕຈິຈະ  ເຕ ຂ ສັຕເຫລົົ່ານັ້ນທັງໝົດ,  ຈົົ່ງໄດ້ອາສັຍທັມອັນປະເສີດ 
ສພັເພປິ  ທກຸຂັສສະ  ກະໂຣນຕຸ  ສງັຂະຍງັ ເປັນເຄ ື່ອງນ າຕົນອອກຈາກທຸກ,  ຈົົ່ງກະທ າຄວາມສິີ້ນທຸກໃຫ້ເກີດຕົນເຖີດ 
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ຖາຕຸຈຣິງັ  ສະຕັງ  ທມັໂມ  ຂ ພຣະທັມ  ຂອງສຕັບຸຣຸດ  ຈົົ່ງດ າຣົງຢ ່ສິີ້ນກາລະນານ 
ທມັມທັທະຣາ  ຈະ  ປຄຸຄະລາ  ຂ ບຸກຄົນຜ ຊົ້ງໄວ້ຊຶື່ງພຣະທັມ,  ຈົົ່ງມີອາຍຸຍ ນ 
ສງັໂຄ  ໂຫຕຸ  ສະມຄັໂຄວະ  ຂ ພຣະສົງ  ຈົົ່ງເປັນຜ ້ພ້ອມພຽງກັນ 
ອຕັຖາຍະ  ຈະ  ຫຕິາຍະ  ຈະ  ເພ ື່ອປໂຍດ  ແລະຄວາມສຸກແກສ່ັພພະສັຕທັງຫລາຍ 
ອມັເຫ  ຣກັຂະຕ ຸ ສທັທມັໂມ  ສ ັພເພປິ  ທມັມະຈາຣໂິນ  

ຂ ພຣະສັທທັມຈົົ່ງຮັກສາພວກເຮົາ  ຜ ມ້ີປ ກກະຕິປະພຶດທັມ  ຢ ່ເປັນນິຕເຖີດ 
ວທຸທງິ  ສມັປາປເຸນຍຍາມະ  ທມັເມ  ອະຣຍິປັປະເວທເິຕ  

ຂ ຄວາມຈະເຣີນງອກງາມໃນທັມພຣະອະຣິຍະເຈົ້າໄດ້ປະກາດໄວດ້ແີລ້ວ,  ຈົົ່ງມີແກພ່ວກເຮົາທຸກເມ ື່ອ 
ປະສັນນາ  ໂຫນຕຸ  ສພັເພປິ  ປານິໂນ  ພທຸທະສາສະເນ  

ແມ່ນສັພພະສັຕທັງຫລາຍ  ຈົົ່ງເປັນຜ ເ້ຫລ ີ້ອມໃສໃນພຣະພຸທສາສນາ 
ສມັມາ  ທາຣງັ  ປະເວຈສນັໂຕ  ກາເລເທໂວ  ປະວັສສະຕຸ ຂ ຝ ນທັງຫລາຍຈົົ່ງຫລັົ່ງລົງ  ຕົກຕ້ອງຕາມລະດ ກາລ 
ວທຸທພິາວາຍະ  ສຕັຕານງັ  ສະມທິທງັ  ເນຕຸ  ເມທະນງິ  

ຂ ຝ ນຈົົ່ງນ າຄວາມສ າເຣັດມາສ ່ພ ີ້ນປະຖະພີ,  ເພ ື່ອຄວາມຈະເຣີນແກສ່ັຕທັງຫລາຍ 
ມາຕາ  ປຕິາ  ຈະ  ອຕັຣະຊງັ  ນຈິຈງັ  ຣກັຂັນຕິ  ປຕຸຕະກງັ   

ມາຣດາແລະບິດາຍ່ອມຖະນອມບຸຕນ້ອຍທີື່ເກີດຈາກຕົນເປັນນິຕສັນໃດ 
ເອວງັ  ທມັເມນະ  ຣາຊາໂນ  ປະຊງັ  ຣກັຂັນຕຸ  ສພັພະທາ  

ພຣະຣາຊາທັງຫລາຍ  ຈົົ່ງປ ກຄອງປະຊາຊົນໂດຍຊອບທັມ,  ໃນກາລທັງປວງສັນນັ້ນເທີີ້ນ. 
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7.16    ບດົວນັທາໃຫຍ ່

 ອກຸາສະ  ວນັທາມພິັນເຕ,  ເຈຕິຍງັ  ສພັພັງ  ສພັພດັຖະຖາເນ  ສປຸະຕິດຖຕິັງ  ສາຣຣີກິະທາຕຸ  ມະຫາໂພທງິ  
ພທຸທະຣ ປັງ  ສະກະລງັ  ສະທາ,  ກາຍະສາ  ວະຈະສາ  ມະນະສາ  ເຈວະ  ວັນທາເມເຕ  ຕະຖາຄະເຕ  ສະຍະເນ  ອາສະ
ເນ  ຖາເນ  ຄະມະເນ  ຈາປິ  ສ ັພພະທາ. 
 

 ທ່ານຜ ້ຈະເຣີນ  ຂ້າພະເຈົ້າຂ ໂອກາດໄຫວ້,  ພຣະເຈດີພຣະສາຣີຣິກະທາຕ ພຣະສີມະຫາໂພ ແລະພຣະພຸທຮ ບທັງ
ໝົດທັງສິີ້ນ ອັນປະດິດສະຖານຢ ່ດີແລ້ວ ໃນສະຖານທີື່ທັງໝົດ ໃນການທຸກເມ ື່ອ, ຂ້າພະເຈົ້າໄຫວ້ພຣະຕະຖາຄົຕເຈົ້າ
ເຫລົົ່ານັ້ນ ດ້ວຍກາຍ ດ້ວຍວາຈາ ດ້ວຍໃຈນັ້ນແລ  ທັງໃນທີ ື່ປະທັບນອນ ທີື່ປະທັບນັົ່ງ ທີື່ປະທັບຢ ນ ແລະທີື່ສະເດັດໄປ
ໃນກາລທຸກເມ ື່ອ. 

7.17    ບດົວນັທານ້ອຍ 

 ອກຸາສະ  ວນັທາມ ິ ພັນເຕ,  ສພັພັງ  ອະປະຣາທັງ  ຂະມະຖະ  ເມ  ພນັເຕ,  ມະຍາ  ກະຕັງ  ປນຸຍງັ  ສາມນິາ  ອະ
ນໂຸມທຕິພັພັງ,  ສາມນິາ  ກະຕັງ  ປນຸຍງັ  ມຍັຫງັ  ທາຕັພພັງ,   ສາທ ຸ ສາທຸ  ສາທ ຸ ອະນໂຸມທາມ.ິ 
  

 ທ່ານຜ ້ຈະເຣີນ ຂ້າພະເຈົ້າຂ  ໂອກາດໄຫວ້, ທ່ານຜ ຈ້ະເຣີນ ຂ ໃຫ້ທ່ານຈົົ່ງງົດໂທດທັງປວງໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ, 
ຂ ທ່ານຈົົ່ງອະນຸໂມທະນາບຸນທີື່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກະທ າແລ້ວ,  ບຸນທີື່ທ່ານກະທ າແລ້ວ ຈົົ່ງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ, ດີແລ້ວ      
ດີແລ້ວ  ຂ້າພະເຈົ້າຂ ອະນຸໂມທະນາ. 

(ຂາບລງົ ໓ ຄັ້ງ).  
ຈົບບ ຣບິ ນ 
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ຄ າໄຫວພ້ຣະທາຕຸເກດແກວ້ຈລຸາມະນີ   

ອຕິປິໂິສ ພະຄະວາ ອະຣະຫງັ ສມັມາສັມພທຸໂທ 
ນະໂມ ຜ ້ຂ້າຂ ໄຫວ້ພຣະພຸທທະເຈົ້າທຸກພຣະອົງຄ໌ ເມ ື່ອຜ ້ຂ້າດບັຈິດລົງ ຢ່າໃຫໃ້ຫລຫລົງ ຂ ໃຫ້ຈິດຈ ານົງ ຕຣົງທາງພຣະນິພພານ ຂ 
ໃຫພ້ົບດວງແກ້ວ ຂ ໃຫ້ແຄວ້ໝ ່ມານ ຂ ໃຫ້ທັນພຣະສີອານ ຜ ຂ້້າຈະໄປນະມສັການ ພຣະເກດແກ້ວ ພຣະຈຸລາມະນ ີເຈດີສະຖານ 

ເປັນທີື່ໄຫວ້ ເປັນທີື່ສກັກາຣ ກຸສະລະສັມປນັໂນ 
 

ອຕິປິໂິສ ພະຄະວາ ອະຣະຫງັ ສມັມາສັມພທຸໂທ 
ນະໂມ ຜ ້ຂ້າຂ ໄຫວ້ພຣະທັມມະເຈົ້າ ຂອງພຣະພຸທທະອົງຄ ໌ເມ ື່ອຜ ້ຂ້າດັບຈິດລົງ ຢາ່ໃຫໃ້ຫລຫລົງ ຂ ໃຫຈ້ິດຈ ານົງ ຕຣົງທາງພຣະນພິ
ພານ ຂ ໃຫ້ພົບດວງແກ້ວ ຂ ໃຫ້ແຄວ້ໝ ່ມານ ຂ ໃຫ້ທັນພຣະສີອານ ຜ ້ຂ້າຈະໄປນະມັສການ ພຣະເກດແກ້ວ ພຣະຈລຸາມະນ ີເຈດີ

ສະຖານ ເປັນທີື່ໄຫວ້ ເປັນທີື່ສັກກາຣ ກຸສະລະສັມປັນໂນ 
 

ອຕິປິໂິສ ພະຄະວາ ອະຣະຫງັ ສມັມາສັມພທຸໂທ 
ນະໂມ ຜ ້ຂ້າຂ ໄຫວ້ພຣະສັງຄະເຈົ້າ ຂອງພຣະພຸທທະອົງຄ໌ ເມ ື່ອຜ ້ຂ້າດັບຈິດລົງ ຢ່າໃຫ້ໃຫລຫລົງ ຂ ໃຫ້ຈດິຈ ານົງ ຕຣົງທາງພຣະນິພ
ພານ ຂ ໃຫ້ພົບດວງແກ້ວ ຂ ໃຫ້ແຄວ້ໝ ່ມານ ຂ ໃຫ້ທັນພຣະສີອານ ຜ ້ຂ້າຈະໄປນະມັສການ ພຣະເກດແກ້ວ ພຣະຈລຸາມະນ ີເຈດີ

ສະຖານ ເປັນທີື່ໄຫວ້ ເປັນທີື່ສັກກາຣ ກຸສະລະສັມປັນໂນຕິ. 
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ນະມັສກາຣພຣະພທຸເຈົ້າ 
ນະໂມ ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສມັມາ ສມັພທຸທສັສະ  (ວ່າ ສາມຄັ້ງ) 
 

ພຣະຄາຖາມະຫາຈກັກະພັຕ 
ນະໂມພທຸທາຍະ  
ພຣະພທຸທະ ໄຕຣຣັຕຕະນະຍານ,  ມະນນີົພພະຣັຕ, 
ສີສະຫັສສະ ສທຸມັມາ, ພຸທໂທ ທມັໂມ ສງັໂຄ,  
ຍະ ທາ ພຸທ ໂມ ນະ,  
ພຸທທະບ ຊາ ທມັມະບ ຊາ ສງັຄະບ ຊາ, 
ອຄັຄທີານງັ ວະຣງັຄນັທງັ,  
ສີວະລ ີຈະມະຫາເຖຣງັ,  
ອະຫງັວນັທາມ ິທ ຣະໂຕ 
ອະຫງັວນັທາມ ິທາຕໂຸຍ 
ອະຫງັວນັທາມ ິສພັພະໂສ  
ພຸທທະ ທມັມະ ສັງຄະ ປ ເຊມ ິ  
  

(ສ ຕຣ໌  3 /9 /99 /108 ) 


