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Preface
Namo mae sabba Buddhanam.
I humbly pay respects to all Buddhas.
This book is entitled “The Eleventh Direction”. People tend
to be curious and inquisitive about external factors. In Thai
people's belief, to be anxious to know about everything is
likened to wanting to know in every directions, hence Thai
people call it “ten directions”. People are concerned about and
interested in everything, in every direction except their own
minds. They totally ignored and failed to understand their own
minds. Hence, I think the mind can be counted as “The
Eleventh Direction”. The goal of writing this book is to help
reduced suffering or perhaps guide the mind to encounter
minimum suffering.
The mind is the master. The body is the servant. While
carrying on our lives in this world, we should understand and
not overlook this fact. By accepting and understanding the
mind, we can steer ourselves away from troubles and
sufferings. At the same time, we can even help others.
I have the intention of repaying the kindness this world has
offered me. I am part of this world, I can survive because of
help and assistance from fellow human of the world. My
objective is to offer fellow men the chance to gain benefit from
the teaching of Dharma of Lord Buddha. The teaching that
aims to help all living things escape from pain and sufferings.
The teaching of Lord Buddha will bless those who believe and
behave accordingly, and save them from evilness and
sufferings.
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Preface

At the same time, I have included the Holy Prayer
"Uppatasanti" in this book. This prayer is an ancient Lanna
prayer. It is highly valuable and has beautiful content. To recite
the "Uppatasanti" widely will help bring peace and serenity to
the world.
The goodness that this book brings, I humbly offer the
goodness to Lord Buddha and his disciples. The merits this
book carries, I dedicate to my father and mother, my teachers
and mentors, and all those who have helped me in one way or
the other, including my relatives and the people who are
related to me through merits making activities. Any mistakes
that occur, I would correct and make the appropriate changes
in future.
I would like to anumodana and congratulate all the people
who helped to make the compiling, printing and distributing of
this book far and wide possible.
Dharma that I have recorded is for all mankind. I allow the
book to be published without having to ask for my written
permission.
May the Lord Buddha's Dharma teaching quench the thirst
and end all the sufferings of all living things.
Anumodana all the merits of virtuous men
Phra Chumpol Palapanyo
10 December 2008
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Chapter 1
No pain without gain.
No gain without pain.
Wise man trains himself when he encounters bad luck.
Wicked man behaves terribly when he encounters good
luck.
Obstacles help to sharpen a wise man's skills.
Comfortability makes a wicked man lose self reliability.
Good medicine is bitter. Danger is sweet.
The earthworm gets the fish into trouble.
All wise men such as Lord Buddha for example,
See through worldly gain and pain.
Therefore are neutral and look through the world with
wisdom.
Do not feel good. Do not feel bad.
Are calm and serene.
Living in the world but not affected by it.
Having like not having. Being like not being.
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Chapter 2
In time of mistakes made, correction has to be done.
If you fail and lose hope it will make matter worse.
Cleansing is needed when the body gets dirty.
If not, the dirt will accumulate and make matter worse.
Cheer up when discourage.
Losing heart and giving up hope make things worse.
Poverty needs hard work.
Poverty is made worse by laziness.
One must be tolerant when faced by obstacles.
Making a fuss will make things worse.
Nothing is perfect in this world.
The wise one lives to improve.
Does not give up when face by problems.
Does not retreat when face by obstacles.
Will sail through all danger smoothly.
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Chapter 3
Problems are everywhere for those who are brainless.
Wise men finds opportunities everywhere.
When you lose heart everything becomes a burden.
Every job is interesting if you are eager.
Everyone becomes an enemy when you are moody.
Everyone is good companion when you forgive and forget.
When we are narrow-minded, we think people take
advantage of us.
When we are open-minded, we feel proud to sacrifice.
Bad conscious will meet dead end.
Good conscious will meet bright and clear path.
Stupid people think that the world creates problems.
And blame everything and everyone.
Wise men think problems lie with their inability.
So, they always learn to improve themselves .
Negative thinking makes you stupid (forever).
Positive thinking always improve one.
The wise people see problems as golden opportunities to
improve themselves,
But stupid people see problems as obstacles.
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Chapter 4
From the wise man's point of view,
Slander is not frightening at all.
Even when face by injustice, he does not feel depressed.
He uses it to practice his inner self.
Human cannot run away from problems.
Old age, sickness and death cannot be denied.
Train yourself to face problems in life.
Practice with minor problems now.
So you can tackle bigger problems later.
Old age, sickness and death awaits,
So does the chance of separation from loved ones.
Slander is a small matter,
Injustice is not a big problem.
This world is full of suffering.
Do not be careless.
Do not give up trying to train oneself.
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Chapter 5
Do not just fill the barrel with water.
Plug the leakage as well.
If not,
The effort is wasted.
Those who do merits,
Should try to avoid doing bad deeds.
They should abide by the five precepts.
Avoid harming other beings.
When one who strictly abides by the five precepts does
merits deeds, the result is tremendous.
So one should accept the precepts before giving alms.
This combination yields tremendous result .
When the jar is without leakage,
Filling in water is accomplished.
Abide by the five precepts, keep your conscious in top
form and do good deeds.
This will lead to fulfillment in one's heart.
No one can fulfill you but yourself.
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Chapter 6
There are mountains and ravines in the world.
The world is not smooth and flat all over.
To make it smooth and neat,
This thought is impossible.
The thinker will be sick to death.
This world is unruly by nature.
Do not wait for the world to be peaceful in order to be
happy.
Just make your mind at peace now.
Accept the world as it is.
If not, the mind will become weaker.
Running away from it will cause a nervous breakdown.
Keep a clear head and mind to solve the problem.
If the mind is in trouble, it cannot solve any problem.
Accept the truth, then the problem can be solved.
Where a knot appears, just pick up then undo it.
Nothing matters for those who work hard and persevere.
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Chapter 7
Fallen trees can be crossed over.
Do not cross over fallen people.
Do not put too much pressure on anyone.
Even a cornered-dog will fight back.
A cornered-man will fight back powerfully.
Stupid man makes enemies everywhere.
Wise man changes foes into friends.
An arrogant person will have more enemies.
Humbleness makes friends everywhere.
Sincerity will gain true friends.
Do not wait for friendship.
Offer our friendship first.
Nobody likes takers.
Learn to give, and you will never suffer.
Give people a chance to survive and we will never face
dead ends.
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Chapter 8
Do not block your own path of retreat.
Do not block the path of retreat of others.
Be prepared for any setback.
Be prepared to be disappointed.
Have a second plan ready for the unexpected.
Nothing is certain, be prepared for disappointment.
No matter how confident you are, be ready for setbacks.
This keeps your path of retreat open.
Do not push other people too much.
Do not pressurize them till they are out of breath.
Do not force others to the limit.
If he is up to the limit, he might turn and fight back fiercely.
Leave him space to retreat.
Give chance for correction.
Do not push people until they have no space to retreat.
Do not block the path of retreat.
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Chapter 9
People do not like boastful words.
Can listen but do not like to.
Why do things that people dislike.
It is not worth it.
People in the world like to listen to modest words.
And tend to sympathize with humble people.
Doing things that people like are wise.
Do not irritate people.
Avoid if can be avoided.
Must change your bad habit of annoying people.
Bad habit is useless.
A pitiful man refuses to change.
Continue your bad habit and suffer the rest of your life.
Stupid people look for a fortune teller.
Wise men set own destiny through good deeds.
Bad habits should be eliminated. Do not let it drag ones
down to hell.
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Chapter 10
Do not be hot tempered.
Do not be hasty.
Be patient.
Do not think that everything will be as one likes.
One will be spoilt if one gets one's way all the time.
Unexpected situations and disappointments spice up your
life.
They add flavor to life.
If everything is as you wish, life is boring.
Accept the truth. Do not run away from facts.
Run away from truth make one's mind weak.
Accept the fact of life.
Do not be shaken by the ups and downs of life.
Do not let the disappointments affect your temper.
Focus and be strong.
Strive to work diligently and tolerantly.
Do not count your chicks before they hatch.
Prepare the soil and water the plant and tend it well,
When the time is ripe, the result will be appreciated.
Hot temper will destroy everything.
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Chapter 11
Adding salt will make it salty.
Adding sugar will make it sweet.
You are affected by your surrounding.
Hold a piece of chalk, your hand turns white.
Hold a piece of charcoal, your hand turns black.
Do not think that the environment does not have influence
on us.
People change because of the environment.
A wise one looks forward to better environment.
Learn to find good friend, leading to good society.
Socializing with good people can make us better.
Do not socialize with bad guys, which lead to bad things.
Learn to mingle with good friends, good company and
good societies.
Will improve one in Dhamma.
Do not think that the environment is not important.
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Chapter 12
People who are far away cannot find chance to hurt us.
Only the ones near us can harm us.
Do not bully others.
Be afraid of bad deeds. Do not think that it will not return
to harm you.
Causing harm to many people will lead us to suffer the
consequences rapidly.
Back stabbings others will make you suffer worse fate.
Injure others and you will be injured.
The enemy will be born as your child.
This child will harm the parents badly.
To hurt us deeply he has to be born as our child.
Do not get carried away with karma.
When it bears fruits, you cannot run away.
It will find you wherever you go.
Be ashamed of doing bad deeds.
Stop doing evil deeds.
Do not get fooled by the false joys of bad karma.
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Chapter 13
When stricken by poverty, one tends to pay lip service to
the rich.
When one is rich and well, one gets snobbish.
This type of people is normally found in the world.
They are worthless, like stones and sands.
When poverty strikes, one should be thrifty.
When better off, one should help those in need.
This is the great man that is hard to find.
The man is highly valued like diamonds and gold.
A man only reveals his true self when he is in deep trouble;
Or when he is at an advantage or has the upper hand.
When tragedy strikes or when great fortune strikes,
A lot of people will reveal their true selves.
Be careful of such situations,
You may reveal your true self.
You may not be as good as you present yourself to the
world.
Beware the unexpected situation will announce your true
self to the rest of the world.
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Chapter 14
When receiving a ball kicked by others,
If you run to get it, you will not be able to.
Take a step back and wait, you will get it.
The same logic applies to life.
Pretend to release while you are actually waiting to grab.
To control some people,
Force cannot be used.
Be flexible.
Use flexibility to gain full control.
Handling machine is easy.
Machine is not complicated.
People management is not easy.
People management is an art.
To catch, pretend to let go.
To control, use flexibility.
To win some, you have to lose some.
Mankind is complicated and troublesome.
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Chapter 15
A narrow minded person thinks only of win-win situation.
If do not learn to give, habit gets worst.
Learned person praises alms giving.
Because it opens up one's heart and mind.
Must practice to be generous.
Practice giving and sharing until it becomes habit.
Sharing will reciprocate.
Good deeds will pay back.
Fruit of giving is enormous.
It is the start of everything.
It is the part of making of every great man.
Be generous by sharing.
Sacrificing leads to contentment in life.
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Chapter 16
Thoughts of harming others should be stopped.
But the thought of self-defence is allowed.
Whatever you do, always leave space for retreat.
Prepare for the unexpected.
Be sincere but do not trust anyone wholeheartedly.
Harm no one but beware of being harmed.
Do not be careless about protecting yourself.
Carelessness will bring danger.
Do not boast about one's ability.
If the enemies know everything about us, we will suffer
when emergency occurs.
Do great deeds but live simple life.
Live a simple life is best protection.
Pretend to be stupid may solve conflicts.
Pretend not to understand when people scold.
Wind blow and pass. Why bother to hold on.
One more tale cannot be compared with one less.
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Chapter 17
Use charms is not as effective as do good deeds.
Using magic cannot fight sincerity.
Chanting spell cannot be compared with honesty.
Witchcraft will not last no matter how powerful.
Purity that comes from inner mind has lasting effect.
Create relationship from kindness will last eternally.
Bad deeds will not last.
People fall in love because touched by good deeds.
No one falls in love because touched by wickedness.
Evil leads to disunity.
Evil causes distrust.
Purity creates relaxation.
Evilness creates uneasiness of distrust.
When near goodness, one can rest.
When near evilness, one is restless.
Goodness rules the world.
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Chapter 18
Tolerance and patience untangle problems.
Intolerance brings a lot of troubles.
Impatience brings a lot of obstacles.
Doing as you please is not advisable.
Doing things using temper will only lead to losses.
Lack of tolerance in life is like a car without a brake.
Lack of patience in life is like parachuting without a
parachute.
Do not learn just to be smart,
Learn to be tolerant.
Do not learn to be daring,
Learn to be patient.
Dealing with big projects,
Must learn to be tolerant.
If you lose control,
The outcome will be terrible.
Tolerance is the key.
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Chapter 19
Do not do good deeds in extremity.
Inconsistency in faith leads to inconsistency in actions.
As time goes by, the acts of good deeds stop completely.
Always do good deeds.
Make it a habit to do good deeds everyday ,no matter how
small.
Do not eat a whole sack of rice at one go, and never eat
again.
But eat rice plate by plate daily.
Better do good deeds regularly.
Make it a habit of doing good deeds everyday, no matter
how small.
It is more useful to do a few good deeds daily,
Than a great deed only once in a life time.
One cannot survive by drinking a big jar of water in one
day and nothing else for the whole year.
It is useful to do things regularly.
Make it a habit to do good deeds.
Then this habit will become a virtue.
Do not do things on impulse.
Do good deeds no matter how small but do it everyday.
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Chapter 20
Those who talk about good things may not do good deeds.
Those who boast about themselves may not be as good as
they boasted.
Dhamma is against boasting.
The people who practice dhamma seriously will not boast.
The more they practice, the more humble they are.
This leads to the freedom of the mind.
Want to give rather than keep.
Praises and criticisms sound the same.
Do not react to praises or criticisms.
Feeling this way, there is no point in boasting.
Understanding this way, there is no point in boasting.
The wise one will not talk.
The truth is dumb.
Real dhamma is worthy on its own.
No boasting is needed.
Real dhamma does not need awards to make it worthy.
Real gold is worthy on its own.
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Chapter 21
Human born in this universe.
He is just a tiny piece of dust.
Need other to care for since birth.
Growing up with kindness of others.
Why should one be arrogant?
The noble one is wise.
Notice that this world is about caring and sharing.
He is humble.
He is filial.
He is kind.
Do not hold oneself high and mighty.
Do not be arrogant and aggressive.
Live in the world with gratefulness.
Ready to help those underprivileged.
This world is survived by giving and sharing.
People should be kind and generous to each other.
Do not harm other.
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Chapter 22
While leading a smooth and easy life,
One should prepare for retreat.
While enjoying the freedom of flying,
Should prepare a place for safe landing.
While climbing the stairs of success,
One should get ready to step down steadily.
While having a successful beginning,
Should also prepare for a beautiful ending.
When surrounded by friends,
Be prepared to be alone.
The wise one should not block his own path of retreat.
In the time of prosperity, he has the ability to manage well.
He trains himself to manage well in bad times too.
Life cannot escape from old age, sickness and death.
Therefore one must do good deeds, maintain morality and
practise dhamma.
So that when the physical body starts to deteriorate, the
mind will have something to depend and fall back on.
When death comes, his good deeds will accompany him.
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Chapter 23
The greater you are, the louder you fall.
The higher you are, the more painful when you fall.
The more valuable, the more care and protection is
needed.
The more treasure, the more harm awaits.
Worldly treasures come with troubles.
Wise men see harm in worldly treasures.
Therefore they do not get carried away by worldly
treasures.
Worldly treasure does not last.
It can be used only when one is alive.
Sometimes it leaves one before one dies.
Sometimes it is forcefully taken away by other people.
Wise men do not get attracted by worldly treasure.
They use it to create good deeds.
They use it for noble causes.
They use it as a path to achieve nirvana.
They use it to maintain the continuation of Buddhism.
Wise men use worldly treasure but are not possessive of it.
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Chapter 24
Huge tree,
Plant it in a pot would stunt the growth.
Strong elephant,
If chained it could not show power.
Poet should live freely.
Not tie up with the world.
Think wisely and widely.
Solve problem wisely.
Not bias by worldly desire.
Not bias by any person's idea.
Lord Buddha's dhamma is wonderful.
Lord Buddha enlightened the truth which not bias by
worldly desire.
The founded dhamma could be practiced and achieved.
I pay homage at Lord Buddha's feet.
Let me achieve the dhamma anytime.
Buddha, dhamma and sangka are amazing.

27

Chapter 25
While create big project,
Should try to be humble.
Boastfulness would reduce the credit of the project.
Boastfulness would decrease the goodness,
Make the public overlook our good point.
Those who commit a crime,
If come out and repent it,
Would be forgiven by the crowd.
Apology is a holy word that wrongdoer could rely on.
If trying to avoid mistake,
The crowd would expose the wickedness.
These two kinds of words worth more than solid gold.
They are humble and apology.
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Chapter 26
When eating many types of food which have many flavors,
It is good to wash down the last bite with simple plain
water.
Take this point as a reminder,
That human life do not need extravagant things.
We can survive on ordinary things.
Life does not need anything special.
Life does not need anything extraordinary.
Do not respond to the dark side of desires.
If we respond to the dark side of desires,they will multiply.
Live a simple and easy life.
Live normally, simply and sufficiently.
Eat and live simply.
Dress simply.
Be a simple, normal person.
Life does not need anything more than this .
Do not get lost in searching for the objective of life.
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Chapter 27
Mankind survive by depending on one another.
Prosper by the help of others.
Cannot live without other people's help.
Do not be arrogant.
Be humble.
Be grateful to the world.
Do not betray those who help you.
Be thankful to the people who help you whether rich or
poor.
When you have plenty, learn to share.
By sharing you are repaying the world.
If you have not paid back a loan, the money earned cannot
be considered a profit.
If you have not paid back the benefactor, your prosperity
cannot be considered a success.
Do not be arrogant.
Be grateful.
Show gratitude to the world.
Those who think of giving will never suffer.
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Chapter 28
Do not be discouraged.
Do not be depressed and sorrowful.
Do not give up hope.
Learn from nature.
Ants and termites have active lives and never fear
obstacles .
Trees and grasses strive to grow, spreading out branches
far and wide.
Mushrooms and moulds grab every chance to multiply and
grow.
So why should mankind give up?
The heart never stop beating.
The stomach starts digesting when food arrives.
The lungs and liver do their jobs consistently.
The body mechanism never stop functioning.
So why should mankind be discouraged?
Focus on perseverance and endurance.
Do not be discouraged, do not stop working.
Fight until death comes.
Will power creates body power.
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Chapter 29
Even the physical body has to be discarded,
Therefore, no one can bring along worldly treasures when
they die.
Nobles spend wisely.
The remaining money is used for public interests.
No matter how much you pamper this body, still it will
decompose.
Wise men realize the uncertainty of life.
Strive to give alms, keep to the five precepts and meditate.
Do not let time pass away fruitlessly.
Do not let the chance to do good things slip away.
Wise men are at peace when accumulating good deeds.
These good deeds are the only thing that the soul can
bring along.
All other belongings must be discarded.
Strive to do good deeds.
There is no certainty in life. There is certainty in death.
Life is uncertain. Death is certain.
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Chapter 30
One needs approval by people before having a chance to
do an important project.
Proving oneself against time by doing merits.
Be patience.
Goodness always take care those who are good.
Have faith in doing good would yield goodness.
When time comes, the good deeds would yield goodness.
Let people accept one for what good we did.
Do not create an illusion just to hide bad deeds.
Leaves wrapped around salted fish but could not hide the
smell.
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Chapter 31
Good medicine always tastes bitter.
Useful words always hard to hear.
Good advice always useful, not false praise.
Each time one hears praises,
Be mindful.
Follows the wind of praises makes one useless.
Wise one is pleased to listen to criticism more than
praises.
Stupid one love praises.
Leaders who force surrounding people to praise,
Leading to disasters.
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Chapter 32
Meditation helps to increase awareness.
Do not think of meditation as a form of relaxation.
If one wants relaxation, that is inviting the dark side of
desire to take control.
This makes one become more dreamy.
Focus and meditate with a clear mind.
But do not wait for result.
The expectation for result will distract one from the
present.
If the mind is distracted, total awareness is not achieved.
This leads to failure in meditation.
Fulfill one's duty well but do not expect any result.
The result occurs from one's actions not from one's
waiting.
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Chapter 33
Good objective should be based on truth.
Not on the fulfillment of needs and desires.
When one wants something, one sees that thing as
something good.
When one has any benefits in one way or the other, one
supports the cause.
Any objective that is biased,
That objective is not based on truth.
The truth based objective should benefit everybody.
No division between you and I.
No division between them and us.
All living things are friends who have to go through
suffering, sickness and the birth/death cycle.
No division between them and us.
Good objective should be based on truth.
Everybody must benefit from a good objective.
Do not be biased and take sides because of likes and
dislikes.
Do not be biased in favor of ourselves or others.
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Chapter 34
Arrogance makes one a stranger to oneself.
This leads to wrong self-estimation.
Arrogance distances one from other people.
This leads to wrong estimation of people.
Understanding oneself and other people thoroughly will
give oneself advantage to win any war.
Misunderstanding oneself and others will lead to total
defeat.
Overestimating oneself is a mistake.
Underestimating one's enemy is disastrous.
Arrogance brings troubles.
Wiseman must learn to be humble and modest.
If at a lost, not knowing which strategy to use,
Show humility.
Then the heavy load will lighten, the small load become
feather light.
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Chapter 35
To be successful is not important.
To know the cause of prosperity is more important.
When one knows the cause of prosperity, one should
strive to work towards the cause.
Do not worry about being successful or not.
Everything happens for a reason.
Work hard for good cause.
Do not worry about the result.
Fulfill one's duty to perfection.
Do not be careless in working towards the cause of
prosperity.
To know the cause of prosperity is to know the Noble Eight
-Fold Path.
The Noble Path is the cause of prosperity and the result is
prosperity.
The Noble Path is giving alms, keeping the Five Precepts,
meditation and wisdom.
Totally understand the Noble Path and prosperity will come
naturally.
All living things suffer from the never ending birth/death
cycle.
This is because they do not know the Noble Path which
leads the way to the end of all suffering.
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Chapter 36
At first glance, one tends to see people as rich or poor.
This leads to division of classes.
When looking through the eye of wisdom, all are equal.
Whether high-class or low-class, people once dead will
decompose all the same.
After cremation, only ashes remain.
Whatever one owns, whatever one is, will have to be
abandoned in this world.
All treasures pile up covering the world.
Once dead nothing can be brought along,
Only good deeds and bad deeds are allowed.
Wise people strive to do good deeds and avoid bad deeds.
They will not be fooled by illusions of the world,
Interested in searching for the inner truth rather than the
outer covering.
The smell that comes from the human body is not pleasant
at all,
But putting on perfume can create an illusion that the body
smells pleasant.
The stupid person will be trapped by the false look of the
outer shell.
The stupid one will be imprisoned in the world of suffering.
The wise one will ignore the illusion.
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Chapter 37
Live the life wisely.
Should have morals as basic foundation.
Good human should have five morals.
Advancement to angels need eight morals.
Holding eight morals every Buddhist holy day is called the
eight precepts.
Is the way of wise men.
Wise one will strive to maintain morals strictly.
Because morals and wisdom work together.
Morals support wisdom, wisdom support morals.
Recollection of benefit of morals is constant mindfulness.
Improving one's mind to attain sanctification.
The enlightened one will think of morals with happiness.
Morality brings mind to Nirvana.
Those who have morals and wisdom will be free from all
sufferings.
Do not be careless.
Always strive to practice dhamma and meditate.
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Chapter 38
If one is generous,
All problems become tiny.
If one is narrow-minded,
All problems become bigger.
Selfishness makes a person narrow-minded.
Narrow-minded gives narrow vision.
Limited vision leads to lack of intellectual judgement.
Just like trying to bang one's head against the wall to make
hole.
Not knowing that if one walks a bit further will find a door.
Narrow-minded knows only what he wants,
With limited knowledge, small thing becomes big.
Correctable matter becomes blocked.
Learn to give, improve one's mind.
Do not make yourself more stupid by being narrowminded.
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Chapter 39
When wrap around with many layers,
One cannot figure what really is inside.
Not knowing which is original or which is added.
Clinging on to the shell not knowing what the inner core is.
If one is disillusioned would not know the truth.
The real truth,
Do not need anyone to judge.
The truth is just like that.
Stand by itself.
Ignoring whether anyone notice or not.
Ignoring whether anyone know or not.
Do not believe in one's thought.
Sometimes it is not accepted by the truth.
We have to accept the truth not the truth accept us.
Interested in one's thought lead to wrong view,
Which would block the wisdom totally.
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Chapter 40
The feelings of happiness and suffering go hand in hand.
Just like a coin with heads and tails.
Little happiness brings about little suffering. Big happiness
brings about big suffering.
Those who do not understand this fact will get emotional
with happiness and suffering.
Wise man will not get carried away by emotional feelings.
Does not let himself become attached to happiness and
suffering.
Everything has common characteristic,
That is beginning, existing and ending.
Nothing lasts forever.
Extreme attachment will bring about severe suffering and
pain.
Because all things will go according to their cause.
Not according to what we want it to be.
Wise one will not be attached to the physical body.
Everything appears to wisdom is happening and ending.
There is no certainty in anything.
The more one becomes attached to anything, the more
trouble one will get.
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Chapter 41
Modernisation based on morality lasts.
Without moral, nothing lasts.
Without merits, wealthiness and happiness will not last.
Will be destroyed sooner or later.
Person with no moral always destroy oneself.
Need not wait for others to harm.
Wickedness destroys itself.
Rust comes from iron and eventually destroys iron.
Evilness in the mind will harm oneself.
If we do not kill it, it will kill us.
Keeping it will harm oneself badly.
Do not hesitate to bring Dhamma to mind.
Day and time is not worthy by itself.
It is worthwhile to practise good deeds and avoid bad
deeds.
Nothing is comparable to goodness.
Nothing is destructive compared to evilness.
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Chapter 42
Beautiful flower,
Give life and freshness to the world.
When men are born,
They should try to make themselves useful to the world.
Do not waste your lives.
Man is worthless by himself.
But is worthy by what he does or gives to the world.
Selfish people are useless.
Their births and deaths are meaningless.
Make yourself useful according to your ability.
Contribute mightily if you can.
Then you will become valuable and worthy.
The joy of bringing happiness to others will last.
The joy of taking advantages of others will not last.
You are worth nothing if you do not make yourself useful to
the world.

45

Chapter 43
A disciplined mind brings happiness.
Among all things that can be trained, human is the best
choice.
He who disciplines himself is highly valued.
Discipline oneself is to discipline one's mind.
Because the mind is the master and the body is the
servant.
If the body is healthy but the mind is not, everything will fall
apart.
Even if you have everything, but if the mind is not
disciplined, everything has no meaning.
One should not spend life idly.
One should discipline one's mind with morality, meditation
and wisdom.
A discipline mind becomes more worthy as the days go by.
Do not waste time.
Meditation is necessity to human mind.
So one must concentrate on meditation.
The consistency of the mind will lead to success.
A man who disciplines himself is highly valued.
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Chapter 44
Plough the field before hunger strike.
Dig the well before your throat run dry.
Do not wait for problem to come up before thinking of
solution.
Put oneself on the right path.
Train oneself consistently.
Do good deeds.
Learn dhamma diligently.
Practice hard and never give up.
Discipline one's mind and never give up.
Doing merits all the time.
Keep to Buddha, Dharma, Sangkha.
Listen to dharma and spread dharma.
Praise the good one, respects learners.
Make friends with good companion and avoid bad
company.
Life and mind will be problem free.
Will meet prosperity all the time.
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Chapter 45
Proving oneself by spending one's lifetime doing good
deeds.
A good horse is judged by distance, a good person is
judged by time.
Do good deeds till you die.
Meditate seriously for a lifetime.
Carry on diligently till your last breath.
Make merits consistently till your body falls apart.
What is the meaning of birth and death in a lifetime,
If not in spiritual progress.
The pampered body will be abandoned.
None of your belongings can follow you to death valley.
Even your loved ones will not join you in the coffin.
Worldly visions are illusions.
The core of virtuousness is in your heart.
Which is better, seek for the truth or the illusion.
Life is worthless if you are stuck with illusion.
Wasting time in birth and death cycle.
Truly a wasted lifetime.
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Chapter 46
Getting things easily without putting in effort,
Will destroy one's ability.
Unexercised muscles will get weakened.
Man lives comfortably, ceases to use his brains, will
become stupid.
Pampering and spoiling kids with everything,
Will end up destroying them.
To teach a person the way to manage his treasures, is to
first teach him how to find his treasures.
If he does not know how to find his treasures, he will not
be able to manage it.
One has to work hard for something before one can
cherish it.
Only through hardship will a man learn how to cherish his
hard work.
Spoiling a person will eventually destroy him.
Man who creates the world will become invincible and
talented.
Man who consumes the world will become weak and
helpless.
A slipshod person will not succeed in life. Endurance pays
off.
Do not be discouraged by problems and obstacles.
Problems and obstacles will create man above men.
Hard work creates great man.
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Chapter 47
Make judgement base on dhamma,
That is called justice.
If not, chaos in the world will not cease.
When making decision,
No matter personal,
Or involve other,
Must be explainable by dhamma.
Decision must be compatible with dhamma.
Chaos will cease.
Action leading to unrest will cease.
Every decision made must be based on dhamma or else
disaster will follow.
Major decision make unfairly will lead to chaotic situation.
Unfair decision,
Will lead the public to calamity.
That majority set the land on fire.
Make decision base on dhamma will bring the world
peace.
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Chapter 48
A very smart person will pretend to be dumb.
When time is ripe, he will show his ability.
When belittled, he would not take it to heart.
When ridiculed, smart person will take it as a test.
Ridiculous words are encouraging.
Beware of flattering words.
Being lifted up too high will risk falling.
Good and evil are within us.
Not in the flattering words or gossips.
Abstain from evil, maintain merit making.
Constantly purify your mind,
Even though you are amidst evilness.
Creates goodness for mankind,
Without asking for anything in return.
Creates enormous good deeds,
But be humble in doing so.
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Chapter 49
Talkative one can be easily judged.
Solemn one is hard to predict.
Do not anger a quiet person,
Because it is hard to defend oneself from him.
One who does not express oneself,
When enrage will explode.
Avoid being enemy to the quiet person.
Detour if you can.
Make peace if possible.
Forgive if you can.
Bright one will struggle to make friend.
Every new friend you make will reduce one enemy.
But strong ego will end up in destruction,
Easily cause misunderstanding.
Bring down ego and life will be happy.
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Chapter 50
Do not take advantage of others.
It is better to be an honest person than a cheater.
It is better to be a person who sacrifices rather than an
advantage taker.
Wicked deed will not go unnoticed.
Ghosts and angels will announce it.
A dead cheater will turn into an intestine-eating ghost.
The fruit of cheating in the earthly world will not last.
Must suffer endlessly in hell.
Be strict with your merits.
It will shut down all doors to hell.
None believers in death and rebirth will meet calamity.
None believers in hell and heaven will suffer tremendously.
None believers in goodness and badness will end up in
hell.
Having no faith in Buddha, Dhamma and Sangkha will
render the person helpless.
Be careful and struggle to do good deeds today.
Do not wait till death knocks on your door.
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Chapter 51
Great man,
Progresses himself from hardship.
Trains himself from rags,
Hence earns great achievements.
One who practices in comfort,
Gains little and slow progress.
Comfort opposes ability.
Critical situation creates heroes.
Normal circumstance makes ordinary man.
When abused and ridiculed,
A hero is trained to endure.
When bullied and abandoned,
A learned person takes this chance to practice his
steadfastness to his principles.
Do not wait hopelessly,
Will miss opportunity to be a great man.
Before heaven assigns a heavy duty to anyone,
The chosen one will have to endure tremendous tests.
Torturous practice will guarantee a good future.
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Chapter 52
Fame and fortune are similar to flower blooms.
No flower can bloom forever.
When withered, no beauty is left.
This world does not last forever.
Even our lives will end one day.
Fame and fortune are just the shell of life, not the core.
Once dead, only good deeds remain and are remembered.
Life does not last forever,
But merits will be remembered and honored forever.
Do not be carried away,
Human body will not lasts.
Life is short.
Accumulate good deeds,
And make merits.
Fame and fortune do not last. Only good deeds last.
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Chapter 53
Human calculation cannot fight karma.
Even though well planned,
Only the worthy one receives the credits.
Doing good deeds is better than cheating and lying.
Dishonesty gets nothing in the end.
The man who does good deeds will overcome all others.
In the deepest part of the human mind,
A good man is satisfied when he gets treasures,
But a wicked man is not.
Ghosts and angels support good ones.
Good deeds will keep them from harm.
Merits will make them happy.
Do good deeds seriously,
And there will always be a way out.
Do not do good deeds to show off.
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Chapter 54
A benevolent person
Will always struggle to sacrifice
He is willing to give up even the love of his life,
Because the love of giving is greater than any treasures.
The more one gives, the more satisfaction one gets.
Have great faith in giving.
Desire to give than to take.
Create tremendous job but do not take any credits.
Willing to help but take no praise.
Lead simple life without fame and honor.
Retreat from the bustling city,
Even though in the midst of success.
When the time is right, he retires without second thought.
Lives like a hermit.
The rule of nature states that everything comes and goes.
Nothing belongs to us.

57

Chapter 55
Choose simply for self usage,
But be meticulous in choosing for charity giving.
You get what you give.
Give bad things , you get bad things in return.
Give good things, you get good things in return
The outer world is like a mirror
What we send out will reflect.
For the wise one, nothing exists.
Do unto others as you want others do unto you.
To give is to receive.
To sacrifice is to prosper.
Desire to give more than to receive.
Wise person will strive to make merits.
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Chapter 56
When the heart is overfilled with happiness,
It is like building a big room for the mind,
Which is full of comfort and happiness.
To be generous makes one happy.
Look at the world with mercy,
Good thought leads to happiness.
The thought of wanting ends in getting nothing.
The thought of giving ends in getting everything.
Desire brings hunger,
Leads to restlessness.
When unhappy you lose everything,
The thought of giving fills the heart with joy.
Immerse one's soul with inner peace.
Happiness is everything.
Without happiness everything is nothing.
Desire to take bring hunger,
Desire to give bring inner peace.
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Chapter 57
Where there is a will, there is a way.
Focus on problems.
The solution will come to one who pays attention.
Blankets are sold in freezing places,
Cold water is sold in burning places.
Where there is a problem, there is a solution.
Where there is a problem, there will be a problem solver.
Where there is sickness, there will be a doctor ready with
medicine.
Do not give up because of setback.
Do not lose heart when fate strikes.
Problems will teach you lessons.
Problems will create ability in problem solving.
Problems will increase the worth of diligent person,
But problems will drown a lazy one.
Cheer up and be strong,
Every problem has a solution.
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Chapter 58
When face with a piece of white cloth,
The crowd will stare at the stain.
A black spot on white cloth is a big matter.
The dirty stain on black cloth is ignored.
The righteous one must strive to make merits,
And maintain a pure mind.
But do not announce your pureness.
If announced people will find fault.
Many people will dig into your past.
That is why announcing your pureness brings trouble.
The meditator must maintain the mind as pure as white
cloth,
But be humble like a rag.
Do not be boastful.
Announcing of pureness will bring great evil.
The clever one must not be boastful.
The enlightened ones are always humble.
Humble words sound like soothing music to those who
hate us,
While those who love us will admire us more than before.
The clever one will not boast.
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Chapter 59
Human life is like a wave in the sea,
Sometimes go up, sometimes come down.
When it drops to the bottom will rise.
When it reaches the top will come down.
Sometimes happy, sometimes sad.
When face with ultimate pain, happiness will come.
When face with ultimate happiness, pain will visit.
Life is ever changing.
Do not get excited when you get lucky.
Be careful.
Be ready to descend gracefully.
Do not feel sad and lonely,
When meet calamity, do not lose heart.
Do what you have to do and prepare to ascend.
The unfortunate one is careless when luck knocks on the
door,
And gives up when fate visits.
Only you can decide to be fortunate or unfortunate.
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Chapter 60
Flock of chicken locked in narrow cage waiting to be
slaughtered.
So close to death yet unaware,
Still pecking and fighting for leadership.
People passing by looked with sympathy.
Chicken dear, death so near, yet still fighting.
Cannot find kindness and supports for others.
Humans alike are caged,
With two walls of birth and death.
So close that no one can escape.
Every man is a prisoner since birth.
Everyone has death sentence waiting for the judgement
day.
The world is a huge massacre field which does not
announce punishment before hand.
There are various killing methods and tools.
Foolish men still behave like chicken in cramped cage,
So close to death yet unaware.
Everyone should be kind and generous in helping others.
Do not take advantage of others.

63

Chapter 61
Life of a great man no matter how great,
Will come to an end.
Even the body will decompose and return to earth.
Not to mention worldly treasure.
Whatever we assume is ours are illusions.
Just like a play full of pretension.
Step down from pretentious stage and everything becomes
empty.
Live a life well. Do not be materialistic.
To be materialistic, one would waste a chance of learning
Buddhism.
Materialism makes one lose one's mind.
Nothing belongs to you.
The enlightened one will understand that nothing last.
The enlightened one will see that everything has an
ending.
The enlightened one will see deterioration.
Physical bodies will not last. Death is ultimate end.
Making merits. Maintain chastity.
Because all birth end in death.
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Chapter 62
All the treasure of human world,
Come and go.
We come empty handed.
We go empty handed.
All treasures are illusion.
Do not get carried away when treasures are in hand.
Those treasures are not really ours.
Use those treasures to do good deeds.
We can depend on good deeds when death comes.
Do not be sad when treasures are gone.
They are not ours from the beginning.
The act of losing is the fact of life.
Use it to gain higher inner self.
Be realistic to understand that nothing belongs to anybody.
Everything just comes and goes, nothing last.
Be emotionally ready when death comes.
Do not waste a life time doing nothing.
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Chapter 63
Nothing in the world is lasting.
It changes all the time.
Always be aware of uncertainty.
So you will not be very disappointed when things change.
Even mountains can change.
The river can change its course.
Human mind and heart changes more easily.
Never depend on other too much.
If he changes, we will be taken by surprise.
What is assumed to be certain can be uncertain.
Do not seriously hope for anything.
Strive to rely on yourself.
Never depend on others too much.
If he changes we become handicapped.
The best thing is to rely on yourself.
Do not put too much hope for anything.
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Chapter 64
Learned man is an open person.
Conceal his good deeds.
That is to be humble.
Do more good deeds, boast less.
Do more good deeds, expect nothing in return.
Do more good deeds, demand less.
Because kind hearted person will always want to help
others.
Giving without expecting anything in return brings the
peace of mind.
Which is the happiness that money cannot buy.
An open person,
Will conceal his good deeds.
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Chapter 65
When the society's moral standard deteriorates,
Bad people will use it as excuse to do evil.
Educated person will take it as a good opportunity,
To strengthen oneself against evil influence,
By focusing himself in moral righteousness.
Some people blame the surroundings for bad actions.
This person has no morality.
Piles of garbage follow the current.
But a boat can be steered.
Let them call you a floating corpse,
Or let them call you human.
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Chapter 66
Peacefulness is eternal happiness.
Get excited then become sad.
Get joyous then become lonely.
To hope for something and to be disappointed by it.
Feel glad and then feel bad.
To be famous and then become unknown.
To be well known and then become totally abandoned and
ignored.
The more you press the coil of the spring to the left,
It will bounce more to the right.
The centre point is the balance spot.
The long lasting happiness is based on life satisfaction.
It is fruitless to search .
When one stops searching, one will find it.
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Chapter 67
There is no certainty in every molecule of life.
Every static molecule is movement.
Everything in the world depends on changes.
If there is no change, all worldly action will stop.
Nothing in the universe escape change.
The root of nature states that nothing is stable.
Only the mind that runs wild refuse to accept reality.
It would become low level spirit.
Worrying with the ever-changing situation,
While it is actually the action of nature.
Nothing in the world last.
All changes take place for a reason.
Due to lack of intelligence, the mind refuse this truth.
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Chapter 68
Mostly people see our outer shell,
Unable to see through the heart.
Praises and criticisms can only be made about the outer
shell.
Being pretentious can earn you praises.
Doing good deeds unannounced might be mistaken as evil
deeds.
One should fully understand Dhamma.
Do not be glad when one is praised.
Do not be sad when one is criticized.
Do not expect only admirations in life.
Do not take criticisms as problem in life.
Be steady as a rock and generous at heart.
If you care too much about what people say, you will not
have a fruitful life.
Have confidence in doing good deeds.
Let virtue be the core of your life.
Just do what is morally right.
Do not be a receiver all the time.
Always do your duty with righteousness.
Do not wait for public acceptance.
The public does not see the real you.
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Chapter 69
The person digs and waters the roots of the trees.
But he does not wait for the roots to bare fruit.
Do good deeds at the roots, but the result will come from
the branches and leaves.
Do good deeds but do not expect anything in return.
Do good deeds to upgrade one's mind.
The person with good mind will gain everything from
everyone.
The wise one will not expect any form of reward.
The person who sees that roots do not bare fruit, stops
caring for it.
He is too stupid to be a gardener.
The person who sees that our good deeds are not
appreciated, will stop doing good deeds.
He is too stupid to be a good man.
Do good deeds for the sake of doing good deeds.
The person who gives without expecting anything in return
will be filled with joy.
The person who gives and waits for the reward will be sick
of waiting.
Do good merits to improve one's mind.
Give for the sake of giving. Do not wait for anything in
return.
The person with good mind will gain everything from
everyone.
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Chapter 70
The person who covers the back of Buddha's statue with
gold leaves,
Will not announce his action to anyone.
He gives without demanding anything in return.
And does not take any credit for it.
He does good deeds without wanting any recognition.
He creates but do not claim ownership.
He is willing to give more than to take.
He does good deeds just for the sake of doing.
He does not claim any credit for anything that he does.
He is satisfied by his dedicated actions rather than taking
credit for it.
He can sacrifice even the most loved thing of his life.
Desires to abandon more than accumulate.
He stays out of the limelight doing good things for the
public.
The fruit of his dedication brings peace to all mankind
without him making his appearance.
Sacrificing is the highest goal in life.
Nothing else matters.
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Chapter 71
Do not make people lose face.
Do not embarrass others intentionally.
If you do so publicly,
You would be hated for life.
Do unto others,
As you will others do unto you.
Everyone has feelings, no matter how unfortunate they
are.
Do not bully the less fortunate.
Good and bad karma exist.
You reap what you sow.
Be sympathetic.
All of us are humans. All have feelings.
Put yourself in other's shoes.
Forgive if you can. Stop bullying others.
Forgiveness is the highest level of good deeds.
Even our Lord Buddha praises the act of forgiveness.
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Chapter 72
One who creates social harmony should be credited and
respected.
One who creates havoc should be blamed.
Compromise to stop conflict.
Help to bring togetherness in society and end the
differences.
Accept the differences.
Compromise.
Speak to bring unity.
Do not be sarcastic.
That is to carry rumours from one side to another.
Even if it is the truth but avoid telling it if it would cause
conflict.
It would be a sin if they break up because of this.
Unity brings peace and happiness.
Disunity brings war.
Sarcastic words may cause the death of millions.
It is sinful to spread rumours which creates disunity.
Wise one only speak to bring unity.
Avoid spreading rumours because it is like spreading
deadly poison.
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Chapter 73
One who has superb power,
Will react in a controlled manner.
Because endurance is the most powerful weapon of all.
Sakka Deva has heavenly weapon,
Which is the result of his past good deeds.
Endurance is most powerful.
One without endurance becomes powerless.
Will fall deep down into the realm of helplessness.
Buddha praises endurance,
As the teachings which make one elegant and powerful.
To progress in Dhamma, one should practise endurance.
To degrade, just follow your emotions.
Hell is the destination of one without endurance.
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Chapter 74
Do not punish anyone just to be emotionally satisfied.
If so, the punishment will be useless.
While punishing him, should give him a chance to turn over
a new leaf.
Destroy one bad person,
Or change a bad person into a good one.
Which is more worth while?
Before carrying out the punishment, one should be
merciful.
Then one will see the method to assist that person to help
him turn over a new leaf clearly.
Destruction is easy.
Creation is difficult.
The merciful heart is forgiving and understanding,
Desires to salvage more than to destroy.
This world is full of cruelty,
If possible,do not add any more cruelty into this world.
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Chapter 75
Do not judge the book by its cover.
Everyone has his hidden ability.
Waiting for the right time to express himself.
Look at the world contentedly.
Do not think that people around you must be useful to you.
If they are not useful,
But they do not create problem that should be enough.
We should be thankful if someone scold us instead of
hitting us on the head.
Look at the world wisely and you will see that everything
has its value.
Everything is valuable to us.
Wise man will create opportunity when meet with tragedy.
Hence he is psychologically healthy all the time.
Let the problem attack you externally.
Never let it come near your heart and mind.
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Chapter 76
The scholar may be full of wisdom,
But he is willing to act stupid when forced to use his wit in
the wrong way.
When abused by the evil man, he takes it as a compliment.
When praised by the evil man, he takes it as a sign of
warning.
The compliment from a scholar is good, but his criticism is
even better.
Criticism of a scholar is highly valued.
A wise man seeks a mentor for criticism.
A stupid man seeks a mentor for compliment.
The one who is afraid of sins will struggle to correct
himself.
Reminding himself to improve all the time.
He appreciates every good deed no matter how small.
And is fearful of punishment in every sin no matter how
small.
Therefore one must be careful.
Admit defeat on the outside, to gain victory over one's
mind.
Ignore all negative responses and remain faithful to
virtuous belief.
Eager to do only good deeds.
The Lord Buddha's teachings is eternal.
To be in trend, do only good deeds and avoid evil deeds.
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Chapter 77
The type of friends you make, shows the type of person
you are.
Choose your friends carefully.
Make friend with a monkey, you will become a monkey.
Make friend with a human, you will become a human.
Make friend with an angel, you will become an angel.
Make friend with an evil man, you will become evil.
Make friend with a good man, you will become a good
person.
Make friend with a virtuous being, you will become a
virtuous being.
Keep away from bad company, like you will avoid ferocious
animals.
Look for good company, like you will look for precious
gems.
Bad company will bring us down.
Good company will bring us a bright future.
Have faith in great company.
Search for the righteous one with morality.
Listen to him and pay deep respects.
Accept his teachings and follow strictly.
Follow his footsteps.
Search for great company and pay him due respects.
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Chapter 78
If one let the desire run wild,
That person will be in deep trouble.
When he is in need of anything, he must satisfy it.
When bored, he abandons it immediately.
This means a mental breakdown is near.
If you want to be normal, learn to be more tolerating.
Do not spoil oneself.
The act of satisfying the urge is like quenching the thirst
with sea water.
Be satisfied with what you have.
It is not good to have everything according to your wish.
It is harmful.
Simple life is peaceful.
To heal oneself from a nervous breakdown, learn to
persevere and stop the urge.
The insane man is temperamental.
He will stop at nothing to satisfy his needs.
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Chapter 79
Worldly treasures mean nothing if you have no virtue in
your heart.
High worldly status is valueless if you do not understand
Dhamma.
Worldly treasures are useless once you are dead.
The wise man strives to practice Dhamma,
And cherishes the chance of encountering Buddhism.
The occurring of Lord Buddha is extremely rare.
Ladies and gentlemen, be alert and extremely careful,
What is the use of merry-making when the flames of old
age, sickness and death are burning brightly?
The physical body does not last, only death lasts.
All of us will die eventually.
Think carefully what you can take with you when you die.
Strive to practice Dhamma.
Strive to accumulate merits, give alms and practice
meditation.
Do not let time pass by in vain.
As time passes each day, we are closer to death by
another day.
The physical body does not last, only death lasts.
Are you prepared?
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Chapter 80
There is no hiding place in doing evil.
It is impossible to do evil without anyone knowing.
Angels and ghosts are keeping watch.
We know what we do.
The one who does evil has no self respect.
He has no respect for righteousness.
Ghosts and angels are murmuring,
But the culprit is unaware.
His account in hell is recorded in detail.
But he is still unaware.
He covers his ears and steal the bell,
Misunderstanding that the bell does not ring.
But everybody else hears the bell echoing.
Do not be sad if nobody notices your good deeds.
Do not be glad if nobody notices your evil deeds.
Are you not a somebody?
ll are prisoners waiting for death sentence, why hurt one
another.
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Chapter 81
Be gentle when it is time to be gentle.
Be tough when the time comes.
If you are gentle all the time, you will lose.
If you are tough all the time, you will be defeated.
When it is time to fight, fight.
When it is time to give up, give up.
When it is time to attack, attack.
When it is time to retreat, retreat.
The best tactic is to be flexible according to the situation.
All rules are fixed. Discretion is not.
Rules are followed and used.
But discrete consideration should be applied to real
situation.
Discipline and wisdom hand in hand work very well.
Hasty actions will lead to failure.
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Chapter 82
A rich man or a poor man is not judged by money.
Judges him by looking into his inner self.
A satisfied mind makes a man rich, a starving mind makes
a poor man.
When desires arise,
This man is never satisfied.
This is a very poor man.
When the heart is satisfied,
The man is happy with what he has.
This is a rich man.
We are born empty-handed and will die empty-handed.
The life balance sheet is similar in every man, no profit no
loss.
The difference is in the mind.
A stupid man lets desire conquer him.
Allows himself to be the slave of desires and suffers
terribly all his life.
Even when death comes, he dies empty-handed.
A stupid man becomes the slave of desires.
The truth is revealed when he dies.
He cannot take anything with him at all.
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Chapter 83
Behave according to the circumstance.
Be serious if the need arises.
Be flexible if the need comes.
It is like rowing a boat in strong current.
Be tough when the need arises.
Be gentle when the need comes.
Aggressive leads to destruction.
Submissiveness results in no work done.
It is the art of adjusting.
Extremity is useless.
Keep a firm and steady mind.
Fulfill your duty the best you can.
Do not be discouraged by obstacles.
Adapt according to the situation.
And everything will turn out fine.
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Chapter 84
When you go astray in life,
The sky may burn bright but the mind is blind.
Reject the truth and see only illusion.
Think of castles in the air, reject reality.
Actions controlled by desires not reasons.
Becomes bias, lose sense of justice.
Fool others and oneself.
Uses instinct instead of wisdom.
Becomes slave to wickedness, ignores morality.
Accepts what you like, rejects what is right.
Becomes crooked even in the bone.
Believes oneself is above all rules.
Only cares for instant relief, ignores consequence.
Hence disaster awaits.
Prosperity is out of reach.
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Chapter 85
The acts of kindness brings happiness.
You are happy. I am happy.
Anger brings pain and suffering.
You suffer. I suffer.
You receive the result of your action.
You get what you give.
Helping others is like helping yourself.
Hurting others is like hurting yourself.
This world is like a gigantic mirror,
Reflecting actions back to the doer.
Believe in karma.
Do good get good result. Do bad get bad result.
Do not think evil deeds will make you happy.
Do not think do evil will get reward.
Karma.
The cart follows the bull.
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Chapter 86
The enlightened one will strive to do merits.
Merits is essential to the mind,
Like blood and flesh is essential to the body.
The wise one sees the value of merits.
The stupid one does evil deeds without thinking,
Due to lack of wisdom.
The stupid one accumulates the causes of all troubles.
That is bad karma.
Good karma leads to prosperity.
Wise man never stop doing merits.
Stupidity leads to wrong doings.
Lacks of wisdom leads to evil deeds.
Thoughtlessness leads to selfishness.
Takes advantage of others because unable to differentiate
right from wrong.
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Chapter 87
An open-minded person does not reject things easily.
Can accept even things that he dislikes.
The ocean is mighty because it receives various streams.
One who seeks large enterprise should ignore personal
dislikes.
Do not focus on one's point of view.
Must combine and coordinate public opinions.
Accept good suggestions even though one dislikes the
person who suggests it.
Put aside personal dislikes and rewards people according
to their work.
Punishes one's close friends fairly even if they do wrong.
To accomplish a great project one must have other
people's acceptance and support.
Win the public over by one's fairness.
Win the person's heart and he will be on your side.
Without the public's heart and support, no job can be done.
Responsibility must come first before personal likes.
Do not be selfish.
A selfish person gets smaller and smaller.
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Chapter 88
When the mind is corrupted, failure is the result.
Unknowingly harm oneself from the start.
Corrupted thoughts are terrible. To put it into action is
disaster.
Evilness is independable.
Evilness is unlovable.
Worst bandits still look for an honest man to be by his side.
Even the wicked one still wants the best.
Evilness is unwanted.
That means the evil man does not love himself.
Evil man destroys himself by evil action.
No wise man will do so.
Hence evil men are stupid men.
Because lack of wisdom, he does evil.
Because of stupidity he does corrupted action.
Wise man maintains his righteousness like the salt
maintains its saltiness.
Do no wrong even when you are tempted.
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Chapter 89
Negatives desires in our heart are like bandits,
Ready to rob our life.
Accumulate negative desires is like having a pet tiger.
Evil in the heart is a time-bomb in the bedroom.
Do not let the negative desires infest the mind.
Body waste no matter how small, give off terrible odour.
Evil no matter how small, can create suffering.
A pinch today may become a hugh pile in the future.
Therefore the wise one will not ignore small matter.
And will have faith in merits no matter how small.
He sees the harm in evil no matter how small.
This is to be aware of carelessness.
The lord Buddha praises those who are careful.
The careful ones will reach their religious goal.
The careless ones are the living-dead.
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Chapter 90
When faced by unlucky break in life,
One must learn to endure.
And work harder.
Worldly obstacles are nothing to be afraid of.
Only fear the lack of endurance in a man.
Mountains can be destroyed.
Ocean can be crossed.
The sky can be reached.
The sea bottom can be dived.
Hence man must not be discouraged.
Helplessness is useless.
Discouragement does not help any man.
Pick yourself up if you trip.
Pick yourself up if you fall down.
Nothing is more scary than lack of perseverance.
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Chapter 91
The man who gets carried away by happiness will meet
with misery.
He who accepts religious teaching will meet with
happiness.
The exit of misery is happiness.
The exit of happiness is misery.
Emotions are happiness, suffering and neutrality.
Change according to reasons and surrounding factors.
The enlightened one sees that emotional feeling has no
infinite ending.
He is tired of clinging on to the physical body.
Emotion changes.There is no ending to happiness,
suffering and stillness.
The wise man will step back and withdraw from emotions.
Because he knows nothing lasts forever.
Cling on and be miserable. Let go and be free.
End the desire for emotional feeling.
Remain in the state of neutrality and awareness with no
connection to the world.
Accept but do not get attached.
Free oneself from desire.

94

The Eleventh Direction

Chapter 92
A glorious biography of a hero is based on his
accomplishment.
The hardship that he experiences is highly valued.
Greatness is not measured by inheritance.
Greatness is not measured by luck.
A hero is worth by the hardship that he goes through.
Enemies, obstacles and problems act as ladders that bring
him higher.
Droplets of sweat, blood and tears act as stimulants.
Perseverance and endurance are his weapons.
He trains himself through hardship.
Positivity acts as traveling companion.
The ability to fulfill a duty will bring pride.
Ignore the consequences.
Eager to put into action rather than stay idle.
Wants to be exhausted creator.
Do not care for reward.
Live to create benefit for the public,
Without asking for any credit.
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Chapter 93
Human calculation cannot fight karma.
Karma has full control.
Nothing can stop karma.
Good karma acts as a miracle support.
Bad karma will destroy everything.
Do not be happy by the result of making bad karma.
Do not be sad by the thing you loose because of doing
good karma.
Do not get carried away doing bad karma.
Repent.
Accumulating bad karma will shut off spiritual progress,
When incarnation comes, one will be degraded.
Correct mistakes today,
It would be too late to repent in hell.
Failure in repentance will bring terrible consequences.
Facing the overcrowding hell with bloody tears.
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Chapter 94
One should have dhamma.
Be virtuous.
Accumulate good merits like termites accumulate earth.
Little by little and it becomes anthill.
Do not stop making good deeds.
Do not stop making merits.
As long as you are alive,
Continue to make merits.
A meritless life,
Is a wasted life.
Wasted lifetime.
Life is worthwhile because of making merits.
It is not valued by decomposing body.
It is not measured by the pile of treasure left behind.
Only good and bad merits accompany you in death.
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Chapter 95
Look for true friend who can advise you.
Then humbly accept his advice.
Wise one search for mentor's criticism.
Believing that mentor's criticism is precious like gold.
It is the right path to progressive life.
Stupid one search for mentor's praise.
His stupidity makes him boastful.
Shamelessly belittle his mentor.
When the stupid sees dog waste and gold put together
side by side,
He will wrap up the dog waste and take it home.
Ignore the gold.
Due to lack of wisdom, he is boastful.
Reject all advice.
And treasure his stupidity.
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Chapter 96
Nothing in this world is perfect.
Let wisdom search for usefulness from mistake.
From this point of view, the mistake is no longer a
weakness.
Have positive attitude and be happy.
Do not worry about unforeseen problem.
Treat this problem as the grinding stone that sharpens
your wisdom.
Transform problem into knowledge.
Too much comfort will reduce intellectual ability.
Wisdom comes with problem.
Problem leads to wisdom.
Why be afraid of problem?
Do not be hysterical when face by problem.
Compose oneself.
This bring forth wisdom.
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Chapter 97
To gain anything in this world,
Exchange it with virtue, perseverance and sincerity.
People's heart can be softened by virtue.
People's heart can be hardened by evilness.
Deep down inside everyone submits to good man.
Nobody will yield if they have never been touched.
People are touched by goodness not evilness.
Wise one will strive to make good merit.
Ignoring negative stimulant.
Bad people destroy themselves first,
Then they destroy others.
Evilness in the heart will destroy the owner first.
Stupid people willingly accept evilness to the heart.
Wise one is ashamed and afraid of bad deeds.
He sees the penalty of evil in his heart is worst than any
evil spirit.
The one who maintain virtues in his heart is like protecting
everything in this world.
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Chapter 98
When create greatness for the world,
It is something that we should do.
Do not expect any credit.
Good deed is what we should do.
Good deed is what we must do.
Good deed is something that we should do and have to do.
Therefore do not expect any credit.
Refrain from doing good deed and life will be in trouble.
Doing good deed is the greatest thing in life.
Why expect any reward from doing so?
Wise one has great faith in doing good deed.
He does good for the sake of goodness.
He does not want anything in return.
He does not do good deed for the sake of fame and
fortune.
Let the goodness in the heart create world benefit,
Without expecting anything in return.
What else do you need when you have a chance to do
good deed.
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Chapter 99
Physical body,
When sees through the normal eyes one sees male,
female, tall, short, black, white, beautiful, ugly.
But when look through the eye of wisdom, we are all equal
by element.
Equal by the four elements that is earth, water, wind, fire.
Equal by death.
Equal by being abandoned in the world.
Equal by inability to bring along.
Equal by suffering.
Equal by inability to hide from danger.
Equal by being the target of all sufferings.
Equal by inability to be the final sanctuary.
Equal by having no substantiality.
Equal by being unable to control.
Equal by having no self existence.
One should be weary, should be relaxed and should be
freed.
Stop being possessive.
Aim for Nirvana.
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Chapter 100
When face by troubles and sufferings,
It is the chance to reflect and correct the past mistakes.
When encounter by good fortune,
Do not get carried away.
When face by good thing, do not get greedy.
When face by good happening, control yourself.
Do not get carried away.
Think wisely when face with trouble.
Do not get carried away when your wish is fulfilled.
Do not over eat when face with favorite food,
Fill half the stomach.
When in love, beware of heartbreak.
Do not surrender your whole heart.
Do not throw yourself wholeheartedly when lure by
fantastic things.
Look around carefully.
Should know when to stop.
Too much of anything will bring trouble.
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Chapter 101
Be ready to create a cause.
Be creative.
Do not worry about the consequences.
Do not waste time eagerly waiting for the result.
Spend that time to create and develop a cause.
Remove the weeds and water the plants.
Do not anticipate the plant to bear fruit.
Go home and sleep after tending the trees.
Do not wait under the tree.
Spend one's time and energy for a good cause.
Do not worry about the consequences.
Consequence occur but not due to urge.
Consequence occur but not due to desire.
Desire and hunger tires out the physical body.
We can create a cause to prosperity without desires.
Can create a prosperity without evil desires.
The enlightened one can create good cause and distance
himself from evil desires.
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Chapter 102
The longevity of the world is infinity.
Human life is so short.
Comes and goes in a wink.
The occurrence of coming and going would stir the
emotional perception.
The existence of life is short.
No one has control of the world.
Just come and go.
Instant death bring changes.
Old age, sickness, and death is perceived by the learned
one.
Everyone passes through the world but no one can control
it.
Once born, be ready to face death.
Life comes and goes.
Do not be materialistic.
Do not be snobbish.
Understanding life one must be careful.
Do merits, aim for nirvana.
If one gets carried away, one would regret.
Human life is so short.
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Chapter 103
Philosopher would make known his weak point to public.
Because the more he conceals it, the more people want to
dig into his weak points.
Reveal it to all is better.
Then those people who wait to dig into his weakness will
be disappointed.
Then they will let him through.
To announce one's faults is a method of asking for
forgiveness.
It shows one's repentance.
People are ready to forgive those who repent.
On the other hand,
People like to dig into other people's closets looking for
skeletons.
Lord Buddha's teaching is magnificent.
So let us all be merciful, beg for forgiveness and be
forgiving.
We must accept our mistakes and repent.
A generous heart has great faith in good deeds.
He sees the goodness in small good deeds. Sees the
punishment in doing small bad deeds.
Be ready to accept your wrong doings and mend your way
under every circumstance.
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Chapter 104
One must not be over confident when meet with success.
One must not be careless.
Should reflect and search for one's blemish constantly.
Focus and improve oneself.
Do not be depressed by one's mistakes.
Dirty cloth can be washed.
Scrub and clean where the stain is.
Do not cry when you see the stain.
When one spots one's mistake, corrects it.
Do not just sit and be depressed.
Ignore your strong points.
Focus on your weak points and correct it.
Doing laundry, do not look at the clean spot.
Search for stains and remove them.
Do not get carried away by success.
Focus and strive to improve.
Do not waste time admiring your strong points.
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Chapter 105
Fill the jar with water ignoring the leak,
Is not worthwhile.
Giving alms but ignoring morality,
Is not worthwhile.
Pay attention to strangers but ignore friendship among
relative.
Beware that the new relationship is not worthwhile.
Pretend to be good on the outside.
Fame cannot conceal inefficiency.
Have high ideology but do not change one's bad habit.
Beware that the evil in the heart will swallow the ideology.
Strive to look good on the outside but fail to be good
inside.
The public will despise one's wickedness no matter how
good you look.
Spoil your wife and children ignoring parents' needs.
Beware, you reap what you sow.
Busy making money instead of making merits,
You will end up being a hungry ghost.
Care only for material, ignoring dhamma,
Beware, hell will be your next destination.
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Chapter 106
Ignoring principle to please other,
At first appear to be good.
But later will meet a lot of problem.
Keep to your principle firmly.
At first you might be ridiculed by other.
But in future you will be respected.
A woman who gives in to the man demand easily,
Would be looked down,
Even from that man.
We must remain steadfast to the principle.
If we insist on maintaining our principle, people will look up
to us.
If we give in to their demand, we will be a worthless
person.
They will look down on us.
Lack of principle is equal to worthlessness.
Morality is the best principle.
Insist on maintaining morality even under critical condition.
Lack of morality is equal to worthlessness.
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Chapter 107
Look into detail to examine a person clearly.
Even though he wants to deceive us, the small detail will
reveal his true self.
Looking into small details, will tell us more about a
person's characteristic.
When startled, he will reveal his true self.
When taken by surprise, he will reveal his true self.
The fake one will try to cover up big matter.
The small matter will be ignored.
Therefore, the person who ignores small matter is not a
good person.
A really good person will manage everything properly even
small matter.
Do not be tricked by facial appearance.
Do not make hasty judgement.
Take time to judge a person.
Do not overlook the small detail.
Small detail will reveal true self.
A really good person will remain constant even concerning
small matter.
Do not be fooled by big matter.
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Chapter 108
A person who does not really know anything deeply, will
talk in ignorant way.
When it comes to important matter he will talk in an
evasive manner.
When he does not know what to do he will try to be
amusing.
The more he talks the more people will realize that he
knows nothing.
One should keep quiet if one does not understand.
Do not make matter worse by talking too much.
Action will reveal that we know nothing.
Keep boasting and you will be looked down.
Better keep quiet and listen.
Talk less and listen more.
Admit your ignorance,
That will make you a clever person.
He who admits his own stupidity will be clever in future.
If you are stupid but still pretend to be clever, more
damage will be done.
Do not denounce oneself by bragging,
Or everyone will know that we are stupid.
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Chapter 109
Nothing in the world is certain.
If you understand that something is certain you will be in
trouble.
Something which is not broken yet is going to be broken
soon.
Something which is not extinguished yet is going to be
extinguished soon.
Physical body does not last.
Possessiveness creates great pain.
Moaning and groaning will take place when something
changes.
All form of misery start from possessiveness.
Possessiveness in physical body that one day must die.
Possessiveness in treasure that has to be separated.
Possessiveness in life which is going to end.
Possessiveness in earthly treasure which has to be
abandoned.
The act of possessiveness goes against nature.
The learned man strives to let go.
The more possessive you are the more misery you have.
Better let go.
Do not be possessive.
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Chapter 110
Wisdom is not the last virtue.
After wisdom is perseverance and endurance.
No matter how clever you are if there is no perseverance,
no job can be done.
If there is perseverance but lack of endurance, the job
cannot be completed.
Perseverance and endurance are very important.
Because it is the strength that help wisdom complete a job.
Having wisdom is like having sense of direction.
Perseverance is the strength that creates movement.
Having endurance is like maintaining the engine.
The one who has only wisdom is ill-fated.
Has a lot of knowledge but get nothing done.
He who seeks religious progressiveness must create
perseverance and endurance in his heart.
It will be a tremendous step towards successfulness.
Do not be lazy. Do not be weak. Learn to endure.
Or else you will be ill-fated and unlucky one.
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Chapter 111
A person with generous mind will have different point of
view.
Will look at people with kindness.
Will view people in positive way without finding fault.
Compare to normal people, he is ready to forgive.
Accept that this world is not perfect.
Does not expect that everything has to be perfect for
himself.
He does not get angry when things do not go according to
his way.
Take betrayal as a lesson.
Do not be sad when you are disappointed.
Be ready to accept sarcasm.
Even when you are aware of evil thoughts of others you do
not embarrass them by reveal it.
Be ready to accept criticism.
Do not think too highly of oneself.
Let others shine in the limelight willingly.
Look at the world with open heart, life will be less
miserable.
You will be happy and contented.
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Chapter 112
The first person we harm is ourselves when we have evil
thought.
Whenever evilness lurks there will be trouble.
If the evil is in our heart,
How could we be happy.
Wherever there is rotten stuff there is bad smell.
If the rottenness is in our heart,
Our heart will smell bad too.
Do not let your heart be dirty.
If your mind is dirty, how can your heart feels refresh.
Lord Buddha's Dhamma teaches us not to take advantage
of others.
That is the way to clean your mind.
Do not clean only the physical body.
The mind is the master. The body is the slave.
The mind is very important.
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Chapter 113
Be the honourable giver.
Give without expecting anything in return.
Give without expecting words of thankfulness.
Accept help with dignity.
Accept without getting the giver into trouble.
Do not be greedy.
Be appreciative.
Be grateful.
Be a mighty giver.
Desire to help with a heart that has unlimited kindness.
Desire to sacrifice for public interest and peacefulness.
Desire happiness for all kind of living things.
It is easy to accept all the time but it will make you lose
your dignity.
It is difficult to be a giver but it give you dignity.
Be a mighty giver.
When accepting maintain your dignity.
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Chapter 114
No matter how talented you are,
If you have attitude problem nobody will like you.
No matter how capable you are,
If you are wicked, nobody will respect you.
No matter how well qualified you are,
If you have no goodness in you, you are worthless.
Goodness is like salt.
Add in to keep things from rotting.
Lack of goodness leads to worms.
Lack of goodness you are worthless.
Strive to do good merit to make your life worthwhile.
Goodness will add value to your self-worthiness.
Last but not least, the one who is capable of doing good
deeds will win.
Goodness is worth more than capability.
Virtue has more power over destiny.
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Chapter 115
Wise one will always play safe.
He will always be on guard.
Keep himself away from harm.
The wise one will protect himself from harm even before
harm approach him.
Learn to admit mistakes with others.
Admitting your mistakes with others will gain supportive
friends.
Avoid getting credits along with others.
Getting credits along with others will earn you jealous
enemies.
Learn to share pain and suffering with others.
Sharing pain with others will earn you true friends.
Avoid sharing happiness with others.
Sharing happiness with others will bring you sarcasm.
Whatever does not belong to you do not accept it.
Whatever belongs to you, do not keep everything to
yourself.
Share it with others.
Do this often and you will have no enemy.
There will be friends to protect you from harm.
So this will protect oneself from harm even before harm
approach.
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Chapter 116
When you lose sense of direction,
If someone points out the right way,
His words has great value.
Quoting proverbs has great value.
It is like giving the person the right direction.
Words of dhamma that comes from anyone,
Has great value to the listener.
Angels will praise the proverbs.
Because these proverbs will lead the way to heaven and
Nirvana.
The map that leads to treasure is valuable.
Words that make no sense even accompanied by music
has no value.
Even spoke by the beautiful voice still make no sense.
Learned one will strive to quote proverbs.
Quotation of proverbs has great value.
Quoting, writing, spreading proverbs is great merit

119

Chapter 117
Man is reincarnated countless times.
Deep down in the heart he accumulates many old habits.
Some are good, some are bad.
No one has only good side.
No one has only bad side.
Maintain the good side and make it better.
Try to correct bad habits and weed them out.
No matter how difficult, do it.
Develop oneself to make it worthwhile that one has met
Buddhism.
If he does not correct the mistakes, he is worthless.
If he does not do more good deeds he will be worthless.
If he is stupid and evil as before, he is worthless.
He wasted lifetime.
Life should be better not worse.
Exempt from evil, create merits, do not be discouraged.
A long journey starts with a first step.
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Chapter 118
In a car there is an accelerator and a brake.
When the time comes to increase speed, step on the
accelerator.
When the time comes to slow down, step on the brake.
If you step at the wrong moment you will be in trouble.
Life works the same way.
Increase speed when you have to. Stop when you have to.
If increase speed alone without braking, you will be in
trouble.
If you press on the brake all the time, you will be like a log.
Use your brain at the right time and right place.
Speed up when the need comes.
Slow down when the need arises.
Halt when you have to.
When it is time to stop, be still like a log or stone.
Do not be moved by stimulant.
If you do not stop when you should stop,
You will interrupt your self progress and face a lot of
problem.
When it is time to stop, stop. When it is time to be satisfied,
be satisfied.
No plan is completed without the above rhythm.
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Chapter 119
Words spoken from the mouth come from the heart.
Positive words make the heart and mouth give off fragrant
smell.
Negative words make the heart and mouth give off bad
odour.
Nothing is difficult if we want to learn.
If you focus on learning, you can learn anything.
Learn to speak positively so you can make yourself a
bright future.
Learn to speak negatively and you will make your life
miserable.
Negative words are evil words which can be classified into
four types.
Tell a lie, that is to make untrue statement in order to
deceive.
To talk in a way that create a rift among people.
Use vulgar words to hurt people's feelings.
Talk nonsense.
Wise man should stay away from these four types of
negative words.
Bad habits must be corrected.
Evil words will destroy oneself.
The value of good words cannot be estimated.
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Chapter 120
Goodness is the foundation that helps to maintain stability
in human life.
Whereas evilness is the destroyer.
Evilness destroy everything everywhere.
Wherever evilness accumulate, that place is like explosive
place.
Which will destroy everything.
External protection is useless.
Evilness harm people from inside.
Formidable wall is useless if the enemy is inside the
house.
Evilness imbedded in anyone will destroy that person
severely.
The wise one strives to do good.
Goodness is the protection against deterioration.
Goodness acts as salt that preserves the heart.
Preserve heart
decomposition.
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Chapter 121
When human is born,
It is essential to have food.
Everyone must eat to nourish the body.
Dhamma is essential nourishment for the mind.
Healthy mind need nourishment.
Anyone who lacks dhamma will suffer.
Will be tormented.
Live in hardship.
Most human ignore the value of food for the heart.
This is because they lack wisdom.
Stupid one starves himself.
Without physical food, man will die of starvation.
Lack of mental food, lack of goodness will lead man to hell.
Even though still alive but lack of happiness.
Dhamma is essential to human life and cannot live without.
Lack of wisdom will think that dhamma is not important.
Like chicken which finds the gem but does not know its
value.
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Chapter 122
While carrying out your duty you have to take full
responsibility,
Do not let emotion take control.
Do not let your temper control you.
Do not let greed overcome you.
You must fulfill your duty to have a perfect result.
If you want to do it, do it. If you do not feel like doing it, you
stop.
If you are in the good mood, you do it. If you are in a bad
mood, you stop.
How can the job be completed.
Carry out your duty with responsibility, not eagerness.
Your life will be in trouble if you let eagerness conquer.
You will not succeed in doing anything.
No one will trust you.
Fulfill your duty accordingly with perseverance and
endurance.
Success will follow.
No matter how big the project is, it can be completed with
perseverance and endurance.
Responsibility is important.
Do not place importance on emotions.
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Chapter 123
It is bad to find fault with others.
The person who practice dhamma should not find fault with
others.
But should find fault with oneself.
Find fault with oneself to correct it.
Mental training is like rowing a boat against the current.
If you are slow you will be pushed back.
Our duty is to row our own boat.
Not other people's boat.
Be strict with yourself but flexible to other.
Then dhamma will progress.
If you neglect yourself but find fault with others,
Dhamma in your mind will wither and die.
Do not think that we are good.
Goodness is judged by self-progressing.
A single shower cannot keep you clean for the rest of your
life.
Make it a habit to do good deeds to progress yourself.
Only then you will be able to depend on yourself.
Therefore, we must find fault with ourselves to correct and
keep progressing.
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Chapter 124
Do not even think of rearranging and managing the world.
All goodness start with ourselves.
Firstly we must rearrange and manage ourselves.
If he is mean to us, we must be kind to him.
If he tricks us, we must be truthful to him.
If he is aggressive, we must be merciful.
If he is selfish, we must be generous.
Do not wait for other to do good.
The one who waits for other to do good first is the evil
man.
Good man is the one who purposely does good deeds.
Does not get discouraged no matter how the situation
changed.
Win over the evil one with goodness.
Win over stingy person with generosity.
If a dog bites you and you bite back, you will become a
dog.
Maintain goodness like salt maintain its saltiness.
No matter how situation change, the mind will not move.
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Chapter 125
On a sunny day,
People search for shade.
In a competitive world,
People search for kindness.
Kindness radiates peacefulness.
Taking advantage of one another creates pain and
suffering.
Intense competition creates restlessness.
Human needs more than just four basic foundations, that is
food, medicine, clothing and shelter.
But also needs a shady and peaceful place for the mind to
rest.
Honesty and sincerity bring peacefulness.
Kindness brings joyfulness.
Any place that lacks morality, is not suitable for living.
Spread morality far and wide.
The spreading of dharma makes the world peaceful.
The spreading of dharma is admirable.
This is the reason that makes the world peaceful.
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Chapter 126
Chopping wood,
The axe to use must be sharp.
But the pressure is also crucial.
Lack of pressure, the axe blade will not penetrate.
Wisdom is the axe blade.
Encouragement is the strength that chops the tree.
Wisdom alone cannot successfully complete a job.
Encouragement is a must.
Must be consistence, not give in to obstacle.
Endurance is a must.
Determine to move forward in dhamma's way.
Maintain steadfastness in your glorious goal.
Be sincere. Do not get distracted.
Only then progress in dhamma way will occur.
Encourage oneself to practice hard.
When you fall, get up and fight.
Do not be afraid of failure.
Where there is determination, success awaits.
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Chapter 127
Aggressiveness can be used as a tool of destruction.
But cannot be used as a construction tool.
An aggressive person,
Will not be able to complete any project smoothly.
And is unable to maintain anything.
The one who completes big project has a humble
personality.
He is flexible and ready to listen to other people's opinion.
A good leader should be a center of idea from community.
A good leader does not have to be bright.
But a good leader should know how to use clever people.
If he thinks too highly of himself, he will lose the
opportunity to use community wisdom.
The ocean lies low,
Therefore, it is the place where sources of water come
together.
The water hole is on a mountain top.
Therefore the water flows elsewhere.
Humility brings you advantages.
Aggressiveness leaves you with nothing.
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Chapter 128
Carry out your duty perfectly towards upper level, middle
level and lower level.
Upper level has more authority and should be respected.
Middle level is like us and should be treated with kindness.
Lower level is less fortunate than us and we should be kind
to them.
If you carry out your duty to perfection, your life will be well
balanced.
You will have shelter, home and a place in society.
Wise man carry out his duty perfectly, and fairly to those
concern.
Perfect duty carry out will act as a pillar.
Refuse to carry out duty, life will be in trouble.
The man who does not carry out his duty well, life will be
miserable.
Focus on your work and do it well.
If you do not do your job wholeheartedly, you will not be a
whole person.
When you promise to do something, do it.
Words alone are not sacred.
Actions make words sacred.
Do what you have to do.
Fulfill your duty and your life will be perfect.
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Chapter 129
Running is tiring.
Take a break.
Desires make us run non-stop.
Never satisfied with what you have.
Always wanting something new.
Control your urge.
Stop craving.
Do not be a slave to desire.
Do not be greedy.
Correct oneself.
Do not run madly after money, be thrifty.
Running after greed is like shadow chasing.
Useless effort.
Quenching thirst with sea water make it worse.
Be contented and life will be peaceful.
Do not struggle to satisfy greed.
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Chapter 130
Endless greed is poverty.
If you are greedy, you are never satisfied.
You will never be rich if you are greedy.
No matter how rich he is, a greedy person never has a
fulfilled life.
How can a dissatisfied person be rich in life?
A greedy person is never satisfied.
A greedy person can never be rich.
Do not judge a person by the way he appears.
Look deeply into the heart.
If your heart is satisfied, you are rich. If not, you are poor.
Do not judge wealth by material.
A narrow-minded person is the poorest.
A starving person is the one who never has enough.
A traitor is left with nothing in life.
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Chapter 131
The real dhamma is the language of the heart.
Not the language used in books.
True dhamma should be put into practice.
When put into action you will be able to experience deeply.
Practice dhamma and you will experience peacefulness.
A peacefulness and happiness indescribable.
Only the one who practices dhamma truly will experience
this.
The one who reads and recites dhamma will not
experience this.
To truly learn dhamma is to practice till the heart
remembers.
Put into practice with respect to the Lord Buddha's
teachings.
True dhamma teaches one to sacrifice.
Do not be possessive.
The taste of dhamma is the taste of sacrificing.
Let go and relax.
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Chapter 132
When the heart is evil,
The whole world appears to be enemy.
Suspecting everything around,
Even when sleeping will jump in fear.
Sleeping in the castle but feel like in hell.
Result of bad karma can be seen in present life.
One who thinks evil becomes evil,
Make the heart and mind become worse.
The thought of harming other will harm oneself.
The thought of accusing other is like accusing oneself.
The thought of destroying other is like destroying oneself.
When the heart is evil, there is no happiness.
Change the evil thought, the thought of taking advantage
of other.
Learn to be forgiving.
Do not take revenge.
Be tolerant, do not burst out in rage.
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Chapter 133
No water in any river can be compared to lust.
The main river can be filled when sources of water come.
The desire in the heart can never be filled like the river.
You can never satisfied your craving.
The more you tried, the craving increases.
Learn to discipline your mind.
Limit self indulgence.
Over self indulgence will create big problem.
Spoil oneself will bring havoc.
Set a limit.
Consume fairly.
Reducing consumption to create balance in life.
Lust come hand in hand with millions of problems.
Set a limit will help solve problems.
To have a peaceful life, one should cut down the desire.
Do not try to satisfy lust because it never stops.
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Chapter 134
The sea is mighty because it embraces hundred of rivers.
One should be humble in order to receive teachings from
wise one.
Humility enables one to have great wisdom.
Being arrogant and stubborn is the way to cherish
stupidity.
To progress one must accept training with respect.
To progress one must humbly endure tough training.
To be successful one must welcome criticism from
mentors.
No one is perfect.
Practice make perfect.
Dhamma teachings is the best.
Dhamma is the best way to discipline human mind.
Practicing dhamma is the best.
Criticism from mentor means the most.
It is the golden opportunity to come across Buddha's
dhamma.
Dhamma is the only thing you can depend in life.
The person who lacks dhamma will suffer and never find
happiness.
Let dhamma lead your life.
Dhamma is the best thing to depend on.
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Chapter 135
Whatever you do there must be a limit.
Too much of anything can be bad.
Searching for moderate level is called "Sappaya" in
dhamma language.
"Sappaya" means not too much, not too little.
This can be used to correct your weakness.
Each person has his own weakness.
"Sappaya" is the solution that helps correct our weakness.
To help us change our bad habit.
Wherever you are, whatever you use, whoever you are
associated with, make you have more bad habits,
That place, that thing, that person, should be erased from
your life.
But connection with any place, anything, any person, make
us a better person,
We should move closer to that place, that thing, that
person.
Even when kicked out one should be stubborn and refuse
to leave easily.
The most important is true friend.
Whoever can teach us dhamma and advise us,
We should visit the person often, showing highest respect.
Even when chase off, one should be stubborn and refuse
to leave easily.
True friends are hard to find. Treat them with respect.
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Chapter 136
The taste of lust is like the dog nibbling the bone.
Understood that the taste is heavenly.
But actually it is the taste of its own saliva.
Human has emotion concerning himself only.
Has no feelings from others.
Misunderstand that he receives exciting touch from other.
Actually it is his own feelings.
Therefore those who look for lust is fooled by nature.
For those who look for dhamma will search for the true
self,
By meditating and being aware mentally and physically.
Those who look for dhamma will find the truth without
being fooled by nature.
Those who look for lust will suffer.
Those who look for dhamma will find peace.
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Chapter 137
A life without treasures is without worries.
Without fame is without troubles.
Without honors is to be free from hypocrite.
To be free from talents is to be free from messy situations.
No matter how much you have, they will be gone one day.
Either before you die or after you are dead.
If you cling on too much, parting is painful.
We have to part with loved ones one day.
Nothing lasts forever. The one who rejects this truth is
really stupid.
Learn to accept.
Do not be fooled. Nothing lasts, or you will suffer.
Everything happens and dies out.
Nothing lasts forever even the physical body.
The one who ignores this fact will suffer.
Will be in deep trouble when the truth reveals.
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Chapter 138
Cancer that attack the body is deadly.
The attitude of seeing wrong as right is deadlier.
The seeing wrong as right make life go from bad to worse.
Misunderstand that there is no merit, no bad karma.
Misunderstand that death is the end of everything.
Misunderstand that there is no hell, no heaven.
Misunderstanding this, so reduce faith in merits making.
Take the wrong path, do bad deeds.
Think evil and fear nothing.
This is a terrible mistake.
This lead to disastrous results.
Make your life sink lower.
This will lead to hell.
The attitude of seeing wrong as right is deadlier than
cancer.
Whoever believe in this view will suffer terribly.
Walking into the abyss thinking it is the way to happiness.
Have faith in the Three Jewels that is Lord Buddha, his
teachings - dhamma, and his disciples.
Must accept that bad deeds will be punished. Therefore,
strive to do merits.
Good deeds and bad deeds exist as heaven and hell exist.
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Chapter 139
Criticism from wise man is like a gift from heaven.
The scoldings and teachings from mentor are music to the
ears.
Strict parents help children to grow up better.
To progress, one should try to get closer to wise man.
Be humble.
Open your heart to accept criticism willingly.
Human is like a log,
Without proper polishing and shaping, how can it be
beautiful.
Those who disrespect wise man are digging their own
graves.
Those who refuse to correct their own mistakes will have
dangers waiting for them.
The one who disciplines himself is the excellent one.
Be happy when scolded by wise man.
Do not be happy when praised by hooligan.
Stupid one approaches mentor for praises.
The wise one approaches mentor for criticism.
When mentors point out our mistakes is like they are
showing us the way to hidden treasures.
Search for the wise one and respectfully accept their
teachings.
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Chapter 140
First step for beginner is to discipline oneself.
You cannot move on without self-discipline.
You must understand your weakness in order to discipline
yourself.
You do not have to know other people's weaknesses.
Stop finding faults with other people.
Always be forgiving.
Do not count the mistakes of others.
Be forgiving to others, strict to yourself.
Find fault with yourself, not others.
Find fault with yourself, correct it in order to progress.
Do not be discouraged by your own fault.
We must first discipline ourselves,
Before we can discipline others.
If you know how to open up one coconut, the rest is the
same.
If you cannot open up the first one successfully, do not
start on the second one.
If you cannot teach yourself, do not try to teach other.
If you cannot swim, do not try to teach other.
Do not start on the second job before you finish the first
one.
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Chapter 141
Situation of the world carry on as usual.
A hot tempered person thinks the world moves too slow.
Situation of the world carry on smoothly.
A narrow minded person is afraid of being taken
advantage.
Situation of the world carry on as normal.
The cruel person will strive to destroy.
The world changes as it used to be.
Different point of view will have different pictures.
Different intention will have different point of view.
The world is the same but different people look at it
differently.
Therefore, seeing wrong as right is a terrible mistake.
To see thing as it is, right is right, is advantageous.
A healthy mind makes the world refresh.
Accept Buddha's dhamma into the heart.
Behave accordingly.
This world will become a wonderful place.
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Chapter 142
If the heart is wicked, living in the castle is like in hell.
If the heart is good, living in the hut is like in heaven.
When the heart is sad, you will never find happiness.
No matter where you run, the sadness will follow.
People look for beautiful place, never look for inner beauty.
If the heart is not good, problem will follow.
If the heart is problem free, other matter will become
better.
Stop searching for things outside, leaving the heart
starving.
If his heart is not at peace, he will destroy everything.
He can destroy everything even his own life.
Bring up children spiritually, not only physically.
Teach them dhamma.
The children have dhamma. The parents will be happy.
If they lack dhamma, disaster will follow.
The finished castle will become hell.
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Chapter 143
When people like you, do not be happy.
When people envy you or dislike you, do not be sad.
We live by religious principles.
We do not depend on other people's point of view.
Everywhere you go, there is bound to be people who love
you and people who hate you.
At the same time, there are people willing to help and
waiting to harm.
The wiseman disciplines himself to be steady and does not
waiver.
He completes his duty to perfection.
Does not waiver when life goes up or comes down.
Does not waiver by love or hatred.
Does not waiver by praises or criticisms.
Maintain your religious principles.
Do not get involved in evilness.
Do good deeds consistently.
Then everything will be fine.
Can overcome any obstacles.
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Chapter 144
Desire is the cruel master.
Do not become slave to passion.
Do not become the servant to desire.
Do not become the donkey for the desire to ride on.
If you become the slave to passion, your life will be on fire.
The insect flies into the burning fire attracted by the flame.
Not knowing that heat can kill.
A stupid person looks at thing superficially, knowing only
its beauty.
But he ignores the pain.
Lust has its good point and bad point.
It is like licking a honey dipped blade.
Stupid person only tastes the sweetness.
Unaware that he could be hurt by the blade.
Wise man knows both advantages and disadvantages.
Live in the world without being addicted to desire.
Do not become slave to passion. Do not become slave to
desire.
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Chapter 145
When the mind is depressed,
The world appears to be in distress.
When the mind is at peace,
The world appears to be bright and cheerful.
The mind has great influence,
The mind controls how the world appears.
It is important to maintain a peaceful state of mind.
The mind is allergic to bad deeds and can be healed by
good deeds.
Refrain from evil. Do more good deeds.
Strive to give alms and maintain religious morality.
Pray to the Lord Buddha and meditate.
Keep a distance from bad company. Get closer to
righteous one.
Study the teaching of Lord Buddha.
Discipline the mind.
Have faith in merits making.
When the mind is peaceful, happiness will come.
The world will appear to be a heavenly place.
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Chapter 146
If you cannot pass the examination, how can you graduate.
Devil and enemy are examiners.
Do not take obstacle as punishment.
Do not take devil as the one who block your way.
Do not take enemy as our attacker.
Blackness will enhance whiteness.
Wicked people will enhance our goodness.
Do not waste time feeling discouraged.
Devil and enemy are examiners that give out exam sheets.
When face by problem, look at it with sympathy.
That is elevating our mind higher than the problem.
When judgement come, you will pass.
Whatever you lose, do not lose heart.
Maintain pureness of the mind.
When the mind is peaceful and serene, all problem can be
solved.
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Chapter 147
When one unintentionally do something wrong,
Immediately confess and apologize.
Show repentance.
Blame oneself, promise to change and correct.
A big mistake will look smaller.
Punishment is severe if one does evil and tries to cover up.
Because the problem will not be solved.
A small matter will become bigger.
The more one tries to cover up evil deed, the more harm is
done.
Punishment will be lighter if evil deed is revealed.
Punishment is heavy when one tries to cover up evil deed.
Do not be boastful when you do good deeds.
The value of good deeds will reduce if you are too boastful.
If you do good deeds to boast about, the merits is reduced.
Do not boast when you do good deeds.
The result of one's good deeds will be magnificent.
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Chapter 148
When one is facing problems,
When one is facing crisis,
If one does not know how to react,
Better keep calm.
Be steady, persevere and endure.
Throwing tantrums will make things worse.
To let temper control one's action will make things worse.
Accept that the problems exist and find the cause.
Correct the problems at the source.
Do not run away from problems.
Slowly solve the problems little by little.
Be consistent when completing one's duty.
Do not worry about things that one cannot control.
Use one's brain to manage what one can control.
Every problem can be solved.
Be realistic. Accept the fact that there is a problem and
then solve it.
Think of the real situation not the imaginary one.
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Chapter 149
Wash off the dirt, cleanness appear.
Refrain from evil, goodness appear.
Refrain from evil is the important thing in life.
An evil life is a wasted life.
If you do not clean your body for one month, can you stand
it?
Have you tried to clean your mind?
Morality cleanse heart and soul.
The one who ignores morality will suffer.
Life can lack anything but morality.
Lack of morality lead to lack of happiness in life.
Will suffer tremendously.
Mind is the master, body is the servant.
Human nourishes the body, but ignores the mind.
Therefore, lead to failure in life.
Unable to bring real happiness into life.
What a pity! What a wasted lifetime.
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Chapter 150
By nature, human mind is never satisfied.
The needs increase all the time.
Helping people should start from less to more.
If you help them a lot and then cut down, they go against
you.
To control people is an art.
Use maximum authority.
If you use minimum authority, people will go against you.
If you exert authority from more to less, people will
appreciate.
Do not rule by giving rewards only.
Do not rule by punishment only.
Rewarding and punishing should be done appropriately,
Based on fairness.
That is called justice.
If judgement is made based on favoritism, problem will not
be solved.
Dhamma rule the world eternally.
If actions are not answerable to dhamma, trouble will
follow.
If actions are answerable to dhamma, peacefulness reigns.
Whatever you do, keep justice in mind.
Refrain from favoritism.
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Chapter 151
It is not necessary to become an enemy with bad guy.
Bad person always makes enemy.
It is not necessary to add oneself to the amount.
Do not let the evilness in the world disturb our mind.
Wise one will focus on kindness and forgiveness.
Get rid of vengeful thought.
There are many evil things in the world.
Do not let it affect us.
When face by evil people, maintain a neutral state of mind.
Maintain a neutral state of mind.
Sometimes evil people teach us high level dhamma.
Maintain a stable state of mind like the earth beneath your
feet.
People may throw good things and bad things on the
earth.
But the earth will not be moved.
Keep a firm mind.
This world is naturally polluted.
Do not let your mind be polluted too.
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Chapter 152
Do not immerse in the past and future emotions.
Because this will cause the mind to be in trouble.
The past cannot be changed.
The future cannot be done.
The present can be done now.
Thinking of the past each time create tension.
Thinking of the future each time create anxiety.
Thinking of the present create no tension, no anxiety.
Focus on present emotion to create awareness.
Knowing the present is better than knowing everything.
Knowing the present end suffering.
Knowing the present bring satisfaction.
Knowing the present bring cheerfulness.
Knowing the present bring radiance.
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Chapter 153
Give treasure to greedy person,
Even a gold mine is not enough.
This type of person is ungrateful.
He blames us for giving him too little.
When his mind lacks dhamma,
How much one gives would never be satisfied.
Because of lack of dhamma.
Rata Brahmin offered a table spoon full of rice to Phra
Saributra.
Phra Saributra is deeply grateful to him.
Because he is satisfied.
If one understand the meaning of satisfaction, one will
appreciate the gift no matter big or small.
Therefore, one is deeply grateful.
When the mind has dhamma, one will understand the
meaning of satisfaction.
Dhamma creates unity.
Evilness creates havoc and vengeful actions.
Evilness brings calamity.
Dhamma brings peace and serenity.
Spread dhamma far and wide to create peacefulness and
serenity.
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Chapter 154
Happiness and suffering is the reflection of each other.
Wherever there is more happiness, there is more suffering.
Wherever there is less happiness, there is less suffering.
Wise man would see through the condition of nature.
Understand the ever changing condition of everything.
Thus search for the place where there is no happiness, no
suffering.
As long as one is still immersed in worldly feeling, one will
be addicted to happiness and suffering.
Nothing exist. Nothing can be controlled.
Appears to perception of those who practice dhamma as
illusion.
Everything is just occurring and ending. Nothing exists.
Understanding this one should learn to let go.
Understanding this situation one should learn to withdraw
from emotional addiction.
When nothing exists, happiness and suffering do not exist
too.
This brings tranquility.
Nirvana is free from all kind of sufferings.
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Chapter 155
The road welcome people who falls.
Failure is a teacher not a sin.
Take failure as a sin will not improve the situation.
The good man is the one who changes.
To have a chance to make a change is the best.
It is impossible to be free from mistake.
It is normal to make a mistake.
The mistake is not evil.
Refusal to correct is evil.
Is it possible for a cloth to be spotless?
When dirty wash it, clean off the dirty spot.
Everything in this world can be corrected.
Unless one refuse to make the correction.
If one stop evil action, one will become a better man.
A good man will correct his mistake. A wicked man will
make excuses.
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Chapter 156
Pretensions can only deceive other people,
Cannot deceive oneself.
Everyone has conscience.
Evil actions go against conscience.
Bad feelings churn in the heart of evil doers.
Self consciousness will be the punisher.
Causing uneasy feelings.
No one need to know when evil is done.
Self consciousness will be the punisher.
Evil doer will never find happiness.
His face might be smiling but his heart is crying.
Wise man is ashamed of sin and fearful of sin.
Refuse to commit sin even when no one is around.
Because he respects himself.
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Chapter 157
When the highest point is reached, one will return to the
starting point.
Because highest wisdom shows unity and harmony.
Because understanding thoroughly about everything, all
things are equal.
Because understanding thoroughly about elements of the
world, there is no classification of anything.
No you. No me. No beginning. No ending.
When there is you, there is me. When there is me, there is
you.
When there is beginning, there is ending. When there is
ending, there is beginning.
Stop assuming and let go.
Non existence whether it is you or me.
Non existence for beginning or ending.
When one stop assuming, one will stop looking for
everything.
Does not want to achieve anything.
When the mind does not wait for anything, the present is
the answer.
Does not want anything.
Deeply understand the consistency of the world elements.
When the highest point is reached, one will return to the
starting point.
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Chapter 158
All good deeds that we did has value,
No matter how small.
The small good deeds that we do may help us solve big
problem.
Do not underestimate the value of little things.
One hole in a tile can cause the room to be flooded.
A small little thing may be necessary.
Some of our good point might be really tiny.
But it cannot be ignored.
Do not judge goodness and evilness by its size.
Goodness no matter how small is good.
Evilness no matter how small is evil.
A single jasmine flower is fragrant.
A little bit of faeces is smelly.
A single jasmine flower and a little bit of faeces give a
totally different feeling.
Goodness and evilness should not be considered as little.
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Chapter 159
Wise man comes to create goodness and benefit for the
world.
Without asking for fame and credits.
Those who do merits has a generous heart.
Happy to give up rather than claiming ownership.
Willing to be poor rather than rich.
Willing to give than take.
Do good deeds without thinking of claiming ownership.
Give willingly.
Enjoy the smile on other people's faces rather than his
own.
Creating project without wanting anything in return.
Can give up his treasured things
Can give up even his loved ones.
The mind is light and breezy after the giving is over.
It can be concluded that the mind is more important than
any material on earth.
When the mind is generous, you will become the shelter
that many people look for.
When merit occur in the heart, it will be the permanent
steady refuge.
The more faith you have the happier you are, the happier
you are the more faith you have.
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Chapter 160
When we are born we come empty handed.
When we died we cannot take anything with us.
All treasures just come and go.
What is there to be possessive about.
What is there to be moaned about.
Alms giving is the highest merit.
Give but do not expect anything in return.
Give and have no regret.
Sacrifice is the best way of alms giving.
The person who is happy in alms giving will also be happy
in sacrificing.
To be happy in giving and sacrificing is a fulfilling act.
Do not want anything in return.
The wise one will strive hard in alms giving.
To be able to give is enough, not wanting anything else.
Not even a word of thanks.
Desire to fulfill the act of alms giving.
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Chapter 161
Ghosts and angels respect the man for virtue in his heart.
Ignoring honour and position.
No matter how high the position and honour is,
When you are in front of CEO in hell, nothing matters.
No matter how high the rank is, if guilty of evil deed will be
kicked down to hell.
In the underworld, only good deeds and bad deeds matter.
Always try to make merits, starting now.
Do not wait for death to come before you repent.
Then regret that you make too few merits.
While alive and breathing, stop being careless.
While able to, hurry up do more merits.
Be constant in giving alms, maintaining morality and
meditating.
Be constant in praying and spreading goodwill.
Do not wait till you die to cry in hell.
While alive refuse to do good, will get into trouble when
you are dead.
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Chapter 162
Do not make promise freely.
Do not make promise thoughtlessly.
Do not make empty promises.
Do not give sugar coated words and false hope.
Man will get furious when fooled.
Man will get extremely angry when lied to.
The act of tricking people makes enemy.
The act of lying makes adversary.
Better be honest.
May get scolded but will not be despised.
Be truthful.
He may be angry but he will not become your enemy.
All the lies will be revealed.
The speaker of truth is admirable.
Adore the truth, be truthful.
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Chapter 163
Awareness should be practiced.
Because awareness is like the rider on horseback.
When the mind go astray, evilness will come.
Use awareness to control the mind.
Bring the mind to the morally control mood that we familiar
with.
In bringing our mind to virtuousness,
understand constant mindfulness.

we

should

Think of Buddha, Dhamma, Sangkha.
Recalling the religious precepts, virtue of alms giving,
virtue of dhamma that makes you become an angel.
Recalling death, considering the body being divided into
parts.
Recalling breathing in and out, recalling the virtue of
Nirvana.
The ten religious precepts is the emotion that make the
mind think of virtuousness.
Bring the mind to the mood of virtuousness.
Virtuousness bring happiness and prosperity.
Evilness bring trouble and suffering.
Practice awareness as a tool to bring the mind to
virtuousness.
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Chapter 164
It is alright for a leader to have many people criticize him.
If nobody dares to criticize him, that leader is in trouble.
If we unknowingly wear pants that are torn at the butt,
It is better that someone tell us while we are still in the
house.
Definitely better than to walk around wearing torn pants in
the market.
To be aware of the torn pants while in the house is a bit
embarrassing.
But to be told about it in the middle of the market will be
very embarrassing.
Smart person will have friend by his side to tell his weak
point.
He is pleased every time he is told of his mistake.
Lucky to know quickly. If wait until next year it will be
terrible.
Be thankful to the person who tell you your mistake.
Do not be afraid to know the truth.
Be afraid if you do not know the truth.
The truth is painful but it helps you to correct mistake.
Know the truth now, less harm is done.
If you try to cover up, it will become a big problem.
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Chapter 165
If the road is straight,
You can see further.
If the road is crooked,
You cannot see far.
If the mind is honest,
You can understand reality.
If the mind is crooked,
You will not see the truth.
Honesty will support the developing of wisdom.
If you want to nourish the wisdom, must practice honesty.
Do not think evil because it will stunt the growth of wisdom.
Truth support wisdom.
All good deeds support each other.
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Chapter 166
The person whose heart is pure, can be kind even to
wicked people.
But the evil one rejects even good people.
Become jealous with the benevolent person.
Can betray even the person who is helping you.
One should take this as an example.
Maintain purity of the mind.
Do not hate evil person.
Do not take revenge on people who harm you.
This world is full of evilness.
Do not let it come to our heart.
Maintain purity of the heart.
If the mind is bad, you will be the first one in trouble.
If we hate anyone, you will be the first to suffer.
Maintain purity of the heart is worthwhile.
A good mind is more valuable than diamonds and gems.
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Chapter 167
A person who has a heart full of kindness,
Always have good intention for everyone.
Do not classify people by wealth, love everyone even the
enemy.
The thing that make people generous is to have unlimited
kindness.
Extend your kindness without boundaries.
Unlimited kindness bring peacefulness.
If we are divided, refuse to unite, there will be no peace in
the world.
The believers of any ideology who thinks that they are the
only one who are right,
This ideology cannot bring peace to the world.
Buddhism teach us to extend kindness without boundaries.
Do not separate, do not take side.
Let there be equal kindness for all.
No favoritism, do not take side.
Buddhism is the ideology that can bring peace to the
world.
Be kind to one another.
All living things are friends who share suffering.
Do not take advantage of one another.
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Chapter 168
Anything in this world,
If dislike will complain that it is too much.
If like, will complain that it is too little.
If want to stop, will complain that it is too fast.
If want to move, will complain that it is too slow.
Words spoken with love or hate cannot be taken seriously.
Mind will take side when personal gain is involved.
Will fail to see the truth when the mind is biased.
The learner of dhamma should be selfless.
Do not assume your opinion to be correct.
Do not put importance on matter concerning oneself.
Learn to accept that oneself is equal to all living things.
It is very useful to extend kindness without boundaries.
Do not take side. Be fair to all.
If the mind is focus in this manner, will understand the truth
easily.
Extend kindness without boundaries will attain dhamma
quickly.
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Chapter 169
If there is still desire in fame and fortune in the human
world,
That means you are still trapped.
The trap must have an attractive bait.
The fish ignores empty hook.
When there is bait, the fish will be caught.
The bait is not good for the fish except get it into trouble.
Human are lured by baits in the world.
Baits in this world bring trouble to mankind.
The bait exists to bring suffering, nothing good is gained
from it.
To be addicted to anything will create trouble.
Will have to go through reincarnation countless of times
because of infatuation with the bait.
Will be burned in hell because of the bait.
The wise one is determined to let go and keep distance
from baits of the world.
Sacrifice treasures to ordain.
Strive to earn Nirvana.
Everyone has desire but should strive to cast the desires
away.
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Chapter 170
Before succeeding, everybody has to go through a rough
road.
No great man achieves success easily,
Must encounter obstacles.
Great obstacles await great man.
Great man are trained by suffering.
Before dawn there is darkness everywhere.
But the sun has its rising time.
Must persevere and endure, do not be discouraged.
Be constant in accumulating goodness.
Do not be weakened by obstacles.
The water level makes the lotus stalk grow high.
We can be great man because we can endure pressure.
Maintain goodness likes salt maintain its saltiness.
When you are left with nothing,
You can depend on goodness.
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Chapter 171
Explosion of anger is like forest fire.
Completely burned, difficult to bring back to its original
state.
It takes a long time for a tree to become a forest.
But fire can destroy the forest in a short time.
Friendship takes time to nurture.
Do not destroy friendship easily.
One explosion of anger destroy everything.
Hard to recover.
Think carefully before doing anything.
Have self control, do not be impulsive.
Trains oneself to have self control.
Do not get use to temperamental explosion.
Damage done is not worth the tiny bit of self satisfaction.
Endurance and humility,
Is the dhamma of wise man.
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Chapter 172
When one is insulted terribly,
It is better to pretend to be stupid and ignore it.
Do not be smart with every matter.
Sometimes it is good to pretend to be stupid.
It is not necessary to see through everything in this world.
Sometimes it is good to pretend to be blind.
It is not necessary to listen to everything in this world.
Sometimes it is good to pretend to be deaf.
It is not necessary to talk about everything in this world.
Sometimes it is good to pretend to be mute.
It is not necessary to remember everything in this world.
Sometimes it is good to pretend to be forgetful.
It is not necessary to understand everything in this world.
Sometimes it is good to pretend to be stupid.
It is not necessary to win all the time.
Sometimes it is good to pretend to lose totally.
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Chapter 173
Each time good deed is done,
The heart and mind is joyous.
Each time bad deed is done,
The heart and mind wither and become restless.
The path of goodness is bright and beautiful.
The path of evilness is dark and damp.
The doer is full of pride when good deed is done.
The mind is at peace.
The result of doing good deed bring happiness.
This will be followed by many great things.
The mind is the most important.
Good heart gives good result.
Bad heart gives bad result.
When the evil is done, the heart feels bad.
When the heart is bad, nothing is left.
Do not be careless in life.
When death creeps in, what can one depend on.
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Chapter 174
Awareness should be focused on present feelings.
The foundation of awareness is the present feelings.
Feelings of the past and future are not based on
awareness.
Focus the feeling on the physical body will gain the present
feelings.
The feeling on the physical body will always be the present
feelings.
Focus the awareness on the physical body.
Focusing the awareness on breathing
mindfulness on breathing ( Arnapanasati ).

is

called

Focusing the awareness in movement of the physical body
is called creating awareness in movement.
Awareness in present feelings is valuable to learners of
Dharma.
Will become the foundation for all meditation.
Will be the beginning of all Dharma, such as the thirtyseven qualities contributing to enlightenment.
If one's mind is lost in the past or future, it cannot be the
centre of Dharma.
Present feelings is like an office for learners of Dharma.
Do not abandon the present feelings.
Present feelings is the core centre of all Dharma.
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Chapter 175
When you receive something that is useful and keep it to
yourself,
Refusing to share with others,
You are making enemy around you.
Creating reason that lead to self-destruction.
When you are generous, you will have allies around you.
All treasures belong to the world.
We are born empty handed. We died empty handed.
Make good use of treasure of the world to create
friendship.
It is a small investment but gives great return.
Treasure of stingy person become worthless.
No matter how hard he clings on to it, he cannot bring it in
his coffin..
Be charitable. And the heart will be happy.
A stingy person will only have suffering.
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Chapter 176
Many people seem to forget the most important persons in
their life.
That person always helps us in every matter but we ignore
him.
We only care about other people's feelings, ignoring the
feelings of the person who always care for us.
He helps us with unconditional love but we take him for
granted.
We take him for granted without any care.
When a person thinks of growing a tree,
Strive to nourish leaves and branches but ignore the roots,
This person is very stupid.
Stupid person will ignore the well-being of the benefactor.
Only thinking of taking care of other people ignoring the
feelings of parents.
All ungrateful people in this world are stupid people.
Plant trees but never fertilize the roots.
Grateful people will take good care of the parents.
Gratefulness derive from cleverness.
Gratefulness derive from deep wisdom.
Due to stupidity, people become ungrateful.
Ungrateful people are stupid. Grateful people are clever.
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Chapter 177
To have the opinion that something wrong is right is a
terrible mistake.
Make one lose one's path to prosperity.
Make one fall down to the path of disaster.
Bring you down the abyss.
Journey on the path of suffering thinking it is happiness.
Make one hold the knife by the blade.
Trick into holding the burning charcoal.
To have the opinion that something wrong is right is a
terrible mistake.
Wise man should be consistent in pledging righteousness.
At the same time steadily spread the righteousness far and
wide.
Lord Buddha's dhamma is the treasury of righteousness.
The wise man will be steadfast in faith of Lord Buddha's
dhamma.
Will try to encourage the spreading of dhamma firmly in
this world.
For the greatest benefit of oneself and others.
For the serenity and happiness of the world.
Wherever dhamma goes, happiness and tranquility will
follow.
Righteousness prevent the world from entering the age of
calamity.
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Chapter 178
Life has its ups and downs. Seven times bad luck, seven
times lucky.
Happiness and prosperity does not last. Downfall might
come.
When you are happy and well, do not get carried away.
Do not think of satisfying one's needs only.
When we are well off, we should give others a chance to
survive.
This will help us to avoid dead end.
When we are happy and well, we should help others from
sufferings.
This will prevent us from downfall.
When we are full, we should help other from hunger.
This will prevent us from downfall.
You get what you give.
If we are mean to others, they will be mean to us.
If we are kind to others, they will be kind to us.
Extend kindness to others, do not take interest only in
yourself.
Be understanding.
A selfish person will never prosper.
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Chapter 179
Do not be afraid of ghost.
The evil mind is the wicked ghost.
When the mind is evil, we will become the devil itself.
Will go to hell, the place where low level spirits gather.
No one can pull us down as our wicked mind.
Worthless person will fear external evil but not the evil
within him.
Just like avoiding the hot sun outside by hiding in the
burning house.
To have a house on fire is worse than being burned by the
sun.
If the mind is evil, we will lose everything.
If the mind is wicked, we cannot find any shelter.
Be ashamed of sin in the heart. Be afraid of sin in the
mind.
Have deep faith in doing good, avoiding evil.
When the mind is good, we have totally destroyed the evil.
When the mind is good, we are destroying the hell.
Do not be afraid of anything more than the evil in the mind.
Do not appreciate anything more than the goodness in the
mind.
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Chapter 180
The aim of merits making is to develop the mind.
Not for fame and fortune.
Not for publicity.
Make pure merits.
Have faith in good deeds and continue to do it.
Do goodness for the sake of goodness.
Because goodness is valuable.
Do not exchange goodness for something lower.
Have faith in goodness.
Goodness will embrace us miraculously.
Dhamma will protect the one who practice dhamma.
Be sincere in doing it.
Do it seriously and you gain reward.
Take it lightly and you gain nothing.
Lord Buddha's dhamma can be challenge and proof in
every age.
Only have faith and do it seriously.
Practice dhamma for dhamma and nothing else.
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Chapter 181
As days go by, man gains experience.
Creates experience by believing in honesty.
Crooked mind will lead to crooked experience.
Crooked experience lead to crooked life.
Cannot find any pride in living day by day.
What is the purpose in life.
If recalling past life brings embarrassment every time,
The treasure gained by cheating could not help at all.
Honesty brings pride.
If no one respects you, you still have self respect.
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Chapter 182
Every time we betray and cheat.
Our mind and soul will absorb distress and pain.
But the person is unaware.
When the person is affected by cancer,
He is unaware.
But the body is experiencing distress.
Every mind and soul hunger for goodness.
But some people are too stupid to realize,
So they continue to do evil everyday.
His mind and soul will deteriorate as days go by.
Hell is the final destination of deteriorated mind and soul.
Repent before it is too late.
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Chapter 183
The benevolent person will create great things but lead a
simple life.
Refrains from disturbing the others while helping out the
majority.
Wants to give but does not want to take advantage.
Wants to help others but does not want anyone to get into
trouble because of him.
Great generosity makes him want to give what he has to
the world.
But asks for minimum returns.
The more one gives, the more one wants to sacrifice.
Takes pride when he sees the smile on people's faces.
When helping anyone, does not expect payment.
The more benevolent, the more humble.
Desires to give,
Creates great benefits for public.
But leads a simple life.
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Chapter 184
Great man,
When full will worry about those who starve.
In winter, will worry about those without blankets.
Great man has unmeasurable kindness.
To be kind to others is to be kind to oneself.
To be kind to other people's children is like being kind to
one's own.
Can sacrifice personal happiness for public interest.
Can withstand difficulties and hardship but refuse to take
advantage of other.
Willing to give more than claiming ownership.
Willing to sacrifice more than become possessive.
There is a great man hiding in every person's heart.
Waiting for the day to open the door to the heart and invite
him out.
Ordinary people like us can also do great things.
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Chapter 185
Do not pay attention to the distance you walk.
Just care for the direction whether it is up or down.
Perseverance alone does not work.
We must have the right perception as well.
Because the right perception would lead us upwards.
Maintain oneself in the upward direction.
Even when one has to go against old bad habit.
It is difficult to walk in an upward direction.
But it gives satisfying result.
To go downward is easy,
But wise men are not willing to.
Persevere and endure on the way up is better than taking
it easy on the way down.
Human worth is judged by self development.
When exhausted, take a break.
But do not give up.
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Chapter 186
Do not look at the world with a lopsided point of view.
Everything change.
Every matter is changeable.
All things when reach the highest will come down.
When reach the lowest point will go up.
Goes up to come down. Comes down to go up.
Get heated to be cooled down. Cool down to be heated up.
In the coldness there is heat. In the heat there is coldness.
The sun rises high then sets.
In extreme darkness, dawn will shine.
All things seen through the eyes of wisdom is only illusion.
Do not take anything seriously.
Nothing lasts.
Changes all the time.
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Chapter 187
Do not be one hundred percent certain of anything.
Human senses is weak,
Can be biased.
The outer wrapping blocks the the inner content.
This causes uncertainty in receiving senses.
All things are uncertain, can be changed.
What used to be good might turn bad.
What used to be bad can be altered.
Wise man knows about uncertainty of this thing.
So leaves an opening "uncertainty" for wisdom too.
What is certain can go wrong.
Leave an opening for retreat even when we have the most
strategic position for our troops.
The intelligent one will always prepare a second plan for
the unexpected situation.
Nothing is one hundred percent certain.
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Chapter 188
Lord Buddha teach about the middle path.
That is not to put too much weight on either side.
When infatuated will be biased.
Will become over possessive.
When furious will be biased.
Will become revengeful and destructive.
While engross in the love-hate emotion, reject all forms of
reasoning.
At that time wisdom is shut down.
Extremity on both side is a big mistake.
Lord Buddha teach us to avoid this.
Should lead the mind into the middle path which is made
up of awareness and wisdom.
Not waiver by love or hate.
Fulfill one's duty accordingly.
The middle path will bring you to success.
Let awareness and wisdom lead your life.
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Chapter 189
Do not upset yourself with troubles.
One would not have strength to deal with trouble if the
mind is upset.
Release one's mind from trouble first when anything
happens.
A strong mind is the first important factor in problem
solving.
If one is well equipped but the mind is damaged, this would
enlarge the problem.
Look on the bright side.
There are always the answers to all troubles.
We were born empty handed.
So do not take it to heart when we lose something.
Even both arms and legs we could not control when we
are dying.
Therefore, do not worry too much if we could not control
anything.
Be thankful for the chance to feel the breeze and sun
shine.
What more to ask for.
Pull yourself together, be cheerful and do your best.
This is the secret to problem solving.
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Chapter 190
To be successful in helping people, we must be kind and
firm.
If there is only kindness the help will be in vain.
In helping him, our kind intention will be suspected.
Inappropriate timing will make the help in vain.
Be still and wait for the right timing.
Be still and wait for the right opportunity to help.
Helping blindly will cause more harm than good.
He does not want to eat rice but we force feed him.
He does not want to swallow food but we force him to.
We can do this, but he will throw up.
Be calm and wait for the right opportunity to help anyone.
Do not let kindness run wild, getting no job done.
Use firmness to direct, use wisdom to control.
Must accept that all living things are control by karma.
Even though we mean well in helping anyone, if it is over
our limit we have to stop.
Do not use kindness to go against the rule of karma that is
do good get good result, do evil get evil result.
You will fail and get into trouble.

193

Chapter 191
Being over excited,
When excitement is over, will feel deeply depressed.
Being overjoyed,
When the joyous moment is over, will feel terribly lonely.
Being extremely happy,
When the happiness pass, will suffer tremendously.
Those who spend the life in too much luxury is not good.
Human nature is like a spring.
The longer you pull, the more it shrinks back.
Those who have over luxurious lifestyle will go crazy.
Live like a hermit.
Simplicity is the best.
Too much excitement is like stepping on burning coal.
Wise man is satisfied with simple, normal lifestyle.
Be charitable.
Over consumption is not good.
Too much luxury will be harmful to the mind later in life.
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Chapter 192
The state of cheerfulness and sorrowfulness are illusions.
Therefore wise man will remain in the state of neutrality.
Is not affected by any situation.
Fulfill his duty perfectly and honestly.
Take pride in creating public benefits.
Ignoring all form of payments.
He has great foresight so he prefers to give more than
receive.
The creator of the world will be stronger each day.
The consumer of the world will be weaker each day.
Wherever he is, he always thinks of giving and helping.
The act of giving is really great in the heart of those who
have faith.
Have faith in goodness and continue to do good deeds.
Helping others will make the wise man contented.
Life would be fulfilled with contentment and happiness if
one has a chance to give.
One who is rich in good deeds would be very happy.
One who is rich in money may not be happy.
Do not be discouraged in doing good deeds.
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Chapter 193
One who is greedy for treasure is the one who carries a lot
of things.
One who is greedy for fame and honour is the one who is
fond of the croaking of frogs.
The one who does not understand the uncertainty of life,
thinks that worldly treasure exists,
But everything is only an illusion.
Everything comes and goes, no one can take anything with
them when they die.
It is only an illusion.
Trapped and get carried away due to lack of wisdom.
Will bring a lot of suffering.
It is better to live like a hermit.
To be well-disciplined is better than to be covered with
treasure.
Those with treasures will hunger for more.
Desire and lust cannot be fulfilled.
Always in hunger, never satisfied.
The more you have, the more you want, the more stressful
you will be.
Live in poverty will understand the real taste of life.
Understand sufficiency. Will find happiness not far away.
Do not chase after one's shadow.
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Chapter 194
When we are born, we do not bring this physical body
along. When we die we cannot take it with us.
Consist of earth, water, fire, wind of the world which use as
temporary shelter.
From head to toe, there is no us. We are only the elements
of the world.
When the mind and soul are born in human world, it brings
the four elements of the world to combine together.
The soul and mind occupy the physical body to act as a
tool in human world.
The physical body is abandoned when the time in the
human world comes to an end.
Assume to be dead. But actually nobody dies, only the
tools are abandoned.
When eating we use spoon, when we are done we put it
down.
The spoon is a tool for eating. When done, it is
abandoned.
It is the same as the mind and soul which abandoned the
body to be born in the other world.
After eating we abandoned the spoon, will we cry for the
spoon.
The body is just the working tool in human world. When
the time is expired we abandon it.
This body is the element of the world. Nothing exists.
Nothing belongs to anybody, neither man nor animal, neither
female nor male.
The wise man will cut off all form of possessiveness from
the body.
This body does not belong to us. It is just a tool.

197
When the time expired on the human world, the soul and
mind will abandon the body.
The four elements, earth, water, fire, wind then dissolve
and return to the world.
Do not bring anything, do not take anything. It is not us, it
is not ours.
Consider deeply into the fact, do not be infatuated.
Remove the possessiveness from the body.
Only then the soul will be free from all suffering.
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Chapter 195
It is impossible to purify the surrounding for us.
Nothing is perfect in this world.
Uncertainty, suffering, nonexistent are the defects.
Do not search for perfection because you will be
disappointed.
To search for the ideal place to practice dhamma,
If waste time on searching, will lose the chance to practice
dhamma.
Practice oneself in the imperfect place.
The perfection will not stimulate the act of practicing
dhamma.
Imperfection will lead to suffering.
When you see suffering, you see dhamma.
Wisdom will come with conflicting situation.
Peaceful life do not initiate wisdom.
Peacefulness make a person weak.
One must practice present awareness.
One should practice present awareness in peaceful and
trouble times.
Do not search for situation. Learn about present
awareness.
The aim of practicing dhamma is not to conquer the world.
So you do not have to put the world in order.
Practicing dhamma makes you aware of the world,
understand the world, and not troubled by the world.
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Chapter 196
Wherever there is goodness, evilness lurks.
This is normal phenomenon.
Wherever there are many good people, the place will be
well-respected.
The public will respect and admire.
That place will be full of wealth.
Where there is wealth, evil lurks.
Evil people will use good people as a cover to do bad
deeds.
When using good people as a cover, the evil one makes a
lot of money.
Wherever there is good people, bad people will lurk.
Do not be discouraged by the action of evil people.
Society will suffer if good people get discouraged.
The more evil people mingle among the good one, the
good one has to do more good deeds.
Do not be discouraged. Do not stop doing good deeds.
Otherwise the society will be ruined.
It is natural for evil people to be destroyers.
We promise to continue to do good and not be
discouraged.
When ill have to take medicine.
If not will suffer more.
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Chapter 197
Rule of nature,
There is a cause, there is a result.
Believing that there is a cause for every result is the right
perception.
Believing so will bring great wisdom.
It is the positive wisdom.
When there is a cause, result will follow.
When the cause is evil, the result will be evil.
When the cause is good, the result will be good.
Do not be doubtful.
When you are not doubtful, you will create good cause
confidently.
Will have faith in doing good deed.
Do good constantly, life will be better.
Do not create evil, life will not meet with downfall.
Good cause follow by good result, bad cause follow by bad
result.
Do not be dubious about the law of truth.
Do good get good result, do bad get bad result. No one
can escape from this.
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Chapter 198
Wherever there is a lot of benefits, that place is dangerous.
What is highly value will have a lot of danger.
This is the punishment of treasure in human world.
Worldly treasures are full of troubles.
Wherever there is treasure, there is trouble.
Wherever there is treasure, there is unrest.
Wherever there is treasure, there is danger.
Sometimes fault lies on not the person but on the
ownership of the treasure.
Because of possession of the treasure, make the person
become targeted.
Treasure brings about danger.
Worldly treasure comes with great fear.
Comes with worries and sleepless nights.
Lord Buddha and wise men see through the harm that
worldly treasure can bring.
Thus they try to totally cut off all connection with worldly
treasure.
Because worldly treasure is truly harmful.
Wise man strives to achieve the highest virtue to gain
Nirvana.
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Chapter 199
When one is in difficulty, should not give up.
Do not think that faith is bullying you.
Do not wallow in self-pity.
One can endure everything.
Unless one refuses to.
One can do everything.
Unless one refuses to.
If you train yourself to grumble, you will become an
annoying person.
If you train yourself to endure, you will become a
respectable person.
The world will respect an endurable and tolerance person.
In the eyes of the world will appear to be worthy.
It is easy to throw tantrum,
But it does not do any good.
Discipline oneself is better than behave like floating trash.
If one is not tolerant, some day one will become just like
trash.

203

Chapter 200
Goodness and evilness that people do,
Will announce itself to the world.
Wherever we do goodness or evilness,
It will announce itself trembling the world.
There is no use in trying to cover up your evilness.
The evilness that we do will be known far and wide.
In the record in hell, every detail will be taken down.
It is not necessary to announce your goodness.
The goodness that we do will be known far and wide.
In the heavenly record, every detail will be taken down.
It is better to do no evil.
Avoid doing evilness like avoiding the ferocious tiger.
Be ashamed and fearful of sin.
Do more good deeds.
Have faith in doing good and making merit.
Refrain from doing evil, do more good.
Then you will not waste a lifetime.
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Chapter 201
Valuables induce enemy.
Beauty induces bully.
Good reputation induce evil people to use as a cover.
Valuable trees will be cut down.
Worldly treasure bring about endless problems.
Wise man sacrifices worldly treasure to be ordained as a
monk.
External deficiency will make the inner mind glow with
happiness.
Live in poverty but create richness in the mind.
Be modest and live in isolation, this will make the heart
rich.
Satisfaction will make the heart glow with happiness.
Sacrificing will make the mind generous.
The extension of kindness and goodwill far and wide,
Not for self-happiness but for all living things.
Be fair to oneself and others.
Love others as much as you love yourself.
Lord Buddha is amazing, Phra Dhamma is amazing,
Sangkha is amazing.
The acceptance of the Three Jewels as refuge will be the
most clever thing to do.
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Chapter 202
Do not just talk.
One must put words into actions.
Trustworthiness of a person lies in his actions.
Not his words.
When one puts words into actions,
One's words will be trustworthy.
A true man who puts his words into actions is trustworthy.
Do not talk nonsense.
A person belittles himself by his inability to do as he says.
If there is truthfulness in spoken words, heaven and earth
will be moved.
A trustworthy person's prayer will be answered.
Truthfulness and resolution are two of the ten perfections
which assist in achieving dhamma.
The one who practices dhamma must discipline himself to
create the above two perfections.
These two perfections will help cut off all desires.
Can a cunning person be decisive.
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Chapter 203
Certain thing in this world may be good,
But evil people can use it to do evil deed.
Certain thing in this world may be evil,
But good people can use it to do good deed.
When there is wisdom, anything can be done in every
situation.
Nothing is permanently good. Nothing is permanently evil.
No one is permanently good. No one is permanently evil.
Everything in this world happen due to causes.
Wise man will not be careless.
Will constantly strive to create good cause.
Do not rely on the goodness that you have done.
Do not rely on the evilness that you have stopped doing.
If you are careless you will always fail.
Wise man will maintain his mind like he controls the
steering wheel.
Do not be careless even the smallest thing.
If you are careless even for a second, disaster will follow.
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Chapter 204
The five precepts and alms giving will support one another.
The five precepts will control the mind.
Alms giving will help the mind to understand sacrifice.
When understand the meaning of sacrifice, you do not
want more than you need.
Alms giving makes the action of keeping the five precepts
easier.
Keeping the five precepts will help make alms giving
easier.
It is stated that in alms giving if the giver has five precepts,
the results is astounding.
Because alms giving and having five precepts mutually
support one another.
The person who practices the five precepts should be fond
of giving alms.
The person who is fond of giving alms should be happy in
keeping five precepts.
This will help in supporting the progress of dhamma in a
great way.
Sacrificing saves one from all harm.
In keeping to the five precepts will help one to have eternal
peacefulness and tranquility.
Alms giving and five precepts is the basic foundation for all
virtues.
The one who practices alms giving and keep to the five
precepts will achieve everything they desire.
Even if they desire Nirvana they will achieve it soon.
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Chapter 205
When we have the good intention to teach someone to
improve himself,
We should give him moderately.
He would not be able to accept if it is too much.
It would do more harm than good.
When we lead a child we have to take equal step as a
child.
If we walk at our own pace, the child will fall and get hurt.
In feeding a child, one should take into consideration the
size of the child's mouth.
If the spoonful of food is bigger than the mouth, there will
be problem.
When you wish someone well, you have to take into
consideration his fate too.
If the help is more than he can take, problem will occur.
We should look for the acceptable limit then give help.
Focus your mind on neutrality then help.
Do not blindly help.
Because it will result in failure.
Good intention must go hand in hand with wisdom.
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Chapter 206
The one who keep asking and asking will never be
satisfied.
The more he asks the more hungry he is.
Can the hungry mind be satisfied.
The more one is intent on asking, the poorer one is.
How can you be rich if you are still hungry.
When one is satisfied, one is rich.
Think of giving and the feeling of satisfaction will occur in
the mind.
When there is satisfaction, there is wealth.
Rich or poor is not judged by money. Should be judged by
the mind.
If one does not understand the meaning of enough, no
matter how much money one has, one is still poor.
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Chapter 207
When we do evil deed,
Even ourselves cannot depend on that evilness.
How can other rely on us.
When we do good deed,
We can depend on it.
And others can depend on us too.
Only virtue can embrace the world.
Evilness cannot embrace anything.
Men should have faith in goodness and doing good deed.
Nurture the goodness in one's heart.
And extend the goodness far and wide.
Then the world will be peaceful.
To make the world beautiful one should start with one's
mind.
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Chapter 208
Wise man who is engrossed in accumulating perfections,
He is more willing to give than to take.
Willing to sacrifice more than claiming ownership.
Desire happiness for others rather than himself.
Delighted in giving and sharing.
Admiring alms giving and the act of sacrificing deeply.
Have no regret in giving something away.
Not doing it just to show off.
Not doing it to ask for anything in return.
Have faith in meritorious thought rather than materialistic.
Even when encountering difficulties in helping others, but
the mind is deeply impressed by the thought of charity.
This is the intention of enlightened one concerning charity.
Where can he be addicted in this world.
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Chapter 209
The most courageous warlord will be the first to admit
mistake.
One can win over the people's heart when one step out to
admit mistake not take credit.
Even though one earns it.
Let the other take the credits.
Win over the people's heart and everything will follow its
own cause.
The generous person,
People will accept him to have full control willingly.
No one will give in to anyone if they are not impressed by
the action.
No one will accept the person who thinks only of himself.
He cannot even be proud of himself.
Nobody likes the selfish person.
If you do not know what to do, learn to be a giver.
Because all perfections start with alms giving.
Make it a habit to be an alms giver.
And other precious things will follow.
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Chapter 210
Defeat and victory is an illusion.
Gaining and losing is also an illusion.
If one sets the condition in the mind that one must win
only,cannot lose,
This action is like imprisoning the mind in a narrow cage.
When one wins, will get excited and jump up in joy.
When one loses, will become sad and depressed.
If one does not set the condition in the mind that one must
win only, cannot lose,
The heart and mind will open up and become free.
If one wins, so what.
If one loses, who cares.
To win or lose mean the same thing.
If we do not set the condition that we must gain all the
time, cannot lose,
The heart and mind will open up and become free.
Not like imprisoning the mind in the narrow cage.
This world is just an illusion, does not last.
To begin and to end. To meet and to part. To have and to
lose all. To come and to go. To win and to lose.
Strive to do meritorious deeds.
Do not take winning and losing in the world too seriously.
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Chapter 211
Do as much good deeds as one can.
But when in front of the public, one should show humility.
Do not remember the good deeds done to anyone.
Remember the good deeds anyone did to us.
Forget the bad deeds anyone did to us.
Make amends to those we have done wrong.
Do not look at one's goodness.
Do not look at other people's evilness.
Look at one's evilness to make correction.
Do not be sad by one's evilness.
A dirty cloth can be washed. Mistake can be corrected.
Strive to do good and avoid evilness everyday.
Life should be better not worse.
Do not do good deed and use the goodness to bully
others.
Do not boast about your goodness.
Always announce your own mistake.
Be serious in improving oneself not just boast around.
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Chapter 212
When the recklessness happens in the heart,
It seems like the distance of one thousand miles away.
When one strives hard one will discover dhamma.
When you are indifferent and reckless, the distance
become very far.
Dhamma occurs in every moment.
Sin occurs in every moment.
Regardless of chance, time, place.
Maintain your consciousness and awareness at all time.
Do not underestimate dhamma.
Whenever there is awareness, dhamma can happen.
Whenever one is careless, destruction follow.
Dhamma supports dhamma.
Sin encourages sin.
Do not look down on little thing. Little thing might bring
about big thing.
Do not look down and ignore small meritorious action.
Do not look down on small sin and do it.
Do not let the recklessness happen in your mind.
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Chapter 213
The basic foundation of Nirvana is meritorious action.
Sinful action is very far from Nirvana.
Doing meritorious action would lead to Nirvana.
The one who lacks meritorious action will not be able to go
to Nirvana.
The meritorious action is like a boat that brings one to
Nirvana.
When one reaches the bank, one will have to abandon the
boat.
You cannot abandon the boat if you have not reach the
bank.
The boat is an important form of transportation to bring one
cross over to the other side.
Therefore one must keep the boat in good condition.
Make the boat steady to fight against current and
obstacles.
Accumulate as much meritorious action as one can to use
as provision to Nirvana.
To act as an important part in overcoming evil and
obstacles.
One must maintain the boat well to prevent it from leakage
and rotting.
Constantly create more good deeds and meritorious
actions.
Do not waste time loitering.
There are always obstacles and evils.
Be prepared with meritorious action to use as a tool to
overcome barriers.
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Meritorious action will help you clear the barricade to
Nirvana.
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Chapter 214
People on earth complain that the world is full of
sufferings.
That is suffering. This is suffering.
But if they know that the body is only the combination of
earth, water, wind, fire.
There is no us, there is no ours.
All who are born have to die.
No one can take any treasure with them.
The body decomposes and returns to earth.
Nothing belongs to us.
It is all an illusion.
All who are born in this world, come and go.
Nobody brings anything when they are born and cannot
carry anything when they die.
Only meritorious action and sinful action accompany them.
Nobody can carry their precious thing along when they die.
Close relatives and friends all come and go according to
their own karma.
No one is related to anyone. No one has possession of
anything.
This world begins, exists and ends.
So why must one worry, yearn and suffer.
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Chapter 215
When one reaches the highest point, one will have to
return to normal.
It is against nature to be outstandingly high.
The higher one is, the more humble one has to be.
The more outstanding one is, the more modest one has to
be.
To be overconfident is harmful.
Harshness and arrogance are disastrous.
If one is prosperous and becomes arrogant, one will not
survive.
If one becomes rich and successful, but is snobbish, one
will not last long.
If one has power and is too harsh, one will not be accepted
by the people.
If one is rich and snobbish, one will be condemned.
Under normal circumstances it is difficult to judge people.
When they are in power they will reveal true self.
When face with critical circumstance the old habit will be
revealed.
Disciplining the mind to be in line with dhamma is the true
value of life.
Fame and fortune is only temporary.
Power is not permanent.
Wise man see through the uncertainty of physical body.
Therefore he behaves in the humble manner.
No fortune is greater than dhamma.
Nothing is certain. Do not be arrogant.
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Chapter 216
Fame and fortune are the treasure of this world.
The physical body enjoys the treasure of the world.
This world is not certain. The physical body is not certain.
Everything is uncertain.
The enlightened one sees through the truth and is not
attracted to fame and fortune.
The one with great wisdom would not be trapped with
worldly treasure.
He lives to create perfections and virtue.
He uses his treasure for common interest.
He uses the treasure to establish eternal truth.
One can accept fame and fortune but do not be attached
by it.
To be attached to anything because
misunderstanding that everything is certain,

of

the

The truth is everything has beginning and ending.
To be attached to anything will bring suffering.
Nothing belongs to us even if we cherish it.
Set the mind free from the attachment.
Before it deserts us and leaves stupid people like us with
tears.
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Chapter 217
All emotions come and go.
Nothing lasts.
Happen for a moment and fade away.
It is just like water passes through rubber hose.
Comes and goes.
Emotion that passes the mind work the same way.
It comes and goes.
That is the state of ever changing, beginning and ending.
The body both physical and mental are not certain.
Does not last. Changes all the time.
Do not be attached to anything.
Attachment leads to suffering.
The body both physically and mentally ignore our
attachment.
It goes according to the rules straightforwardly.
To be attached to anything bring sufferings.
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Chapter 218
When the mind is free from hallucination,
One would see everything as it is.
One would accept the truth.
One would not go against the truth.
Do not use one's ego to go against the truth.
Do not use one's arrogance to go against the truth.
Do not be prejudiced and go against the truth.
Going against the truth bring nothing but suffering.
When the mind is free from hallucination, one can uproot
the attachment.
Accepting that everything is uncertain, is suffering, is
nonexistence.
Accepting the truth will end misery.
There is no fear. There is no mourning and wailing.
The mind that is free from hallucination will be free from all
suffering.
Strive to keep to the five precepts, practice meditation to
cut off the attachment in physical body.
This determination
transmigration.

will

bring

about

the

end

This will lead to Nirvana which is the utmost tranquility.

of
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The end of "The Eleventh Direction".
Written 5th February 2008 to 8th June 2008.
The merits made from writing "The Eleventh Direction", I
humbly offer to all Lord Buddhas,
especially the present Lord Buddha "Phra Gautama
Buddha", the grand mentor,
who is the shining light that shines on the present world,
every Phra Paccekabuddha, every disciple,
every bodhisattva, every brahma, every angel,
parents, mentors and benefactors of every lifetime.
Let each person mentioned above have the merit
accumulated in the process of writing "The Eleventh Direction".
I allow the Dharma that I have recorded to be re-published
without asking for my written permission.
May the Lord Buddha's Dharma quench the thirst and end
all the sufferings of all living things.
Phra Chumpol Palapanyo
9th June 2008
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เชิญชวนสวด
พระคาถาอุปปาตะสันติ
พระคาถาอุปปาตะสันตินั้นเป็นพระคาถาเก่าแก่ของล้านนา
เป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์และเนื้อหาไพเราะมาก เป็นบทสวดเพื่อ
สงบเคราะห์ ก รรม สวดเพื่ อ สงบเหตุ ร้ า ย และสวดเพื่ อ สงบสิ่ ง ที่
กระทบกระเทือนให้เดือดร้อนต่าง ๆ นา ๆ
พระคาถาอุปปาตะสันติเป็นพระคาถาที่น่าสวดเป็นอย่างยิ่ง ผู้
ที่สวดนอกจากจะได้บุญมากแล้ว ยังมีคุณประโยชน์และอานิสงส์
เป็นอเนกประการเพราะสาเหตุที่ว่า
๑. ได้ ก ล่ า วถ้ อ ยคํ า สรรเสริ ญ คุ ณ ของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
มากมายหลายพระองค์
๒. ได้กล่าวถ้อยคําสรรเสริญคุณของพระธรรมเจ้า
๓. ได้กล่าวถ้อยคําสรรเสริญคุณของพระปัจเจกพุทธเจ้า (พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าหมายถึง พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์
เอง แต่ ไ ม่ ไ ด้ สั่ ง สอนใคร ไม่ ไ ด้ ว างหลั ก ศาสนาไว้ พระ
ปัจ เจกพุ ท ธเจ้ า จะอุ บั ติ ขึ้น มาในโลก ก็ ต้ อ งเป็ น ยุ ค ที่ พ ระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาไม่ดํารงอยู่ในโลกแล้ว
ในทางพระพุทธศาสนาถือ ว่าพระปัจ เจกพุ ทธเจ้ ามี บารมี
น้ อ ยกว่ า พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า แต่ มี บ ารมี ม ากกว่ า พระ
อรหันต์สาวกทั้งหลาย)
๔. ได้กล่าวถ้อยคําสรรเสริญคุณของพระอรหันต์สาวกสงฆ์
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๕. ได้กล่าวถ้อยคําสรรเสริญคุณของพระสาวิกาภิกษุณีอรหันต์
๖. ได้ระลึกถึงเทวดาทั้งหลาย เป็นเทวตานุสติกรรมฐาน อัน
เป็ น กรรมฐานกองหนึ่ ง ที่ จ ะทํ า ให้ เ ป็ น ที่ รั ก ที่ ช อบใจของ
เทวดา
ส่วนอานุภาพพระคาถาอุปปาตะสันติมีนานับประการ จากที่
ท่านนํามากล่าวไว้ตอนท้ายตรงส่วนอานิสงส์ของพระคาถามีดังนี้
๑. ผู้ที่สวดหรือฟังพระคาถาอุปปาตะสันติ จะหนีไกลจากบาป
ทุกประการ มีความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และ
ปฏิภาณ
๒. ผู้ ใ ดปรารถนาความสวั ส ดี ก็ ไ ด้ ค วามสวั ส ดี ผู้ ป รารถนา
ความสุข ก็ได้ความสุข ผู้ปรารถนาให้อายุยืน ก็จะได้อายุ
ยืน ผู้ต้องการมีบุตร ก็จะได้บุตร
๓. โรคต่าง ๆ จะไม่เบียดเบียน ไม่ตายก่ อนอายุ (ตายโหง)
เทวดาฝ่ายมารจะไม่รังแก
๔. จะปราศจากเคราะห์ ร้ า ยและโพยภั ย นิ มิ ต ร้ า ยและสิ่ ง ที่
ตั้งขึ้นจากบาปกรรมย่อมพินาศไป ย่อมถึงความมีอายุยืน
ความสวัสดีอันยิ่ง และความไม่มีโรค ในกาลทุกเมื่อ
๕. ผู้ที่ฟังพระคาถาอุปปาตะสันติ ถ้าเข้าไปสู่สมรภูมิ ศาสตรา
วุธจะไม่กล้ํากราย สามารถเอาชนะข้าศึกได้
๖. ย่อมมีความอิ่มอกอิ่มใจในกาลทุก เมื่อ ความวิบัติไ ม่กล้ํ า
กราย ไร้โรคาพยาธิ เจริญด้วยทรัพย์ศฤงคาร
๗. สัตว์ร้ายน้อยใหญ่ ภูติผีปีศาจ ย่อมสงบลงได้ เมื่อมีการสวด
พระคาถาอุปปาตะสันติ
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๘. บุคคลผู้ใดสวดพระคาถาอุปปาตะสันติ แล้วอุทิศให้ผู้ใด ที่มี
ชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ย่อมบังเกิดผลมงคลใหญ่
แก่ผู้ที่เราอุทิศให้นั้น
๙. เมื่อมีการสวดพระคาถาอุปปาตะสันติในที่ใด อารักขเทวดา
ในที่นั้นย่อมได้ประโยชน์จากการสวด แล้วจะรักษาสถานที่
นั้นให้เจริญปลอดภัยยิ่งขึ้น
๑๐. เหตุร้ายอันเกิดจากแผ่นดินไหวและน้ําท่วมเป็นต้น เหตุร้าย
อันเกิดจากฟากฟ้า เหตุร้ายอันเกิดจากดวงดาว เหตุร้ายที่
เกิดจากบาปกรรม ย่อมพินาศไปด้วยเดชของพระคาถาอุป
ปาตะสันติ
เนื่องจากพระคาถาอุปปาตะสันติมีความยาว ผู้ที่มีความศรัทธา
ต้องการสวดพระคาถาอุปปาตะสันติ อาจมีวิธีสวดได้หลายแบบ
เช่นสวดไม่ต้องจบในวันเดียว วันนี้สวดถึงไหนก็คั่นเอาไว้ วันต่อไป
ค่อยมาสวดต่อ ส่วนใครจะสวดทั้งคําบาลีและคําแปลไทย หรือใคร
จะสวดคําบาลีอย่างเดียว หรือว่าสวดเฉพาะคําแปลไทยอย่างเดียว
ก็ได้ เลือกกันเอาเอง ตามความสมัครใจและความศรัทธา การสวด
จะเป็นบ่อเกิดแห่งบุญและกุศลบารมีอันยิ่งใหญ่มาก ขออนุโมทนา
สาธุการ ในบุญกุศลของท่านที่มีศรัทธาในการสวดพระคาถาอุปปา
ตะสันติเป็นอย่างยิ่ง
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บทสวดสงบเหตุร้าย
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
Ganthārambha

(คาเริ่มต้นคัมภีร์)
(a)

Sududdaso ayaṃ dhammo
mahāsantikaro loke

lokatthaṃ jinadesito

sabbasampattidāyako.

สุทุททะโส อะยัง ธัมโม โลกัตถัง ชินะเทสิโต
มะหาสันติกะโร โลเก
สัพพะสัมปัตติทายะโก.
ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ เพื่อประโยชน์ของสัตว์โลก
เป็นธรรมที่เห็นได้ยากยิ่ง สําหรับธรรมที่จะกล่ าวต่อไปนี้ เป็ น
ธรรมที่สามารถกระทําความสงบอันประเสริฐ และสามารถประทาน
ซึ่งสมบัติทั้งปวง
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(b)

Uppatasanti

Sabbuppātūpasamaṇo

bhūtayakkhanivāraṇo

akālamaccusamaṇo

sokarogavināsano.

สัพพุปปาตูปะสะมะโณ
ภูตะยักขะนิวาระโณ
อะกาละมัจจุสะมะโณ
โสกะโรคะวินาสะโน.
เป็นเครื่องสงบเหตุร้ายทั้งปวง เป็นเครื่องป้องกันอมนุษย์และ
ยักษ์ เป็นเครื่องระงับความตายก่อนกําหนดเวลา เป็นเครื่องขจัด
ความเศร้าโศกและโรค
(c)

Paracakkapamaddano

rañño vijayavaḍḍhano

sabbāniṭṭhaharo santo

dhammaṃ vakkhāmi

bhūtato.

ปะระจักกะปะมัททะโน
รัญโญ วิชะยะวัฑฒะโน
สัพพานิฏฐะหะโร สันโต ธัมมัง วักขามิ ภูตะโต.
เป็นเครื่องย่ํายีกําลังของข้าศึก เป็นเครื่องจําเริญชัยชนะแด่
พระราชา เป็นเครื่องนําสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งปวงออกไป เป็น
ธรรมอั นประเสริ ฐ ข้า พเจ้า (พระสีล ะวังสะมหาเถระ) จั ก แสดง
คุณธรรมเช่นนั้น ตามสภาพที่เป็นจริง
(d)

Vatthuttayassa yo yattha saṅvaṇṇeti guṇuttame
tassa tattha sukhārogya- sotthiyo honti sabbadā.

วัตถุตตะยัสสะ โย ยัตถะ สังวัณเณติ คุณุตตะเม
ตัสสะ ตัตถะ สุขาโรค๎ยะ- โสตถิโย โหนติ สัพพะทา.
ณ ที่ใด มีผู้กล่าววาจาสรรเสริญพระคุณอันประเสริฐของพระ
รัตนตรัย ด้ว ยจิตที่เลื่อมใส ณ ที่นั้น ความสุข ความสบาย และ
ความสวัสดี ย่อมมีแก่ผู้นั้นตลอดกาลทุกเมื่อ
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(พระพุทธเจ้าในอดีต ๒๘ พระองค์)
(ในสารมัณฑกัป ๔ พระองค์)
1.

Taṇhaṅkaro mahāvīro

sabbalokānukampako

vantasaṅsāragamano

sabbakāmadado sadā.

ตัณหังกะโร มะหาวีโร
สัพพะโลกานุกัมปะโก
วันตะสังสาระคะมะโน
สัพพะกามะทะโท สะทา.
พระตั ณ หั ง กร สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ผู้ แ กล้ ว กล้ า มาก ผู้
อนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งปวง ผู้คลายตัณหาอันเป็นเหตุท่องเที่ยวไป
ในสังสารวัฏได้แล้ว ผู้ประทานสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวงให้ ในกาล
ทุกเมื่อ
2.

Sabbābhibhū sabbavidū sabbadevagaruttamo
sabbāsavaparikkhīṇo

sadā sotthiṃ karotu no.

สัพพาภิภู สัพพะวิทู
สัพพะเทวะคะรุตตะโม
สัพพาสะวะปะริกขีโณ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ผู้ทรงครอบงําธรรมทั้งปวง ทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวง ทรงเป็น
ครูผู้ยอดเยี่ยมของมนุษย์และเทวดาทั้งปวง ทรงสิ้นอาสวะทั้งปวง
แล้ว โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อ
เถิด
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Uppatasanti

3.

Varalakkhaṇasampanno Medhaṅkaro mahāmuni
jutindharo mahāsirī

suvaṇṇagirisannibho.

วะระลักขะณะสัมปันโน
เมธังกะโร มะหามุนิ
ชุตินธะโร มะหาสิรี
สุวัณณะคิริสันนิโภ.
พระจอมมุ นี พ ระนามว่ า เมธั ง กร ผู้ ถึ ง พร้ อ มแล้ ว ด้ ว ยพระ
ลั ก ษณะอั น เลิ ศ ผู้ ท รงไว้ ซึ่ ง พระรั ศ มี ผู้ ท รงมี พ ระสิ ริ ยิ่ ง ใหญ่
รุ่งเรืองดุจสุวรรณคีรี
4.

Dibbarūpo mahākāyo

mahānātho mahabbalo

mahākāruṇiko satthā

mahāsantiṃ karotu no.

ทิพพะรูโป มะหากาโย
มะหานาโถ มะหัพพะโล
มะหาการุณิโก สัตถา
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
ผู้ ท รงมี พ ระรู ป เพี ย งดั ง ท้ า วมหาพรหม มี พ ระวรกายอั น
ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ ทรงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ มีพระ
กําลังมาก ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงเป็นพระศาสดา
โปรดประทานความสงบอันยิ่งใหญ่ แก่พวกข้าพระองค์เถิด
5.

Mahāmohatamaṃ hantvā
devādevamanussānaṃ

yo nātho Saraṇaṅkaro

lokānañca hitaṅkaro.

มะหาโมหะตะมัง หันต๎วา โย นาโถ สะระณังกะโร
เทวาเทวะมะนุสสานัง
โลกานัญจะ หิตังกะโร.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า สรณังกร ทรงเป็นที่พึ่ง
ทรงกํ า จั ด ความมื ด มนคื อ อวิ ช ชาได้ แ ล้ ว ทรงกระทํ า ประโยชน์
เกื้ อ กู ล แก่ สั ต ว์ โ ลก กล่ า วคื อ เหล่ า ทวยเทพ อสู ร และมนุ ษ ย์
ทั้งหลาย
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6.

Byāmappabhābhirucito nigrodhaparimaṇḍalo
nigrodhapakkabimboṭṭho

sadā sotthiṃ karotu no.

พ๎ยามัปปะภาภิรุจิโต
นิโค๎รธะปะริมัณฑะโล
นิโค๎รธะปักกะพิมโพฏโฐ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า สรณังกร พระองค์นั้น ผู้
ทรงรุ่งเรืองด้วยพระรัศมีแผ่ออกไปหนึ่งวาโดยรอบ ผู้ทรงมีพระ
วรกายเป็นปริมณฑลดุจต้นนิโครธ (ความสูงของกายเท่ากับความ
ยาวของวา) ผู้ทรงมีพระโอฏฐ์แดงเรื่อดุจผลตําลึงสุก ที่ต้นนิโครธ
(นิสสยะฉบับพม่า แปลว่า ดุจผลนิโครธสุก) โปรดประทานความ
สวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด
7.

Asītiratanubbedho

Dīpaṅkaro mahāmuni

pabhā niddhāvate tassa ṭhāne dvādasa yojane.

อะสีติระตะนุพเพโธ
ทีปังกะโร มะหามุนิ
ปะภา นิทธาวะเต ตัสสะ ฐาเน ท๎วาทะสะ โยชะเน.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ทีปังกร มีพระวรกายสูง
แปดสิ บ ศอก ทรงเป็ น พระมหามุ นี พระรั ศ มี ข องพระองค์ แ ผ่
ออกไปในที่สิบสองโยชน์
8.

Vassassatasahassāni

ṭhatvā loke vināyako

lokālokakaro satthā

sadā sotthiṃ karotu no.

วัสสัสสะตะสะหัสสานิ
ฐัต๎วา โลเก วินายะโก
โลกาโลกะกะโร สัตถา
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในโลกหนึ่งแสนปี ทรงนําเวไนยสัตว์
สู่ พ ระนิ พ พาน ทรงเป็ น พระศาสดาผู้ ป ระทานแสงสว่ า งแก่ โ ลก
โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด
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Uppatasanti

(ในสารกัป ๑ พระองค์)
9.

Aṭṭhāsītihatthubbedho

Koṇḍañño nāma nāyako

sabbadhammehi asamo sabbapāramitāgamo.

อัฏฐาสีติหัตถุพเพโธ
โกณฑัญโญ นามะ นายะโก
สัพพะธัมเมหิ อะสะโม
สัพพะปาระมิตาคะโม.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โกณฑัญญะ มีพระวรกาย
สูงแปดสิบแปดศอก ทรงเป็นผู้นํา ทรงเป็นผู้ไม่มีบุคคลเสมอด้วย
ธรรมทั้งปวง ทรงถึงความเป็นผู้มีบารมีทั้งปวง
10.

Vassassatasahassāni

āyu tassa mahesino

mocetu so sabbabhayā

sadā sotthiṃ karotu no.

วัสสัสสะตะสะหัสสานิ
อายุ ตัสสะ มะเหสิโน
โมเจตุ โส สัพพะภะยา
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ทรงเป็นพระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มีพระชนมายุหนึ่งแสนปี
ขอพระองค์ โ ปรดเปลื้ อ งพวกข้ า พระองค์ ให้ พ้ น จากภั ย ทั้ ง ปวง
โปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

(ในสารมัณฑกัป ๔ พระองค์)
11.

Aṭṭhāsītiratanāni

accuggato jutindharo

Maṅgalo nāma sambuddho navutisahassāyuko.

อัฏฐาสีติระตะนานิ
อัจจุคคะโต ชุตินธะโร
มังคะโล นามะ สัมพุทโธ นะวุติสะหัสสายุโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า มังคละ ทรงมีพระวรกายสูง
แปดสิบแปดศอก ทรงไว้ซึ่งพระรัศมี ทรงมีพระชนมายุเก้าหมื่นปี
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12.

Chabbaṇṇaraṅsiyo dasa- sahassalokadhātuyo
pharantā tassa chādenti esa sotthiṃ karotu no.

ฉัพพัณณะรังสิโย ทะสะ- สะหัสสะโลกะธาตุโย
ผะรันตา ตัสสะ ฉาเทนติ เอสะ โสตถิง กะโรตุ โน.
พระฉัพพรรณรังสีของพระองค์ แผ่ปกคลุมโลกธาตุหนึ่งหมื่น
ขอพระองค์โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์เถิด
13.

Navutiratanubbedho

Sumano nāma nāyako

kañcanācalasaṅkāso

navutisahassāyuko.

นะวุติระตะนุพเพโธ
สุมะโน นามะ นายะโก
กัญจะนาจะละสังกาโส
นะวุติสะหัสสายุโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า สุมนะ ทรงมีพระวรกายสูง
เก้าสิบศอก ทรงเป็นผู้นํา ทรงเป็นผู้เปรียบประดุจสุวรรณคีรี ทรง
มีพระชนมายุเก้าหมื่นปี
14.

Upeto buddhaguṇehi

sabbasattahitesako

karotu no mahāsantiṃ

ārogyañca sukhaṃ sadā.

อุเปโต พุทธะคุเณหิ
สัพพะสัตตะหิเตสะโก
กะโรตุ โน มะหาสันติง
อาโรค๎ยัญจะ สุขัง สะทา.
ทรงประกอบด้วยพระพุทธคุณทั้งหลาย ทรงแสวงหาความ
เกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์โลกทั้งปวง โปรดประทานความสงบร่มเย็น
ความไม่มีโรค และความสุข แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด
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15.

Uppatasanti

Asītiratanubbedho

saṭṭhīsahassaāyuko

Revato nāma sambuddho sabbalokuttaro muni.

อะสีติระตะนุพเพโธ
สัฏฐีสะหัสสะอายุโก
เรวะโต นามะ สัมพุทโธ สัพพะโลกุตตะโร มุนิ.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เรวตะ ทรงมีพระวรกายสูง
แปดสิบศอก ทรงมีพระชนมายุหกหมื่นปี ทรงประเสริฐกว่าสัตว์
โลกทั้งปวง ทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวง
16.

Tassa sarīre nibbattā

pabhāmālā anuttarā

pharantā yojane niccaṃ sadā sotthiṃ karotu no.

ตัสสะ สะรีเร นิพพัตตา ปะภามาลา อะนุตตะรา
ผะรันตา โยชะเน นิจจัง สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แสงแห่งพระรัศมีอันไม่มีที่เปรียบ อันเกิดแต่พระวรกายของ
พระองค์ แผ่ไปตลอดแนวหนึ่งโยชน์เป็นนิจ โปรดประทานความ
สวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด
17.

Sobhito nāma sambuddho
saṅsārasāgare satte

navutisahassāyuko

bahū moceti dukkhato.

โสภิโต นามะ สัมพุทโธ นะวุติสะหัสสายุโก
สังสาระสาคะเร สัตเต
พะหู โมเจติ ทุกขะโต.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โสภิตะ ทรงมีพระชนมายุ
เก้าหมื่นปี ทรงเปลื้องสัตว์โลกเป็นจํานวนมาก จากทุกข์ในห้วง
มหาสมุทร คือ สังสารวัฏ
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18.

Aṭṭhapaññāsaratanaṃ

accuggato mahāmuni

obhāseti disā sabbā

sadā sotthiṃ karotu no.

อัฏฐะปัญญาสะระตะนัง อัจจุคคะโต มะหามุนิ
โอภาเสติ ทิสา สัพพา
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระองค์ ทรงมีพ ระวรกายสูงห้ าสิบแปดศอก ทรงเป็ นพระ
มหามุนีผู้ประเสริฐ ทรงยังทิศทั้งปวงให้สว่างไสว โปรดประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

(ในวรกัป ๓ พระองค์)
19.

Anomadassī sambuddho tejassī duratikkamo
aṭṭhapaṇṇāsaratano

obhāsento sadevake.

อะโนมะทัสสี สัมพุทโธ
เตชัสสี ทุระติกกะโม
อัฏฐะปัณณาสะระตะโน
โอภาเสนโต สะเทวะเก.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า อโนมทัสสี ผู้อันศัตรูไม่
สามารถกล้ํากรายได้ ทรงมีพระวรกายสูงห้าสิบแปดศอก ทรง
กระทํามนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้สว่างไสวอยู่
20.

Nibbānapāpako loke

vassassatasahassāyu

karotu no mahāsantiṃ

sukhitā ca mayaṃ sadā.

นิพพานะปาปะโก โลเก
วัสสัสสะตะสะหัสสายุ
กะโรตุ โน มะหาสันติง
สุขิตา จะ มะยัง สะทา.
พระองค์ทรงยังสัตว์โลกให้ถึงพระนิพพาน ทรงมีพระชนมายุ
หนึ่งแสนปี โปรดประทานความสงบร่มเย็น แก่พวกข้าพระองค์ ใน
กาลทุกเมื่อเถิด อนึ่งขอให้พวกข้าพระองค์ จงเป็นผู้มีความสุข ใน
กาลทุกเมื่อเถิด
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21.

Uppatasanti

Padumo nāma sambuddho
aṭṭhapaññāsaratano

lokajeṭṭho narāsabho

ādiccova virocati.

ปะทุโม นามะ สัมพุทโธ โลกะเชฏโฐ นะราสะโภ
อัฏฐะปัญญาสะระตะโน
อาทิจโจวะ วิโรจะติ.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมะ ทรงเป็นผู้ประเสริฐ
กว่าเหล่าสัตว์โลกทั้งปวง ทรงมีพระวรกายสูงห้าสิบแปดศอก ทรง
รุ่งโรจน์ประดุจพระอาทิตย์
22.

Vassassatasahassāni

āyu tassa mahesino

sopi buddho kāruṇiko

sadā sotthiṃ karotu no.

วัสสัสสะตะสะหัสสานิ
อายุ ตัสสะ มะเหสิโน
โสปิ พุทโธ การุณิโก
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงมีพระชนมายุหนึ่ง
แสนปี แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงมีพระมหากรุณา ขอทรง
โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด
23.

Aṭṭhāsītiratanubbedho

Nārado sabbakāmado

nirantaraṃ divārattiṃ

yojanaṃ pharate pabhā.

อัฏฐาสีติระตะนุพเพโธ
นาระโท สัพพะกามะโท
นิรันตะรัง ทิวารัตติง
โยชะนัง ผะระเต ปะภา.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า นารทะ ทรงมีพระวรกายสูง
แปดสิบแปดศอก ทรงประทานสิ่งที่น่าชอบใจทั้งปวง พระรัศมี
ของพระองค์แผ่ไปสู่ที่หนึ่งโยชน์ ตลอดวันและคืนเป็นนิจ
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24.

Navutivassasahassāni

ṭhatvā loke vināyako

moceti dukkhato satte

sopi sotthiṃ karotu no.

นะวุติวัสสะสะหัสสานิ
ฐัต๎วา โลเก วินายะโก
โมเจติ ทุกขะโต สัตเต
โสปิ โสตถิง กะโรตุ โน.
พระองค์ทรงแนะนําสั่งสอนสัตว์โลก ให้หลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์
ทรงมีพระชนมายุเก้าหมื่นปี โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้า
พระองค์เถิด

(ในสารกัป ๑ พระองค์)
25.

Aṭṭhapaṇṇāsaratano

Padumuttaro mahāmuni

tassa pākatikā raṅsī

pharanti dvādasa yojane.

อัฏฐะปัณณาสะระตะโน
ปะทุมุตตะโร มะหามุนิ
ตัสสะ ปากะติกา รังสี
ผะรันติ ท๎วาทะสะ โยชะเน.
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระนามว่ า ปทุ มุ ต ตระ ทรงมี พ ระ
วรกายสู ง ห้ า สิ บ แปดศอก พระรั ศ มี อั น มี อ ยู่ โ ดยธรรมชาติ ข อง
พระองค์ แผ่ไปถึงสิบสองโยชน์
26.

Vassassatasahassāni

ṭhatvā lokematandado

moceti bandhanā satte

sopi pāletu no sadā.

วัสสัสสะตะสะหัสสานิ
ฐัต๎วา โลเกมะตันทะโท
โมเจติ พันธะนา สัตเต
โสปิ ปาเลตุ โน สะทา.
พระองค์ทรงประทานอมฤตธรรม คือ พระนิพพาน ทรงดํารง
พระชนม์อยู่ในโลกตลอดหนึ่งแสนปี ทรงเปลื้องหมู่สัตว์โลก ให้
พ้ น จากกิ เ ลสเครื่ อ งผู ก มั ด ขอพระองค์ โ ปรดคุ้ ม ครองพวกข้ า
พระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด
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Uppatasanti

(ในมัณฑกัป ๒ พระองค์)
27.

Aṭṭhāsītiratanāni

accuggato mahāmuni

Sumedho nāma sambuddho navutisahassāyuko.

อัฏฐาสีติระตะนานิ
อัจจุคคะโต มะหามุนิ
สุเมโธ นามะ สัมพุทโธ
นะวุติสะหัสสายุโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า สุเมธะ ทรงมีพระวรกายสูง
แปดสิ บ แปดศอก ทรงเป็ น พระมหา มุ นี ผู้ ป ระเสริ ฐ ทรงมี
พระชนมายุเก้าหมื่นปี
28.

Tassa pākatikā raṅsī

pharanti yojanaṃ sadā

pāletu no sadā buddho

bhayehi vividhehi ca.

ตัสสะ ปากะติกา รังสี
ผะรันติ โยชะนัง สะทา
ปาเลตุ โน สะทา พุทโธ ภะเยหิ วิวิเธหิ จะ.
พระรัศมีอันมีอยู่โดยปกติของพระองค์ แผ่ไปตลอดหนึ่งโยชน์
ในกาลทุ ก เมื่อ ขอพระพุ ท ธเจ้ า พระนามว่ า สุ เ มธะ นั้ น โปรด
คุ้มครองพวกข้าพระองค์ ให้พ้นจากภัยต่าง ๆ
29.

Paññāsaratanubbedho

Sujāto nāma nāyako

hemavaṇṇo mahāvīro

mahātamavinodano.

ปัญญาสะระตะนุพเพโธ
สุชาโต นามะ นายะโก
เหมะวัณโณ มะหาวีโร
มะหาตะมะวิโนทะโน.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า สุชาตะ ทรงมีพระวรกาย
สูงห้าสิบศอก ทรงเป็นผู้นํา ทรงมีพระฉวีประดุจทอง ทรงเป็นผู้
แกล้วกล้ายิ่ง ทรงบรรเทาความมืด คือ โมหะ
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30.

Navutivassasahassāni

āyu tassa mahesino

sopi buddho kāruṇiko

sadā sotthiṃ karotu no.

นะวุติวัสสะสะหัสสานิ
อายุ ตัสสะ มะเหสิโน
โสปิ พุทโธ การุณิโก
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงมีพระชนมายุเก้า
หมื่นปี ทรงมีพระมหากรุณา ขอพระพุทธเจ้าพระนามว่า สุชาตะ
พระองค์นั้น ทรงโปรดประทานความสวัสดี แก่พ วกข้าพระองค์ ใน
กาลทุกเมื่อเถิด

(ในวรกัป ๓ พระองค์)
31.

Asītiratanubbedho

Piyadassī mahāmuni

navutivassasahassāni

ṭhatvā lokagganāyako.

อะสีติระตะนุพเพโธ
ปิยะทัสสี มะหามุนิ
นะวุติวัสสะสะหัสสานิ
ฐัต๎วา โลกัคคะนายะโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ปิยทัสสี ทรงมีพระวรกาย
สูงแปดสิบศอก ทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐ ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกสู่พระ
นิพพาน ทรงดํารงพระชนม์อยู่ตลอดเก้าหมื่นปี
32.

Sopi sabbaguṇūpeto

sabbalokasukhappado

sabbadosaṃ vināsento

sabbaṃ sotthiṃ karotu no.

โสปิ สัพพะคุณูเปโต
สัพพะโลกะสุขัปปะโท
สัพพะโทสัง วินาเสนโต สัพพัง โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระพุ ท ธเจ้ า พระนามว่ า ปิ ย ทั ส สี แม้ นั้ น ผู้ ท รง
ประกอบด้วยคุณทั้งปวง ทรงให้ความสุขแก่โลกทั้งปวง ทรงกําจัด
โทษทั้งปวง โปรดประทานความสวัสดีทั้งปวง แก่พวกข้าพระองค์
เถิด
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33.

Uppatasanti

Asītiratanubbedho

Atthadassī narāsabho

vassassatasahassāni

loke aṭṭhāsi nāyako.

อะสีติระตะนุพเพโธ
อัตถะทัสสี นะราสะโภ
วัสสัสสะตะสะหัสสานิ
โลเก อัฏฐาสิ นายะโก.
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระนามว่ า อั ต ถทั ส สี ทรงมี พ ระ
วรกายสูงแปดสิบศอก ทรงเป็นนระผู้ประเสริฐ ทรงเป็นผู้นํา ทรง
ดํารงพระชนม์อยู่ในโลกตลอดหนึ่งแสนปี
34.

Tassa pākatikā raṅsī

pharanti yojanaṃ sadā

nirantaraṃ divārattiṃ

nātho sotthiṃ karotu no.

ตัสสะ ปากะติกา รังสี
ผะรันติ โยชะนัง สะทา
นิรันตะรัง ทิวารัตติง
นาโถ โสตถิง กะโรตุ โน.
พระรัศมีอั นมีอ ยู่โ ดยปกติของพระองค์ แผ่ ไปได้ ห นึ่งโยชน์
ตลอดกลางวันและกลางคืน ในกาลทุกเมื่อเป็นนิจ พระองค์ผู้เป็นที่
พึ่ง โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์เถิด
35.

Dhammadassī ca sambuddho
asītihatthamuggato
atirocati tejena

sadevāsuramānuse.

ธัมมะทัสสี จะ สัมพุทโธ อะสีติหัตถะมุคคะโต
อะติโรจะติ เตเชนะ
สะเทวาสุระมานุเส.
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระนามว่ า ธั ม มทั ส สี ทรงมี พ ระ
วรกายสูงแปดสิบศอก ทรงรุ่งโรจน์ด้วยพระเดชานุภาพยิ่งกว่าโลก
ซึ่งประกอบด้วยเหล่าทวยเทพ อสูร และมนุษย์ทั้งหลาย
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36.

Vassassatasahassāni

ṭhatvā loke mahāyaso

sabbasatte pamoceti

bhayā rakkhatu no sadā.

วัสสัสสะตะสะหัสสานิ
ฐัต๎วา โลเก มะหายะโส
สัพพะสัตเต ปะโมเจติ
ภะยา รักขะตุ โน สะทา.
พระองค์ผู้ทรงมีชื่อเสียงและบริวารอันยิ่งใหญ่ ดํารงพระชนม์
อยู่ในโลกตลอดหนึ่งแสนปี ทรงเปลื้องสัตว์ทั้งปวงจากภัย โปรด
คุ้มครองพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากภัย ในกาลทั้งปวงเถิด

(ในสารกัป ๑ พระองค์)
37.

Siddhattho nāma sambuddho
saṭṭhiratanamuggato
tibhave sotthijanako

satassahassaāyuko.

สิทธัตโถ นามะ สัมพุทโธ สัฏฐิระตะนะมุคคะโต
ติภะเว โสตถิชะนะโก
สะตัสสะหัสสะอายุโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ ทรงมีพระวรกาย
สูงหกสิบศอก ทรงยังความสวัสดีให้เกิดขึ้นในภพทั้งสาม ทรงมี
พระชนมายุหนึ่งแสนปี
38.

Saṅsārasāgarā loke

santāretvā sadevake

nibbāpesi ca so satthā

sadā sotthiṃ karotu no.

สังสาระสาคะรา โลเก
สันตาเรต๎วา สะเทวะเก
นิพพาเปสิ จะ โส สัตถา สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระศาสดาพระนามว่า สิทธัตถะ นั้น ผู้ทรงยังหมู่มนุษย์
พร้ อ มทั้ ง เหล่ า ทวยเทพ ให้ ข้ า มพ้ น จากห้ ว งมหาสมุ ท ร คื อ
สังสารวัฏ และให้ถึงพระนิพพาน โปรดประทานความสวัสดี แก่
พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด
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Uppatasanti

(ในมัณฑกัป ๒ พระองค์)
39.

Saṭṭhiratanamubbedho Tisso lokagganāyako
anūpamo asadiso

atulo uttamo jino.

สัฏฐิระตะนะมุพเพโธ
ติสโส โลกัคคะนายะโก
อะนูปะโม อะสะทิโส
อะตุโล อุตตะโม ชิโน.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ติสสะ ทรงมีพระวรกายสูง
หกสิ บ ศอก ทรงเป็ น บุ ค คลผู้ นํ า ชั้ น เลิ ศ ของโลก ไม่ มี บุ ค คล
เทียบเท่า ไม่มีบุคคลเสมอเหมือน ไม่มีบุคคลเปรียบปาน ทรง
เป็นผู้สูงสุด ทรงเป็นผู้ชนะมารทั้งปวง
40.

Vassassatasahassâni

âyu tassa mahesino

ârogyanca mahâsukam

hotu no tassa tejasâ.

วัสสัสสะตะสะหัสสานิ
อายุ ตัสสะ มะเหสิโน
อาโรค๎ยัญจะ มะหาสุขัง
โหตุ โน ตัสสะ เตชะสา.
พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงมีพระชนมายุหนึ่ง
แสนปี ด้วยพระเดชานุภาพของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ติสสะ
พระองค์นั้น ขอความไม่มีโรค และความสุขอันประเสริฐ จงมีแก่
พวกข้าพระองค์เถิด
41.

Aṭṭhapaṇṇāsaratano

Phusso lokagganāyako

janambujaṃ vibodhento nibbāpento sadevake.

อัฏฐะปัณณาสะระตะโน
ผุสโส โลกัคคะนายะโก
ชะนัมพุชัง วิโพเธนโต
นิพพาเปนโต สะเทวะเก.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ผุสสะ ทรงมีพระวรกายสูง
ห้าสิบแปดศอก ทรงเป็นบุคคลผู้นําชั้นเลิศของโลก ทรงยังดอกบัว
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คือหมู่ชนให้เบิกบาน ทรงยังหมู่มนุษย์ พร้อมทั้งเหล่าทวยเทพ
ให้ถึงพระนิพพาน
42.

Navutivassasahassāni

ṭhatvā loke mahāyaso

uddharanto bahū satte

sadā sotthiṃ karotu no.

นะวุติวัสสะสะหัสสานิ
ฐัต๎วา โลเก มะหายะโส
อุทธะรันโต พะหู สัตเต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระองค์ทรงมีชื่อเสียงและบริวารอันยิ่งใหญ่ ทรงดํารงพระ
ชนม์อยู่ในโลกตลอดเก้าหมื่นปี ผู้ทรงนําสัตว์โลกจํานวนมากออก
จากสังสารวัฏ โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ใน
กาลทุกเมื่อเถิด

(ในสารกัป ๑ พระองค์)
43.

Asītiratanubbedho

Vipassī lokanāyako

pabhā niddhāvate tassa samantā satta yojane.

อะสีติระตะนุพเพโธ
วิปัสสี โลกะนายะโก
ปะภา นิทธาวะเต ตัสสะ สะมันตา สัตตะ โยชะเน.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสี ทรงมีพระวรกายสูง
แปดสิบศอก ทรงเป็นผู้นําของสัตว์โลก พระรัศมีของพระองค์แผ่
ไปตลอดเจ็ดโยชน์โดยรอบ
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44.
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Sopi devamanussānaṃ

bandhanā parimocayi

asītisahassāyuko

nātho sotthiṃ karotu no.

โสปิ เทวะมะนุสสานัง
พันธะนา ปะริโมจะยิ
อะสีติสะหัสสายุโก
นาโถ โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสี แม้นั้น ผู้ทรงมีพระชนมายุ
แปดหมื่นปี ทรงเป็นที่พึ่ง ทรงเปลื้องเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
จากเครื่ อ งผู ก คื อ กิ เ ลส โปรดประทานความสวั ส ดี แก่ พ วกข้ า
พระองค์เถิด

(ในมัณฑกัป ๒ พระองค์)
45.

Sattatīhatthamubbedho Sikhī nāmesa nāyako
pabhā niddhāvate tassa samantā yojanattaye.

สัตตะตีหัตถะมุพเพโธ
สิขี นาเมสะ นายะโก
ปะภา นิทธาวะเต ตัสสะ สะมันตา โยชะนัตตะเย.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงมีพระวรกายสูงเจ็ดสิบ
ศอก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระนามว่า สิขี ทรงเป็น
ผู้นํา พระรัศมีของพระองค์แผ่ไปตลอดสามโยชน์โดยรอบ
46.

Sopi atulyo sambuddho sattatīsahassāyuko
karotu no mahāsantiṃ

sukhitā ca mayaṃ sadā.

โสปิ อะตุล๎โย สัมพุทโธ สัตตะตีสะหัสสายุโก
กะโรตุ โน มะหาสันติง
สุขิตา จะ มะยัง สะทา.
ขอพระพุ ทธเจ้าพระนามว่า สิขี แม้นั้น ผู้ ทรงไม่มี ผู้เปรีย บ
ทรงมีพระชนมายุเจ็ดหมื่นปี โปรดประทานความสงบอันประเสริฐ
แก่พวกข้าพระองค์ อนึ่ง ขอพวกข้าพระองค์ จงเป็นผู้ถึงความสุข
ในกาลทุกเมื่อเถิด
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47.

Vessabhū nāma sambuddho hemarūpasamūpamo
saṭṭhīratanamubbedho

saṭṭhī ca sahassāyuko.

เวสสะภู นามะ สัมพุทโธ เหมะรูปะสะมูปะโม
สัฏฐีระตะนะมุพเพโธ
สัฏฐี จะ สะหัสสายุโก.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เวสสภู ผู้มีพระฉวีประดุจ
ทอง ทรงมีพระวรกายสูงหกสิบศอก ทรงมีพระชนมายุหกหมื่นปี
48.

Brahmadevamanussehi nāgāsuradijehi vā
pūjitopi sadā nātho

sadā sotthiṃ karotu no.

พ๎รัห๎มะเทวะมะนุสเสหิ
นาคาสุระทิเชหิ วา
ปูชิโตปิ สะทา นาโถ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระพุทธเจ้าพระนามว่า เวสสภู แม้นั้น ผู้อันหมู่พรหม
เทวดา มนุษย์ นาค อสูร และครุฑพากันบูชาแล้ว ทรงเป็นที่
พึ่ง โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อ
เถิด

ในภัททกัปนี้ ๕ พระองค์
(ผ่านไปแล้ว ๓ พระองค์)
49.

Tāḷīsaratanubbedho

Kakusandho mahāmuni

tassa kāyā niccharanti

pabhā dvādasa yojane.

ตาฬีสะระตะนุพเพโธ
กะกุสันโธ มะหามุนิ
ตัสสะ กายา นิจฉะรันติ ปะภา ท๎วาทะสะ โยชะเน.
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระนามว่ า กกุ สั น ธะ ทรงมี พ ระ
วรกายสู ง สี่ สิ บ ศอก ทรงเป็ น มุ นี ผู้ ป ระเสริ ฐ พระรั ศ มี จ ากพระ
วรกายของพระองค์ แผ่ซ่านไปสิบสองโยชน์
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50.
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Cattāḷīsasahassāni

tassa āyu anuttaro

karotu so sadā nātho

āyuṃ sukhaṃ balañca no.

จัตตาฬีสะสะหัสสานิ
ตัสสะ อายุ อะนุตตะโร
กะโรตุ โส สะทา นาโถ
อายุง สุขัง พะลัญจะ โน.
ขอพระพุ ท ธเจ้ า พระนามว่ า กกุ สั น ธะ แม้ นั้ น ผู้ ท รงมี
พระชนมายุ สี่ ห มื่ น ปี ทรงเป็ น ผู้ ไ ม่ มี ใ ครเปรี ย บ ทรงเป็ น ที่ พึ่ ง
โปรดประทานอายุ ความสุข และกําลังแก่พวกข้าพระองค์ ในกาล
ทุกเมื่อเถิด
51.

Konāgamanasambuddho tiṅsahatthasamuggato
tiṅsavassasahassāni

āyu tassa mahesino.

โกนาคะมะนะสัมพุทโธ
ติงสะหัตถะสะมุคคะโต
ติงสะวัสสะสะหัสสานิ
อายุ ตัสสะ มะเหสิโน.
พระ โกนาคมนะ สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงมีพระวรกายสูง
สามสิบศอก ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงมีพระชนมายุสาม
หมื่นปี
52.

Dhammāmatena tappetā devasaṅghaṃ surālaye
mahītale ca janataṃ

sadā sotthiṃ karotu no.

ธัมมามะเตนะ ตัปเปตา
เทวะสังฆัง สุราละเย
มะหีตะเล จะ ชะนะตัง
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ทรงยังหมู่ทวยเทพบนสวรรค์ และหมู่มนุษย์บนพื้นโลก ให้
อิ่มเอิบด้วยอมตธรรม คือพระนิพพาน โปรดประทานความสวัสดี
แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด
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53.

Kassapo nāma sambuddho

dhammarājā

pabhaṅkaro
vīsatīhatthamubbedho

vīsassahassaāyuko.

กัสสะโป นามะ สัมพุทโธ ธัมมะราชา ปะภังกะโร
วีสะตีหัตถะมุพเพโธ
วีสัสสะหัสสะอายุโก.
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระนามว่ า กั ส สปะ ผู้ ท รงเป็ น พระ
ธรรมราชา ทรงมีพระรัศมี ทรงมีพระวรกายสูงยี่สิบศอก ทรงมี
พระชนมายุสองหมื่นปี
54.

Anūpamosamasamo

devasatthā anuttaro

karotu no mahāsantiṃ

ārogyañca jayaṃ sadā.

อะนูปะโมสะมะสะโม
เทวะสัตถา อะนุตตะโร
กะโรตุ โน มะหาสันติง
อาโรค๎ยัญจะ ชะยัง สะทา.
พระองค์ไม่มีผู้เปรียบปานเสมอเหมือน ทรงเป็นศาสดาของ
เหล่าทวยเทพ ทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยม โปรดประทานความสงบอัน
ประเสริฐ ความไม่มีโรค และชัยชนะ แก่พวกข้าพระองค์ ในกาล
ทุกเมื่อเถิด

(พระพุทธเจ้าในปัจจุบัน ๑ พระองค์)
55.

Aṭṭhārasahatthubbedho Gotamo Sakyavaḍḍhano
sabbaññū sabbatilako

sabbalokasukhappado.

อัฏฐาระสะหัตถุพเพโธ
โคตะโม สัก๎ยะวัฑฒะโน
สัพพัญญู สัพพะติละโก สัพพะโลกะสุขัปปะโท.
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โคตมะ ทรงมีพระวรกายสูง
สิบแปดศอก ทรงเป็นผู้เชิดชูศากยวงศ์ ทรงตรัสรู้ธรรมทั้งปวง
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ทรงเป็นผู้โดดเด่นกว่าชนทั้งปวง ทรงประทานความสุขให้แก่สัตว์
โลก (ในคัมภีร์พุทธวงศ์แสดงไว้ว่า ทรงมีพระวรกายสูง ๑๖ ศอก)
56.

Sambuddho sabbadhammānaṃ

bhagehi

bhāgyavā yuto
vijjācaraṇasampanno

sotthyārogyaṃ dadātu no.

สัมพุทโธ สัพพะธัมมานัง ภะเคหิ ภาค๎ยะวา ยุโต
วิชชาจะระณะสัมปันโน
โสตถ๎ยาโรค๎ยัง ทะทาตุ โน.
ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โคตมะ ผู้ตรัสรู้ธรรมทั้ง
ปวง ทรงประกอบด้ ว ยบุ ญ ทรงมี พ ระบารมี อั น สู ง สุ ด ทรง
เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ โปรดประทานความสวัสดี และ
ความไม่มีโรค แก่พวกข้าพระองค์เถิด
57.

Abbhātītā ca sambuddhā anekasatakoṭiyo
sabbalokamabhiññāya

sabbasattānukampino.

อัพภาตีตา จะ สัมพุทธา อะเนกะสะตะโกฏิโย
สัพพะโลกะมะภิญญายะ สัพพะสัตตานุกัมปิโน.
อนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย หลายร้อยโกฏิซึ่งเสด็จ
ล่วงลับไปแล้ว ทรงประจักษ์โลกทั้งปวงด้วยพระญาณแล้ว จึงทรง
อนุเคราะห์เหล่าสรรพสัตว์
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58.

Sabbaverabhayātītā

sabbalokasukhappadā

sabbadosaṃ vināsentā

sabbasotthiṃ karontu no.

สัพพะเวระภะยาตีตา
สัพพะโลกะสุขัปปะทา
สัพพะโทสัง วินาเสนตา สัพพะโสตถิง กะโรนตุ โน.
ทรงล่วงพ้นเวรและภัยทั้งปวง ทรงประทานความสุขแก่สรรพ
สัตว์ ทรงกําจัดโทษทั้งปวง ขอทรงประทานความสวัสดี แก่พวก
ข้าพระองค์เถิด

(พระพุทธเจ้าในอนาคต ๑ พระองค์)
59.

Anāgate ca sambuddho Metteyyo devapūjito
mahiddhiko mahādevo

mahāsantiṃ karotu no.

อะนาคะเต จะ สัมพุทโธ เมตเตยโย เทวะปูชิโต
มะหิทธิโก มะหาเทโว
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
ก็ในอนาคต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เมตเตยยะ
ทรงเป็ น ผู้ ที่ ห มู่ ท วยเทพบู ช าแล้ ว ทรงมี ฤ ทธิ์ ม าก ทรงเป็ น ผู้
ประเสริฐกว่าเทวดาทั้งปวง โปรดประทานความสงบอันประเสริฐ
แก่พวกข้าพระองค์เถิด

(พระปัจเจกพุทธเจ้า)
60.

Sabbe paccekasambuddhā
nirālayā nirāsaṅkā

nirodhajhānakovidā

appameyyā mahesayo.

สัพเพ ปัจเจกะสัมพุทธา นิโรธะฌานะโกวิทา
นิราละยา นิราสังกา
อัปปะเมยยา มะเหสะโย.
พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทั้งปวง ทรงปรีชาญาณในนิโรธสมาบัติ
และฌานสมาบั ติ ทรงปราศจากความกํ า หนั ด ยิน ดี หมดความ
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รั ง เกี ย จ ทรงคุ ณ อั น หาประมาณมิ ไ ด้ ทรงแสวงหาคุ ณ อั น
ประเสริฐ
61.

Dūrepi vineyye disvā

sampattā taṅkhaṇena te

sandiṭṭhikaphale katvā sadā santiṃ karontu no.

ทูเรปิ วิเนยเย ทิส๎วา
สัมปัตตา ตังขะเณนะ เต
สันทิฏฐิกะผะเล กัต๎วา
สะทา สันติง กะโรนตุ โน.
พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ เห็นหมู่เวไนยสัตว์แม้
ในที่ไกล ก็ทรงเสด็จไปช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้น ให้ได้รับประโยชน์
โดยพลัน โปรดประทานความสงบ แก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุก
เมื่อเถิด

(นวโลกุตตรธรรม ๙ และปริยัติธรรม ๑)
62.

Svākkhātatādisampanno dhammo sapariyattiko
saṅsārasāgarā loke

tāreti jinagocaro.

ส๎วากขาตะตาทิสัมปันโน ธัมโม สะปะริยัตติโก
สังสาระสาคะรา โลเก
ตาเรติ ชินะโคจะโร.
พระธรรม พร้ อ มทั้ ง ปริ ยั ติ ที่ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยคุ ณ มี ค วามเป็ น
ธรรม ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ไว้ ดี แ ล้ ว เป็ น ต้ น เป็ น อารมณ์ ข อง
พระพุทธเจ้า เป็นเหตุยังสัตว์โลกให้ข้ามพ้นสาครคือ สังสารวัฏ
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63.

Kilesajālaviddhaṅsī

visuddho buddhasevito

nibbānagamano santo

sadā sotthiṃ karotu no.

กิเลสะชาละวิทธังสี
วิสุทโธ พุทธะเสวิโต
นิพพานะคะมะโน สันโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระธรรมอันบริสุทธิ์ยิ่ง อันมีปกติทําลายข่ายคือกิเลส เป็น
ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเจริญแล้ว เป็นธรรมอันประเสริฐอันยัง
สั ต ว์ ใ ห้ ถึ ง พระนิ พ พาน โปรดประทานความสวั ส ดี แก่ พ วกข้ า
พระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด

(พระสังฆรัตนะ)
64.

Sīlādiguṇasampanno

saṅgho maggaphale ṭhito

jitindriyo jitapāpo

dakkhiṇeyyo anuttaro.

สีลาทิคุณะสัมปันโน
สังโฆ มัคคะผะเล ฐิโต
ชิตินท๎ริโย ชิตะปาโป
ทักขิเณยโย อะนุตตะโร.
พระสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้น ดํารงอยู่ในมรรคและ
ผล ชนะอินทรีย์แล้ว ชนะบาปแล้ว เป็นทักขิเณยยบุคคลผู้ยอด
เยี่ยม
65.

Anāsavo parisuddho

nirāsāso bhavābhave

nibbānagocaro santo

sadā sotthiṃ karotu no.

อะนาสะโว ปะริสุทโธ
นิราสาโส ภะวาภะเว
นิพพานะโคจะโร สันโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอพระอริ ย สงฆ์ ผู้ ไ ม่ มี อ าสวะ ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ ผู้ ห มดความ
ปรารถนาในภพน้อยภพใหญ่ ผู้มีจิตจดจ่อในพระนิพพาน เป็น
สัตบุรุษ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อ
เถิด
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Uppatasanti

(พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ๑๘๒ องค์)
66.

Aññātakoṇḍaññatthero rattaññūnaṃ aggo ahu
dhammacakkābhisamayosadā sotthiṃ karotu no.

อัญญาตะโกณฑัญญัตเถโร รัตตัญญูนัง อัคโค อะหุ
ธัมมะจักกาภิสะมะโย
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอั ญญาโกณฑัญญะเถระ เป็นผู้ เลิ ศ กว่ าเหล่า ภิ กษุ ผู้ รู้
ราตรี ผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ขอ
จงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
67.

Vappatthero mahāpañño mahātamavinodano
mahāsantikaro loke

mahāsantiṃ karotu no.

วัปปัตเถโร มะหาปัญโญ มะหาตะมะวิโนทะโน
มะหาสันติกะโร โลเก
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระวัปปะเถระ ผู้มีปัญญามาก ผู้กําจัดความมืดคือโมหะ
ผู้กระทําความสงบอันประเสริฐในโลก ขอจงประทานความสงบอัน
ประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
68.

Bhaddiyo bhaddasīlo ca dakkhiṇeyyo anuttaro
lokatthacarito thero

sadā sotthiṃ karotu no.

ภัททิโย ภัททะสีโล จะ
ทักขิเณยโย อะนุตตะโร
โลกัตถะจะริโต เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระภัททิยเถระ ผู้มีศีลงาม ผู้เป็นทักขิเณยยบุคคลผู้ยอด
เยี่ยม ผู้บําเพ็ญประโยชน์แก่โลก ขอจงประทานความสวัสดี แก่
พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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69.

Mahānāmo mahāpañño mahādhammavidū suto
mahākhīṇāsavo thero

mahāsantiṃ karotu no.

มะหานาโม มะหาปัญโญ มะหาธัมมะวิทู สุโต
มะหาขีณาสะโว เถโร
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระมหานามะเถระ ผู้มีปัญญามาก ผู้ตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐ
ผู้มีชื่อเสียง เป็นพระขีณาสพผู้ประเสริฐ ขอจงประทานความสงบ
อันยิ่งใหญ่ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
70.

Assajitthero mahāpañño jitamāro jitindriyo
jitapaccatthiko loke

sadā sotthiṃ karotu no.

อัสสะชิตเถโร มะหาปัญโญ ชิตะมาโร ชิตินท๎ริโย
ชิตะปัจจัตถิโก โลเก
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอัสสชิเถระ ผู้มีปัญญามาก ผู้ชนะมาร ผู้ชนะอินทรีย์
ผู้ชนะศัตรูในโลก ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ใน
กาลทุกเมื่อเถิด
71.

Anupubbikathaṃ sutvā Yaso ekaggamānaso
aggadhammamanuppatto

sotthyārogyaṃ dadātu

no.

อะนุปุพพิกะถัง สุต๎วา
ยะโส เอกัคคะมานะโส
อัคคะธัมมะมะนุปปัตโต โสตถ๎ยาโรค๎ยัง ทะทาตุ โน.
พระยสะเถระ ผู้ฟังอนุปุพพิกถาแล้ว มีจิตตั้งมั่นบรรลุพระ
อรหัตผล อันเป็นธรรมอันเลิศ ขอจงประทานความสวัสดี และ
ความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
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72.

Uppatasanti

Catvādhikā ca paññāsa

therā gihisahāyakā

patvāna paramaṃ santiṃ

sadā sotthiṃ karontu

no.

จัต๎วาธิกา จะ ปัญญาสะ เถรา คิหิสะหายะกา
ปัต๎วานะ ปะระมัง สันติง สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
และพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์ ๕๔ รูป ผู้เคยเป็นสหายของ
พระยสะ เมื่อครั้งยังเป็นผู้ครองเรือน บรรลุแล้วซึ่งพระนิพพานอัน
ประเสริฐ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุก
เมื่อเถิด
73.

Ye tiṅsa Bhaddavaggiyā rūpenātulavaṇṇino
khīṇāsavā vasībhūtā

te karontu anāmayaṃ.

เย ติงสะ ภัททะวัคคิยา
รูเปนาตุละวัณณิโน
ขีณาสะวา วะสีภูตา
เต กะโรนตุ อะนามะยัง.
พระภั ท ทวั ค คี ย์ ผู้ เ ป็ น เถระสามสิ บ องค์ ผู้ มี รู ป ทรงและ
ผิวพรรณอันหาใครเปรียบปานมิได้ สิ้นอาสวะแล้ว เป็นผู้ช นะตน
มีความชํานาญในการเข้าฌาน ขอจงประทานความไม่มีโรค แก่
พวกข้าพเจ้าเถิด
74.

Uruvelakassapopi

mahāparisānamuttamo

ṭhapito aggaṭṭhānamhi sadā sotthiṃ karotu no.

อุรุเวละกัสสะโปปิ
มะหาปะริสานะมุตตะโม
ฐะปิโต อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แม้ พระอุ รุเวลกัสสปะ ผู้เป็นเลิศในตําแหน่งแห่งภิกษุผู้มี
บริษัทมาก ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุก
เมื่อเถิด
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75.

Yo Nadīkassapatthero

puññakkhetto anuttaro

sasaṅgho sīlasampanno sadā sotthiṃ karotu no.

โย นะทีกัสสะปัตเถโร
ปุญญักเขตโต อะนุตตะโร
สะสังโฆ สีละสัมปันโน
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แม้พระเถระนามว่า นทีกัสสปะ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ
ผู้ มี ภิ ก ษุ เ ป็ น ศิ ษ ย์ ๓๐๐ เป็ น บริ ว าร ผู้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยศี ล ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
76.

Dhammapajjalito santo yo thero Gayākassapo
saṅyutto bhavanisnehe sadā sotthiṃ karotu no.

ธัมมะปัชชะลิโต สันโต
โย เถโร คะยากัสสะโป
สังยุตโต ภะวะนิส๎เนเห
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามว่า คยากัสสปะ ผู้รุ่งเรืองด้วยธรรม ผู้สงบ ผู้
เข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นที่ปราศจากภวตัณหา ขอจงประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
77.

Lokanāthaṃ ṭhapetvāna paññavantāna pāṇinaṃ
paññāya Sāriputtassa

kalaṃ nāgghati soḷasiṃ.

โลกะนาถัง ฐะเปต๎วานะ ปัญญะวันตานะ ปาณินัง
ปัญญายะ สาริปุตตัสสะ กะลัง นาคฆะติ โสฬะสิง.
ในบรรดาสรรพสัตว์ผู้มีปัญญาทั้งหลาย เว้นพระพุทธเจ้าผู้เป็น
ที่พึ่งของโลกแล้ว สัตว์ใด ๆ ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่สิบหกแห่งปัญญา
ของพระสารีบุตร
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78.

Uppatasanti

Sāriputto mahāpañño

paṭhamo aggasāvako

dhammasenāpatī seṭṭho sadā sotthiṃ karotu no.

สาริปุตโต มะหาปัญโญ
ปะฐะโม อัคคะสาวะโก
ธัมมะเสนาปะตี เสฏโฐ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ขอ พระสาริปุตตะ ผู้มีปัญญามาก ผู้เป็นอัครสาวกองค์ที่
หนึ่ง ผู้เป็นธรรมเสนาบดี ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศทาง
ปัญญา ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อ
เถิด
79.

Pādaṅgulikamattena

vejayantapakampano

paṭhaviṃ mahatiṃ sabbaṃ samattho parivattituṃ.

ปาทังคุลิกะมัตเตนะ
เวชะยันตะปะกัมปะโน
ปะฐะวิง มะหะติง สัพพัง สะมัตโถ ปะริวัตติตุง.
พระมหาเถระใด ผู้สามารถยังเวชยันต์ปราสาท (ปราสาทของ
พระอินทร์) ให้หวั่นไหวแม้ด้วยเพียงหัวแม่เท้านั้น ผู้สามารถพลิก
แผ่นดินผืนใหญ่ทั้งหมดได้
80.

Moggallāno mahāthero dutiyo aggasāvako
iddhimantānaṃ so aggo sadā sotthiṃ karotu no.

โมคคัลลาโน มะหาเถโร
ทุติโย อัคคะสาวะโก
อิทธิมันตานัง โส อัคโค สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระมหาเถระนั้นนามว่า โมคคัลลานะ ผู้เป็นพระอัครสาวก
องค์ ที่ ส อง เป็ น ผู้ เ ลิ ศ กว่ า บรรดาภิ ก ษุ ผู้ มี ฤ ทธิ์ ทั้ ง หลาย ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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81.

Mahākassapattheropi

uttattakanakannibho

dhutaguṇagganikkhitto tatiyo satthusāvako.

มะหากัสสะปัตเถโรปิ
อุตตัตตะกะนะกันนิโภ
ธุตะคุณัคคะนิกขิตโต
ตะติโย สัตถุสาวะโก.
พระมหาเถระนามว่า กัสสปะ ผู้มีผิวพรรณอันงดงามดุจเนื้อ
ทองคําอันบริสุทธิ์ ผู้ได้รับยกย่องให้เป็นผู้เลิศ ในทางธุดงค์คุณ
เป็นพระอัครสาวกองค์ที่สามของพระศาสดา
82.

Araññavāsābhirato

paṅsukūladharo muni

sugatassāsanadharo

sadā sotthiṃ karotu no.

อะรัญญะวาสาภิระโต
ปังสุกูละธะโร มุนิ
สุคะตัสสาสะนะธะโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
เป็นผู้ยินดียิ่งในการอยู่ป่า ผู้ทรงผ้าบังสุกุล เป็นมุนีผู้รู้โลกทั้ง
ภายในและภายนอก ผู้ ท รงไว้ ซึ่ ง คํ า สอนของพระสุ ค ต ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
83.

Āpattianāpattiyā

satekicchāya kovido

vinaye agganikkhitto

Upāli satthuvaṇṇito.

อาปัตติอะนาปัตติยา
สะเตกิจฉายะ โกวิโท
วินะเย อัคคะนิกขิตโต
อุปาลิ สัตถุวัณณิโต.
พระอุบาลีเถระ ผู้ฉลาดในอาบัติและมิใช่อาบัติ และในอาบัติ
ที่เยียวยาได้และเยียวยาไม่ได้ ผู้อันพระศาสดาทรงแต่งตั้งให้ เป็น
ผู้เลิศในทางทรงพระวินัย
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84.

Uppatasanti

Vinaye pāramippatto

vinayaggocaro muni

karotu no mahāsantiṃ

sotthyārogyaṃ dadātu no.

วินะเย ปาระมิปปัตโต
วินะยัคโคจะโร มุนิ
กะโรตุ โน มะหาสันติง
โสตถ๎ยาโรค๎ยัง ทะทาตุ โน.
ผู้อันพระศาสดาทรงยกย่อ ง ให้เ ป็นผู้ ถึงซึ่ งความเป็นผู้ เลิ ศ
ในทางทรงจํ า พระวิ นั ย ผู้ สํ า รวมกาย วาจา และใจ ขอจง
ประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้า และขอให้ความ
สวัสดี ความไม่มีโรค จงมีแก่พวกข้าพเจ้าเถิด
85.

Anuruddhamahāthero

dibbacakkhūnamuttamo

ñātiseṭṭho bhagavato

sotthyārogyaṃ dadātu no.

อะนุรุทธะมะหาเถโร
ทิพพะจักขูนะมุตตะโม
ญาติเสฏโฐ ภะคะวะโต
โสตถ๎ยาโรค๎ยัง ทะทาตุ โน.
พระอนุรุทธมหาเถระ เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีตาทิพย์
เป็นพระประยูรญาติผู้ประเสริฐของพระผู้มีพระภาค ขอจงประทาน
ความสวัสดี และความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
86.

Uccākulikānaṃ aggo

Bhaddiyo susamāhito

kāḷigodhāya putto ca

sadā sotthiṃ karotu no.

อุจจากุลิกานัง อัคโค
ภัททิโย สุสะมาหิโต
กาฬิโคธายะ ปุตโต จะ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระภั ท ทิ ย ะเถระ เป็ น ผู้ เ ลิ ศ กว่ า บรรดาภิ ก ษุ ผู้ มี ต ระกู ล สู ง
เป็นผู้มีจิตอันตั้งมั่ น เป็นบุตรของนางกาฬิโคธา ขอจงประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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87.

Ānando buddhupaṭṭhāko saṅgītisādhusammato
bahussuto dhammadharo

sadā sotthiṃ karotu no.

อานันโท พุทธุปัฏฐาโก
สังคีติสาธุสัมมะโต
พะหุสสุโต ธัมมะธะโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอานั น ทะเถระ ผู้ อุ ปั ฏ ฐากพระพุ ท ธเจ้ า ผู้ ยั ง การทํ า
สังคายนาให้สําเร็จ ผู้เป็นพหูสูต ผู้ทรงธรรม ขอจงประทานความ
สวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
88.

Kimilo sirisampanno

mahāsukhasamappito

mahākhīṇāsavo jāto

mahāsantiṃ karotu no.

กิมิโล สิริสัมปันโน
มะหาสุขะสะมัปปิโต
มะหาขีณาสะโว ชาโต
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระกิมพิละเถระ ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ เพียบพร้อมด้วยบรม
สุ ข เป็ น พระขี ณ าสพผู้ ป ระเสริ ฐ ขอจงประทานความสงบอั น
ประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
89.

Garuvāsaṃ vasitvāna

pasanno buddhasāsane

Bhagu cārahataṃ patto sadā sotthiṃ karotu no.

คะรุวาสัง วะสิต๎วานะ
ปะสันโน พุทธะสาสะเน
ภะคุ จาระหะตัง ปัตโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระภคุเถระ ผู้เลื่อมใส และอยู่ด้วยความเคารพในคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ขอจงประทานความสวัสดี
แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

264

90.

Uppatasanti

Kulappasādajanako

Kāḷudāyī mahiddhiko

etadaggaṭṭhito thero

sadā sotthiṃ karotu no.

กุลัปปะสาทะชะนะโก
กาฬุทายี มะหิทธิโก
เอตะทัคคัฏฐิโต เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระกาฬุทายีเถระ ผู้มีฤทธิ์มาก เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุ
ผู้ทําให้คนเลื่อมใส ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ใน
กาลทุกเมื่อเถิด
91.

Seṭṭho dhammakathikānaṃ tiṇṇaṃ vedāna pāragū
Puṇṇo Mantāniyā putto thero sotthiṃ karotu no.

เสฏโฐ ธัมมะกะถิกานัง
ติณณัง เวทานะ ปาระคู
ปุณโณ มันตานิยา ปุตโต เถโร โสตถิง กะโรตุ โน.
พระปุณณะเถระ ผู้เป็นบุตรของนางมันตานี เป็นผู้เลิศกว่า
บรรดาภิกษุผู้เป็นธรรมกถึก ผู้จบไตรเพท ขอจงประทานความ
สวัสดี แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
92.

Bhāradvājo mahāthero

sīhanādānamuttamo

ṭhapito aggaṭṭhānamhi sadā sotthiṃ karotu no.

ภาระท๎วาโช มะหาเถโร
สีหะนาทานะมุตตะโม
ฐะปิโต อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระ(ปิณโฑล)ภารทวาชะมหาเถระ ผู้อันพระศาสดาทรงตั้ง
ไว้ในตําแหน่ง เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้บรรลือสีหนาท ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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93.

Saṅkhittabhāsitamatthaṃ
Kaccāno bhavanisneho

vitthārena vijānako

thero sotthiṃ karotu no.

สังขิตตะภาสิตะมัตถัง
วิตถาเรนะ วิชานะโก
กัจจาโน ภะวะนิส๎เนโห
เถโร โสตถิง กะโรตุ โน.
พระกัจจายนะเถระ ผู้สามารถอธิบายเนื้อความที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้โดยสังเขปให้พิสดาร ผู้ปราศจากความสิเนหาในภพ ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
94.

Lakuṇṭabhaddiyo thero mañjussarānamuttamo
ṭhapito aggaṭṭhānamhi sadā sotthiṃ karotu no.

ละกุณฏะภัททิโย เถโร
มัญชุสสะรานะมุตตะโม
ฐะปิโต อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระลกุณฏกภัททิยะเถระ ผู้อันพระพุทธเจ้าทรงตั้ งไว้ ใน
ตําแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีเสียงไพเราะ ขอจงประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
95.

Araṇavihārinaṃ aggo

dakkhiṇeyyo anuttaro

Subhūti bhūtadamano

thero sotthiṃ karotu no.

อะระณะวิหารินัง อัคโค
ทักขิเณยโย อะนุตตะโร
สุภูติ ภูตะทะมะโน
เถโร โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสุภูติเถระ เป็นผู้แสดงธรรมแก่สัตว์ตามพุทธดํารัส เป็นผู้
เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้อยู่ด้วยธรรมอันปราศจากข้าศึก และเลิศกว่า
บรรดาภิกษุผู้ควรรับทักษิณาทาน ขอจงประทานความสวัสดี แก่
พวกข้าพเจ้าเถิด
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96.

Uppatasanti

Araññavāsinaṃ aggo

Revato Khadiravaniyo

vivekābhirato thero

sadā sotthiṃ karotu no.

อะรัญญะวาสินัง อัคโค
เรวะโต ขะทิระวะนิโย
วิเวกาภิระโต เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเรวตะ ผู้อาศัยอยู่ในป่าไม้ตะเคียน ผู้ยินดีในความวิเวก
เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีปกติอยู่ในป่า ขอจงประทานความ
สวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
97.

Jhāyīnaṃ uttamo thero Kaṅkhārevatanāmako
samādhijhānakusalo

sadā sotthiṃ karotu no.

ฌายีนัง อุตตะโม เถโร
กังขาเรวะตะนามะโก
สะมาธิฌานะกุสะโล
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามว่า กังขาเรวตะ เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มี
ปกติยิ นดีใ นการเข้า ฌาน เป็นผู้ฉ ลาดในสมาธิ และฌาน ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
98.

Soṇo ca Koḷivīsopi

āraddhavīriyānamuttamo

pahitatto sadā thero

sotthiṃ phāsuṃ karotu no.

โสโณ จะ โกฬิวีโสปิ
อารัทธะวีริยานะมุตตะโม
ปะหิตัตโต สะทา เถโร
โสตถิง ผาสุง กะโรตุ โน.
แม้ พระโสณโกฬิวีสะเถระ เป็นผู้มีจิตดิ่งไปในนิพพาน เป็นผู้
เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ปรารภความเพียร ขอจงประทานความสวัสดี
และความผาสุก แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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99.

Kalyāṇavākkaraṇānaṃ

Soṇo Kuṭikaṇṇopi ca

aggoti vaṇṇito thero

sotthiṃ phāsuṃ karotu no.

กัล๎ยาณะวากกะระณานัง โสโณ กุฏิกัณโณปิ จะ
อัคโคติ วัณณิโต เถโร
โสตถิง ผาสุง กะโรตุ โน.
แม้ พระโสณกุฏิกัณณะเถระ ผู้อันพระศาสดาทรงสรรเสริญ
ว่าเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้กล่าววาจาไพเราะ (สาธยายธรรม
ด้วยเสียงอันไพเราะ) ขอจงประทานความสวัสดี และความผาสุก
แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
100.

Lābhīnamuttamo thero Sīvali iti vissuto
so rato paccayādimhi

sadā sotthiṃ karotu no.

ลาภีนะมุตตะโม เถโร
สีวะลิ อิติ วิสสุโต
โส ระโต ปัจจะยาทิมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามว่า พระสีวลิ ผู้มีความสันโดษในปัจจัยสี่ เป็นผู้
เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีลาภ ขอจงประทานความสวัสดีแก่ข้าพเจ้า
ในกาลทุกเมื่อเถิด
101.

Saddhādhimuttānaṃ aggo
pāmojjabahulo thero

Vakkali iti nāmako

sadā sotthiṃ karotu no.

สัทธาธิมุตตานัง อัคโค
วักกะลิ อิติ นามะโก
ปาโมชชะพะหุโล เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามว่า พระวักกลิ เป็นผู้มากด้วยความปราโมทย์
เป็นเลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีศรัทธา ขอจงประทานความสวัสดี แก่
พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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102.

Uppatasanti

Rāhulo buddhaputtopi

sikkhākāmānamuttamo

dāyādo sabbadhammesu mahāsantiṃ karotu no.

ราหุโล พุทธะปุตโตปิ
สิกขากามานะมุตตะโม
ทายาโท สัพพะธัมเมสุ
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
แม้พระเถระนามว่า ราหุละ ผู้เป็นพุทธบุตร ผู้เป็นทายาทใน
ธรรมทั้งปวง เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มุ่งต่อการศึกษา ขอจง
ประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
103.

Saddhāya pabbajitvāna Raṭṭhapālo parakkamī
etadagge ṭhitoyeva

sadā sotthiṃ karotu no.

สัทธายะ ปัพพะชิต๎วานะ รัฏฐะปาโล ปะรักกะมี
เอตะทัคเค ฐิโตเยวะ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามว่า รัฏฐะปาละ ผู้มีความเพียรยิ่ง เป็นผู้เลิศกว่า
บรรดาภิกษุผู้บวชด้วยศรัทธา ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
104.

Kuṇḍadhāno mahāthero salākaṃ paṭhamaṃ gato
ṭhapitoyeva ṭhānamhi

sadā sotthiṃ karotu no.

กุณฑะธาโน มะหาเถโร
สะลากัง ปะฐะมัง คะโต
ฐะปิโตเยวะ ฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระกุณฑธานะมหาเถระ ผู้ถึงซึ่งความเป็นที่หนึ่งในการจับ
สลาก จึงดํารงอยู่ในตําแหน่งที่เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ร่วมจับสลาก
ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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105.

Paṭibhāṇavantānampi

aggoti buddhavaṇṇito

Vaṅgīso arahā seṭṭho

sadā sotthiṃ karotu no.

ปะฏิภาณะวันตานัมปิ
อัคโคติ พุทธะวัณณิโต
วังคีโส อะระหา เสฏโฐ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอรหันต์นามว่า วังคีสะเถระ ผู้ประเสริฐ เป็นผู้ได้รับการ
ยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีปฏิภาณ
กวี ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
106.

Samantapāsādikānaṃ

aggaṭṭhānamhi ṭhapito

Upaseno Vaṅgantaputto sadā sotthiṃ karotu no.

สะมันตะปาสาทิกานัง
อัคคัฏฐานัมหิ ฐะปิโต
อุปะเสโน วังคันตะปุตโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอุ ป เสนวั ง คั น ตบุ ต รเถระ พระศาสดาทรงตั้ ง ไว้ ใ น
ตํ า แหน่ ง ผู้ เ ลิ ศ กว่ า บรรดาภิ ก ษุ ผู้ มี บ ริ ษั ท อั น น่ า เลื่ อ มใส ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
107.

Dabbo Mallaputto thero senāsanapaññāpako
ṭhapito aggaṭṭhānamhi sadā sotthiṃ karotu no.

ทัพโพ มัลละปุตโต เถโร เสนาสะนะปัญญาปะโก
ฐะปิโต อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระทัพพมัลละบุตรเถระ พระศาสดาทรงตั้งไว้ในตําแหน่งที่
เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้จัดแจงเสนาสนะ ขอจงประทานความสวัสดี
แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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108.

Uppatasanti

Pilindavacchasamaṇo

devatānaṃ piyo ahu

ṭhapito aggaṭṭhānamhi sotthyārogyaṃ dadātu no.

ปิลินทะวัจฉะสะมะโณ
เทวะตานัง ปิโย อะหุ
ฐะปิโต อัคคัฏฐานัมหิ
โสตถ๎ยาโรค๎ยัง ทะทาตุ โน.
พระปิลินทวัจฉะเถระ พระศาสดาทรงตั้งไว้ในตําแหน่งที่เลิศ
กว่ า บรรดาภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ที่ เ ป็ น ที่ รั ก ของเหล่ า เทวดา ขอจง
ประทานความสวัสดี และความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิด
109.

Bāhiyo Dārucīriyo

khippābhiññānamuttamo

karotu no mahāsantiṃ

ārogyañca jayaṃ sadā.

พาหิโย ทารุจีริโย
ขิปปาภิญญานะมุตตะโม
กะโรตุ โน มะหาสันติง
อาโรค๎ยัญจะ ชะยัง สะทา.
พระพาหิยทารุจีริยะเถระ เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ ตรัสรู้
เร็ว ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ ความไม่มีโรคและชัย
ชนะ แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
110.

Kumārakassapatthero

cittakathīnamuttamo

micchāvitakkupacchedo sadā sotthiṃ karotu no.

กุมาระกัสสะปัตเถโร
จิตตะกะถีนะมุตตะโม
มิจฉาวิตักกุปัจเฉโท
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระกุ ม ารกั ส สปะเถระ เป็ น ผู้ เลิ ศ กว่ า บรรดาภิ ก ษุ ผู้ แ สดง
ธรรมได้อ ย่ า งวิจิตร ผู้ สามารถละมิจฉาวิตกได้ ขอจงประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

271

111.

Paṭisambhidāpattānaṃ aggaṭṭhānamhi ṭhapito
Koṭṭhito arahā seṭṭho

sadā sotthiṃ karotu no.

ปะฏิสัมภิทาปัตตานัง
อัคคัฏฐานัมหิ ฐะปิโต
โกฏฐิโต อะระหา เสฏโฐ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอรหันต์นามว่า โกฏฐิตะเถระ เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้เลิศ
กว่าบรรดาภิกษุผู้ได้ปฏิสัมภิทา ๔ ขอจงประทานความสวัสดี แก่
พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
112.

Appābādho mahāthero

appābādhānamuttamo

Bākulo arahā jāto

sadā sotthiṃ karotu no.

อัปปาพาโธ มะหาเถโร
อัปปาพาธานะมุตตะโม
พากุโล อะระหา ชาโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระพากุ ล ะเถระ ผู้ เ ป็ น พระอรหั น ต์ เพราะเหตุ ที่ เ ป็ น ผู้ มี
อาพาธน้อย จึงเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มี อาพาธน้อย ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
113.

Pubbenivāsavedīnaṃ

aggoti buddhavaṇṇito

Sobhito nāma so thero

sadā sotthiṃ karotu no.

ปุพเพนิวาสะเวทีนัง
อัคโคติ พุทธะวัณณิโต
โสภิโต นามะ โส เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามว่า โสภิตะ ผู้อันพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า
เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ระลึกชาติในปางก่อนได้ ขอจงประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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114.
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Mahākappinattheropi

bhikkhuovādako ahu

kusalo ovādadāne

sadā sotthiṃ karotu no.

มะหากัปปินัตเถโรปิ
ภิกขุโอวาทะโก อะหุ
กุสะโล โอวาทะทาเน
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แม้ พระมหากัปปินะเถระ เป็นผู้ให้โอวาทภิกษุ เป็นผู้เลิศใน
การให้โอวาท ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาล
ทุกเมื่อเถิด
115.

Bhikkhunovādakānaggo Nandako iti vissuto
pāletu no sadā thero

sotthiṃ phāsuṃ karotu no.

ภิกขุโนวาทะกานัคโค
นันทะโก อิติ วิสสุโต
ปาเลตุ โน สะทา เถโร
โสตถิง ผาสุง กะโรตุ โน.
พระเถระนามว่ า นั น ทกะ เป็ น ผู้ เ ลิ ศ กว่ า บรรดาภิ ก ษุ ผู้ ใ ห้
โอวาทแก่นางภิกษุณี โปรดรักษาพวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
และขอจงประทานความสวัสดี และความผาสุก แก่พวกข้าพเจ้า
เถิด
116.

Indriyesu guttadvāro

aggaṭṭhāne ṭhito ahu

Nandatthero vasippatto sadā sotthiṃ karotu no.

อินท๎ริเยสุ คุตตะท๎วาโร
อัคคัฏฐาเน ฐิโต อะหุ
นันทัตเถโร วะสิปปัตโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระนันทะเถระ ผู้ได้วสี (ความชํานาญในการเข้า-ออกฌาน
สมาบั ติ ) เป็ น ผู้ เ ลิ ศ กว่ า บรรดาภิ ก ษุ ผู้ สํ า รวมอิ น ทรี ย์ ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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117.

Tejodhātukusalānaṃ

aggaṭṭhānamhi ṭhapito

Sāgato nāma so thero

sotthiṃ phāsuṃ karotu no.

เตโชธาตุกุสะลานัง
อัคคัฏฐานัมหิ ฐะปิโต
สาคะโต นามะ โส เถโร โสตถิง ผาสุง กะโรตุ โน.
พระเถระนามว่า สาคตะ ผู้อันพระศาสดาทรงตั้งไว้ในตําแหน่ง
เป็ น ผู้ เ ลิ ศ กว่ า บรรดาภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาดในเตโชธาตุ (เตโชกสิ ณ คื อ
กรรมฐานที่เพ่งไฟเป็นอารมณ์) ขอจงประทานความสวัสดี และ
ความผาสุก แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
118.

Saññāvivaṭṭakusalo

padhāno bhāvanārato

buddhasisso Mahāpantho

mahāsantiṃ karotu no.

สัญญาวิวัฏฏะกุสะโล
ปะธาโน ภาวะนาระโต
พุทธะสิสโส มะหาปันโถ มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระมหาปั นถกะเถระ ผู้ ชํ า นาญในสั ญ ญาวิ วั ฏ ฏะ (ได้ แ ก่
วิปัสสนา) เป็นผู้มีความเพียร มีความยินดีในภาวนา เป็นศิษย์
ของพระศาสดา ขอจงประทานความสงบอั น ประเสริ ฐ แก่ พ วก
ข้าพเจ้าด้วยเถิด
119.

Cūḷpanthakattheropi

manomayābhinimmito

ṭhapito aggaṭṭhānamhi sadā sotthiṃ karotu no.

จูฬะปันถะกัตเถโรปิ
มะโนมะยาภินิมมิโต
ฐะปิโต อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แม้ พระจู ฬ ปั น ถกะเถระ ผู้ อั น พระศาสดาทรงตั้ ง ไว้ ใ น
ตําแหน่งผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้นิรมิตกายได้มาก และในตําแหน่ง
ผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ฉลาดในเจโตวิวัฏฏะ (คื อ ฉลาดในฌาน
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สมาบัติ) ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อ
เถิด
120.

Paṭibhāṇeyyakānaṃ tu

aggaṭṭhānamhi ṭhapito

Rādho thero mahāsotthiṃ

karotu no anāmayaṃ.

ปะฏิภาเณยยะกานัง ตุ
อัคคัฏฐานัมหิ ฐะปิโต
ราโธ เถโร มะหาโสตถิง กะโรตุ โน อะนามะยัง.
พระราธะเถระ ผู้อันพระพุทธเจ้าตั้งไว้ในตําแหน่งผู้เลิศกว่า
บรรดาภิกษุผู้มีปฏิภาณในคําสอน ขอจงประทานความสวั สดีอัน
ประเสริฐ และความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
121.

Lūkhacīvaradharānaṃ

bhikkhūnaṃ uttamo ahu

Mogharājamahāthero

mahāsantiṃ karotu no.

ลูขะจีวะระธะรานัง
ภิกขูนัง อุตตะโม อะหุ
โมฆะราชะมะหาเถโร
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระโมฆราชะมหาเถระ เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ทรงจีวร
ที่ เ ศร้ า หมอง (คื อ ผ้ า เก่ า ผ้ า เนื้ อ หยาบ สี เ ศร้ า หมอง) ขอจง
ประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
122.

Vimalo vimalappañño

surūpo susamāhito

rajo na limpati khandhe mahāsantiṃ karotu no.

วิมะโล วิมะลัปปัญโญ
สุรูโป สุสะมาหิโต
ระโช นะ ลิมปะติ ขันเธ มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระวิมละเถระ ผู้มีปัญญาปราศจากมลทิน ผู้มีรูปงาม ผู้มี
จิ ต ตั้ ง มั่ น กิ เ ลสเพี ย งดั ง ธุ ลี ไ ม่ ฉ าบทาขั น ธ์ ห้ า ของท่ า น ขอจง
ประทานซึ่งความสงบอันยิ่งใหญ่ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
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123.

Dhammapālo mahāpālo mahādhammadharo yati
mahākhīṇāsavo loke

mahāsantiṃ karotu no.

ธัมมะปาโล มะหาปาโล
มะหาธัมมะธะโร ยะติ
มะหาขีณาสะโว โลเก
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระเถระนามว่า ธัมมปาละ ผู้รักษาธรรมอันประเสริฐ ผู้ทรง
ไว้ ซึ่ ง ธรรมอั น ประเสริ ฐ ผู้ เ ป็ น พระมหาขี ณ าสพในโลก ขอจง
ประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
124.

Cakkhupālo mahāthero padhāno sīlasaṅvuto
pahitatto mahākāyo

mahāsantiṃ karotu no.

จักขุปาโล มะหาเถโร
ปะธาโน สีละสังวุโต
ปะหิตัตโต มะหากาโย
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระจักขุปาละมหาเถระ ผู้มีความเพียร ผู้สํารวมแล้วในศีล
ผู้มีจิตดิ่ งไปในนิพ พาน ผู้ มีรูปกายอั นประเสริฐ ขอจงประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
125.

Sabbaverabhayātīto

Nārado āsavakkhayo

mahāsantikaro loke

sadā sotthiṃ karotu no.

สัพพะเวระภะยาตีโต
นาระโท อาสะวักขะโย
มะหาสันติกะโร โลเก
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระนารทะเถระ ผู้ก้าวล่วงเวรและภัยทั้งปวงแล้ว สิ้นอาสวะ
แล้ว กระทําความสงบอันประเสริฐในโลก ขอจงประทานความ
สวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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126.
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Buddhapūjāya nirato

jinabhattiparāyano

Saddhammasavano therosadā sotthiṃ karotu no.

พุทธะปูชายะ นิระโต
ชินะภัตติปะรายะโน
สัทธัมมะสะวะโน เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสัทธัมมสวนะเถระ ผู้ยินดีในการบูชาพระพุทธเจ้า มี
ความภักดีในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ขอจงประทานความสวัสดี
แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
127.

Pacchimabhavasampatto Gotamo bhāvanārato
rāgakkhayamanuppatto sadā sotthiṃ karotu no.

ปัจฉิมะภะวะสัมปัตโต
โคตะโม ภาวะนาระโต
ราคักขะยะมะนุปปัตโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระโคตมะเถระ ผู้เข้าถึงภพสุดท้ายแล้ว ยินดีในภาวนา ถึง
ความสิ้นไปแห่งราคะ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า
ในกาลทุกเมื่อเถิด
128.

Senāsanesu sappāyaṃ

laddhā jhānaṃ samārabhi

Godhiko buddhajhāyanto sadā sotthiṃ karotu no.

เสนาสะเนสุ สัปปายัง
ลัทธา ฌานัง สะมาระภิ
โคธิโก พุทธะฌายันโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระโคธิกะเถระ เมื่อเพ่งความตรัสรู้ ได้เสนาสนะที่สัปปายะ
แล้ว จึงได้บําเพ็ญฌาน ท่านเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงทําฌาปนกิจ
ให้ในเวลาปรินิพพาน ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า
ในกาลทุกเมื่อเถิด
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129.

Buddhe pasannamānaso Subāhu pañjalīkato
khīṇāsavo vasībhūto

mahāsantiṃ karotu no.

พุทเธ ปะสันนะมานะโส สุพาหุ ปัญชะลีกะโต
ขีณาสะโว วะสีภูโต
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระสุพาหุ ผู้มีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เคยกระทําอัญชลี
มาแล้ว ๙๔ กัป เป็นพระอรหันต์ผู้มีความชํานาญในฌานสมาบัติ
ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
130.

Vipassanāya pasuto

Valliyo susamāhito

sato jhāyī vanevāsī

sadā sotthiṃ karotu no.

วิปัสสะนายะ ปะสุโต
วัลลิโย สุสะมาหิโต
สะโต ฌายี วะเนวาสี
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระวัลลิยะเถระ ผู้ขวนขวายในวิปัสสนากรรมฐาน มีจิตตั้ง
มั่นดีแล้ว มีสติ ได้ฌาน มีปกติอยู่ป่า ขอจงประทานความสวัสดี
แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
131.

Uttiyo vinayadharo

atikkanto narāmare

dhārento antimaṃ dehaṃ

sadā sotthiṃ karotu no.

อุตติโย วินะยะธะโร
อะติกกันโต นะรามะเร
ธาเรนโต อันติมัง เทหัง สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอุตติยะเถระ ผู้ทรงพระวินัย ผู้เป็นจอมแห่งหมู่มนุษย์
และทวยเทพ ผู้ ท รงร่ า งกายอั น มี ใ นที่ สุ ด (คื อ สํ า เร็ จ เป็ น พระ
อรหันต์แล้ว ไม่มีการเกิดต่อไปอีก) ขอจงประทานความสวัสดี แก่
พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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Uppatasanti

Vimalo virajojallo

jāto paṇḍaraketunā

Bimbisāraddhajo thero sadā sotthiṃ karotu no.

วิมะโล วิระโชชัลโล
ชาโต ปัณฑะระเกตุนา
พิมพิสารัทธะโช เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระวิมลโกณฑัญญะเถระ ผู้บังเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าพิม
พิสาร ผู้มีวัตรปฏิบัติอันขาวสะอาด ขอจงประทานความสวัสดี แก่
พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
133.

Rammāraññe vasitvāna bhāvento kusalaṃ bahuṃ
yogakkhemamanuppatto Sabhiyo santiṃ karotu no.

รัมมารัญเญ วะสิต๎วานะ ภาเวนโต กุสะลัง พะหุง
โยคักเขมะมะนุปปัตโต
สะภิโย สันติง กะโรตุ โน.
พระสภิยะเถระ ผู้อยู่ในป่าอันน่ารื่นรมย์ เจริญกุศลเป็นเอนก
บรรลุพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งโยคะ (คือกิเลสอันเป็นเครื่อง
ผูกสัตว์ไว้ในสังสารวัฏ) ขอจงประทานความสงบ แก่พวกข้าพเจ้า
เถิด
134.

Pubbenivāsaṃ jānanto

dibbacakkhuvisodhano

Nāgitorahataṃ patto

sotthyārogyaṃ dadātu no.

ปุพเพนิวาสัง ชานันโต
ทิพพะจักขุวิโสธะโน
นาคิโตระหะตัง ปัตโต
โสตถ๎ยาโรค๎ยัง ทะทาตุ โน.
พระนาคิตะเถระ ผู้ระลึกชาติในปางก่อนได้ ผู้มีทิพจักษุอัน
บริสุทธิ์ บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์แล้ว ขอจงประทานความ
สวัสดี และความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
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135.

Pātimokkhamanuppatto Vijayoraññagocaro
lābhālābhī tathāsaṅsī

sadā sotthiṃ karotu no.

ปาติโมกขะมะนุปปัตโต
วิชะโยรัญญะโคจะโร
ลาภาลาภี ตะถาสังสี
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระวิชยะมหาเถระ ผู้เข้าถึงปาติโมกข์สังวรศีล ผู้มีป่าเป็นที่
โคจร ผู้ มี ป กติ ก ล่ า วสรรเสริ ญ ตามที่ ต นได้ ปั จ จั ย มา ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
136.

Taṇhājaṭaṃ vijaṭetvā

vaḍḍhetvāna vipassanaṃ

Saṅgharakkhito mahāthero mahāsantiṃ karotu no.

ตัณหาชะฏัง วิชะเฏต๎วา วัฑเฒต๎วานะ วิปัสสะนัง
สังฆะรักขิโต มะหาเถโร มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระสั ง ฆรั ก ขิ ต ะมหาเถระ ผู้ ถ างรกชั ฏ คื อ ตั ณ หา ยั ง
วิปัสสนาให้เจริญ ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แก่ พวก
ข้าพเจ้าเถิด
137.

Araññavāsābhirato

bhavanettisamūhato

dhammānaṃ pāramippatto Uttaro pātu no bhayā.

อะรัญญะวาสาภิระโต
ภะวะเนตติสะมูหะโต
ธัมมานัง ปาระมิปปัตโต อุตตะโร ปาตุ โน ภะยา.
พระอุตตระเถระ ผู้ยินดียิ่งในการอยู่ป่า ผู้ถอนตัณหา อัน
เป็นเครื่อ งนํา ไปสู่ภ พได้แล้ ว บรรลุ ถึ งฝั่ งแห่ งธรรมทั้ งหลายคื อ
มรรค ผล นิพพาน ขอจงรักษาพวกข้าพเจ้า ให้พ้นจากภัยเถิด

280

138.

Uppatasanti

Pubbe puññāni katvāna pubbayogaṃ samārabhi
Usabhorahataṃ patto

sadā sotthiṃ karotu no.

ปุพเพ ปุญญานิ กัต๎วานะ ปุพพะโยคัง สะมาระภิ
อุสะโภระหะตัง ปัตโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอุ ส ภะเถระ ผู้ ก ระทํ า บุ ญ ทั้ ง หลายไว้ ใ นกาลก่ อ นแล้ ว
ปรารภกรรมฐานอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งอริยมรรค บรรลุความ
เป็นพระอรหันต์ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ใน
กาลทุกเมื่อเถิด
139.

Samāpattisamāpanno

chaḷabhiñño mahiddhiko

Sivako buddhajhāyanto sadā sotthiṃ karotu no.

สะมาปัตติสะมาปันโน
ฉะฬะภิญโญ มะหิทธิโก
สิวะโก พุทธะฌายันโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสิวกะเถระ ผู้ถึงพร้อมด้วยสมาบัติ มีอภิญญาหก มีฤทธิ์
มาก เป็นผู้พิจารณาตัณหา ดังที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณา ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
140.

Sattāriyadhano thero

Dhaniyo dhammasāgaro

vantasaṅsāragamano

sadā sotthiṃ karotu no.

สัตตาริยะธะโน เถโร
ธะนิโย ธัมมะสาคะโร
วันตะสังสาระคะมะโน
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระธนิยะเถระ ผู้มีอริยทรัพย์เจ็ดประการ ผู้เป็นดุจทะเลแห่ง
ธรรม ผู้สํารอกกิเลส อันเป็นเหตุท่องเที่ยวในสังสารวัฏได้แล้ว
ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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141.

Pañcakkhandhe pariññāya bhāvayitvāna nibbutiṃ
patvāna paramaṃ santiṃ

Posiyo pātu no bhayā.

ปัญจักขันเธ ปะริญญายะ ภาวะยิต๎วานะ นิพพุติง
ปัต๎วานะ ปะระมัง สันติง โปสิโย ปาตุ โน ภะยา.
พระโปสิยะเถระ ผู้กําหนดรู้เบญจขันธ์แล้ว เสวยอรหัตผล
สมาบัติ เข้าถึงพระนิพพานอันประเสริฐ ขอจงรักษาพวกข้าพเจ้า
ให้พ้นจากภัยเถิด
142.

Upanissayasampanno

Ujjayo buddhamāmako

lokatthapasuto thero

sadā sotthiṃ karotu no.

อุปะนิสสะยะสัมปันโน
อุชชะโย พุทธะมามะโก
โลกัตถะปะสุโต เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอุ ช ชยะเถระ ผู้ สมบู รณ์ ด้ วยธรรมอั น เป็ น เหตุ อ อกจาก
วัฏฏะ ผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ผู้ขวนขวายประโยชน์
เพื่อชาวโลก ขอจงประทานความสวั สดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาล
ทุกเมื่อเถิด
143.

Buddhappasādasampanno
Sañjayo nāma so thero

pabbajī jinasāsane

sadā sotthiṃ karotu no.

พุทธัปปะสาทะสัมปันโน ปัพพะชี ชินะสาสะเน
สัญชะโย นามะ โส เถโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามว่ า สั ญ ชยะ ผู้ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยความเลื่ อ มใสใน
พระพุทธเจ้า บวชแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้า ขอจงประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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144.

Uppatasanti

Mārañjayo mahāthero

Rāmaṇeyyo mahiddhiko

nibbānaninnacitto so

sadā sotthiṃ karotu no.

มารัญชะโย มะหาเถโร
รามะเณยโย มะหิทธิโก
นิพพานะนินนะจิตโต โส สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระมหาเถระนามว่า รามะเณยยะ ผู้ชนะมาร มีฤทธิ์มาก เป็น
ผู้ มี จิ ต ดิ่ ง สู่ พ ระนิ พ พาน ขอจงประทานความสวั ส ดี แก่ พ วก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
145.

Ubho pāpañca puññañca vītivatto anāsavo
Vīrattherorahappatto

sadā sotthiṃ karotu no.

อุโภ ปาปัญจะ ปุญญัญจะ วีติวัตโต อะนาสะโว
วีรัตเถโรระหัปปัตโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระวีระเถระ ผู้ข้ามพ้นบาปและบุญทั้งสองประการแล้ว ผู้ไม่
มี อ าสวะ บรรลุ ถึ ง ความเป็ น พระอรหั น ต์ ขอจงประทานความ
สวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
146.

Puṇṇamāsamahāthero

paṅsukūladharo yati

pubbakiccavidhiṃ katvā mahāsantiṃ karotu no.

ปุณณะมาสะมะหาเถโร
ปังสุกูละธะโร ยะติ
ปุพพะกิจจะวิธิง กัต๎วา
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระปุณณมาสะมหาเถระ เป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุล กระทําบุพพ
กิ จเบื้ อ งต้ นแล้ ว ขอจงประทานความสงบอั น ประเสริ ฐ แก่ พ วก
ข้าพเจ้าเถิด
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147.

Pañcachinno pañcajaho pañcacuttaribhāvano
Pañcasaṅgātigo thero

sadā sotthiṃ karotu no.

ปัญจะฉินโน ปัญจะชะโห ปัญจะจุตตะริภาวะโน
ปัญจะสังคาติโค เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระปั ญ จสั ง คาติ ค เถระ ผู้ ข้ า มพ้ น กิ เ ลสเป็ น เครื่ อ งข้ อ ง
(นิวรณ์) ๕ อย่าง ผู้ตัดโอรัมภาคิยะสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องต่ํา) ๕
อย่ า งได้ แ ล้ ว ผู้ ล ะอุ ท ธั ม ภาคิ ย ะสั ง โยชน์ (สั ง โยชน์ เ บื้ อ งสู ง ) ๕
อย่างได้แล้ว ผู้เจริญอินทรีย์ ๕ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา)
ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาล
ทุกเมื่อเถิด
148.

Pubbe rāgaṃ vicārento jinabhattiparāyano
Belaṭṭhasīso vaṅsadharo sadā sotthiṃ karotu no.

ปุพเพ ราคัง วิจาเรนโต
ชินะภัตติปะรายะโน
เพลัฏฐะสีโส วังสะธะโร สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเพลัฏฐสีสะเถระ ผู้เคยจัดแจงการบูชายัญในกาลที่ตน
เป็นฤษี ผู้ถวายความภักดีต่อพระพุทธเจ้า ผู้ทรงไว้ซึ่งวงศ์แห่ง
อริยะ (วงศ์แห่งอริยะคือสันโดษในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
ยินดีในการภาวนา) ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ใน
กาลทุกเมื่อเถิด

284

149.

Uppatasanti

Pañcuppannāni abhayo nikanti natthi jīvite
Ajito so mahāthero

mahāsantiṃ karotu no.

ปัญจุปปันนานิ อะภะโย นิกันติ นัตถิ ชีวิเต
อะชิโต โส มะหาเถโร
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระมหาเถระนามว่ า อชิ ต ะ ผู้ ไ ม่ มีค วามกลั ว ภั ย ๕ อย่ า ง
(ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย) ที่กําลังเกิดขึ้น ผู้ไม่มี
ความเยื่อใยในชีวิต ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวก
ข้าพเจ้าเถิด
150.

Vivaṭṭanissaye puññe

katvā sambuddhabhattimā

Kullattherorahappatto

mahāsantiṃ karotu no.

วิวัฏฏะนิสสะเย ปุญเญ
กัต๎วา สัมพุทธะภัตติมา
กุลลัตเถโรระหัปปัตโต
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระกุลละเถระ ผู้มีความภักดีในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ได้
กระทําบุญบารมี อันมีนิพพานเป็นที่รองรับ บรรลุถึงความเป็น
พระอรหันต์ ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้า
เถิด
151.

Vipassī dhammadāyādo thero Nigrodhanāmako
nibbānāgamasandiṭṭho sadā santiṃ karotu no.

วิปัสสี ธัมมะทายาโท
เถโร นิโค๎รธะนามะโก
นิพพานาคะมะสันทิฏโฐ สะทา สันติง กะโรตุ โน.
พระเถระนามว่า นิโครธะ ผู้มีปกติเจริญวิปัสสนา ผู้เป็นธรรม
ทายาท เป็นผู้ได้ประจักษ์แจ้งธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน ขอจง
ประทานความสงบ แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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152.

Tisso vijjā anuppatto

Sugandho nāma sorahā

sabbapāpaparikkhīṇo

sadā sotthiṃ karotu no.

ติสโส วิชชา อะนุปปัตโต สุคันโธ นามะ โสระหา
สัพพะปาปะปะริกขีโณ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอรหันต์นามว่า สุคันธะ ได้บรรลุวิชชาสาม เป็นผู้หมดสิ้น
จากบาปทั้งปวง ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้ าพเจ้า ใน
กาลทุกเมื่อเถิด
153.

Nandiyo saddhāsampanno
abhiññāpāramippatto

jitakleso mahāthero

sadā sotthiṃ karotu no.

นันทิโย สัทธาสัมปันโน
ชิตะก๎เลโส มะหาเถโร
อะภิญญาปาระมิปปัตโต สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระนันทิยะมหาเถระ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ผู้ชนะกิเลสทั้ง
ปวง ผู้ถึงที่สุดแห่งอภิญญา ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
154.

Kilesā jhāpitā yena

jitadhammaratena so

Kammāraputtavimalo

sadā sotthiṃ karotu no.

กิเลสา ฌาปิตา เยนะ
ชิตะธัมมะระเตนะ โส
กัมมาระปุตตะวิมะโล
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระรูปใด เป็นบุตรของนายช่างทอง เป็นผู้ยินดีในธรรม
อันเป็นเครื่องพิชิตมาร ชนะกิเลสด้วยมรรคญาณแล้ว พระเถระ
นั้นนามว่า วิมละ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ใน
กาลทุกเมื่อเถิด
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155.

Uppatasanti

Devalokamanussesu

anubhutvā vibhūtiyo

Tissatthero mahābhūto mahāsantiṃ karotu no.

เทวะโลกะมะนุสเสสุ
อะนุภุต๎วา วิภูติโย
ติสสัตเถโร มะหาภูโต
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระติ สสะเถระ เสวยสมบั ติใ นเทวโลกและมนุ ษ ย์ โ ลกแล้ ว
สํ า เร็ จ เป็ น พระอรหั น ต์ ผู้ ป ระเสริ ฐ ขอจงประทานความสงบอั น
ประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
156.

Suvimutto mahānāgo

tīhi vaṅkehi muttako

Sumaṅgalo mahāthero

mahāsantiṃ karotu no.

สุวิมุตโต มะหานาโค
ตีหิ วังเกหิ มุตตะโก
สุมังคะโล มะหาเถโร
มะหาสันติง กะโรตุ โน.
พระสุมั งคละมหาเถระ ผู้ หลุดพ้นจากกิ เลสแล้ ว เป็นพระ
อรหันต์ผู้ประเสริฐ พ้นแล้วจากความคดกาย วาจา ใจทั้งสาม
ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
157.

Niraggaḷo nirāsāso

malakhīlavisodhano

vivekābhirato Gutto

sadā sotthiṃ karotu no.

นิรัคคะโฬ นิราสาโส
มะละขีละวิโสธะโน
วิเวกาภิระโต คุตโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระมหาเถระนามว่ า คุ ต ตะ ผู้ ป ราศจากลิ่ ม คื อ อวิ ช ชา ผู้
ปราศจากกิเลสคือความอยาก ผู้ชําระมลทินได้ทั้งหมด ผู้ยินดีใน
ความวิเวก โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุก
เมื่อเถิด
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158.

Pavivekamanuppatto

Girimānandanāmako

bhāvento kusale dhamme

sadā sotthiṃ karotu no.

ปะวิเวกะมะนุปปัตโต
คิริมานันทะนามะโก
ภาเวนโต กุสะเล ธัมเม
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระนามว่า คิริมานันทะ เจริญกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ได้
บรรลุวิเวก ๓ แล้ว (กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก) ขอจงประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
159.

Buddhasāsanamāraddho Samiddhi bhāvanārato
samiddhiguṇasampanno sadā sotthiṃ karotu no.

พุทธะสาสะนะมารัทโธ
สะมิทธิ ภาวะนาระโต
สะมิทธิคุณะสัมปันโน
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสมิทธิเถระ ผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ยินดี
ในภาวนา ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณ อันเป็นเหตุแห่งความสํา เร็จ ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
160.

Ārādhitajino santo

Jotitthero mahārahā

vimutto sabbasaṅsārā

sadā sotthiṃ karotu no.

อาราธิตะชิโน สันโต
โชติตเถโร มะหาระหา
วิมุตโต สัพพะสังสารา
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระโชติตเถระ ผู้ชนะตัณหา อันเป็นเหตุให้ยินดีได้แล้ว เป็น
ผู้สงบ เป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐ หลุดพ้นแล้วจากสังสาระทั้ง
ปวง ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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161.

Uppatasanti

Senāsanāni pantāni

sevanto jhānamārabhi

chaḷabhiñño Mahācundo sadā sotthiṃ karotu no.

เสนาสะนานิ ปันตานิ
เสวันโต ฌานะมาระภิ
ฉะฬะภิญโญ มะหาจุนโท สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระมหาจุนทะเถระ อาศัยเสนาสนะอันสงัดอยู่ เข้าฌาน ได้
อภิญญา ๖ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุก
เมื่อเถิด
162.

Channatthero sahajāto

suṇanto jinasāsanaṃ

yogakkhemamanuppatto sadā sotthiṃ karotu no.

ฉันนัตเถโร สะหะชาโต
สุณันโต ชินะสาสะนัง
โยคักเขมะมะนุปปัตโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระฉันนะเถระ ผู้เป็นสหชาตกับพระพุทธเจ้า เมื่อเชื่อฟัง
คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจาก
โยคะ (คือพระนิพพาน) แล้ว ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
163.

Meghiyo buddhuppaṭṭhāko jinabhattiparāyano
micchāvitakkupacchedo sadā sotthiṃ karotu no.

เมฆิโย พุทธุปปัฏฐาโก
ชินะภัตติปะรายะโน
มิจฉาวิตักกุปัจเฉโท
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเมฆิยะเถระ ผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ผู้มีความภักดีใน
พระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ตัดมิจฉาวิตกคือความดําริผิดได้แล้ว
ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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164.

Upavāṇo mahāthero

mahākāyo mahārahā

mahiddhiko mahātejo

sadā sotthiṃ karotu no.

อุปะวาโณ มะหาเถโร
มะหากาโย มะหาระหา
มะหิทธิโก มะหาเตโช
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอุปวาณะ ผู้เป็นมหาเถระ มีร่างกายใหญ่ เป็นพระอรหันต์
ผู้ประเสริฐ มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ขอจงประทานความสวัสดี
แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
165.

Saṅkicco coradamano

sabbasaṅyojanakkhayo

pāletu no sabbabhayā

sotthyārogyaṃ dadātu no.

สังกิจโจ โจระทะมะโน
สัพพะสังโยชะนักขะโย
ปาเลตุ โน สัพพะภะยา
โสตถ๎ยาโรค๎ยัง ทะทาตุ โน.
พระสั ง กิ จ จะเถระ ผู้ ฝึ ก โจรห้ า ร้ อ ย สิ้ น สั ง โยชน์ คื อ กิ เ ลส
เครื่องผูกสัตว์ไว้ในสังสารวัฏแล้ว ขอจงรักษาพวกข้าพเจ้าให้ พ้น
จากภัยทั้งปวง ขอจงประทานความสวัสดี และความไม่มีโรค แก่
พวกข้าพเจ้าเถิด
166.

Pañhabyākaraṇe cheko mettājhānarato yati
Sopākopāyasampanno

sadā sotthiṃ karotu no.

ปัญหะพ๎ยากะระเณ เฉโก เมตตาฌานะระโต ยะติ
โสปาโกปายะสัมปันโน
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระโสปากะเถระ เป็นภิกษุผู้ฉลาดในการทูลตอบปัญหาของ
พระพุทธเจ้า ผู้ยินดีในฌานอันประกอบด้วยเมตตา ผู้ถึงพร้อม
ด้วยอุบาย เพื่อให้ได้มรรคผล ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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167.

Uppatasanti

Khettasampattisampatto vaḍḍhamānova sotthinā
Sumano arahā jāto

sadā sotthiṃ karotu no.

เขตตะสัมปัตติสัมปัตโต
วัฑฒะมาโนวะ โสตถินา
สุมะโน อะระหา ชาโต
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสุมนะเถระ ผู้สมบูรณ์ด้วยกาลเวลา อันสมควรที่จะบรรลุ
ธรรม ผู้เจริญเติบโตด้วยความสุข เป็นพระอรหันต์แล้ว ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
168.

Piyo devamanussānaṃ

Sānutthero bahussuto

mettājhāyī tamoghātī

sadā sotthiṃ karotu no.

ปิโย เทวะมะนุสสานัง
สานุตเถโร พะหุสสุโต
เมตตาฌายี ตะโมฆาตี
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสานุเถระ ผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้
เป็นพหูสูต ผู้มีปกติเข้าฌานประกอบด้วยเมตตา ผู้ทําลายความ
มืดคือโมหะ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุก
เมื่อเถิด
169.

Yo ca pubbe kataṃ pāpaṃ
Aṅgulimālo so thero

kusalena pidhīyati

sadā sotthiṃ karotu no.

โย จะ ปุพเพ กะตัง ปาปัง กุสะเลนะ ปิธียะติ
อังคุลิมาโล โส เถโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถระใด ได้เคยทําบาปมาก่อน เป็นผู้ตัดบาปอกุศลได้ด้วย
อริยมรรค พระเถระนั้นนามว่า องคุลีมาละ ขอจงประทานความ
สวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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170.

Vipassanādhurā yepi

therā samathayānikā

khīṇāsavā mahātejā

mahātamavinodanā.

วิปัสสะนาธุรา เยปิ
เถรา สะมะถะยานิกา
ขีณาสะวา มะหาเตชา
มะหาตะมะวิโนทะนา.
พระเถระแม้เหล่าใด ผู้สิ้นอาสวะ ผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ ผู้
ขจัดความมืดมิดคือโมหะ ผู้เจริญวิปัสสนาเป็นธุระก็ดี พระเถระ
เหล่าใด ผู้เป็นสมถยานิกะก็ดี
171.

Jhānikājhānikā yepi

dhammābhisamayādayo

sabbe sotthiṃ sadā dentu

jayāmārogyamāyu no.

ฌานิกาฌานิกา เยปิ
ธัมมาภิสะมะยาทะโย
สัพเพ โสตถิง สะทา เทนตุ ชะยามาโรค๎ยะมายุ โน.
และพระเถระเหล่าใด ผู้ได้ฌานและไม่ได้ฌานก็ดี พระเถระ
เหล่าใด ผู้ถูกกําหนดด้วยการบรรลุอริยสัจธรรมก็ดี ขอพระเถระทั้ง
ปวง ที่กล่าวมาแล้วนี้ จงประทานความสวัสดี ชัยชนะ ความไม่มี
โรค และอายุ แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

(พระเถรีชั้นผู้ใหญ่ ๑๓ รูป)
172.

Rattaññūnaṃ bhikkhunīnaṃ

Gotamī

jinamātucchā
ṭhapitā aggaṭṭhānamhi

sadā sotthiṃ karotu no.

รัตตัญญูนัง ภิกขุนีนัง
โคตะมี ชินะมาตุจฉา
ฐะปิตา อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พ ร ะ โ ค ต มี เ ถ รี ผู้ เ ป็ น พ ร ะ น้ า น า ง ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า
พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ ในตําแหน่งผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุณีผู้รู้ราตรี
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Uppatasanti

ขอพระเถรี ได้โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาล
ทุกเมื่อเถิด
173.

Mahāpaññānamaggaṭṭhā Khemātherīti pākaṭā
sāvikā buddhaseṭṭhassa sadā sotthiṃ karotu no.

มะหาปัญญานะมัคคัฏฐา เขมาเถรีติ ปากะฏา
สาวิกา พุทธะเสฏฐัสสะ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระพุทธสาวิกาผู้ประเสริฐสุด ปรากฏนามว่า พระเขมาเถรี
ผู้ดํารงอยู่ในตําแหน่งผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีปัญญามาก
ขอพระเถรีจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อ
เถิด
174.

Therī Uppalavaṇṇā ca

iddhimantīnamuttamā

sāvikā buddhaseṭṭhassa sadā sotthiṃ karotu no.

เถรี อุปปะละวัณณา จะ อิทธิมันตีนะมุตตะมา
สาวิกา พุทธะเสฏฐัสสะ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระอุบลวรรณาเถรี เป็นพุทธสาวิกาผู้ประเสริฐสุด เป็นผู้
เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีฤทธิ์ ขอจงประทานความสวัสดี แก่
พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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175.

Vinayaddharīnaṃ aggā Paṭācārāti vissutā
ṭhapitā aggaṭṭhānamhi

sadā sotthiṃ karotu no.

วินะยัทธะรีนัง อัคคา
ปะฏาจาราติ วิสสุตา
ฐะปิตา อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถรีผู้ปรากฏชื่อว่า พระปฏาจารา พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้
ในตํ า แหน่ง ผู้ เลิ ศ กว่ า เหล่ า บรรดาภิ ก ษุ ณี ผู้ ท รงพระวิ นั ย ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
176.

Dhammakkathikapavarā Dhammadinnāti nāmikā
ṭhapitā aggaṭṭhānamhi

sadā sotthiṃ karotu no.

ธัมมักกะถิกะปะวะรา
ธัมมะทินนาติ นามิกา
ฐะปิตา อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถรีผู้มีนามว่า ธัมมทินนา พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ ใน
ตํ า แหน่ ง ผู้ เ ลิ ศ กว่ า เหล่ า บรรดาภิ ก ษุ ณี ผู้ เ ป็ น ธรรมกถึ ก ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
177.

Jhāyikānaṃ bhikkhunīnaṃ Nandātherīti nāmesā
aggaṭṭhāne ṭhitā ahu

sadā sotthiṃ karotu no.

ฌายิกานัง ภิกขุนีนัง
นันทาเถรีติ นาเมสา
อัคคัฏฐาเน ฐิตา อะหุ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระสาวิกานามว่า นันทาเถรี เป็นผู้ดํารงอยู่ในตําแหน่งผู้เลิศ
กว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีฌาน ขอจงประทานความสวัสดี แก่
พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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178.

Uppatasanti

Āraddhavīriyānaṃ aggā Soṇātherīti nāmikā
ṭhapitā tattha ṭhānamhi sadā sotthiṃ karotu no.

อารัทธะวีริยานัง อัคคา
โสณาเถรีติ นามิกา
ฐะปิตา ตัตถะ ฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถรีนามว่า โสณา พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตําแหน่งผู้เลิศ
กว่าเหล่าบรรดาภิกษุณี ผู้ปรารภความเพียร ขอจงประทานความ
สวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
179.

Dibbacakkhukānaṃ aggā Bakulā iti vissutā
visuddhanayanā sāpi

sadā sotthiṃ karotu no.

ทิพพะจักขุกานัง อัคคา
พะกุลา อิติ วิสสุตา
วิสุทธะนะยะนา สาปิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระเถรีผู้ปรากฏชื่อว่า พกุลา เป็นผู้มีจักษุอันบริสุทธิ์ เป็นผู้
เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีตาทิพย์ ขอจงประทานความสวัสดี
แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
180.

Kuṇḍalakesī bhikkhunī khippābhiññānamuttamā
ṭhapitāyeva ṭhānamhi

sadā sotthiṃ karotu no.

กุณฑะละเกสี ภิกขุนี
ขิปปาภิญญานะมุตตะมา
ฐะปิตาเยวะ ฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
ภิ ก ษุ ณี ชื่ อ ว่ า กุ ณ ฑละเกสี พระพุ ท ธเจ้ า ทรงตั้ ง ไว้ แ ล้ ว ใน
ตํ า แหน่ ง เป็ น ผู้ เ ลิ ศ กว่ า เหล่ า บรรดาภิ ก ษุ ณี ผู้ ต รั ส รู้ เ ร็ ว ขอจง
ประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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181.

Therī Bhaddakāpilānī

pubbajātimanussarī

tāsaṅyeva bhikkhunīnaṃaggā sotthiṃ karotu no.

เถรี ภัททะกาปิลานี
ปุพพะชาติมะนุสสะรี
ตาสังเยวะ ภิกขุนีนัง
อัคคา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระภัททกาปิลานีเถรี ผู้ระลึกถึงชาติในปางก่อนได้ เป็นผู้
เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้ระลึกชาติปางก่อนได้ ขอจงประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
182.

Therī tu Bhaddakaccānā mahābhiññānamuttamā
jinena sukhadukkhaṃ sā sadā sotthiṃ karotu no.

เถรี ตุ ภัททะกัจจานา
มะหาภิญญานะมุตตะมา
ชิเนนะ สุขะทุกขัง สา
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
พระภัททกัจจานาเถรี (พระนางยโสธรา) ผู้ร่วมทุกข์ร่วม
สุขเป็นคู่บารมีกับพระชินเจ้า พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระนางไว้ใน
ตําแหน่ง เป็นผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีอภิญญาอันพิเศษ
ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
183.

Lūkhacīvaradhārīnaṃ

aggā Kisāpi Gotamī

ṭhapitā aggaṭṭhānamhi

sadā sotthiṃ karotu no.

ลูขะจีวะระธารีนัง
อัคคา กิสาปิ โคตะมี
ฐะปิตา อัคคัฏฐานัมหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แม้ พระกิสาโคตมี พระศาสดาตั้งไว้ในตําแหน่ง เป็นผู้เลิศ
กว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง ขอจงประทานความ
สวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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184.

Uppatasanti

Siṅgālamātā bhikkhunī saddhādhimuttānamuttamā
karotu no mahāsantiṃ

ārogyañca sukhaṃ sadā.

สิงคาละมาตา ภิกขุนี
สัทธาธิมุตตานะมุตตะมา
กะโรตุ โน มะหาสันติง
อาโรค๎ยัญจะ สุขัง สะทา.
พระสิงคาลมาตาภิกษุณี เป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งเหล่าภิกษุณี
ผู้มากด้วยศรัทธา ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ ความไม่มี
โรค และความสุข แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
185.

Aññā bhikkhuniyo sabbā nānāguṇadharā bahū
pālentu no sabbabhayā

sokarogādisambhavā.

อัญญา ภิกขุนิโย สัพพา นานาคุณะธะรา พะหู
ปาเลนตุ โน สัพพะภะยา โสกะโรคาทิสัมภะวา.
พระภิกษุณีเหล่าอื่นทั้งปวงเป็นจํานวนมาก ผู้ทรงคุณธรรม
ต่าง ๆ กัน ขอจงรักษาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากภัยทั้งปวงอันเกิด
จากความเศร้าโศก และโรคเป็นต้น
186.

Sotāpannādayo sekkhā

saddhāpaññāsīlādikā

bhāgaso klesadahanā

sadā sotthiṃ karontu no.

โสตาปันนาทะโย เสกขา สัทธาปัญญาสีลาทิกา
ภาคะโส ก๎เลสะทะหะนา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
พระภิกษุณีทั้งหลาย ผู้เป็นพระเสขบุคคลมีพระโสดาบันเป็น
ต้น เป็นผู้ยิ่งยวดด้วยศรัทธา ปัญญา และศีล เป็นผู้เผากิเลสได้
เป็นบางส่วน ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาล
ทุกเมื่อเถิด
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(พญานาค)
187.

Sumano Sumanacalo

Aravāḷerapattako

Campeyyo Mucalindo ca Kambalo bhujagissaro.

สุมะโน สุมะนะจะโล
อะระวาเฬระปัตตะโก
จัมเปยโย มุจะลินโท จะ กัมพะโล ภุชะคิสสะโร.
สุมนะนาคราช สุมนจละนาคราช อรวาฬะนาคราช เอรปัตต
กะนาคราช จั ม เปยยะนาคราช มุ จ ลิ น ทะนาคราช กั ม พละ
นาคราช ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคราช
188.

Kālanāgo Mahākāḷo

Saṅkhapālo Mahodaro

Maṇikaṇṭho Maṇiakkhi Nandanāgopanandako.

กาละนาโค มะหากาโฬ
สังขะปาโล มะโหทะโร
มะณิกัณโฐ มะณิอักขิ
นันทะนาโคปะนันทะโก.
กาละนาคราช มหากาฬะนาคราช สั ง ขปาละนาคราช
มโหทระนาคราช มณิกัณฐะนาคราช มณิอักขินาคราช นันทะ
นาคราช อุปนันทะนาคราช
189.

Varuṇo Dhataraṭṭho ca Kuṅguvilopalālako
Citranāgo Mahāvīro

Chabyāputto ca Vāsukī.

วะรุโณ ธะตะรัฏโฐ จะ
กุงคุวิโลปะลาละโก
จิต๎ระนาโค มะหาวีโร
ฉัพ๎ยาปุตโต จะ วาสุกี.
วรุณะนาคราช ธตรัฏฐะนาคราช กุงคุวิละนาคราช อปลาล
กะนาคราช จิตระนาคราช มหาวีระนาคราช ฉัพยาปุตตะนาคราช
วาสุกีนาคราช
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190.

Uppatasanti

Kaṇhāgotamo Bhujagindo
Cūḷodaro Ahicchatto

Aggidhūmasikho tathā

nāgā Erāpathādayo.

กัณหาโคตะโม ภุชะคินโท อัคคิธูมะสิโข ตะถา
จูโฬทะโร อะหิจฉัตโต
นาคา เอราปะถาทะโย.
กัณหาโคตมะนาคราช นาคผู้เป็นจอมนาค อัคคิสิขะนาคราช
ธูมะสิขะนาคราช อหิจฉัตตะนาคราช จูโฬทระนาคราช พญานาค
ทั้งหลาย มีเอราปะถะนาคราชเป็นต้น
191.

Āsīvisā ghoravisā

ye sabbe nayanāvudhā

jalaṭṭhā vā thalaṭṭhā vā pabbateyyā nadīcarā
karontu no mahāsotthiṃ āyumārogiyaṃ sadā.

อาสีวิสา โฆระวิสา
เย สัพเพ นะยะนาวุธา
ชะลัฏฐา วา ถะลัฏฐา วา ปัพพะเตยยา นะทีจะรา
กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง อายุมาโรคิยัง สะทา.
หมู่นาคราชทั้งปวงเหล่าใด เป็นนาคราชมีพิษร้ายแรง (คือ
พิษแล่นไปเร็ว) มีพิษน่าสะพรึงกล้ว มีนัยน์ตาเป็นอาวุธ ดํารงอยู่
ในน้ํา ดํารงอยู่บนบก ดํารงอยู่ที่ภูเขา หรือว่าเที่ยวไปในนที ขอ
นาคราชทั้ ง ปวงเหล่ า นั้ น จงประทานความสวั ส ดี อั น ประเสริ ฐ
ความมีอายุ และความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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(เปรต)
192.

Nijjhāmataṇhikā petā

Ususatti ca Lomakā

Maṅsapiṇḍādayo petā

petā Vemānikādayo

pālentu no sabbabhayā

sadā te sukhino sadā.

นิชฌามะตัณหิกา เปตา
อุสุสัตติ จะ โลมะกา
มังสะปิณฑาทะโย เปตา เปตา เวมานิกาทะโย
ปาเลนตุ โน สัพพะภะยา สะทา เต สุขิโน สะทา.
นิชฌามตัณหิกะเปรต อุสุโลมกะเปรต สัตติโลมกะเปรต มังส
ปิณ ฑะเปรตเป็ นต้น เวมานิ ก ะเปรตเป็ น ต้ น ขอเปรตทั้ งหลาย
เหล่านั้นจงมีความสุขในกาลทุกเมื่อ จงรักษาพวกข้าพเจ้าให้พ้น
จากภัยทั้งปวง ในกาลทุกเมื่อเถิด

(อสูร)
193.

Ye Pahārādasambara-

balyāsuragaṇā ca ye

Vepacittāsuragaṇā

Candāsuragaṇādayo.

เย ปะหาราทะสัมพะระ- พัล๎ยาสุระคะณา จะ เย
เวปะจิตตาสุระคะณา
จันทาสุระคะณาทะโย.
หมู่อสูรเหล่าใด คือ หมู่ปหาราทะอสูร หมู่สัมพระอสูร หมู่
พลิอสูร หมู่เวปจิตตะอสูร หมู่จันทะอสูรเป็นต้น
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194.

Uppatasanti

Sabbe tepi mahātejā

bhūtayakkhanivāraṇā

karontu no mahāsotthiṃ ārogyañca jayaṃ sadā.

สัพเพ เตปิ มะหาเตชา
ภูตะยักขะนิวาระณา
กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง อาโรค๎ยัญจะ ชะยัง สะทา.
แม้หมู่อสูรเหล่านั้นทั้งปวง มีเดชมาก ผู้สามารถป้องกันภูต
และยักษ์ ขอจงประทานความสวัสดีอันประเสริฐ ความไม่มีโรค
และชัยชนะ แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

(เทวดา)
195.

Ye yakkhā sattasahassā bhummā Kāpilavatthukā
iddhimanto jutimanto

vaṇṇavanto yasassino.

เย ยักขา สัตตะสะหัสสา ภุมมา กาปิละวัตถุกา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน.
ยักษ์ผู้เป็นภุมมเทวดาเจ็ดพันตนเหล่าใด อยู่ในเมืองกบิลพัสดุ์
มีฤทธิ์ มีความเจริญรุ่งเรือง มีวรรณะ มีบริวารมาก
196.

Sabbe tisaraṇā yakkhā

mahesakkhā jutindharā

karontu no mahāsotthiṃ ārogyañca jayaṃ sadā.

สัพเพ ติสะระณา ยักขา มะเหสักขา ชุตินธะรา
กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง อาโรค๎ยัญจะ ชะยัง สะทา.
ยักษ์ (เทวดา) ทั้งปวง ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มีศักดิ์ใหญ่
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง ขอยักษ์เหล่านั้น จงประทานความสวัสดี
อันประเสริฐ ความไม่มีโรค และชัยชนะ แก่พวกข้าพเจ้า ในกาล
ทุกเมื่อเถิด
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197.

Chasahassā Hemavatā

yakkhā nānattavaṇṇino

buddhapūjāya niratā

sadā sotthiṃ karontu no.

ฉะสะหัสสา เหมะวะตา
ยักขา นานัตตะวัณณิโน
พุทธะปูชายะ นิระตา
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ยั ก ษ์ (เทวดา) หกพั น ตน อยู่ ที่ เ ขาเหมวตา มี ผิ ว พรรณ
วรรณะต่าง ๆ กัน ยินดีในการบูชาพระพุทธเจ้า ขอจงประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
198.

Sātāgirā tisahassā

yakkhā nīlādivaṇṇino

nānāpabhāya sampannā sadā sotthiṃ karontu no.

สาตาคิรา ติสะหัสสา
ยักขา นีลาทิวัณณิโน
นานาปะภายะ สัมปันนา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ยั ก ษ์ (เทวดา) สามพั น ตน อยู่ ที่ เ ขาสาตาคี รี มี ผิ ว พรรณ
วรรณะสีเขียวเป็นต้น ผู้สมบูรณ์ด้วยรัศมีต่าง ๆ ขอจงประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
199.

Vessāmittā pañcasatā

yakkhā nānattavaṇṇino

iddhimanto jutimanto

vaṇṇavanto yasassino

modamānā abhikkāmuṃ sadā sotthiṃ karontu no.

เวสสามิตตา ปัญจะสะตา ยักขา นานัตตะวัณณิโน
อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
โมทะมานา อะภิกกามุง
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ยักษ์ (เทวดา) ห้าร้อยตน อยู่ที่เขาเวสสามิตตะ มีผิวพรรณ
วรรณะต่ า ง ๆ กั น มี ฤ ทธิ์ มี ค วามรุ่ ง เรื อ ง มี ว รรณะ มี บ ริ ว าร
บั น เทิ ง อยู่ มาชุ ม นุ ม กั น ขอจงประทานความสวั ส ดี แก่ พ วก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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Uppatasanti

Kumbhīro Rājagahiko

Vepullassa nivesanaṃ

bhiyyo naṃ satasahassaṃ

yakkhānaṃ

payirupāsati
so yakkhehi parivāro

sadā sotthiṃ karotu no.

กุมภีโร ราชะคะหิโก
เวปุลลัสสะ นิเวสะนัง
ภิยโย นัง สะตะสะหัสสัง ยักขานัง ปะยิรุปาสะติ
โส ยักเขหิ ปะริวาโร
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
เทวดาชื่อว่า กุมภีระ อยู่ในพระนครราชคฤห์ วิมานของท้าว
เธอนั้น ได้แก่ยอดเขาเวปุลละ ท้าวเธอนั้น เป็นผู้อันหมู่ยักษ์หลาย
แสนตนเข้ามาปรนนิบัติรับใช้ ขอท้าวกุมภีระผู้มียักษ์เป็นบริวาร
นั้น จงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
201.

Purimañca disaṃ rājā

Dhataraṭṭho pasāsati

gandhabbānaṃ adhipati mahārājā yasassi so.

ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา
ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
คันธัพพานัง อะธิปะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส.
ท้าวมหาราชนามว่า ธตรัฏฐะ ปกครองอยู่ในทิศบูรพา เป็น
อธิบดีของพวกคนธรรพ์ ท้าวเธอมีบริวารมาก
202.

Puttāpi tassa bahavo

Indanāmā mahabbalā

so rājā saha puttehi

sadā sotthiṃ karotu no.

ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา
โส ราชา สะหะ ปุตเตหิ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แม้บุตรของท้าวเธอก็มีมาก นามว่า อินทะ มีกําลังมาก ขอ
ท้า วธตรัฏ ฐะกั บ บุ ต รทั้ง หลาย จงประทานความสวั ส ดี แก่ พ วก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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203.

Dakkhiṇañca disaṃ rājā Viruḷho taṃ pasāsati
kumbhaṇḍānaṃ adhipati mahārājā yasassi so.

ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา
วิรุฬโห ตัง ปะสาสะติ
กุมภัณฑานัง อะธิปะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส.
ท้าวมหาราชนามว่า วิรุฬหกะ ปกครองอยู่ในทิศทักษิณ เป็น
อธิบดีของพวกกุมภัณฑ์ ท้าวเธอมีบริวารมาก
204.

Puttāpi tassa bahavo

Indanāmā mahabbalā

Viruḷho saha puttehi

sadā sotthiṃ karotu no.

ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
วิรุฬโห สะหะ ปุตเตหิ
แม้บุตรของท้าวเธอก็มีมาก
ท้าววิรุฬ หกะกับ บุตรทั้งหลาย
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
205.

อินทะนามา มะหัพพะลา
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
นามว่า อินทะ มีกําลังมาก ขอ
จงประทานความสวั สดี แก่ พวก

Pacchimañca disaṃ rājā Virūpakkho pasāsati
nāgānañca adhipati

mahārājā yasassi so.

ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา
วิรูปักโข ปะสาสะติ
นาคานัญจะ อะธิปะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส.
ท้าวมหาราชนามว่า วิรูปักขะ ปกครองอยู่ในทิศปัจฉิม เป็น
อธิบดีของพวกนาค ท้าวเธอมีบริวารมาก
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Uppatasanti

Puttāpi tassa bahavo

Indanāmā mahabbalā

Virūpakkho saputtehi

sadā sotthiṃ karotu no.

ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา
วิรูปักโข สะปุตเตหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แม้บุตรของท้าวเธอก็มีมาก นามว่า อินทะ มีกําลังมาก ขอ
ท้า ววิรูปัก ขะกั บ บุ ตรทั้ งหลาย จงประทานความสวั ส ดี แก่ พ วก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
207.

Uttarañca disaṃ rājā

Kuvero taṃ pasāsati

yakkhānañca adhipati

mahārājā yasassi so.

อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัง ปะสาสะติ
ยักขานัญจะ อะธิปะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส.
ท้ า วมหาราชนามว่ า กุ เ วระ ปกครองอยู่ ใ นทิ ศ อุ ด ร เป็ น
อธิบดีของพวกยักษ์ ท้าวเธอมีบริวารมาก
208.

Puttāpi tassa bahavo

Indanāmā mahabbalā

Kuvero saha puttehi

sadā sotthiṃ karotu no.

ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา
กุเวโร สะหะ ปุตเตหิ
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
แม้บุตรของท้าวเธอก็มีมาก นามว่า อินทะ มีกําลังมาก ขอ
ท้ า วกุ เ วระกั บ บุ ต รทั้ ง หลาย จงประทานความสวั ส ดี แก่ พ วก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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209.

Purimaṃ disaṃ Dhataraṭṭho dakkhiṇena Viruḷhako
pacchimena Virūpakkho Kuvero uttaraṃ disaṃ.

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฏโฐ
ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข
กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง.
ท้าวธตรัฏฐะ ประจําอยู่ในทิศบูรพา ท้าววิรุฬหกะ ประจําอยู่
ในทิศทักษิณ ท้าววิรูปักขะ ประจําอยู่ในทิศปัจฉิม ท้าวกุเวระ
ประจําอยู่ในทิศอุดร
210.

Cattāro te mahārājā

samantā caturo disā

daddaḷhamānā aṭṭhaṅsu sadā sotthiṃ karontu no.

จัตตาโร เต มะหาราชา
สะมันตา จะตุโร ทิสา
ทัททัฬหะมานา อัฏฐังสุ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ท้าวมหาราชทั้งสี่ ผู้รุ่งเรืองดุจประทีป ประจําอยู่ในทิศทั้งสี่
โดยรอบ ขอท้าวเธอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ใน
กาลทุกเมื่อเถิด
211.

Tesaṃ māyāvino dāsā

āguṃ vañcanikā saṭhā

māyā Kuṭeṇḍu Viṭeṇḍu Vitucca Vituṭo saha.

เตสัง มายาวิโน ทาสา
อาคุง วัญจะนิกา สะฐา
มายา กุเฏณฑุ วิเฏณฑุ
วิตุจจะ วิตุโฏ สะหะ.
พวกบ่ า วของท้า วมหาราชทั้ งสี่เ หล่ า นั้ น ล้ ว นเป็ น ผู้ มี ม ายา
หลอกลวงเจ้าเล่ห์ ได้แก่บ่าว ชื่อกุเฏณฑุก็ดี ชื่อวิเฏณฑุก็ดี ชื่อวิ
ตุจจะก็ดี ชื่อวิตุฏะก็ดี
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Uppatasanti

Candano Kāmaseṭṭho ca Kinnughaṇḍu Nighaṇḍu ca
Panādo Opamañño ca

devasūto ca Mātali.

จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ
ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ เทวะสูโต จะ มาตะลิ.
ชื่ อ จั น ทนะก็ ดี ชื่ อ กามเสฏฐะก็ ดี ชื่ อ กิ น นุ ฆั ณ ฑุ ก็ ดี ชื่ อ นิ
ฆัณฑุและปนาทะเทวดาก็ดี ชื่อโอปมัญญะเทวดาก็ดี เทพสารถี
ชื่อว่ามาตลิก็ดี ต่างก็มาแล้วสู่ที่ชุมนุม
213.

Cittaseno ca gandhabbo Naḷorājā Janesabho
varo Pañcasikho ceva

Timbarū Sūriyavacchasā.

จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ นะโฬราชา ชะเนสะโภ
วะโร ปัญจะสิโข เจวะ
ติมพะรู สูริยะวัจฉะสา.
เทพคนธรรพ์ชื่อว่าจิตตะเสนะ ชื่อว่านโฬราชะ ชื่อว่าชเนสภะ
ชื่อว่าปัญจสิขะ (ผู้ปรารถนาให้ได้นางสุริยวัจฉสาเทพธิดา) ชื่อว่า
ติมพรู ชื่อว่าสุริยวัจฉสาเทพธิดา (ผู้เป็นบุตรีของท้าวติมพรู)
214.

Ete caññe ca rājāno

gandhabbā ca mahabbalā

modamānā sadā sotthiṃ no karontu anāmayaṃ.

เอเต จัญเญ จะ ราชาโน คันธัพพา จะ มะหัพพะลา
โมทะมานา สะทา โสตถิง โน กะโรนตุ อะนามะยัง.
ขอพระราชาทั้งหลาย เทพคนธรรพ์เหล่านี้ และเทพเหล่าอื่น
ผู้ มี ก องกํ า ลั ง มหาศาล บั นเทิ ง อยู่ จงประทานความสวั ส ดี แ ละ
ความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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215.

Mahantā Nāgasā nāgā

Vesālā saha Tacchakā

Kambalassatarā cāpi

Merupādasitā balā.

มะหันตา นาคะสา นาคา เวสาลา สะหะ ตัจฉะกา
กัมพะลัสสะตะรา จาปิ
เมรุปาทะสิตา พะลา.
เหล่ า นาคผู้ อ าศั ย อยู่ ใ นสระน้ํ า ชื่ อ ว่ า นาคสะ จํ า นวนมาก
พร้อมกับบริวารของท้าวตัจฉกะ และนาคผู้อาศัยอยู่ในนครเวสาลี
และกัมพละนาคราช อัสสตระนาคราช ผู้มีพละกําลังผู้อาศัยอยู่ที่
เชิงเขาสุเมรุ
216.

Yāmunā Dhataraṭṭhā ca sabbe nāgā yasassino
Erāvaṇo mahānāgo

no karontu anāmayaṃ.

ยามุนา ธะตะรัฏฐา จะ
สัพเพ นาคา ยะสัสสิโน
เอราวะโณ มะหานาโค
โน กะโรนตุ อะนามะยัง.
นาคผู้ อ ยู่ ใ นแม่น้ํา ยมุนา และนาคชื่ อ ว่ า ธตรั ฏ ฐะ และนาค
ทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีบริวารเป็นจํานวนมาก และท้าวเอราวัณผู้มี
ชือ่ ว่ามหานาค จงประทานความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
217.

Mahiddhikā supaṇṇā ye nāgarāje mahabbale
gahetvā jinakhetteva

pakkhandiṅsu nabhe balā

te buddhasaraṇā sabbe

sotthiṃ karontu no sadā.

มะหิทธิกา สุปัณณา เย
นาคะราเช มะหัพพะเล
คะเหต๎วา ชินะเขตเตวะ
ปักขันทิงสุ นะเภ พะลา
เต พุทธะสะระณา สัพเพ โสตถิง กะโรนตุ โน สะทา.
ครุฑเหล่าใด เป็นผู้มีฤทธิ์เดช ผู้ทรงพลัง จับนาคราชผู้ทรง
พลังในแดนที่ตนชนะนั่นเทียว แล้วบินไปในท้องฟ้า ครุฑทั้งปวง
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เหล่ า นั้น เป็นผู้ นับ ถื อ พระพุ ทธเจ้า ว่า เป็นที่ พึ่ ง ขอจงประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
218.

Paṭhabyāpo ca Tejo ca

Vāyo devā mahiddhikā

upacārena nibbattā

sadā sotthiṃ karontu no.

ปะฐัพ๎ยาโป จะ เตโช จะ วาโย เทวา มะหิทธิกา
อุปะจาเรนะ นิพพัตตา
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
เทวดาชื่ อ ว่ า ปฐวี อาโป เตโช และวาโย ผู้ มี ฤ ทธิ์ ม าก
บังเกิดด้วยอุปจารฌานของตน ๆ ขอจงประทานความสวัสดี แก่
พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
219.

Varuṇā Vāraṇā devā

Somo ca Yasasā saha

Mettākāruṇikā sabbe

sadā sotthiṃ karontu no.

วะรุณา วาระณา เทวา
โสโม จะ ยะสะสา สะหะ
เมตตาการุณิกา สัพเพ
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
วรุ ณ ะเทพ วารณาเทพ โสมะเทพ พร้ อ มทั้ ง ยะสะเทพ
เมตตาเทพ กรุ ณ าเทพ ขอจงประทานความสวั ส ดี แก่ พ วก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
220.

Paṇṇāsayojanāyāme

vimāne ratanāmaye

ṭhito tame vihantvāna

Sūriyo sotthiṃ karotu no.

ปัณณาสะโยชะนายาเม
วิมาเน ระตะนามะเย
ฐิโต ตะเม วิหันต๎วานะ
สูริโย โสตถิง กะโรตุ โน.
สุริยะเทพบุตร ผู้อาศัยอยู่ในสุริยะวิมาน ที่สําเร็จด้วยรัตนะซึ่ง
มีความยาวห้าสิบโยชน์ ขอจงทําลายความมืด แล้วประทานความ
สวัสดี แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
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221.

Cando sītakaro loke

pabhāyujjalitodayo

mahandhakāraviddhaṅsī sadā sotthiṃ karotu no.

จันโท สีตะกะโร โลเก
ปะภายุชชะลิโตทะโย
มะหันธะการะวิทธังสี
สะทา โสตถิง กะโรตุ โน.
จันทะเทพบุตร ผู้ประทานความร่มเย็นแก่ชาวโลก ส่องสว่าง
ปรากฏขึ้นด้วยรัศมี มีปกติทํา ลายความมื ด มน ขอจงประทาน
ความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
222.

Veṇḍu ca Sahasī devā

Asamā ca duve Yamā

Candassūpanisā devā

devā Sūriyanissitā

buddhassa māmakā sabbe

sadā sotthiṃ karontu

no.

เวณฑุ จะ สะหะสี เทวา อะสะมา จะ ทุเว ยะมา
จันทัสสูปะนิสา เทวา
เทวา สูริยะนิสสิตา
พุทธัสสะ มามะกา สัพเพ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
เวณฑุเทพ สหสีเทพ อสมะเทพ ยมะเทพทั้ งสอง เทพผู้
อาศัยจันทะเทพบุตร เทพผู้อาศัยสุริยะเทพบุตร และเทพทั้งหลาย
ทั้งปวงผู้นับถือพระพุทธเจ้า ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
223.

Nakkhattāni purakkhatvā

devā Mandavalāhakā

Sakko purindado seṭṭho sadā sotthiṃ karontu no.

นักขัตตานิ ปุรักขัต๎วา
เทวา มันทะวะลาหะกา
สักโก ปุรินทะโท เสฏโฐ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
เทพทั้งหลาย ผู้พึ่งพาอาศัยนักษัตร (ดวงดาว) วลาหกะเทพ
ทั้งหลายผู้ยังให้บังเกิดลม ท้าวสักกะผู้เคยให้ทานมาก่อน ผู้ได้รับ
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Uppatasanti

การยกย่อง ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุก
เมื่อเถิด
224.

Mahantā Sahabhū devā Jalamaggisikhāriva
Ariṭṭhakā ca Rojā ca

ummāpupphanibhāsino.

มะหันตา สะหะภู เทวา ชะละมัคคิสิขาริวะ
อะริฏฐะกา จะ โรชา จะ อุมมาปุปผะนิภาสิโน.
สหภูเทพผู้ประเสริฐ ผู้รุ่งเรืองดุจเปลวไฟ (หรือชลมัคคิเทพ
สิขาริวเทพ) อริฏฐกะเทพ โรชะเทพ ผู้มีรัศมีเช่นกับดอกอุมมา
คือ ดอกผักตบ
225.

Varuṇā Sahadhammā ca Accutā ca Anejakā
Sūleyyarucirā devā

devā Vāsavanesino

dasete dasadhā kāyā

sadā sotthiṃ karontu no.

วะรุณา สะหะธัมมา จะ อัจจุตา จะ อะเนชะกา
สูเลยยะรุจิรา เทวา
เทวา วาสะวะเนสิโน
ทะเสเต ทะสะธา กายา
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
วรุณะเทพ สหธัมมะเทพ อัจจุตะเทพ อเนชกะเทพ สูเลยยะ
เทพ รุจิราเทพ วาสวเนสีเทพ ขอเหล่าทวยเทพสิบจําพวกเหล่านี้
จงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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226.

Samānā Mahāsamānā

Mānusā Mānusuttamā

Khiḍḍāpadosikā devā

devā Manopadosikā.

สะมานา มะหาสะมานา
มานุสา มานุสุตตะมา
ขิฑฑาปะโทสิกา เทวา
เทวา มะโนปะโทสิกา.
สมานะเทพ มหาสมานะเทพ มานุสะเทพ มานุสุตตมะเทพ
ขิฑฑาปโทสิกะเทพ มโนปโทสิกะเทพ
227.

Athāpi Harayo devā

devā Lohitavāsino

Pāragā Mahāpāragā

sabbe devā yasassino

dasete dasadhā kāyā

sadā sotthiṃ karontu no.

อะถาปิ หะระโย เทวา
เทวา โลหิตะวาสิโน
ปาระคา มะหาปาระคา
สัพเพ เทวา ยะสัสสิโน
ทะเสเต ทะสะธา กายา
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
อนึ่ง หริเทพ โลหิ ต วาสีเทพ ปารคะเทพ มหาปารคะเทพ
เทพทั้งปวงล้วนมีบริวาร ขอเหล่าทวยเทพทั้งสิบจําพวกเหล่านี้
จงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
228.

Sukkā Karambhā Aruṇā āguṃ Veghanasā saha
Odātagayhā pāmokkhā

āguṃ devā Vicakkhaṇā.

สุกกา กะรัมภา อะรุณา
อาคุง เวฆะนะสา สะหะ
โอทาตะคัยหา ปาโมกขา อาคุง เทวา วิจักขะณา.
สุกกะเทพ กรัมภะเทพ อรุณะเทพ มาแล้วพร้อมกับเวฆนสะ
เทพ โอทาตคัยหะเทพผู้เป็นใหญ่ และวิจักขณะเทพก็มา
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229.

Uppatasanti

Sadāmattā Hāragajā

Missakā ca yasassino

thanayaṃ Āgapajjunno yo disāsvabhivassati.

สะทามัตตา หาระคะชา
มิสสะกา จะ ยะสัสสิโน
ถะนะยัง อาคะปัชชุนโน โย ทิสาส๎วะภิวัสสะติ.
สทามัตตะเทพ หาระคะชะเทพ มิสสะกะเทพ ผู้มีบริวารก็มา
ปัชชุนะเทพ ผู้ทําให้ฝนตกทั่วทิศก็มา
230.

Dasete dasadhā kāyā

sabbe nānattavaṇṇino

iddhimanto jutimanto

vaṇṇavanto yasassino

modamānā jinadānā

sadā sotthiṃ karontu no.

ทะเสเต ทะสะธา กายา
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
โมทะมานา ชินะทานา
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
เหล่าเทวดาสิบจําพวกเหล่านี้ทั้งปวง ล้วนมีรัศมีต่าง ๆ กัน มี
ฤทธิ์ มีความรุ่งเรือง มีวรรณะ มีบริวาร บันเทิงอยู่ ผู้ประทาน
ชัยชนะ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อ
เถิด
231.

Lokadhātusahassesu

dasasveva samantato

devādayo pāṇagaṇā

sadā sotthiṃ karontu no.

โลกะธาตุสะหัสเสสุ
ทะสะส๎เววะ สะมันตะโต
เทวาทะโย ปาณะคะณา
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ในหมื่นโลกธาตุโดยรอบนั่นเทียว ขอหมู่สัตว์มีเทวาเป็นต้น
จงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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232.

Khemiyā Kaṭṭhakāyā ca Jotināmā mahiddhikā
Lambītakā Lāmaseṭṭhā

sadā sotthiṃ karontu no.

เขมิยา กัฏฐะกายา จะ
โชตินามา มะหิทธิกา
ลัมพีตะกา ลามะเสฏฐา
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเขมิยะเทพ กัฏฐกายะเทพ โชติเทพ ผู้มีฤทธิ์มาก ลัมพีต
กะเทพ ลามเสฏฐะเทพ ขอจงประทานความสวั ส ดี แก่ พ วก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
233.

Jalaṭṭhā ca thalaṭṭhaññe devākāsaṭṭhakādayo
yakkhagandhabbakumbhaṇḍā

pisācā ye

mahoragā
mettacittā ca sabbe te

sotthiṃ phāsuṃ karontu

no.

ชะลัฏฐา จะ ถะลัฏฐัญเญ เทวากาสัฏฐะกาทะโย
ยักขะคันธัพพะกุมภัณฑา ปิสาจา เย มะโหระคา
เมตตะจิตตา จะ สัพเพ เต โสตถิง ผาสุง กะโรนตุ โน.
เทพเหล่าอื่นอันมี เทพที่อยู่ในน้ํา เทพที่อยู่บนบก เทพที่อยู่
ในอากาศเป็นต้น และยั ก ษ์ คนธรรพ์ กุ ม ภั ณ ฑ์ ปี ศ าจ และ
นาคราชทั้งปวง ขอจงมีจิตเมตตา ประทานความสวัสดีและความ
ผาสุก แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
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234.

Uppatasanti

Tāvatiṅsā ca ye devā

Yāmā devā mahiddhikā

Tusitā ca mahādevā

Nimmānaratinomarā.

ตาวะติงสา จะ เย เทวา ยามา เทวา มะหิทธิกา
ตุสิตา จะ มะหาเทวา
นิมมานะระติโนมะรา.
ทวยเทพชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามาผู้ทรงฤทธิ์ ทวยเทพชั้นดุสิต
ชั้นนิมมานรดี
235.

Vasavattīsu ratino

sabbe devā Savāsavā

buddhapūjāya niratā

sadā sotthiṃ karontu no.

วะสะวัตตีสุ ระติโน
สัพเพ เทวา สะวาสะวา
พุทธะปูชายะ นิระตา
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ทวยเทพชั้นปรนิมมิตตวสวัตตี ขอทวยเทพทั้งปวงดังที่กล่าว
มานี้ พร้อมทั้งท้าววาสวะ (พระอินทร์ ) ผู้มีความยินดี ในการบูชา
พระพุทธเจ้า ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาล
ทุกเมื่อเถิด

(พรหม)
236.

Brahmāno Pārisajjā ca

ye ca Brahmapurohitā

Mahābrahmā ca sabbe te paṭhamajjhānasaṇṭhino.

พ๎รัห๎มาโน ปาริสัชชา จะ เย จะ พ๎รัห๎มะปุโรหิตา
มะหาพ๎รัห๎มา จะ สัพเพ เต ปะฐะมัชฌานะสัณฐิโน.
พรหมผู้ดํารงอยู่ในปฐมฌานเหล่านี้คือ ปาริสัชชาพรหม ปุ
โรหิตาพรหม และ มหาพรหมาพรหม
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237.

Mettāvihārino santā

sambuddhassa parāyanā

karontu no mahāsotthiṃ sekkhāsekkhaputhujjanā

เมตตาวิหาริโน สันตา
สัมพุทธัสสะ ปะรายะนา
กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง เสกขาเสกขะปุถุชชะนา.
ขอพรหมทั้งปวงเหล่านั้น ผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา ผู้สงบ ผู้มี
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ผู้เป็นทั้งเสกขะ พระอรหันต์ และปุถุชน
จงประทานความสวัสดีอันประเสริฐ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
238.

Parittābhappamāṇābhā brahmā Cābhassarā tathā
buddhapūjāya niratā

dutiyajjhānasaṇṭhino

ปะริตตาภัปปะมาณาภา
พ๎รัห๎มา จาภัสสะรา ตะถา
พุทธะปูชายะ นิระตา
ทุติยัชฌานะสัณฐิโน.
พรหมผู้ดํารงอยู่ในทุติยฌาน ผู้ยินดีในการบูชาพระพุทธเจ้า
เหล่านี้คือ ปริตตาภาพรหม อัปปมาณาภาพรหม และ อาภัสส
ราพรหม
239.

Mettākāruṇikā sabbe

sabbasattahitesino

karontu no mahāsantiṃ sotthimārogyamāyuvaṃ

เมตตาการุณิกา สัพเพ
สัพพะสัตตะหิเตสิโน
กะโรนตุ โน มะหาสันติง โสตถิมาโรค๎ยะมายุวัง.
ขอพรหมทั้ ง ปวง ผู้ มี ป กติ เ มตตา กรุ ณ า แสวงหาความ
เกื้ อ กู ล ให้ แ ก่ สั ต ว์ ทั้ ง ปวง จงประทานความสงบอั น ประเสริ ฐ
ความสวัสดี ความไม่มีโรค และความมีอายุ แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
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240.

Uppatasanti

Parittasubhābrahmāno Appamāṇasubhā ca ye
Subhakiṇhā ca brahmāno

tatiyajjhānasaṇṭhino

ปะริตตะสุภาพ๎รัห๎มาโน
อัปปะมาณะสุภา จะ เย
สุภะกิณหา จะ พ๎รัห๎มาโน ตะติยัชฌานะสัณฐิโน.
พรหมผู้ดํารงอยู่ในตติยฌาน เหล่านี้คือ ปริตตสุภาพรหม
อัปปมาณสุภาพรหม และ สุภกิณหาพรหม
241.

Pabhāya pharaṇā loke

buddhajhānaratā sadā

ahiṅsā sabbasattesu

sadā santiṃ karontu no

ปะภายะ ผะระณา โลเก พุทธะฌานะระตา สะทา
อะหิงสา สัพพะสัตเตสุ
สะทา สันติง กะโรนตุ โน.
ขอพรหมทั้งหลายเหล่านั้น ผู้แผ่รัศมีไปในโลก ผู้ยินดีในพุทธ
ฌาน ผู้ไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งปวง จงประทานความสงบ แก่
พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
242.

Vehapphalāpi brahmāno catutthajjhānasaṇṭhino
sekkhaputhujjanāsekkhā sadā santiṃ karontu no

เวหัปผะลาปิ พ๎รัห๎มาโน จะตุตถัชฌานะสัณฐิโน
เสกขะปุถุชชะนาเสกขา
สะทา สันติง กะโรนตุ โน.
พรหมผู้ ดํ า รงอยู่ ใ นจตุ ต ถฌาน ผู้ เ ป็ น เสกขะ ปุ ถุ ช น และ
อเสกขะคือ เวหัปผลาพรหม ขอจงประทานความสงบ แก่พวก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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243.

Sampattiyā na hāyanti

brahmāno jinasāvakā

Avihānāmakā sabbe

sadā santiṃ karontu no

สัมปัตติยา นะ หายันติ
พ๎รัห๎มาโน ชินะสาวะกา
อะวิหานามะกา สัพเพ
สะทา สันติง กะโรนตุ โน.
พรหมทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ย่อมไม่เสื่อมจาก
ฌานสมาบัติ เพราะเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่า อวิหาพรหม ขออวิหา
พรหมทั้งปวงเหล่านั้น จงประทานความสงบ แก่พวกข้าพเจ้า ใน
กาลทุกเมื่อเถิด
244.

Atappā nāma brahmāno catutthajjhānasaṇṭhino
brahmavihārikā sabbe

sotthiṃ phāsuṃ karontu no

อะตัปปา นามะ พ๎รัห๎มาโน จะตุตถัชฌานะสัณฐิโน
พ๎รัห๎มะวิหาริกา สัพเพ
โสตถิง ผาสุง กะโรนตุ โน.
ขอ อตัปปาพรหม ทั้งปวง ผู้มีพรหมวิหาร ดํารงอยู่ในจตุตถ
ฌาน จงประทานความสวัสดี และความผาสุก แก่พวกข้าพเจ้าเถิด
245.

Sudassā nāma brahmānoapunāgamanā kāme

bhirūpā jhānabhogino

santiṃ phāsuṃ karontu no

สุทัสสา นามะ พ๎รัห๎มาโน- ภิรูปา ฌานะโภคิโน
อะปุนาคะมะนา กาเม
สันติง ผาสุง กะโรนตุ โน.
ขอเหล่าพรหมชื่อว่า สุทัสสา ผู้มีรูปงาม ผู้เสวยฌาน ผู้ไม่
กลับมาในกามภูมิอีก จงประทานความสงบ และความผาสุก แก่
พวกข้าพเจ้าเถิด
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246.

Uppatasanti

Brahmavihārasampannā jinabhattiparāyanā
brahmāno Sudassī nāma sadā sotthiṃ karontu no

พ๎รัห๎มะวิหาระสัมปันนา ชินะภัตติปะรายะนา
พ๎รัห๎มาโน สุทัสสี นามะ สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเหล่าพรหมชื่อว่า สุทัสสี ผู้สมบูรณ์ด้วยพรหมวิหาร ผู้มี
ความนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ จงประทานความสวัสดี แก่
พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
247.

Akaniṭṭhā ca brahmāno jeṭṭhā sabbaguṇehi ca
pahīnabhavanisnehā

sadā sotthiṃ karontu no

อะกะนิฏฐา จะ พ๎รัห๎มาโน เชฏฐา สัพพะคุเณหิ จะ
ปะหีนะภะวะนิส๎เนหา
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเหล่าพรหมผู้เจริญที่สุดด้วยคุณทั้งปวง ชื่อว่า อกนิฏฐา
ผู้ละความสิเน่หาในภพได้แล้ว จงประทานความสวัสดี แก่พวก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
248.

Paṭhamārūpabrahmāno sabbarūpavirāgino
jinabhattiratā sabbe

sadā sotthiṃ karontu no

ปะฐะมารูปะพ๎รัห๎มาโน
สัพพะรูปะวิราคิโน
ชินะภัตติระตา สัพเพ
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเหล่าอรูปพรหมชั้นที่ ๑ ทั้งปวง ผู้ปราศจากความกําหนัด
ในรูป ยินดีในการภักดีพระชินเจ้า จงประทานความสวัสดี แก่พวก
ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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249.

Dutiyārūpabrahmāno

heṭṭhājhānavirāgino

jinabhattiratā sabbe

sadā sotthiṃ karontu no

ทุติยารูปะพ๎รัห๎มาโน
เหฏฐาฌานะวิราคิโน
ชินะภัตติระตา สัพเพ
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเหล่าอรูปพรหมชั้นที่ ๒ ทั้งปวง ผู้ปราศจากความพอใจใน
ฌานเบื้องต่ํา ยินดีในการภักดีพระชินเจ้า จงประทานความสวัสดี
แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
250.

Tatiyārūpabrahmāno

heṭṭhājhānavirāgino

jinabhattiratā sabbe

sadā sotthiṃ karontu no

ตะติยารูปะพ๎รัห๎มาโน
เหฏฐาฌานะวิราคิโน
ชินะภัตติระตา สัพเพ
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเหล่าอรูปพรหมชั้นที่ ๓ ทั้งปวง ผู้ปราศจากความพอใจใน
ฌานเบื้องต่ํา ยินดีในการภักดีพระชินเจ้า จงประทานความสวัสดี
แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
251.

Catutthārūpabrahmāno heṭṭhājhānavirāgino
jinabhattiratā sabbe

sadā sotthiṃ karontu no

จะตุตถารูปะพ๎รัห๎มาโน
เหฏฐาฌานะวิราคิโน
ชินะภัตติระตา สัพเพ
สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
ขอเหล่าอรูปพรหมชั้นที่ ๔ ทั้งปวง ผู้ปราศจากความพอใจใน
ฌานเบื้องต่ํา ยินดีในการภักดีในพระชินเจ้า จงประทานความ
สวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด
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Uppatasanti

(บุคคลประเภทรวม)
252.

Vedeheparagoyāne

Jambudīpe Kurumhi ca

devayakkhapisācehi

saddhiṃ vijjādharādayo

เวเทเหปะระโคยาเน
ชัมพุทีเป กุรุมหิ จะ
เทวะยักขะปิสาเจหิ
สัทธิง วิชชาธะราทะโย.
ขอเหล่าวิทยาธร กับเทวดา ยักษ์ และปีศาจ ในวิเทหะทวีป
อปรโคยานะทวีป ชมพูทวีป และอุตตรกุรุทวีป
253.

Akāsaṭṭhā ca brahmāno jalaṭṭhā cantalikkhajā
dvipadādayo ye sattā

sadā sotthiṃ karontu no

อากาสัฏฐา จะ พ๎รัห๎มาโน ชะลัฏฐา จันตะลิกขะชา
ท๎วิปะทาทะโย เย สัตตา สะทา โสตถิง กะโรนตุ โน.
อากาสัฏฐเทวดา และพรหม สัตว์ทั้งหลายมีสัตว์ ๒ เท้า
เป็นต้น ผู้ดํารงอยู่ในน้ํา ผู้เกิดในอากาศ ขอจงประทานความ
สวัสดี แก่พวกข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเถิด

(อานุภาพแห่งพระรัตนตรัย)
254.

Mārasenavighātassa

jinassa sukhajhāyino

tejobalena mahatā

sadā maṅgalamatthu no

มาระเสนะวิฆาตัสสะ
ชินัสสะ สุขะฌายิโน
เตโชพะเลนะ มะหะตา
สะทา มังคะละมัตถุ โน.
ด้วยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ ของพระชินเจ้า ผู้ทรงขจัด
มาร และเสนามาร ผู้เสวยสุขในฌาน ด้วยพลังเดชอันยิ่งใหญ่
ขอมงคลจงมีแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด
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255.

Nānāguṇavicittassa

rūpakāyassa satthuno

sabbadevamanussānaṃ mārabandhavimocino
mettābalena mahatā

sadā maṅgalamatthu no

นานาคุณะวิจิตตัสสะ
รูปะกายัสสะ สัตถุโน
สัพพะเทวะมะนุสสานัง
มาระพันธะวิโมจิโน
เมตตาพะเลนะ มะหะตา สะทา มังคะละมัตถุ โน.
ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ ของพระศาสดาผู้ทรง
มีพระวรกายอันงามวิจิตรด้วยคุณต่าง ๆ ผู้ทรงปลดเปลื้องเหล่า
ทวยเทพ และมนุษย์ทั้งปวง ให้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งมาร ขอมงคล
จงมีแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด
256.

Sabbaññutādikāyassa

dhammakāyassa satthuno

cakkhādyagocarassāpi

gocarasseva bhūriyā

tejobalena mahatā

sabbamaṅgalamatthu no

สัพพัญญุตาทิกายัสสะ
ธัมมะกายัสสะ สัตถุโน
จักขาท๎ยะโคจะรัสสาปิ
โคจะรัสเสวะ ภูริยา
เตโชพะเลนะ มะหะตา
สัพพะมังคะละมัตถุ โน.
ด้วยพระเดชานุภ าพอั นยิ่ ง ใหญ่ แห่ งพระธรรมกาย คื อ หมู่
ธรรม มีพระสัพพัญญุตญาณเป็นต้น ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
อันไม่ใช่อารมณ์ของจักษุเป็นต้น แต่เป็นอารมณ์ของปัญญาเท่านั้น
ขอสรรพมงคล จงมีแก่พวกข้าพระองค์เถิด
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257.

Uppatasanti

Rūpakāyasadisassa

nimmitassa mahesino

dhammassa vattuno sagge
tejobalena mahatā

devānaṃ sugatā pati

sadā maṅgalamatthu no

รูปะกายะสะทิสัสสะ
นิมมิตัสสะ มะเหสิโน
ธัมมัสสะ วัตตุโน สัคเค เทวานัง สุคะตา ปะติ
เตโชพะเลนะ มะหะตา
สะทา มังคะละมัตถุ โน.
ด้ ว ยพระเดชานุ ภ าพอั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระพุ ท ธปฏิ ม าที่ ท รง
เนรมิตขึ้น ให้เหมื อนรูปจริง แทนพระพุทธองค์ ผู้ทรงแสวงหา
คุ ณ อั น ยิ่ ง ใหญ่ เมื่ อ ทรงแสดงอภิ ธ รรมแก่ เ หล่ า ทวยเทพในชั้ น
ดาวดึงส์ ขอมงคลจงมีแก่พวกข้าพระองค์ ในกาลทุกเมื่อเถิด
258.

Sikkhitvā mānuse deve

mocayitvā sadevake

saṅkhāre pajahantassa

nibbutassa mahesino

mahantenānubhāvena

sabbamaṅgalamatthu no

สิกขิต๎วา มานุเส เทเว
โมจะยิต๎วา สะเทวะเก
สังขาเร ปะชะหันตัสสะ นิพพุตัสสะ มะเหสิโน
มะหันเตนานุภาเวนะ
สัพพะมังคะละมัตถุ โน.
ด้วยพระอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงฝึกเหล่า
มนุษย์และเทวดา ให้หลุดพ้นจากบ่วงมาร ผู้ทรงละสั งขารดับขันธ์
ปรินิพพาน ขอสรรพมงคล จงมีแก่พวกข้าพระองค์เถิด
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259.

Caturāsītisahassa-

dhammakkhandhassa

tejasā
navaṅgasāsanassāpi

navalokuttarassa ca

sabbapāpapavāhena

sabbamaṅgalamatthu no

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธัสสะ เตชะสา
นะวังคะสาสะนัสสาปิ
นะวะโลกุตตะรัสสะ จะ
สัพพะปาปะปะวาเหนะ
สัพพะมังคะละมัตถุ โน.
ด้ ว ยพระเดชานุ ภ าพของพระธรรม แปดหมื่ น สี่ พั น พระ
ธรรมขันธ์ ด้วยพระเดชานุภาพแห่งนวังคสัตถุศาสน์ และด้วยพระ
เดชานุภาพแห่งนวโลกุตตรธรรม อันนําบาปทั้งปวงออกไป ขอ
สรรพมงคลจงมีแก่พวกข้าพระองค์เถิด
260.

Mahatoriyasaṅghassa

puññakkhettassa tādino

pahīnasabbapāpassa

sīlādikkhandhadhārino

mahātejānubhāvena

sabbamaṅgalamatthu no

มะหะโตริยะสังฆัสสะ
ปุญญักเขตตัสสะ ตาทิโน
ปะหีนะสัพพะปาปัสสะ
สีลาทิกขันธะธาริโน
มะหาเตชานุภาเวนะ
สัพพะมังคะละมัตถุ โน.
ด้วยพระเดชานุภาพอัน ยิ่งใหญ่ ของพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ
ผู้เป็นเนื้อนาบุญ ผู้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม ผู้ละบาปทั้งปวง ผู้
ทรงไว้ซึ่งคุณมีศีลเป็นต้น ขอสรรพมงคลจงมีแก่พวกข้าพเจ้าเถิด
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Uppatasanti

(อานุภาพของเทวดาต่าง ๆ )
261.

Pātāle bhūtalākāse

devayakkhapisācakā

vijjādharā ca gandhabbā nāgakumbhaṇḍarakkhasā
sabbesamānubhāvena

sabbamaṅgalamatthu no

ปาตาเล ภูตะลากาเส
เทวะยักขะปิสาจะกา
วิชชาธะรา จะ คันธัพพา นาคะกุมภัณฑะรักขะสา
สัพเพสะมานุภาเวนะ
สัพพะมังคะละมัตถุ โน.
ด้ ว ยอานุ ภ าพแห่ ง หมู่ เ ทวดา ยั ก ษ์ ปี ศ าจ และวิ ท ยาธร
คนธรรพ์ นาค กุมภั ณฑ์ และรากษส ผู้อาศัยอยู่ในบาดาลก็ดี
บนพื้นดินก็ดี ในอากาศก็ดี ขอสรรพมงคลจงมีแก่พวกข้าพเจ้าเถิด

(อานุภาพของอุปปาตะสันติ )
262.

Iccevamuppātasantiṃ

yo vadeyya suṇeyya vā

vijeyya sabbapāpāni

vuddhattañca bhavissati

อิจเจวะมุปปาตะสันติง
โย วะเทยยะ สุเณยยะ วา
วิเชยยะ สัพพะปาปานิ
วุทธัตตัญจะ ภะวิสสะติ.
ผู้ ใ ดสวด หรือ ฟั งคั ม ภี ร์ อุ ปปาตะสัน ติ อั น กล่ า วแล้ ว ด้ ว ย
ประการฉะนี้ จะพึ ง ชนะบาปทั้ ง ปวง และจั ก เจริ ญ ด้ ว ยคุ ณ ๕
ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
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263.

Sotthikāmo labhe sotthiṃ

sukhakāmo sukhaṃ

labhe
āyukāmo labheyyāyuṃ

puttakāmo labhe sute

โสตถิกาโม ละเภ โสตถิง สุขะกาโม สุขัง ละเภ
อายุกาโม ละเภยยายุง
ปุตตะกาโม ละเภ สุเต.
ผู้ ใ ดปรารถนาความสวั ส ดี พึ ง ได้ ค วามสวั ส ดี ผู้ ป รารถนา
ความสุข พึงได้ความสุข ผู้ปรารถนาอายุ พึงได้อายุ ผู้ประสงค์
บุตร พึงได้บุตร
264.

Na tassa rogā bādhenti

vātapittādisambhavā

akālamaraṇaṃ natthi

na devo visamosare

นะ ตัสสะ โรคา พาเธนติ วาตะปิตตาทิสัมภะวา
อะกาละมะระณัง นัตถิ
นะ เทโว วิสะโมสะเร.
โรคที่เกิดจากลม จากดีเป็นต้น ย่อมไม่เบียดเบียนบุคคลนั้น
ความตายในกาลอันไม่สมควร ย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้น มิจฉาเทวดา
ย่อมไม่รังแกต่าง ๆ นา ๆ
265.

Na cuppātabhayaṃ tassa nopi pattabhayaṃ tathā
nassanti dunnimittāni

pāpakammaṭṭhitāni ca

dīghamāyu mahāsotthiṃ ārogyañca sadā bhave

นะ จุปปาตะภะยัง ตัสสะ โนปิ ปัตตะภะยัง ตะถา
นัสสันติ ทุนนิมิตตานิ
ปาปะกัมมัฏฐิตานิ จะ
ทีฆะมายุ มะหาโสตถิง
อาโรค๎ยัญจะ สะทา ภะเว.
เคราะห์ร้ายและภัยย่อมไม่มีแก่เขา นิมิตร้ายและสิ่งที่ตั้งขึ้น
เพราะบาปกรรมย่อมพินาศไป ความมีอายุยืน ความสวัสดีอัน
ประเสริฐ และความไม่มีโรค จะพึงมีแก่เขา ในกาลทุกเมื่อ
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266.

Uppatasanti

Yo sutvāpi mahāsantiṃ saṅgāmaṃ pavise naro
vijaye verino sabbe

na satthehyabhibhūyate

โย สุต๎วาปิ มะหาสันติง สังคามัง ปะวิเส นะโร
วิชะเย เวริโน สัพเพ
นะ สัตเถห๎ยะภิภูยะเต.
ผู้ ใ ดฟั ง คั ม ภี ร์ อุ ป ปาตะสั น ติ อั น ประเสริ ฐ แล้ ว พึ ง เข้ า ไปสู่
สมรภูมิ บุคคลนั้นอันศาสตราไม่กล้ํากราย ย่อมชนะข้าศึกทั้งมวล
267.

Sabbadā labhate pītiṃ

vipattiṃ nāvagāhati

rogehi nābhibhūyate

savatthūhi vivaḍḍhate

สัพพะทา ละภะเต ปีติง วิปัตติง นาวะคาหะติ
โรเคหิ นาภิภูยะเต
สะวัตถูหิ วิวัฑฒะเต.
เขาย่อมได้ซึ่งความอิ่มใจในกาลทุกเมื่ อ ความวิบัติ ย่อมไม่
มากล้ํากราย ย่อมไร้โรคา ย่อมเจริญด้วยทรัพย์ศฤงคาร
268.

Yatra dese vakovakā

bāḷhakā rakkhasādayo

uppātasantighosena

sabbe tattha samanti te

ยัต๎ระ เทเส วะโกวะกา
พาฬ๎หะกา รักขะสาทะโย
อุปปาตะสันติโฆเสนะ
สัพเพ ตัตถะ สะมันติ เต.
สัตว์ร้ายน้อยใหญ่ และรากษสเป็นต้น ผู้อยู่ในป่าเขาลําเนา
ไพรทั้งหลายทั้งปวง ย่อมสงบด้วยเสียงแห่งการสวดคาถาอุปปาตะ
สันติ

327

269.

Yamuddissa vade santiṃ sajīvañcāpyajīvitaṃ
so muccate mahādukkhā pappoti sugatiṃ sadā

ยะมุททิสสะ วะเท สันติง สะชีวัญจาป๎ยะชีวิตัง
โส มุจจะเต มะหาทุกขา ปัปโปติ สุคะติง สะทา.
บุคคลสวดคัมภีร์อุปปาตะสันติ อุทิศให้ผู้ใดที่มีชีวิตอยู่หรือไม่
มีชีวิตอยู่ บุคคลนั้นย่อมพ้นจากมหันตทุกข์ ย่อมเข้าถึงสุคติภพ
ในกาลทุกเมื่อ
270.

Devaṭṭhāne nagare vā

niccamuppātasantiyā

pālakā devarājāno

tejasirīvivaḍḍhanā

เทวัฏฐาเน นะคะเร วา
นิจจะมุปปาตะสันติยา
ปาละกา เทวะราชาโน
เตชะสิรีวิวัฑฒะนา.
ท้า วเทวราชทั้งหลายผู้ ปกปัก รัก ษาเนื อ งนิ จ ในสถานที่ อั น
ศักดิ์สิทธิ์ หรือในพระนคร เป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วย
คัมภีร์อุปปาตะสันตินี้
271.

Paṭhabyāpādisañjātā

uppātā cantalikkhajā

indādijanituppātā

pāpakammasamuṭṭhitā

sabbuppātā vinassanti

tejasuppātasantiyāti

ปะฐัพ๎ยาปาทิสัญชาตา
อุปปาตา จันตะลิกขะชา
อินทาทิชะนิตุปปาตา
ปาปะกัมมะสะมุฏฐิตา
สัพพุปปาตา วินัสสันติ
เตชะสุปปาตะสันติยาติ.
เหตุร้ายอันเกิดจากแผ่นดินไหว และน้ําท่วมเป็นต้น เหตุร้าย
ที่ เ กิ ด จากฟากฟ้ า เหตุ ร้ า ยอั น เกิ ด จากจั น ทรุ ป ราคาเป็ น ต้ น
เหตุร้ายที่เกิดขึ้นจากบาปกรรม เหตุร้ายทั้งปวงเหล่านั้นจักพินาศ
ไป ด้วยเดชแห่งอุปปาตะสันติ

328

Uppatasanti

Uppātasanti niṭṭhitā.

อุปปาตะสันติ นิฏฐิตา.
จบอุปปาตะสันติ
มนต์สําหรับระงับเหตุร้ายทั้งปวง
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ประวัติคัมภีร์อุปปาตะสันติ
"อุปปาตะสันติ" ทางเมืองเหนือ เรีย กว่า "มหาสัน ติงหลวง"
แปลว่า บทสวดเพื่อสงบเคราะห์กรรม สวดเพื่อสงบเหตุร้าย และ
สวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือน
คัมภีร์อุปปาตะสันติ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนา
ไทย แต่งโดยพระมหามัง คละสีละวังสะ พระเถระนักปราชญ์ของ
ชาวเชี ย งใหม่ รู ป หนึ่ ง ในสมั ย ของพระเจ้ า สิ ริ ธ รรมจั ก กวั ต ติ ล ก
ราชาธิราช (พระเจ้าติโลกราช) รัชกาลที่ ๑๑ แห่งราชวงศ์มังราย
ระหว่างพ.ศ. ๑๙๘๕-๒๐๓๐ เป็นคาถาล้วนจํานวน ๒๗๑ คาถา
จัดเข้าในหนังสือประเภท "เชียงใหม่คันถะ"
คัมภีร์นี้เป็นที่ รู้จักกันแพร่หลาย ในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่
โบราณกาล ทั้งพระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้าน พากันสวดและฟัง
อุปปาตะสันติ เพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดี มีคําเล่าว่า
สมั ย ที่ ท่ า นแต่ ง อุ ป ปาตะสั น ติ นั้ น ที่ เ ชี ย งใหม่ มี โ จรผู้ ร้ า ยและคน
อันธพาลชุกชุมผิดปกติ มีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอ
พระมหาเถระสีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากัน
สวดและฟั งอุ ป ปาตะสัน ติ เพื่ อ สงบเหตุ ร้ า ยทั้ ง มวลที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
บ้านเมือง
ต่อมาชาวพม่ามีความเลื่อมใส นําคัมภีร์นี้เข้าไปในประเทศ
พม่า ชาวพม่าทั้งพระสงฆ์และประชาชน นับถือว่าพระคัมภีร์อุปปา
ตะสันตินี้มีความศักดิ์สิทธ์มาก พากันนิยมท่อง นิยมสวด และนิยม
ฟังกันอย่างกว้างขวาง แพร่หลายไปทั่วประเทศพม่าในสมัย ๕๐๐
ปีที่ล่วงแล้ว ในงานพิธีสืบชะตา งานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น
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เนื้อความในอุปปาตะสันติคาถานั้น สรุปได้ว่า …
 เป็นธรรมที่กระทําความสงบอันยิ่งใหญ่
 เป็นธรรมเครื่องสงบเหตุร้ายทั้งปวง
 เป็นธรรมเครื่องป้องกันอมนุษย์ และยักษ์
 เป็นธรรมเครื่องพ้นจากความตายก่อนกําหนดเวลา
 เป็นธรรมเครื่องย่ํายีกําลังของข้าศึก
 เป็นธรรมเครื่องจําเริญชัยชนะแด่พระราชา
 เป็นธรรมเครื่องนําสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งปวงออกไป
อุปปาตะสันติคาถาเป็นบทสวดอย่างพิสดาร ท่านจึงกล่าวพระ
นามของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ไว้อย่างครบถ้วน
ทั้งที่มีมาในอดีต ในปัจจุบัน และจักมีมาในอนาคต รวมตลอดไป
จนถึงท่านที่ทรงคุณ ทรงอํานาจ ทรงฤทธิ์ ในทางที่ดีอื่น ๆ เช่น
เทวดา อินทร์ พรหม ยักษ์ นาค คนธรรพ์ ครุฑ อสูรเป็นต้น เพื่อขอ
ความเป็นมงคล ความสงบ ความสวัสดี ความไม่มีโรค ชัยชนะ
และอายุ รวมทั้ ง ขอให้ ท่ า นคุ้ ม ครองให้ พ้ น จากเหตุ เ ภทภั ย
นานัปการ อันจะบังเกิดขึ้นในกาลทุกเมื่อ
คั มภี ร์อุ ปปาตะสันติ เป็นคั มภี ร์ ของไทย แต่ ต้ น ฉบั บ ได้ จ าก
เมืองไทยไปอยู่เมืองพม่าเสียนาน จนแทบกล่า วได้ว่าคนไทยใน
สมัยหลัง ๆ นี้ ไม่มีใครรู้จัก ไม่เคยได้ยิน แม้แต่ชื่อของคัมภีร์นี้
แต่บัดนี้ เป็นที่โสมนัสยินดียิ่ง ที่เจ้าคุณธรรมคุณาภรณ์ (เช้า
ฐิตะปัญโญ) ป.ธ.๙ วัดมหาโพธาราม ปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค์
ท่านได้ชําระคัมภีร์นี้เป็นภาษาบาลีอักษรไทย เพื่อความสะดวกแก่
ผู้อ่านที่ไม่สันทัดบาลี โดยได้ต้นฉบับภาษาบาลีอักษรพม่า จาก
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ท่านพระอาจารย์ภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต
แห่งวัดท่ามะโอ จังหวัดลําปาง
นับว่า เป็นการนําคัมภีร์ของล้านนาไทยโบราณ กลับคืนมาสู่
เมืองไทย ให้ชาวไทยในยุคปัจจุบันได้รู้จัก ได้ศึกษา ได้สวด ได้ฟัง
ให้เกิดประโยชน์ทางสันติ เพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวง
และเพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคลแก่ ช าวล้ า นนา ชาวไทย ตลอดจน
ชาวโลกทั้งมวล
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ข้อแนะนาการอ่านบาลีอักษรไทย
ในภาษาบาลี บางคําใช้อ่านควบหรืออ่านกล้ํา คือออกเสียง
ครึ่งควบพยัญชนะ ๒ ตัว เช่นคําว่า …
กัต๎วา อ่านว่า กัต-ต๎วา ไม่ควรอ่านว่า กัต-ตะ-วา
ฉะนั้ น ในการพิ ม พ์ บ าลี อั ก ษรไทย จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งใส่
เครื่องหมายยามักการข้างบนของพยัญชนะที่จะอ่านออกเสียงกล้ํา
นั้น เพื่อรักษารูปศัพท์ และความหมายของบาลีไว้ เพื่อให้เป็นที่
สังเกตุ เช่น …
คาถา คา
อ่านว่า
ไม่ควรอ่านว่า
๕ หันต๎วา
หัน-ต๎วา
หัน-ตะ-วา
๑๔ อาโรค๎ยัญจะ อาโร-ค๎ยัญจะ อาโร-คะ-ยัญจะ
๒๔ ฐัต๎วา
ฐัต-ต๎วา
ฐัต-ตะ-วา
๖๔ ชิตินท๎ริโย ชิติน-ท๎ริโย
ชิติน-ทะ-ริโย
๗๑ โสตถ๎ยา
โสต-ถ๎ยา
โสต-ถะ-ยา
๘๙ วะสิต๎วานะ วะสิต-ต๎วานะ วะสิต-ตะ-วานะ
๒๑๗ คะเหต๎วา
คะเหต-ต๎วา
คะเหต-ตะ-วา
แม้ในศัพท์อื่น ๆ ก็ขอให้ทราบโดยนัยเดียวกันนี้
หมายเหตุ เครื่องหมาย ๎ เรียกว่า “ยามักการ” ใส่เพื่อแสดงว่า
จะออกเสียงพยัญชนะนั้นเพียงครึ่งเสียง ไม่เหมือนกับการใส่สระอะ ซึ่ง
เป็นการออกเสียงเต็มเสียง
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ท่านสาธุชนทัง้ หลายชายหญิง เวลามีปัญหาชีวิตประเดประดัง
ขึ้นมา หรือเวลาประสบความผิดหวังอย่างแรง เวลาถึงคราวอับจน
หนทางแก้ปัญหาไม่ตก ไม่รู้จะตัดสินใจเลือกทางชีวิตไปทางใดดี
จะเลี้ยวซ้ายหรือจะหันไปทางขวา ในขณะที่เหตุการณ์ต่าง ๆ มาทํา
ให้วุ่นวายใจนั้น อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมุทะลุ จะ
ไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่เสียกับเสีย หรือบางทีก็คิดร้ายทําลาย
ตนเองและผู้ อื่ น ประชดประชั น ชี วิ ต ต่ า ง ๆ นา ๆ แล้ ว เมื่ อ
เหตุการณ์ผ่านไป จะมานั่งเสียใจว่าไม่น่าทํา
ขอแนะนําท่านสาธุชนทั้งหลายว่า เวลามีเรื่องคับขันทั้งหลาย
ดังที่บรรยายมาข้างต้นเกิดขึ้น ให้หันหลังกลับมานั่งสํารวมจิตสวด
มนต์ไหว้พระดีกว่า แล้วจะบังเกิดปัญญาสามารถรู้วิธีแก้ปัญหาได้
อย่างอัศจรรย์ใจ เพราะว่า บารมีของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า
พระสงฆเจ้า และเทวดาทั้งหลาย ท่านจะดลใจให้รู้วิธีแก้ไขให้เจอวิธี
ที่ดีที่สุด สูญเสียน้อยที่สุด หรือไม่ท่านก็จะไปชักจูงคนที่เคยมีบุญ
บารมีเนื่องกับเรามาช่วยเหลือเกื้อหนุน
ถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่เรามีปัญหาจะทําให้จิตใจเราฟุ้งซ่านจําบท
สวดมนต์ไม่ได้ ก็ให้เอาหนังสือสวดมนต์มาอ่านออกเสียงไป อ่าน
ผิดบ้างถูกบ้างเพราะใจไม่สงบ ก็ยังดีกว่านั่งคิดให้กลุ้มประสาทเสี ย
เปล่า ๆ หรือถ้ามันวุ่นวายจริง ๆ ก็ให้ถือโอกาสออกไปทําบุญไหว้
พระไหว้เจดีย์ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ห่างไกลบ้านเรามากนัก
อธิษฐานขอพรขอบารมีท่านให้รู้วิธีแก้ไขที่ดีที่สุด และก็อย่าตั้งหน้า
ตั้งตาไปขอท่านอย่างเดียว เอาอะไรไปถวายท่านด้วย เช่น ดอกไม้
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ธูป เทียน เตรียมเงินไปหยอดตู้อนุโมทนาที่นั่นด้วย มีกี่ตู้จงหยอด
ให้ครบทุกตู้ ไม่มีเงินมากก็แลกเหรียญบาทไปหยอดก็ยังดี แต่จง
ตั้งจิตทําทานด้วยความเคารพ อย่าแสดงอาการเหมือนเอาของไป
ทิ้ง เพราะว่าการทําบุญโดยเคารพจะช่วยให้เรามีเดชบารมีที่จะ
แก้ปัญหาชีวิตได้ แต่ถ้าทําบุญโดยไม่เคารพ เราจะไร้เดชบารมีที่
จะนํามาแก้ปัญหาตัวเองและคนรอบข้างได้
จงจําไว้ให้มั่น สําเหนียกไว้ในใจว่า เมื่อเจอปัญหาชีวิต จงชนะ
ปัญหาทั้งหลายด้วยความดี อย่าคิดว่าจะไปเอาชนะได้ด้วยความ
ชั่วความเลว ถ้าเอาความเลวไปสู้ จะมีแต่แพ้กับแพ้ เริ่มต้นก็แพ้
ใจตัวเอง พ่ายแพ้กิเลสตัวเอง คือกิเลสความโลภ ความโกรธ ความ
หลงไปแล้ว ต่อไปก็จะไปแพ้คนอื่น พ่ายแพ้ในเกมชีวิต รวมความ
ว่า ถ้าตั้งต้นด้วยความชั่วความเลวแล้ว แพ้หมด จนกระทั่งต้อง
สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไป
เมื่อเจอปัญหาชีวิตอับจนหนทางขึ้นมา ขั้นแรกต้องตั้งตนไว้ ให้
ชอบ ตั้งตนไว้ในความดี ตั้งตนไว้ในทาน ศีล สวดมนต์ภาวนา ไหว้
พระ แผ่เมตตา อโหสิ ขอขมา ให้อภัย อุทิศส่วนกุศล กตัญญูรู้คุณ
คน ตั้งตนไว้ให้ชอบอย่างนี้ให้มั่นคงอยู่เถิด ปัญหาทั้งหลายไม่ว่า
ใหญ่เพียงใด เราจะสามารถชนะได้ จะสามารถแก้ไข คลี่คลาย
สลายปัญหาไปได้หมด
ฉะนั้นท้ายหนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมคําอธิษฐานดี ๆ มาให้ท่าน
สาธุชนนําไปใช้ เอาไปอธิษฐานบ่อย ๆ บทไหนชอบและถูกจริต
จงเอาไปอธิษฐานทุกวัน ท่องไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อ่านไปตามหนังสือ
ทําใจให้สบาย แล้วชีวิตของท่านจะดีขึ้นเรื่อย ๆ มีปัญหาอะไรก็จะ
แก้ ไ ขได้ ง่ า ย ความทุ ก ข์ กั ง วลใจก็ จ ะน้ อ ยลง ปฏิ บั ติ ธ รรมก็ จ ะ
บรรลุผลได้เร็ว
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ขอให้ ท่ า นสาธุ ช นจงได้ ป ระโยชน์ จ ากหนั ง สื อ ทั้ ง เล่ ม และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้ได้ประโยชน์จากของฝากท้ายเล่มเถิด
ขออนุโมทนา
พระชุมพล พลป ฺโ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗
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บทปลงสังขาร
มนุษย์เราเอ๋ย
นิพพานมีสุข
ตัณหาหน่วงหนัก
ฉันไปมิได้
ห่วงนั้นพันผูก
ห่วงทรัพย์สินศฤงคาร
จะได้ไปนิพพาน
ยามหนุ่มสาวน้อย
งามแล้วทุกประการ
แต่ล้วนเครื่องเหม็น
เอ็นน้อยเก้าพัน
ให้ร้อนให้เย็น
ขนคิ้วก็ขาว
เส้นผมบนหัว
หน้าตาเว้าวอก
จะลุกก็โอย
เหมือนดอกไม้โรย
จะเข้าที่นอน
พระอนิจจัง

เกิดมาทาไม
อยู่ใยมิไป
หน่วงชักหน่วงไว้
ตัณหาผูกพัน
ห่วงลูกห่วงหลาน
จงสละเสียเถิด
ข้ามพ้นภพสาม
หน้าตาแช่มช้อย
แก่เฒ่าหนังยาน
เอ็นใหญ่เก้าร้อย
มันมาทาเข็ญ
เมื่อยขบทั้งตัว
นัยน์ตาก็มัว
ดาแล้วกลับหงอก
ดูน่าบัดสี
จะนั่งก็โอย
ไม่มีเกสร
พึงสอนภาวนา
พระอนัตตา
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เราท่านเกิดมา
ผูด้ ีเข็ญใจ
เงินทองทั้งนั้น
ตายไปเป็นผี
เขาชักหน้าหนี
เปื่อยเน่าพุพอง
เขาหามเอาไป
เขานั่งร้องไห้
อยู่แต่ผู้เดียว
เหลียวไม่เห็นใคร
เห็นแต่ฝูงกา
ยื้อแย่งกันกิน
กระดูกกูเอ๋ย
แร้งกาหมากิน
เที่ยงคืนสงัด
ไม่เห็นลูกหลาน
เห็นแต่นกเค้า
เห็นแต่นกแสก
เห็นแต่ฝูงผี
มนุษย์เราเอ๋ย
ไม่มีแก่นสาร

รังแต่จะตาย
ก็ตายเหมือนกัน
มิติดตัวไป
ลูกเมียผัวรัก
เขาเหม็นซากผี
หมู่ญาติพี่น้อง
เขาวางลงไว้
แล้วกลับคืนมา
ป่าไม้ชายเขียว
เห็นแต่ฝูงแร้ง
เห็นแต่ฝูงหมา
ดูน่าสมเพช
เรี่ยรายแผ่นดิน
เอาเป็นอาหาร
ตื่นขึ้นมินาน
พี่น้องเผ่าพันธุ์
จับเจ่าเรียงกัน
ร้องแรกแหกขวัญ
ร้องไห้หากัน
อย่าหลงนักเลย
อุตส่าห์ทาบุญ
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ค้าจุนเอาไว้
จะได้ทันพระพุทธเจ้า

จะได้ไปสวรรค์
จะได้เข้านิพพาน

อหํ วนฺทามิ สพฺพโส
อหํ วนฺทามิ นิพฺพานปจฺจโย โหตุ
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คาถาเงินล้าน
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤๅษีลิงดํา)
วัดจันทาราม (ท่าซุง) ต.น้ําซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ศิษย์หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(นะโม ๓ จบ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ก่อนสวด
คาถา)
 สัมปะจิตฉามิ (คาถาสนองกลับ หรือ คาถาอภิญญา)
 นาสังสิโม (คาถาพญาเต่าเรือน หรือ คาถาพระพุทธกัสสป)
 พรหมา จะ มหาเทวา สัพ เพยักขา ปะรายันติ (คาถา
ตัดอุปสรรคลาภที่จะมา)
 พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม (คาถาเงิน
แสน)
 มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภมาไม่ขาด
สาย)
 มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)


พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนา
ยัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัส
สะ มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจก
พุทธเจ้า)




สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งรัดลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤๅ ๆ (คาถามหาลาภของโบราณ)
( บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด )
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คาถานี้เป็นคาถามหาลาภ จะช่วยให้ผู้ที่ท่องด้วยความเคารพมี
ลาภไม่ขาดแคลนตามสมควรแก่วาสนาบารมี ก่อนจะว่าคาถาให้นึกถึง
พระพุทธเจ้ าและท่า นเจ้าของคาถาด้ว ยความเคารพก่อน การท่อ ง
คาถาจะท่ อ งในอิ ริ ย าบถใดหรื อ เวลาใดก็ ไ ด้ ขอเพี ย งให้ ท่ อ งด้ ว ยใจ
เคารพ ถ้าผู้ท่องมีการให้ทานด้วย จะทําให้คาถาให้ผลดียิ่งขึ้น ถ้าท่อง
คาถาก่อนให้ทาน ขณะให้ทาน และหลังให้ทานด้วย คาถายิ่งมีพลัง ยิ่ง
ถ้าทําจิตให้เป็นสมาธิขณะท่องด้ว ยก็ยิ่งดี วันหนึ่งอย่างน้อยให้ท่อง
คาถา ๙ จบ ถ้ายิ่งท่องมากจบเท่าไหร่ได้ยิ่งดี จะไม่อัตคัตขาดแคลน
ในสิ่งทั้งปวง รักษาศีล ๕ ด้วยยิ่งดีมากขึ้น
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จริยธรรมของพระโพธิสัตว์ ๑๐ ประการ
๑. พระโพธิสตั ว์ไม่ปรารถนาเลยว่าร่างกายจะไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ
( มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดา )

๒. พระโพธิสตั ว์ครองชีพโดยไม่ปรารถนาว่าจะไม่มี
ภยันตราย
( มีภัยอันตรายเป็นธรรมดา )

๓. พระโพธิสตั ว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีอุปสรรค
ในการชาระจิตให้บริสุทธิ์
( ย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดา )

๔. พระโพธิสตั ว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะไม่มีมาร
ขัดขวางการปฏิบัติภารกิจ
( จะต้องมีมารมาขัดขวางการปฏิบัติโพธิจิตเป็นธรรมดา )

๕. พระโพธิสตั ว์คิดว่าจะทางานให้นานที่สุด โดยไม่
ปรารถนาจะให้สาเร็จผลเร็ว
( ปล่อยวางเรือ่ งกาลเวลา ทํางานเพื่องาน )

๖. พระโพธิสตั ว์คบเพื่อนโดยไม่ปรารถนาว่าจะได้
ผลประโยชน์จากเพื่อน
( รักผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ )
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๗. พระโพธิสตั ว์ไม่ปรารถนาเลยว่าจะให้คนอื่น
ตามใจตนเองเสมอไปทุกอย่าง
( ไม่มีความเห็นแก่ตัว )

๘. พระโพธิสตั ว์ทาความดีกับคนอื่น ไม่ปรารถนาสิ่ง
ตอบแทน
( ต้องการให้คนอื่นพ้นทุกข์ )

๙. พระโพธิสตั ว์เห็นลาภแล้ว ไม่ปรารถนาจะมี
หุ้นส่วนด้วย
( ไม่ปรารถนาในลาภและสรรเสริญ )

๑๐. พระโพธิสตั ว์ เมื่อถูกใส่ร้ายป้ายสี ติเตียน นินทา
แล้ว ไม่ปรารถนาจะได้โต้ตอบหรือฟ้องร้อง
( การใส่ร้ายป้ายสี ติเตียน นินทา เป็นธรรมดาของโลก )
จริยธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ เป็นการปฏิบั ติธรรมชั้น สูงของพระ
โพธิสัตว์ทุกพระองค์ เรียกว่า “มหาอุปสรรค” ซึ่งถ้าท่านผู้ปฏิบัติธรรม
นํามาท่องทุกวัน จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม ช่วยให้ง่ายต่อการบรรลุ
มรรคผลนิพพาน
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คาอุทิศส่วนกุศลเวลาบาเพ็ญทาน
อิทัง เม ปุญญัง ผลบุญอันนี้ ที่ข้าพเจ้าได้น้อมถวาย
ขอให้ เ ป็ น ปั จ จั ย แก่ ม รรคผลนิ พ พาน ในอนาคตกาล
อันใกล้นี้ด้วยเทอญ
อิทั ง เม ทานั ง ผลทานอั นนี้ ที่ข้ าพเจ้ าได้น้อมถวาย
ขอให้ถึง แก่ บิดามารดา วงศาคณาญาติ และมิตรสหาย
เปรตอสุรกาย เทวดาทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้า
กรรมนายเวร พระภูมิเจ้าที่ และบริวารของพระภูมิเจ้าที่
ที่บ้านของข้าพเจ้า ที่ทํางานของข้าพเจ้า ขอให้ได้รับ เอา
กุศลอันนี้ ที่ข้าพเจ้าได้น้อมถวาย สิ้นกาลนานเทอญ
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คาขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ
ของพระอาจารย์จําเนียร สีลเสฏฺโ วัดถ้ําเสือ อ.เมือง จ.กระบี่

กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดีอันใด
เป็นบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้ว ด้วยกาย วาจา ใจ ใน
อดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย ที่มี
ภพมี ภู มิ มี ช าติ เ ป็ น แดนเกิ ด มี ช รามรณะ มี จิ ต มี ชี วิ ต มี
วิญญาณ มีขันธสันดาน มีวิบากแห่งกรรม มีการกระทํา
เจ้ากรรมนายเวร เจ้าการบัญชี จตุโลกบาลทั้ง ๔ ยมบาล
มนุ ษ ย์ ๑ สวรรค์ ๖ พรหม ๒๐ อบายภู มิ ทั้ ง ๔ บั ด นี้
ข้าพเจ้า ได้สร้างกองการกุศล มีผลทานผลศีล ผลภาวนา
ผลแผ่ เ มตตา ขอให้ ถึ ง แก่ ท่ า นทั้ ง หลาย ที่ ข้ า พเจ้ า ได้
ล่วงเกิน ทํากรรมไว้ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี รู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ต่อหน้ากันก็ดี ลับหลัง
กันก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลาย จงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า
ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เป็ น ต้ น ไป อย่ า มี เ วรภั ย เกิ ด ชาติ ห นึ่ ง ภพใด
ขอให้ได้สร้าง แต่กรรมดี สร้างบารมีของตน ให้พ้นภัยพาล
ลุล่วงบ่วงมาร ในอนาคตกาล อันใกล้นี้ ด้วยเทอญ
ข้ า พเจ้ า คิ ด จะประกอบกิ จ การอั น ใด ที่ ไ ม่ ผิ ด ทํ า นอง
คลองธรรม ขอให้สําเร็จสมปรารถนา เป็นอัศจรรย์ เหนือ
มนุษย์ทั้งปวง
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คาถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
โดย พระชุมพล พลป ฺโ

๔ ตุลาคม ๒๕๔๓

อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ข้ า พเจ้ า ขอถอนคํ า อธิ ษ ฐาน ถอนคํ า สาป ถอนคํ า แช่ ง ที่
ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น ถึงพร้อมแล้ว ด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน
ด้วยราคะ ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นไป
เพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วย
ธรรม ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วย
ปัญญา ไม่ประกอบด้วยบารมี ที่ข้าพเจ้าได้ อธิษฐานไว้ สาปไว้
แช่งไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี
ทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า แม่
พระธรณี แม่ พ ระคงคา แม่ พ ระเพลิ ง แม่ พ ระพาย และเทวดา
ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง มาเป็ น พยาน ว่ า ข้ า พเจ้ า ขอถอนคํ า อธิ ษ ฐาน
เหล่านั้น ถอนคําสาปเหล่านั้น ถอนคําแช่งเหล่านั้น ร้อยหน พัน
หน หมื่ น หน แสนหน ล้ า นหน โกฏิ ห น ณ กาลบั ด เดี๋ ย วนี้ ด้ ว ย
เทอญ
นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน
นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
ถอนด้วย นะ โม พุท ธา ยะ

ของฝากท้ายเล่ม

348

ข้าพเจ้าขอยกโทษ อโหสิกรรม และให้อภัย ในความบกพร่อง
ผิดพลาด ของสรรพสัตว์ ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณ
ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ
พระชุมพล พลป ฺโ เขียนเมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓
คําอธิษฐานข้างบนนี้ ถ้าใครใช้ อธิษฐานทุ กวัน จะช่วยลดวิบาก
กรรมเวรกรรมทางใจลงได้อย่างมาก

พระชุมพล พลป ฺโ
๔ ตุลาคม ๒๕๔๓
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คาแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐาน
โดย พระชุมพล พลป ฺโ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระโพธิสัตว์ทุกองค์
พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ
ทุ ก ท่ า น จงมาสถิ ต อยู่ เ หนื อ เศี ย รเกล้ า ของข้ า พเจ้ า ขอให้ คํ า
อธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ จงทุกประการเทอญ
บุญกุศลที่ข้าพเจ้าบําเพ็ญมาในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี
และที่จะบําเพ็ญไปจนกว่าที่จะถึงซึ่งพระนิพพานก็ดี ที่จะให้ผลแก่
ข้าพเจ้าเพียงใด ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนั้น ให้แก่จิตวิญญาณทุก
ดวง ทั้งหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ขอให้ท่าน
ทั้งหลายจงได้อนุโมทนาในกุศลนั้น และจงพลันบังเกิดเป็นเครื่อง
สักการะบรรณาการอันเป็นทิ พย์ ที่ท่านยินดีพอใจเป็นร้อยเท่าพัน
ทวีที่ท่านต้องการ ขอให้ท่านจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณ ธรรมสาร สมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ด้วยลาภ
ยศ สุ ข สรรเสริ ญ และอธิ บ ดี อั น เป็ น ทิ พ ย์ ยิ่ ง ยิ่ ง ขึ้ น ไป ท่ า นคิ ด
ปรารถนาสิ่งใด ขอจงได้สําเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุ กประการ
ตลอดเวลา ขอให้ ท่ า นจงสถิ ต อยู่ ใ นฐานะบิ ด า มารดา ช่ ว ย
บํารุงรักษาข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในฐานะลูกสาว-ลูกชาย ให้ปราศจากภัย
อันตรายจะมาแผ้วพาน ขอให้เจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุกประการ
จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ
อนึ่ ง บุ ญ ใดที่ ท่ า นทั้ ง หลายได้ บํ า เพ็ ญ มาทุ ก ภพทุ ก ชาติ
ข้า พเจ้า ขออนุโ มทนา ขอให้ ข้า พเจ้า จงมี ส่ วนแห่ งบุ ญ นั้ นจงทุ ก
ประการ ขออุทิศบุญจากการอนุโมทนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
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และเทวดาที่รักษาข้าพเจ้า ขอป่าวประกาศคุณงามความดีของ
ท่าน ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล จิต
วิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงรับรู้รับทราบ คุณ
งามความดี ที่ท่านได้ทําแล้ว จงทุกประการเทอญ
สิ่ ง ใดที่ ข้ า พเจ้ า ได้ เ คยล่ ว งเกิ น ท่ า นทั้ ง หลายด้ ว ยกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ข้าพเจ้าขอ
กราบแทบเท้ า ขอขมา ขอท่ า นทั้ ง หลายจงโปรดเมตตายกโทษ
อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้ามาในอดีตชาติก็ดี
ปัจจุบันชาติก็ดี ข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิ้น
ขออุทิศกุศล ไปกับกระแสเมตตาจิตของท่าน ลูกหลานบริวาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่าน จะอยู่ภพใดภูมิใด ขอจงได้รับ บุญกุศล
จากข้าพเจ้า จงทุกประการเทอญ
ขอท่ า นทั้ ง หลายจงช่ ว ยเสริ ม พลั ง บารมี แ ก่ ข้ า พเจ้ า เมื่ อ
ข้ า พเจ้ า คิ ด จะประกอบกิ จ การอั น ใด ที่ ไ ม่ ผิ ด ทํ า นองคลองธรรม
ขอให้พลันสําเร็จเป็นอัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงด้วยเทอญ
ขออัญเชิญพระศรีอาริย์ เจ้าแม่กวนอิม พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
พระอรหันต์จี้กง เซียนทั้งแปด พระอิศวรนารายณ์ พระอินทร์ พระ
พรหม พระยม พระกาล ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ แม่พระธรณี แม่พระ
คงคา แม่ พ ระเพลิ ง แม่ พ ระพาย พระโพธิ สั ต ว์ ทั้ ง หลาย เทวดา
ทั้งหลาย นายนิริยบาลทั้งหลาย ท่านผู้มีตาทิพย์ หูทิพย์ ใจทิพย์
ทั้งหลาย ท่านผู้มีวิชชา อภิญญา ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย จงมารับเอา
ส่วนกุศล และเป็นพยานในการสร้างกุศลและอุทิศส่วนกุศล พร้อม
ทั้งนําข่าวคําอธิษฐานของข้าพเจ้า ไปบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ให้รู้
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ทั่วหน้ากันทุกภูมิทุกชั้น และช่วยทําคําอธิษฐานนั้นให้เป็นจริงด้วย
เทอญ
คําแผ่บารมีกุศลมหาอธิษฐานนี้ ถ้าใครใช้อ ธิษฐานทุกวันจะช่วย
เสริมบารมีให้สําเร็จผลดังใจปรารถนาทุกประการ
( ไม่สงวนลิขสิทธิ์ เอาไปพิมพ์เผยแพร่ได้ )
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คาอธิษฐานเพื่อพ้นทุกข์โทษเวรภัย
หลวงพ่อชุมพล พลป ฺโ

๑๕ มกราคม ๒๕๔๗

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทําไปโดยไม่สมควรแก่ศักดิ์ศรีและ
ฐานะ กระทําไปโดยไม่ละอายต่อบาป ไม่เกรงกลัวต่อบาป
ได้เคยหักหลังทรยศ คดโกง ต่อท่านผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณ
ต่อท่านผู้มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี จริงใจ ต่อข้าพเจ้า
ได้เคยลบหลู่ล่วงเกิน ต่อท่านผู้มีคุณธรรมอันสูงส่ง เพราะ
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี หรือเพราะความเย่อหยิ่งถือดี ยกตน
ข่มท่าน มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี
บัดนี้ข้าพเจ้าสํานึกผิดแล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผิดแล้ว ข้าพเจ้า
ขอส่ ง จิ ต ไปกราบแทบเท้ า ขอขมาขอลาโทษ ต่ อ ทุ ก ท่ า น ที่
ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน มาแล้วทั้งหลาย
ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ได้โปรดเมตตามา
เป็นพยาน ในการขอขมาขอลาโทษ ณ กาลครั้งนี้ด้วยเทอญ
ขอให้ ข้ า พเจ้ า พ้ น จากทุ ก ข์ โ ทษเวรภั ย ทั้ ง ปวง พ้ น จาก
เคราะห์ ก รรมทั้ ง ปวง พ้ น จากคํ า สาปแช่ ง ทั้ ง ปวง พ้ น จากโรค
ประสาททั้งปวง พ้นจากความเดือดร้อนกระวนกระวายใจทั้งปวง
ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ
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คาประกาศโทษตน
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ข้าพเจ้าขอป่าวประกาศโทษตนต่อเทวดาผู้ทรงเกียรติ
ทั้งหลายทั้งปวง
อันตัวข้าพเจ้านี้ ได้มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า พระ
ธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า ว่าเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดมานาน
แล้ว แต่มีความชั่วที่ยังแก้ไขไม่หมดอยู่หลายข้อ และมีความ
ดีที่ยังทํา ไม่ลุล่วงอยู่หลายประการ ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง
ของข้าพเจ้าอย่างยิ่ง
ข้าพเจ้าขอกราบขอขมาขอลาโทษต่อพระพุทธเจ้า พระ
ธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า และเทวดาผู้ทรงเกียรติทั้งหลายทั้ง
ปวง มา ณ โอกาสนี้
ขอให้ เ ทวดาผู้ ท รงเกี ย รติ ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง จงโปรด
เมตตา ยกโทษ อโหสิกรรม ให้อภัย และช่วยเหลือข้าพเจ้า
ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ
(คาประกาศโทษตนนี้ ใครใช้อธิษฐานทุกวันจะทาให้จิตใจผ่องใส
เจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นที่รักแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง)
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คาอธิษฐานเพื่อเจริญธรรม
หลวงพ่อชุมพล พลป ฺโ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗

ความผิ ด พลาดใด ๆ ที่ ข้ า พเจ้ า ได้ ก่ อ ไว้ ในอดี ต ชาติ ก็ ดี
ปัจจุบันชาติก็ดี แล้วดื้อด้านไม่ยอมรับ หรือปั้นโยนบาปไปให้ผู้อื่น
ต้องรับโทษเดือดร้อนแทน ที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้บังเกิดความละอายต่อบาป ความเกรงกลัว
ต่อบาปเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอยอมรับสํานึก ผิด ตั้งจิตขอขมา
ต่อหน้าพระพุทธ ต่อหน้าพระธรรม ต่อหน้าพระสงฆ์ ต่อหน้าพระ
โพธิสัตว์ทุกองค์ ต่อหน้าเทวดาทั้งหลาย ต่อหน้าจิตวิญญาณทุก
ดวง
ขอแสดงอาการ ละพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ ขอสํานึกผิดใน
บาปกรรมที่ทํามา ต่อไปนี้จะตั้งตา ละชั่ว ประพฤติดี ทําจิตให้
ขาวรอบ เชื่อฟังพระพุทธเจ้า เคารพพระธรรม เดินตามพระอริย
สงฆ์
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์โทษเวรภัย พ้นจากเสนียดจัญไร
ข้ า พ เ จ้ า จ ะ ส ร้ า ง กุ ศ ล อั น ใ ด ข อ ใ ห้ สํ า เ ร็ จ ส ม ป ร า ร ถ น า
เจริญก้าวหน้าในเส้นทางนิพพาน คุณธรรมทุกประการจงบังเกิด
ขึ้นในใจข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วย เทอญ
คําอธิษฐานเพื่อเจริญธรรมนี้ ใครใช้อธิษฐานทุกวัน จะช่วยให้จิตใจ
เบิกบาน ไม่เศร้าหมอง เจริญก้าวหน้าในทางธรรม
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คาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตว์ทุกองค์
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ
๑๓ กันยายน ๒๕๔๘
ตั้งเครื่องสักการะขึ้นมา (คาว่าเครื่องสักการะนั้นอาจเป็นธูปเทียน
หรือดอกไม้หรือพวงมาลัยหรือน้าหนึ่งแก้วก็ได้ ถ้าไม่มีอะไรเลยให้เอา
ดวงจิตที่อ่อนน้อมเป็นเครื่องสักการะ ขอเพียงให้ทาด้วยความเคารพ
เอาใจเป็นใหญ่) จากนั้นอธิษฐานดังนี้

เครื่องสักการะนี้ ข้าพเจ้าขอประดิษฐาน เพื่อถวายเป็นเกียรติ
แก่ พระโพธิสัตว์ทุกองค์และบริวารทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระ
ศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์และบริวาร พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
และบริ ว าร พระกษิ ติ ค รรภ์ โ พธิ สั ต ว์ แ ละบริ ว าร (อาจเพิ่ ม พระ
โพธิสัตว์ที่เราเคารพเป็นพิเศษไปอีกได้ตามสะดวกและตามศรัทธา เช่น
หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้และบริวาร หลวงพ่อปานวัดบางนมโคและบริวาร
ครูบาศรีวิชัยและบริวารเป็นต้น ก็ได้ )

บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดี
ที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเพียงไร ข้าพเจ้าขออุทิศกุศลนั้น ให้แก่พระ
โพธิสัตว์ทุกองค์และบริวารทั้งปวง จงทุกประการเทอญ
อนึ่งบุญใดที่พระโพธิสัตว์ทุกองค์และบริวารทั้งปวง ได้ บําเพ็ญ
มาทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้าขอกราบอนุโมทนา ขอให้ข้าพเจ้า จงมี
ส่วนแห่งบุญนั้น จงทุกประการ ขออุทิศบุญจากการอนุโมทนานี้
ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษาข้าพเจ้า ขอป่าวประกาศ
คุณงามความดีของท่าน ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล
อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จง
รับรู้รับทราบ คุณงามความดี ที่ท่านได้ทําแล้ว จงทุกประการเทอญ
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สิ่ ง ใดข้ า พเจ้ า ได้ เ คยล่ ว งเกิ น ท่ า นทั้ ง หลาย ด้ ว ยกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมา ขอท่านจง
โปรดเมตตา ยกโทษอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
สิ่งใดที่ท่านได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้า มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบัน
ชาติก็ดี ข้าพเจ้าขอปวารณาให้เป็นอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขออุทิศกุศล ไปกับกระแสเมตตาจิต ของพระโพธิสัตว์
ทุกองค์และบริวารทั้งปวง สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมื่นโลกธาตุแสน
โกฏิจักรวาลอนันตจักรวาล จงมีส่วนแห่งกุ ศล ที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญ
มาจงทุกประการเทอญ
ข้าพเจ้าขอพรว่า เมื่อใดที่ข้าพเจ้า อุทิศกุศล แผ่เมตตา และ
อธิษฐานจิต ขอให้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ คล้ายประหนึ่งว่า ท่านทั้งหลาย
ได้โปรดเมตตาบันดาลให้เป็นไปด้วยเทอญ
(การเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตว์ทุกองค์และบริวารทั้งปวงหมายถึง
เราได้ทาการผูกมิตรกับท่านผู้ที่อยู่ในสายการสร้างบารมีทั้งหมดทั้งสิ้น
เลย ฉะนั้นคาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตว์ทุกองค์นี้ ถ้าใครใช้ทุกวันจะ
ทาให้ผู้นั้นมีจิตพิเศษกว่าคนธรรมดาทั่วไป เวลาอธิษฐานอะไร ถ้าไม่ผิด
ทานองคลองธรรม จะสัมฤทธิ์ ผลง่ายกว่าคนทั้งหลาย เวลาประกอบ
กิจการอันเป็นกุศลที่อยู่ในขอบข่ายการสร้างบารมีก็จะสาเร็จง่าย เพราะ
พระโพธิสัตว์ทุกองค์และบริวารทั้งปวงจะมาช่วย )
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คาแผ่เมตตา ๖ ทิศ
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ในทิศเบื้องหน้า จงเป็นสุขเถิด จงพ้น
ทุกข์เถิด จงมีส่วนแห่งกุศล ที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาแล้วด้วยดี ใน
กาลทุกเมื่อเถิด
(เปลี่ยน ทิศเบื้องหน้า เป็น ทิศเบื้องขวา, ทิศเบื้องหลัง, ทิศ
เบื้องซ้าย, ทิศเบื้องล่าง และ ทิศเบื้องบน ตามลาดับ เพื่อให้ครบ ๖
ทิศ)

ขอกระแสแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน และกระแสเมตตาจิต
ของข้าพเจ้า จงแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันต
จักรวาล จิตวิญญาณดวงใดสัมผัสกระแสนี้ ขอให้มีส่วนแห่งบุญที่
ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาแล้วจงทุกประการ จิตวิญญาณดวงใดที่รู้แล้ว
ขอจงอนุโมทนาเองเถิด จิตวิญญาณดวงใดที่ยังไม่รู้ ขอให้เทวดาผู้
ทรงเกียรติทั้งหลายจงบอกจิตวิญญาณเหล่านั้นให้รู้ เพราะเหตุที่ได้
อนุโมทนา ในกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญ จิตวิญญาณเหล่านั้นจงเป็น
สุ ข พ้ น ทุ ก ข์ ทั้ ง ปวง ความปรารถนาที่ ดี ง ามของจิ ต วิ ญ ญาณ
เหล่านั้นจงเต็มรอบบริบูรณ์ทุกประการด้วยเถิด
เทวดาผู้ทรงเกียรติองค์ใดที่นํากระแสจิตของข้าพเจ้าไปปรากฏ
ในที่ต่าง ๆ ขอให้มีส่วนในบุญของข้าพเจ้าจงทุกประการ
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คาอธิษฐานที่พุทธคยา
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ

ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งแทงตลอดบรรลุเข้าถึงตามในสิ่งที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แจ้งที่โพธิมณฑล
ขอให้ ข้ า พเจ้ า มี บ ารมี ยิ่ ง ใหญ่ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยทรั พ ย์ สุ ข ภาพ
ปัญญา อภิญญา คุณธรรมและบริวาร เพื่ อที่จะสืบพระศาสนาของ
พระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อใดที่ข้าพเจ้าคิดประกอบในกิจอันเป็นกุศล ขอให้เทวดาและ
มนุษย์ทั้งปวงช่วยเกื้อหนุนและโอนอ่อนผ่อนตามอุปถัมภ์ค้ําชูให้
กิจการนั้นสําเร็จเป็นอัศจรรย์
ขอให้ จิ ต ของข้ า พเจ้ า ใกล้ ชิ ด กั บ พระพุ ท ธคุ ณ เป็ น ที่ ยิ่ ง จน
สามารถเข้ า ถึ ง คุ ณ ธรรมอั น พิ เ ศษทั้ ง ปวงอั น เป็ น ส่ ว น วิ ช ชา
อภิญญา ปฏิสัมภิทา และ โลกุตตร ด้วยวิธีการเพียงแค่ระลึกถึง
พระพุทธคุณด้วยความเคารพ
ขอให้เทวดาที่เป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิและฝ่ายอริยะทั้งหลายจงรับรู้
จิตที่มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นที่ยิ่งของข้าพเจ้าและมาให้
ความเมตตาเอ็ น ดู คุ้ ม ครองรั ก ษาช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ หนุ น ให้ ข้ า พเจ้ า
ปราศจากภัยอันตรายและมีความเจริญรุ่งเรืองในทิศทางที่บัณฑิต
ปรารถนาในกาลทุกเมื่อ
ขอให้ข้าพเจ้าได้ตาทิพย์หูทิพย์และเจโตปริยญาณ สามารถ
ระลึกชาติแต่หนหลัง มีญาณรอบรู้เหตุการณ์ทั้งปวง ได้มโนมยิทธิ
สามารถหยั่งรู้ความคิดคน ขอให้รู้อดีตอนาคตปัจจุบัน รู้กรรมของ
สั ต ว์ รู้ ภ พภู มิ ทั้ ง ปวง ขอให้ ห มดอวิ ช ชาตั ณ หาอุ ป าทานและ
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อกุ ศ ลกรรม สํา เร็จ อรหั น ต์พ ร้อ มด้ว ยปฏิ สั ม ภิ ท า ๔ อภิ ญ ญา ๖
วิโมกข์ ๘ พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์เสนียดจัญไร
ปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
เมื่อใดที่ข้าพเจ้าคิดจะให้ทานขออย่าได้ขาดแคลนซึ่งไทยธรรม
ผู้ ใ ดอธิ ษ ฐานจิ ต ถึ ง ข้ า พเจ้ า ขอให้ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ตาม
สมควรแก่กรณี
ผู้ใดคิดถึงข้าพเจ้าหรือเข้าใกล้ข้าพเจ้าขอให้หมดความทุกข์
ความกระวนกระวายใจ ขอให้เป็นสุขสงบใจ
เมื่อใดที่ข้าพเจ้าอุทิศกุศล แผ่เมตตา และอธิษฐานจิต ขอให้
ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์และถึงทุกคนที่ข้าพเจ้าตั้งใจประสงค์
เมื่อใดที่ข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานอันประกอบด้วยธรรม ขอให้
เทวดาทั้งหลายไม่สามารถเพิกเฉยต่อคําอธิษฐานอันเป็นธรรมนั้น
ได้
ขอให้ข้าพเจ้าชนะมารชนะอุปสรรคทั้งปวงในกาลทุกเมื่อ
ขอให้ ช าติ นี้ เ ป็ น ชาติ สุ ด ท้ า ย ขึ้ น ชื่ อ ว่ า การเกิ ด อย่ า ได้ มี แ ก่
ข้าพเจ้าอีกเลย ตายจากชาตินี้ขอให้เข้าถึงพระนิพพานตามพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าไป
ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพรหมจรรย์ เจริญในพระพุทธศาสนา
แตกฉานก้ า วหน้ า ในทางธรรม ขอให้ ดั บ ทุ ก ข์ ทั้ ง ปวงสิ้ น ลงใน
อนาคตอันใกล้นี้
ขอให้มีโอกาสพบบัณฑิต ครูบาอาจารย์ และสหธรรมิก ที่เป็ น
อริยะหรือที่เป็นพระขีณาสพ พร้อมทั้งได้รับการเกื้อหนุนในเส้นทาง
ไปสู่นิพพาน
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เมื่อใดที่ข้าพเจ้าคิดประกอบกิจการอันเป็นกุศลเป็นธรรม ขอ
อย่าได้มีใครมาขัดขวาง
ขอให้ข้าพเจ้าได้บริวารที่ซื่อสัตย์จงรักภักดี ไม่หักหลังทรยศ
คดโกงและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
ที่ใดที่ข้าพเจ้า แผ่กระแสเมตตาจิตไป ขอให้ที่นั้นสงบร่มเย็น
เป็นสันติสุข
ขอให้ข้าพเจ้ามีลาภ มีความสามารถ มีอํานาจ มีเดช ที่จะตอบ
แทนบุญคุณพระศาสนา บุพการีชน ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และ
ญาติมิตรบริวารที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อข้าพเจ้า
ผู้ ใ ดที่ ร ะลึ ก ถึ ง ข้ า พเจ้ า ด้ ว ยความเคารพขอให้ ผู้ นั้ น จงเข้ า สู่
อริยมรรค อริยผลได้อย่างง่ายดาย
ข้าพเจ้าอยู่ที่ใดขอให้ที่นั้นเป็นมงคลสถานสําหรับการบําเพ็ญ
ทาน การรั ก ษาศี ล การเจริ ญ ภาวนา และเข้ า ถึ ง ธรรมได้ อ ย่ า ง
ง่ า ยดาย หรื อ แม้ แ ต่ ว่ า ผม ขน เล็ บ ฟั น กระดู ก ของข้ า พเจ้ า
ประดิษฐานในที่ใด ขอให้สถานที่นั้นเป็นมงคลสถานของผู้ใฝ่ธรรม
ด้วย
เมื่ อ ใดที่ ข้ า พเจ้ า แผ่ เ มตตาและอุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ล ขอให้ ก ระแส
เมตตาและคํ า อธิ ษฐานจิต อุ ทิศกุ ศลของข้า พเจ้ า จงแผ่ ไ ปตลอด
อนันตจักรวาล ถ้าหากไม่มีกรรมมาขวางกั้นแล้ว ขอให้จิตวิญญาณ
ทั้งหลายสามารถรับกระแสเมตตาและส่วนบุญของข้าพเจ้าได้ไม่ว่า
จะอยู่ในจักรวาลอาณาเขตใดก็ตาม
เมื่ อ ใดที่ ข้ า พเจ้ า อธิ ษ ฐานจิ ต ในเรื่ อ งที่ เ ป็ น กุ ศ ลแล้ ว ขอให้
เทวดาที่ เ ป็ น สั ม มาทิ ฏ ฐิ ทั้ ง หลายมาเกื้ อ หนุ น ให้ คํ า อธิ ษ ฐานนั้ น
สําเร็จเป็นอัศจรรย์ในกาลทุกเมื่อเทอญ
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บุคคลใดที่ช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าขอให้เขาผู้นั้นได้รับความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลจากเทวดาทั้งหลาย
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากภัยอันตรายต่อการปฏิบัติธรรม ทั้งภัย
ที่เกิดจากภายนอกและภัยที่เกิดจากภายใน
บุคคลใดระลึกนึกถึงข้าพเจ้า ขอให้ผู้นั้นเกิดศรัทธาคิดบริจาค
ทานในพระพุทธศาสนา คิดรักษาศีล คิดประพฤติธรรม
บุคคลผู้ใดที่ไม่เป็นอาภัพพบุคคล ที่มีความเคารพศรัทธาและ
ประพฤติตามโอวาทของข้ า พเจ้า อย่ า งจริ ง จั งไม่ ลั งเล ขอให้ เขา
เหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างง่ายดาย
ขอให้กระแสจิตและวาจาสุภาษิตของข้าพเจ้าสามารถช่วยให้
คนเข้าถึงธรรมได้ง่ายดายยิ่งขึ้น
วันใดที่ข้าพเจ้าดับขันธ์ ขอให้บังเกิดธรรมสังเวชแก่สรรพสัตว์
จํ า นวนมากมาย และจงเป็ น เหตุ ใ ห้ สั ต ว์ เ หล่ า นั้ น เกิ ด ศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและได้เข้าสู่ธรรมขั้นสูงในกาลต่อไป
ธรรมะใดที่ ข้ า พเจ้ า เขี ย น บั น ทึ ก แสดงไว้ ขอให้ ธ รรมะ
เหล่านั้นได้รับการเผยแพร่สืบทอดต่อไปอีกอย่างน้อย ๕๐๐ ปี นับ
จากวันที่ข้าพเจ้าดับขันธ์ ขอให้เรื่องราวของข้าพเจ้าและธรรมะที่
ข้ า พเจ้า แสดงไว้จ งเป็ นปัจ จัย ให้ สัตว์ จํา นวนมากเข้ า ถึ งพระไตร
สรณาคมน์และโลกุตตรธรรม
สถานที่ใดที่ ผม ขน เล็บ ฟัน กระดูกของข้าพเจ้าประดิษฐาน
อยู่ ขอให้ที่นั้นไม่มีผู้อดอยากขาดแคลน บุคคลใดที่เคารพบูชา จง
เจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และ คุณธรรมทั้งปวง
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เทวดาองค์ ใดที่ ช่วยทํา ให้คํ า อธิ ษฐานของข้ า พเจ้ า ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
ขอให้มีส่วนกุศลทั้งปวงของข้าพเจ้า ขอให้เจริญด้วยทิพยสมบัติ ได้
เข้าสู่สุคติภูมิที่ละเอียดยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงนิพพาน
(พระชุมพล พลปํฺโ เขียนคาอธิษฐานนี้เมื่อเดือนตุลาคม๒๕๕๐
ตามค าขอของลู ก ศิ ษ ย์ ที่ อ ยากมี ตั ว อย่ า งค าอธิ ษ ฐานที่ จ ะได้ น าไป
ปรับปรุงเนื้อหาและถ้อยคา เพื่อนาไปใช้ตามความต้องการและศรัทธา
ของแต่ละคน จึงได้จินตนาการเขียนตัวอย่างมาให้ดู ส่วนใครอยากจะ
อธิษฐานเรื่องอะไรแบบไหนอย่างไร ก็เป็นสิทธิที่แต่ละบุคคลจะทาได้
ทั้งนั้น ถ้าไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน)

363

คาอธิษฐานย้ายบัญชีทองคา
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(ตั้งเครื่องสักการะต่อหน้าพระพุทธรูป เครื่องสักการะนี้อาจจะเป็น
บายศรีหรือดอกไม้ธูปเทียนเท่าที่พอจะจัดหาได้ ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ตั้งน้า
บริสุทธิ์ขึ้นมาสักแก้ว ให้ตั้งใจเอาเจตนากุศลเป็นสาคัญ)
(คําบูชาครู)

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อ มสักการะครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลาย
อันมีสมเด็จพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอาทิ ในฐานะพระบรมครู
ของโลกธาตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรม
ครู ขอกราบอาราธนาอัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลาย มาประ
สิ ท ธิ เ หนื อ เกล้ า เหนื อ เกศของข้ า พเจ้ า ที่ จ ะดํ า เนิ น มงคลพิ ธี ใ ห้
ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ และข้าพเจ้าขอสักการะครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า
ทุกภพทุกชาติ ครูบาอาจารย์ที่ช่วยให้ข้าพเจ้าแตกฉานในสรรพ
วิชาการ ครูบ าอาจารย์ ที่ส อนวิ ชาการที่ ไ ม่ เป็ น โทษ ขอจงโปรด
เมตตาถ่อมองค์ลงมารับการสักการะบูชาครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า
ด้ ว ยเดชแห่ ง ความอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนและความกตั ญ ญู ต่ อ ครู บ า
อาจารย์นี้ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบมงคลพิธี ได้ศักดิ์สิทธิมี
ฤทธิ์ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วยเดชแห่ง
บารมีของครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลาย เมตตาบันดาลให้เป็นไปใน
กาลทุกเมื่อเทอญ
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เครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริย
สาวกทุกองค์ พระโพธิสัตว์ทุกองค์ พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์
พ่ อ แม่ ค รู บ าอาจารย์ ท่ า นผู้ มี พ ระคุ ณ ทุ ก ท่ า น ขอท่ า นจงโปรด
เมตตาถ่อมองค์ลงมารับการบูชาสักการะเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ และ
ความสุข เพื่อมงคลชีวิต เพื่อความเจริญก้าวหน้า ในการปฏิบัติ
ธรรมของข้าพเจ้า ตลอดสิ้นกาลนาน จนกว่าจะถึงพระนิพพาน ใน
อนาคตกาล อันใกล้นี้ด้วยเทอญ
(บทบวงสรวงท้าวมหาราชทั้ง ๔)

ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา
คันธัพพานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อัฏฐังสุ

ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

ทักขินัญจะ ทิสัง ราชา
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อัฏฐังสุ

วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
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ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา
นาคานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อัฏฐังสุ

วิรูปักโข ปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา
ยักขานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อัฏฐังสุ

กุเวโร ตัปปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข
กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
จัตตาโร เต มะหาราชา
สะมันตา จะตุโร ทิสา
ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ
(บทชุมนุมเทวดา)

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิคะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ
จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา
ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะ
ระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทัน
ตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล
อะยัมภะทันตา ฯ
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ข้าพเจ้าขอตั้งคารวจิตและกัลยาณจิต แก่เทวดาผู้ทรงคุณและ
บริวารผู้ทรงเกียรติทั้งหลายทั้งปวง บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมา
ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี และที่ จะบําเพ็ญไปจนกว่าที่จะถึง
ซึ่งพระนิพพานก็ดี ที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเพียงไร ขอถวายแก่ท่าน
ทั้งหลายที่มาในมงคลพิธีนี้อย่างเต็มที่จงทุกประการ ขอให้ท่านจง
ได้ อ นุ โ มทนาในกุ ศ ลนั้ น และจงพลั น บั ง เกิ ด เป็ น เครื่ อ งสั ก การะ
บรรณาการอันเป็นทิพย์ ที่ท่านยินดีพอใจเป็นร้อยเท่าพันทวี ที่ท่าน
ต้องการ ขอท่านจงเจริญในภูมิทิพย์ภูมิธรรมของท่านยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ด้วยเทอญ
อนึ่ ง บุ ญ ใดที่ ท่ า นทั้ ง หลายได้ บํ า เพ็ ญ มาทุ ก ภพทุ ก ชาติ
ข้ า พเจ้ า ขออนุ โ มทนา ขอให้ ข้ า พเจ้ า จงมี ส่ ว นแห่ ง บุ ญ นั้ น จงทุ ก
ประการ ขออุทิศบุญจากการอนุโมทนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
และเทวดาที่รักษาข้าพเจ้า ขอป่าวประกาศคุณงามความดีของท่าน
ไปตลอดหมื่ น โลกธาตุ แสนโกฏิ จั ก รวาล อนั น ตจั ก รวาล จิ ต
วิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงรับรู้รับทราบคุณ
งามความดีที่ท่านบํ าเพ็ญ มาแล้วด้วยดีในกาลทุก เมื่อ ด้วยเทอญ
ข้ า พเจ้ า ขอฝากฝั ง ท่ า นไว้ ต่ อ เทวสมาคมและเทวสภาที่ ท่ า น
เกี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ ใดที่ ท่ า นเข้ า ไปสู่ เ ทวสมาคมและเทวสภานั้ น ๆ
ขอให้ท่านจงได้รับที่นั่งอันมีเกียรติ การต้อนรับอันมีเกียรติ การเชื้อ
เชิญอันมีเกียรติ ในเทวสมาคมและเทวสภานั้น ๆ ทุกครั้งไป เทวดา
องค์ใดที่เมตตาทําตามคําขอร้องของข้าพเจ้า ขอให้มีส่วนบุญจาก
ข้าพเจ้าตลอดกาลเป็นนิตย์ในกาลทุกเมื่อเทอญ
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สิ่ ง ใดที่ ข้ า พเจ้ า เคยล่ ว งเกิ น ท่ า นทั้ ง หลายด้ ว ยกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมา ขอท่านจง
โปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
สิ่ ง ใดในการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ท่ า นทั้ ง หลายเคยล่ ว งเกิ น
ข้าพเจ้ามาในภพใดชาติใด ข้าพเจ้าขอปวารณาให้เป็นอโหสิกรรม
ทั้งหมดทั้งสิ้น ขอกรรมอันนั้นอย่าได้ไปเบียดเบียนบีฑาท่าน ใน
กรณีใด ๆ ต่อไปอีกเลย
ขออุทิศกุศลไปกับกระแสเมตตาจิตของท่าน ลูกหลานบริวาร
และผู้เกี่ยวข้องของท่านจะอยู่ภพใดภูมิใด ข้าพเจ้าขออุทิศบุญ ไป
กับกระแสเมตตาจิตของท่านไปถึงเขาเหล่านั้น ขอลู กหลานบริวาร
และผู้เกี่ยวข้องของท่านจงได้รับส่วนบุญจากข้าพเจ้าอย่างเต็มที่
ขอท่ า นทั้ ง หลายจงอยู่ ดี มี สุ ข พร้ อ มด้ ว ยลู ก หลานบริ ว ารและ
ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมหน้าพร้อมตา อยู่ดีมีสุข เจริญทั่วหน้าในภูมิทิพย์
ภูมิธรรมของท่านยิ่ง ๆ ขึ้นไปในกาลทุกเมื่อเทอญ
ข้าพเจ้าขอตั้งเครื่องสักการะนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้บําเพ็ญ
ทานทุกท่าน ท่านผู้บําเพ็ญศีลทุกท่าน ท่านผู้บําเพ็ญภาวนาทุ ก
ท่า น ท่า นผู้ บํา เพ็ ญ บารมีทุก ท่า น ท่านผู้ บํ า เพ็ ญ ความดี ทุ ก ท่ า น
ท่านผู้บําเพ็ญกุศลจิตทุกท่าน ขออนุโมทนาในบุญกุศลของท่านผู้
บําเพ็ญทาน ผู้บําเพ็ญศีล ผู้บําเพ็ญภาวนา ผู้ บําเพ็ญบารมี ท่านผู้
บําเพ็ญความดี ท่านผู้บําเพ็ญกุศลจิตทุกท่าน ขอป่าวประกาศคุณ
งามความดีของท่านไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันต
จักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงมาชื่น
ชมยิ น ดี อ นุ โ มทนาต่ อ จิ ต วิ ญ ญาณผู้ ส ร้ า งบารมี ส ร้ า งความดี ใ น
โลกธาตุทั้งปวงในกาลทุกเมื่อเทอญ
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สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยผิดพลาดบกพร่องต่อทานทั้งปวง ต่อศีล
ทั้งปวง ต่อการบําเพ็ญภาวนาทั้งปวง ต่อการสร้างบารมีทั้งปวง ต่อ
การสร้างความดีทั้งปวง ต่อการสร้างกุศลจิตทั้งปวง ข้าพเจ้าขอตั้ง
จิตด้วยความเจียมตัวเจียมตน แสดงการกราบขอขมาขอลาโทษ
ต่อ ความบกพร่ องของข้าพเจ้า ต่อ ทานทั้งปวง ต่อ ศี ล ทั้ งปวง ต่ อ
ภาวนาทั้งปวง ต่อบารมีทั้งปวง ต่อความดีทั้งปวง ต่อกุศลจิตทั้ง
ปวง ต่ อ ไปข้ า พเจ้ า จะตั้ ง จิ ต วิ ญ ญาณของข้ า พเจ้ า ให้ เ ป็ น ผู้
เกรงอกเกรงใจ ยําเกรง ต่อทานทั้งปวง ต่อศีลทั้งปวง ต่อภาวนาทั้ง
ปวง ต่อบารมีทั้งปวง ต่อ ความดีทั้งปวง ต่ อ กุศ ลจิต ทั้งปวง และ
ข้าพเจ้าจะตั้งจิตเคารพยําเกรงต่อท่านผู้บําเพ็ญทานทั้งปวง ต่อ
ท่านผู้บําเพ็ญศีลทั้งปวง ต่อท่านผู้บําเพ็ญภาวนาทั้งปวง ต่อท่านผู้
บํา เพ็ญ บารมีทั้งปวง ต่อท่า นผู้ บํ าเพ็ ญความดี ทั้ งปวง ต่ อท่ า นผู้
บําเพ็ญกุศลจิตทั้งปวง
พระศาสดาตรัสว่า บุคคลใดบําเพ็ญทานและสร้างบารมีโดย
เคารพ จะได้ อ านิ ส งส์ ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า ผู้ ที่ ส ร้ า งโดยไม่ เ คารพ วั น นี้
ข้าพเจ้าได้มาตั้งเครื่องสักการะแสดงสามีจิกรรม ต่อการบําเพ็ญ
ทานทั้งปวง ต่อการบําเพ็ญศีลทั้งปวง ต่อการบําเพ็ญภาวนาทั้งปวง
ต่อการบําเพ็ญบารมีทั้งปวง ต่อการบําเพ็ญความดีทั้งปวง ต่อการ
บําเพ็ญกุศลจิตทั้งปวง
ขอให้เทวดาทั้งหลาย จงจําข้าพเจ้าไว้ว่า ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าจะ
เป็นผู้บําเพ็ญทานด้วยจิตเคารพ เป็นผู้บําเพ็ญศีลด้วยจิตเคารพ
เป็ น ผู้ บํ า เพ็ ญ ภาวนาด้ว ยจิ ต เคารพ เป็ น ผู้ บํ า เพ็ ญ บารมี ด้ ว ยจิ ต
เคารพ เป็นผู้บําเพ็ญความดีด้วยจิตเคารพ เป็นผู้บําเพ็ญกุศลจิต
ด้วยจิตเคารพ ข้าพเจ้าจะน้อมจิตยําเกรงต่อความดีทั้งปวง สิ่งใดที่
ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินต่อความดี ต่อคนดีทั้งปวง มาในอดีตชาติก็ดี
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ปัจจุบันชาติก็ดี หรือข้าพเจ้าเคยล่วงเกินบุคคลใด ๆ ผู้มีเจตนาใน
การสร้างบารมีในภพชาติใด ๆ
ข้าพเจ้าขอตั้งความอ่อนน้อมถ่อมตัว ขอยอมรับสํานึกผิด ตั้ง
จิตขอขมา ต่อหน้าพระพุทธ ต่อหน้าพระธรรม ต่อหน้าพระสงฆ์ ต่อ
หน้ า พระโพธิ สั ต ว์ ทุ ก องค์ ต่ อ หน้ า เทวดาทั้ ง หลาย ต่ อ หน้ า จิ ต
วิญญาณทุกดวง ขอแสดงอาการละพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ สํานึก
ผิดในบาปกรรมที่ทํามา ต่อไปนี้จะตั้งตา ละชั่ว ประพฤติดี ทําจิตให้
ขาวรอบ เชื่อฟังพระพุทธเจ้า เคารพพระธรรม เดินตามพระอริย
สงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์โทษเวรภัย พ้นจากเสนียดจัญไร
ข้าพเจ้าจะสร้างกุศลอันใด ขอให้สําเร็จสมปรารถนา เจริญก้าวหน้า
ในเส้นทางนิพพาน คุณธรรมทุก ประการ จงบังเกิดขึ้นในใจของ
ข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตเคารพต่ อทานทั้งปวง ต่อศีลทั้งปวง ต่อ
การบําเพ็ญภาวนาทั้งปวง ต่อการสร้างบารมีทั้งปวง ต่อการสร้าง
ความดีทั้งปวง ต่อการสร้างกุศลจิตทั้งปวง และได้ขอขมาลาโทษต่อ
ความบกพร่องที่ข้าพเจ้าเคยมีต่อการบําเพ็ญทานทั้งปวง ต่อการ
บําเพ็ญศีลทั้งปวง ต่อการบําเพ็ญภาวนาทั้งปวง ต่อการบําเพ็ญ
บารมีทั้งปวง ต่อการบําเพ็ญความดีทั้งปวง ต่อการบําเพ็ญกุศลจิต
ทั้งปวงแล้ว ข้าพเจ้าขอประกาศต่อเทวดาทั้งหลาย ขอให้ท่านจงนํา
ข่าวสาร ไปบอกนายบัญชีที่จดจารึกคุณความดีของข้าพเจ้าในอดีต
กาล ถ้าในอดีตกาล ข้าพเจ้าเคยให้ทานโดยไม่เคารพ รักษาศีลโดย
ไม่เคารพ บําเพ็ญภาวนาโดยไม่ เคารพ สร้างบารมีโดยไม่เคารพ
สร้างความดีโดยไม่เคารพ สร้างกุศลจิตโดยไม่เคารพ บัดนี้ข้าพเจ้า
ได้สํา นึก ผิ ดและตั้งจิตกราบขอขมาขอลาโทษแล้ ว ขอนายบั ญ ชี
ทั้งหลายจงเปลี่ย นการจารึก บุ ญของข้า พเจ้ า ในอดี ตที่ ทํ า โดยไม่
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เคารพ ที่ จ ารึ ก เอาไว้ ใ นบั ญ ชี ชั้ น รอง ขอนายบั ญ ชี ทั้ ง หลายจง
เปลี่ยนการจารึกบุญนั้นไปสู่บัญชีทองคํา บัญชีทองคําฝังเพชร บุญ
บารมีใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างโดยไม่เคารพในอดีตกาล แล้วเป็นเหตุ
ให้บุญกุศลนั้นมาส่งผลให้ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้อย่างไม่เต็มที่ อย่าง
เหลือบ่ากว่าแรง อย่างหมดแรง อย่างไม่มีแรง อย่างฝืดเคือง อย่าง
ยากลําบาก
ตั้งแต่นี้ต่อไป ขอนายบัญชีจงป่าวประกาศการจารึกบุญของ
ข้าพเจ้าที่เปลี่ยนมาจารึกใหม่ในบัญชีทองคํา บัญชีทองคําฝังเพชร
อั น เป็ น ที่ จ ารึ ก ของบุ ค คลผู้ ทํ า บุ ญ โดยความเคารพ ให้ ท านโดย
เคารพ รักษาศีลโดยเคารพ เจริญภาวนาโดยเคารพ สร้างบารมีโดย
เคารพ สร้างความดีโดยเคารพ สร้างกุศลจิตโดยเคารพ ขอเทวดา
ทั้งหลายจงป่าวประกาศต่อโลกธาตุว่า เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าได้เป็นคน
ใหม่แล้ว ได้เปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้ที่มีความเจียมตัว มีความเคารพ
ยําเกรงอย่างแรงกล้า ต่อความดีและคนดีทั้งปวง ขอให้เทวดาซึ่ง
เป็นหมู่ญ าติทั้งหลาย และเทวดาทั้งหลายที่เคยร่ว มบุ ญกุศ ลกั บ
ข้าพเจ้ ามาในอดีตกาล จงมาช่วยเหลือข้าพเจ้ าอย่างแข็งขัน ให้
ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองในกาลต่อไป เพราะข้าพเจ้าในตอนนี้ได้เปลี่ยน
จิตของข้าพเจ้าให้มาสร้างกุศลบารมีโดยความเคารพแล้ว
ด้วยเดชบารมีแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าบําเพ็ญโดยเคารพ และ
บารมีของเทวดาหมู่ญาติที่รับรู้คําอธิษฐานที่ข้าพเจ้าตั้งขึ้นนี้ ตั้งแต่
นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัย พ้นเคราะห์
เสนียดจัญไร พ้นวิบากกรรมทั้งปวง พ้นหนี้สินทั้งปวง พ้นปัญหา
ทั้งปวง พ้นอุปสรรคทั้งปวง พ้นคนเลวทั้งปวง พ้นคนชั่วทั้งปวง พ้น
คนใส่ ร้ า ยป้ า ยสี ทั้ ง ปวง พ้ น คนหั ก หลั ง ทรยศทั้ ง ปวง ข้ า พเจ้ า
ประกอบกิจการอันใด ขอให้สําเร็จสมปรารถนา เจริญก้าวหน้าทุก
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ประการ บุญกุศลทั้งปวงของข้าพเจ้าที่ได้เปลี่ยนมาจารึกในบัญชี
ทองคํา บัญชีทองคําฝังเพชรนี้แล้ว จงมาเกื้อหนุนให้ข้าพเจ้าเข้าถึง
พระนิพพานอย่างง่ายดาย ตราบใดที่ยังไม่ถึงพระนิพพาน ขึ้นชื่อคํา
ว่าไม่มีและไม่รู้ อย่าได้ประสบพบเจอ ข้าพเจ้าประกอบกิจการอันใด
ขอให้คล่องตัวทุกอย่าง ราบรื่นทุกอย่าง รุ่งเรืองทุกอย่าง สําเร็จทุก
อย่ า ง สมปรารถนาทุ ก อย่ า งทุ ก ประการในกาลทุ ก เมื่ อ เทอญ
ข้ า พเจ้ า ประกอบกิ จ การอั น ใดที่ ไ ม่ ผิ ด ทํ า นองคลองธรรม ขอให้
สําเร็จสมปรารถนา เป็นอัศจรรย์เหนือมนุ ษย์ทั้งปวง ด้วยบารมีเท
วานุภาพบันดาลให้เป็นไป เทวดาองค์ใดช่วยทําคําอธิษฐานของ
ข้าพเจ้าให้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ ขอให้มีส่วนบุญจากข้าพเจ้าตลอดกาล
เป็นนิตย์ในกาลทุกเมื่อเทอญ
ด้ ว ยอํ า นาจบุ ญ กุ ศ ลของข้ า พเจ้ า ที่ ไ ด้ ย้ า ยมาจารึ ก บนบั ญ ชี
ทองคํา บัญชีทองคําฝังเพชร ณ กาลบัดนี้แล้ว กุ ศลบารมีนั้นอัน
เป็นบารมีสีทอง บารมีแสงทอง บารมีสีธรรม บารมีแสงธรรม ขอ
บารมีเหล่านั้น จงมารวมตัวกัน ให้ข้าพเจ้าเจริญในพระพุทธศาสนา
เจริญในธรรมะทั้งปวง แตกฉานในธรรม แก่กล้าในธรรม ได้บรรลุ
ธรรม ได้บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อย่างง่ายดาย ได้บรรลุ
ปฏิ สั ม ภิ ท า ๔ อภิ ญ ญา ๖ วิ โ มกข์ ๘ และคุ ณ ธรรมทั้ ง หลายที่
บัณฑิตทางพุทธศาสนาสรรเสริญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเดชบารมี
บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ย้ายมาจารึกในบัญชีทองคํา บัญชีทองคําฝัง
เพชร ตั้งแต่บัดนี้ต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะถึงพระนิพพานในอนาคต
กาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ
สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้หาญกล้ามาอธิษฐานนี้ ถ้าหากว่าล่วงเกินสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในกรณีใด ๆ ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมาขอลาโทษ
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมให้อภัยและ
ช่วยเหลือข้าพเจ้าในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ
พุทธัง ปสิทธิ ธัมมัง ปสิทธิ สังฆัง ปสิทธิ
ขอให้คําอธิษฐานของข้าพเจ้าในวันนี้ จงศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อย่าง
เต็มที่ ด้วยบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก
พระองค์ พระอริยสาวกทุกองค์ พระโพธิสัตว์ทุกองค์ พรหมทุกองค์
เทวดาทุก องค์ พ่ อ แม่ครูบ าอาจารย์ ทุกท่าน ท่า นผู้มี พระคุณ ผู้ มี
บุญคุณทุกท่าน และบารมีบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ย้ายมาจารึกใน
บัญชีสีทอง บัญชีทองคํา บัญชีทองคําฝังเพชร และเทวดาที่เคย
สร้ า งบารมี กั บ ข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลาย เมตตาบั น ดาลให้ เ ป็ น ไป ให้
สัมฤทธิผล ศักดิ์สิทธิ์ ทุกข้อทุกประการในกาลทุกเมื่อเทอญ
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องหน้า จงเป็นสุขเถิดจงพ้นทุกข์
เถิดจงมีส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าเถิด สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศ
เบื้ อ งขวา จงเป็ น สุ ข เถิ ด จงพ้ น ทุ ก ข์ เ ถิ ด จงมี ส่ ว นแห่ ง บุ ญ ของ
ข้าพเจ้าเถิด สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องหลัง จงเป็นสุขเถิดจง
พ้นทุกข์เถิดจงมีส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าเถิด สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
ในทิศเบื้องซ้าย จงเป็นสุขเถิดจงพ้นทุกข์เถิดจงมีส่วนแห่งบุญของ
ข้าพเจ้าเถิด สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องล่าง จงเป็นสุขเถิดจง
พ้นทุกข์เถิดจงมีส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าเถิด สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
ในทิศเบื้องบน จงเป็นสุขเถิดจงพ้นทุกข์เถิดจงมีส่วนแห่งบุญของ
ข้าพเจ้าเถิด
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สัตว์ทั้งหลายทั้ง ปวงทุกทิศทุกทาง จงเป็นสุขเถิดจงพ้นทุกข์
เถิดจงมีส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าเถิด
ขอกระแสความอ่อนน้อมถ่อ มตน และกระแสเมตตาจิ ตของ
ข้ า พเจ้ า จงแผ่ ไ ปตลอดหมื่ น โลกธาตุ แสนโกฏิ จั ก รวาล อนั น ต
จักรวาล จิตวิญญาณดวงใดสัมผัสกระแสนี้ ขอให้มีส่วนแห่งบุญจาก
ข้าพเจ้าจงทุกประการ จิตวิญ ญาณดวงใดที่รู้แล้ว ขอให้อนุโมทนา
เองเถิด จิตวิญญาณดวงใดที่ยังไม่รู้ ขอให้เทวดาทั้งหลายจงบอก
จิตวิญญาณเหล่านั้นให้รู้ เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาในกุศลที่ข้าพเจ้า
ได้บําเพ็ญ จิตวิญญาณเหล่านั้นจงเป็นสุข พ้นทุกข์ทั้งปวง ความ
ปรารถนาที่ดีงามของท่านจงเต็มรอบบริบูรณ์ทุกประการในกาลทุก
เมื่ อ เทอญ เทวดาองค์ ใ ดที่ นํ า กระแสเมตตาจิ ต ของข้ า พเจ้ า ไป
ปรากฏในที่ต่าง ๆ ขอให้มีส่วนบุญจากข้าพเจ้าตลอดกาลเป็นนิตย์
ในกาลทุกเมื่อเทอญ
ขอเชิญเทวดาทั้งหลายที่เมตตามาสู่สมาคมนี้ มาสู่มงคลพิธีนี้
หรือว่ารับรู้ในมงคลพิธีนี้ ขอน้อมอัญเชิญท่านทั้งหลาย จงโปรด
เมตตามาเป็นกัลยาณมิตรฝ่ายภูมิทิพย์ภูมิธรรมของข้าพเจ้า บุญ
กุศลที่ข้าพเจ้าบํ าเพ็ญทั้งปวง ขอจงได้แก่ท่านเทวดาทั้งหลายที่
เมตตาถ่อมองค์ลงมาเป็นกัลยาณมิตรในฝ่ายภูมิทิพย์ภูมิธรรมของ
ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อ ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในบุญกุศลของท่าน
เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจงมีส่วนบุญจากท่านทั้งหลาย
จงทุกประการ ขอป่าวประกาศคุณงามความดีของท่านทั้งหลายไป
ตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณ
ทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงรับรู้รับทราบ คุณงามความดี
ที่ท่านบําเพ็ญมาแล้วด้วยดีในกาลทุกเมื่อเทอญ ขออุทิศกุศลไปถึง
เจ้ากรรมนายเวรของท่านที่ท่านเคยล่วงเกินเขามาในอดีตกาล เจ้า
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กรรมนายเวรเหล่านั้นจงได้รับบุญกุศลจากข้าพเจ้าและจงยกโทษ
อโหสิกรรมให้แก่ท่านเทวดาทั้งหลายที่เมตตามาเป็นกัลยาณมิตร
ในฝ่ายภูมิทิพย์ภูมิธรรมของข้าพเจ้า เมื่อใดที่ข้าพเจ้าบําเพ็ญบุญ
กุ ศ ล ขออุ ทิ ศ บุ ญ ถวายแก่ ท่ า นเป็ น อั ต โนมั ติ ทุ ก ครั้ ง ท่ า นจง
อนุโมทนาเอาเองทุกครั้งทุกครั้งเถิด ขอเราจงมามีส่วนเจริญรุ่งเรือง
ในพระพุทธศาสนาร่วมกัน ขอให้ท่านจงเจริญในภูมิทิพย์ภูมิธรรม
ของท่าน ขอให้ข้าพเจ้าที่สร้างบารมีในเมืองมนุษย์นี้จงเจริญรุ่งเรือง
ในพระพุทธศาสนา เจริญในบุญบารมีธรรม ประกอบกิจการอันใดที่
ไม่ผิ ด ทํา นองคลองธรรม ขอให้ สํา เร็จสมปรารถนาเป็ น อั ศ จรรย์
เหนือมนุษย์ทั้งปวง ด้วยบารมีเทวานุภาพบันดาลให้เป็นไป เทวดา
องค์ใดเมตตาทําคําอธิษฐานของข้าพเจ้าให้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ ขอให้มี
ส่วนบุญจากข้าพเจ้าตลอดกาลเป็นนิตย์ในกาลทุกเมื่อเทอญ
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คาอธิษฐานเมื่อออกรถและเดินทางไกล
สาธุ พุทธัง อาราธนานัง ธัมมัง อาราธนานัง สังฆัง อาราธนา
นัง ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ขอให้คําอธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทอญ
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระโพธิสัตว์ทุกองค์
พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ
ทุ ก ท่ า น จงโปรดเมตตามาคุ้ ม ครองรั ก ษารถคั น นี้ ให้ ส ะดวก
ปลอดภัยปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ
ข้ า พเจ้ า ขออาราธนาบารมี พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์
ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาทุกภพทุกชาติจงรวมตัว ขอ
อุทิศให้แก่พระศรีอาริย์ เจ้าแม่กวนอิม ท้าวสักกะเทวราช ท้าวจตุ
โลกบาลทั้งสี่ และเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ท่านจงอนุโมทนา
และจงโปรดเมตตาส่งเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิมาคุ้มครองรักษารถ
คันนี้ด้วยเทอญ
เทวดาองค์ ใ ดที่ โ ปรดเมตตามาคุ้ ม ครองรั ก ษารถคั น นี้
ในตอนนี้ก็ดี หรือที่จะมีเมตตามาคุ้มครองรักษารถคันนี้ในโอกาส
กาลต่อไปข้างหน้าก็ดี ข้าพเจ้าขอตั้งคําอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้ท่าน
ได้ มี ส่ ว นในบุ ญ กุ ศ ลทั้ ง ปวงที่ ข้ า พเจ้ า ได้ เ คยบํ า เพ็ ญ มา ทั้ ง ใน
อดีตชาติและปัจจุบันชาติจงทุกประการด้วยเทอญ และขอให้ท่าน
จงโปรดเมตตาคุ้มครองรักษารถคันนี้และผู้โดยสารให้ปราศจาก
อันตรายทั้งหลายทั้งปวง คิดประกอบกิจการอันใด ขอให้สําเร็จ
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เป็ น อั ศ จรรย์ ด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง บุ ญ บารมี ข องท่ า นทั้ ง หลายได้ โ ปรด
เมตตาบันดาลให้เป็นไปในกาลทุกเมื่อด้วยเทอญ
ข้ า พเจ้ า ขออาราธนาบารมี พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์
ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาทุกภพทุกชาติจงรวมตัว ขอ
อุทิศให้แก่จิตวิญญาณตลอดรายทางที่ข้าพเจ้าขับรถคันนี้ผ่านไป
ขอให้ ท่ า นจงมี ส่ ว นแห่ ง บุ ญ ที่ ข้ า พเจ้ า ได้ บํ า เพ็ ญ มาแล้ ว จงทุ ก
ประการ และขอให้ท่านจงคุ้มครองรักษาปกป้องคุ้มกันภัยให้แก่รถ
คันนี้ให้ปราศจากอุปสรรคเภทภัยที่จะมาเบียดเบียนบีฑาในตลอด
ทุกเส้นทางที่ขับผ่านไปในกาลทุกเมื่อด้วยเทอญ
พุ ท ธั ง ปสิ ท ธิ ธั ม มั ง ปสิ ท ธิ สั ง ฆั ง ปสิ ท ธิ ขอบารมี
พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า ประสิทธิให้คําอธิษฐาน
ของข้าพเจ้านี้สําเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนาจงทุกประการเทอญ
สาธุ
พระชุมพล พลปญฺโ เขียนเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙
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บทขอขมากรรมสานึกผิด
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ด้วยเดชะ พุทธบารมี ธัมมบารมี สังฆบารมี ข้าพเจ้าจะขอน้อม
อัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาทั้งหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล
อนันตจักรวาล มาเป็นพยานในการขอขมาลาโทษ ขออโหสิกรรม
สํานึกผิด ตั้งจิตใหม่ ของข้าพเจ้า ในกาลบัดนี้ด้วยเทอญ
ข้าพเจ้าจะขอตั้งความใฝ่ดี ความละอายต่อบาป และความเกรง
กลัวต่อบาป ไว้เป็นเบื้องหน้า จะกราบแทบเท้าขอขมา ขอลาโทษ
กระทําคืนความผิดของตน ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้
๑. สิ่ ง ใดที่ ข้ า พเจ้ า ได้ เ คยล่ ว งเกิ น ต่ อ พระพุ ท ธเจ้ า ทุ ก ทุ ก
พระองค์ พระธรรมเจ้า ทุก ทุ ก พระธรรมขั น ธ์ พระปั จ เจก
พุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์สาวกทุกทุกองค์ และ
ปูชนียวัตถุสถานอันเกี่ยวเนื่องกับพระรัตนตรัยและสิ่งมีคุณ
ทุกทุกสิ่งสถาน มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็
ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
๒. สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน ต่อพระโพธิสัตว์ทุกทุกองค์
และท่ า นผู้ ท รงคุ ณ ซึ่ ง กํ า ลั ง ขวนขวายสร้ า งบารมี อยู่ ใ น
เส้ น ทางเครื อ ข่ า ยแห่ ง พุ ท ธะทั้ ง ปวง มาในอดี ต ชาติ ก็ ดี
ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
๓. สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน ต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณชุบ
เลี้ยงข้าพเจ้ามาตั้งแต่เท้าเท่าฝาหอย มีการไม่รู้จักสํานึก
บุญคุณที่ท่านชุบเลี้ยงมา ดื้อด้านไม่ฟังคําสั่งสอน ต่อล้อต่อ
เถียงทําให้ท่านเสียใจ ไม่กระทําตามโอวาทที่ท่านสอนสั่ง
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๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

ไม่ ข วนขวายตอบแทนบุ ญ คุ ณ ท่ า น มาในอดี ต ชาติ ก็ ดี
ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน ต่อครูบาอาจารย์ผู้สอนสั่ง
ด้วยหวังดี โอบอ้อมอารีมีพระคุณเกื้อหนุนด้วยเมตตา โดย
ทําให้ท่านต้องระอา เพราะความดื้อด้านถือตัวหัวแข็ง บ้างก็
แข่งดีเข้า ใจว่ า ตัวเองนี้เก่ ง กล้ า ทั้ งที่ส งวนรั ก ษาความโง่
เขลาเบาปัญญาไว้อย่างประคบประหงม ไม่น้อมรับโอวาทที่
ท่านเมตตาสอนสั่งด้วยห่วงใย ทําให้ท่านผู้หวังดีต้องคั บ
แค้นแน่นใจ มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี
ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยหักหลัง ทรยศ คดโกง ต่อท่า นผู้มี
พระคุณ ผู้มีบุญคุณ ต่อท่านผู้มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี
จริงใจต่อข้าพเจ้า มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนา
ก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
สิ่งใดที่ข้าพเจ้า ได้เคยลบหลู่ล่วงเกิน ต่อท่านผู้มีคุณธรรม
อั น สู ง ส่ ง เพราะความรู้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ ก็ ดี หรื อ เพราะ
ความเย่ อ หยิ่ ง ถื อ ดี ยกตนข่ ม ท่ า น มาในอดี ต ชาติ ก็ ดี
ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
สิ่ ง ใดที่ ข้ า พเจ้ า ได้ เ คยแสดงความไม่ ยํ า เกรง ต่ อ จิ ต
วิ ญ ญาณ ทั้ ง ในภู มิ ชั้ น สู ง ภู มิ ชั้ น กลาง ภู มิ ชั้ น ต่ํ า ได้ เ คย
ล่ ว งเกิ น ทํ า ร้ า ยทํ า ลายให้ ท่ า นเดื อ ดร้ อ น ด้ ว ยกายกรรม
วจี ก รรม มโนกรรม มาในอดี ต ชาติ ก็ ดี ปั จ จุ บั น ชาติ ก็ ดี
เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
สิ่งใดที่ข้าพเจ้า ได้เคยทําให้ท่านผู้ใกล้ชิดสนิทแน่น ทั้งเป็น
ญาติมิตรสามีภรรยาลูกหลานเหลนสืบสายโลหิต ต้องคับ
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แค้น ขัดข้อง ผิดหมองใจ โดยการแสดงนิสัยอันธพาลมาร
โหดร้ายต่อคนใกล้ชิด มองข้ามคนสนิทไปสนใจแต่คนนอก
ทําให้ท่านต้องน้อยใจ เสียใจ น้ําตาตก เพราะว่าข้าพเจ้า
ถื อ ทิ ฏ ฐิ ห ยาบกระด้ า ง เอาแต่ ใ จและความต้ อ งการของ
ตัวเองเป็นใหญ่ มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็
ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
๙. สิ่งใดที่ข้าพเจ้า ได้เ คยกระทําไปโดยไม่สมควรแก่ศักดิ์ศรี
และฐานะ กระทําไปโดยไม่ละอายต่อบาป ไม่เกรงกลัวต่อ
บาป ผิ ดสัจจะ ผิดศีล ผิดธรรม ไม่ ยําเกรงต่อโอวาทของ
พระศาสดา โดยละเมิดข้อห้าม หรือไม่เอื้อเฟื้อกระทําตามที่
พระองค์สั่งสอน มาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็
ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
๑๐. สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทําการกักขฬะ เหี้ยมโหด เลวร้าย
อาฆาต พยาบาท สาปแช่ง จองเวร อิจฉา ริษยา ไม่อยาก
ให้ ค นอื่ น ได้ ดี ทั้ ง ด่ า ว่ า ใส่ ร้ า ยป้ า ยสี นิ น ทา กล่ า ววาจา
ส่อเสียดยุยงให้แตกสามัคคีกัน ปั้นโยนความผิดให้ผู้อื่นโดย
ไม่ เ ป็ น ความจริ ง หรื อ พู ด จาพล่ อ ย ๆ โดยไม่ ยั้ ง คิ ด ไม่
รับผิดชอบ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องลําบากเดือดร้อน มาใน
อดี ต ชาติ ก็ ดี ปั จ จุ บั น ชาติ ก็ ดี เจตนาก็ ดี ไม่ เ จตนาก็ ดี
ทั้งหมดทั้งสิ้น
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ข้าพเจ้าขอตีแผ่ความจริงใจ ใน
การยอมรับสํานึกผิดของข้าพเจ้า ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิ
จักรวาล อนันตจักรวาล

380

ของฝากท้ายเล่ม

ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ ได้โปรดเมตตามา
เป็นพระประธาน ในการขอขมาลาโทษของข้าพเจ้าในกาลครั้งนี้
ด้วยเทอญ
ขอแสดงอาการ ละพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ ขอสํานึกผิดใน
บาปกรรมที่ทํามา ต่อไปนี้จะตั้งตา ละชั่ว ประพฤติดี ทําจิตให้
ขาวรอบ เชื่อฟังพระพุทธเจ้า เคารพพระธรรม เดินตามพระอริย
สงฆ์
ด้วยอํานาจเดชพระเมตตาของพระบรมศาสดาจารย์เจ้า ใน
วาระโอกาสที่ข้าพเจ้าได้กราบขอขมาลาโทษ ยอมรับสํานึกผิดใน
กาลครั้งนี้ ขอให้ญาณบารมีของข้าพเจ้าได้ผุดเกิดใหม่ ภายใต้ร่ม
ธรรมรอยพระพุทธบาท ปกเกล้า ปกเกศ ให้ข้าพเจ้าได้เจริญรุ่งเรือง
ร่มเย็นเป็นสุข ในเส้นทางธรรมยาตราของพระพุทธองค์ตลอดไป
ในวาระมงคลโอกาส ที่ข้าพเจ้าได้เกิดใหม่ ภายใต้ร่มพระบารมี
ธรรมญาณของพระองค์เจ้านี้ ข้าพเจ้าจะพึงแสดงออก ซึ่งกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม อันประกอบด้วยกุศลและเมตตา ต่อสรรพสัตว์
ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง ข้ า พเจ้ า จะตั้ ง จิ ต ยํ า เกรงอย่ า งแรงกล้ า ต่ อ
พระพุทธเจ้า ต่อพระธรรมเจ้า ต่อพระสงฆเจ้า มีความละอายและ
เกรงกลัวต่อบาป มีความยินดีในการบริจาคทาน ในการรักษาศีล
ในการเจริญภาวนา ในการสร้างบารมี ในการสร้างความดี ในการ
สร้างกุศลจิต ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ
เพราะว่าข้าพเจ้าได้มี ศรัทธาความเชื่ออย่างแรงกล้า ในเรื่อง
กฎแห่ ง กรรม ว่ า บุ ค คลกระทํ า การสิ่ ง ใด ไม่ ว่ า ดี ห รื อ ชั่ ว ก็ ต าม
ตนเองนั่นแล ที่จะเป็นผู้รับทั้งผลดีและผลชั่ว ไม่ใช่ผู้อื่นจะมาเป็น
ผู้รับผล ตนเองนั่นแลที่จะเป็นผู้รับผลอย่างเต็มที่ อย่างถี่ถ้วนทุกคดี
ไม่ว่าชั่วหรือดี เป็นกฎตายตัว ตลอดกาลนาน จนสิ้นโลก
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ข้าพเจ้าขอตีแผ่ความจริงใจไปตลอดโลกธาตุ ประกาศโทษตน
ด้วยความละอายต่อบาป และความเกรงกลัวต่อบาป ข้าพเจ้าจะ
ขวนขวายปรั บ ปรุ ง ตนเป็ น คนใหม่ จะเห็ น โทษในความชั่ ว แม้
เล็กน้อย แล้วไม่ฝืนกระทํา จะเห็นคุณในความดีแม้เล็กน้อย แล้ว
ขวนขวายกระทําโดยเคารพเอื้อเฟื้อ จะไม่ประมาท ไม่ทอดธุระ ไม่
เชื อ นแช ต่ อ ความดี แ ละคนดี ทั้ ง ปวง จะไม่ ทํ า ตั ว ให้ คุ้ น เคยเป็ น
สหายใกล้ ชิด ต่อ ความชั่วและคนชั่วทั้งปวง จะขวนขวายคบหา
กัลยาณมิตรผู้เป็นบัณฑิต เพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในเส้นทาง
แห่งการปฏิบัติบูชา ด้วยความยําเกรงอย่างแรงกล้าต่อพระธรรม
ไปจนกว่าที่จะถึงซึ่งพระนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ
พระชุมพล พลปญฺโ เขียนเพื่อเป็นพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
(บทขอขมากรรมสานึกผิดนี้ ถ้าใครใช้ทุกวันจะช่วยแก้ไขวิบากเวร
กรรมให้เบาบางลง และช่วยให้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเป็น
อย่างยิ่ง)
(ไม่สงวนลิขสิทธิ์)
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อธิบายภาพ
ภาพปกหน้า เป็นภาพพระอจนะ วัดศรี
ชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดศรีชุม สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพ่อ
ขุนรามคําแหงมหาราช เป็นวัดสําคัญมาแต่
ครั้งสุโขทัย คํา “ศรีชุม” นั้น มาจากคําโบราณ
ว่า “สะหลี” หมายถึงต้นโพธิ์ วัดนี้จึงอาจเป็น
สัญลักษณ์แทนพุทธคยาของกรุงสุโขทัย
คําว่า “อจนะ” มาจากคําว่า “อจละ” และ
“อจลนะ” แปลว่าไม่หวั่นไหว เมื่อรวมกับปางมารวิชัยขององค์พระ
จึงมีความหมายว่า มีชัยชนะโดยไม่หวั่นไหวต่อกิเลสภายในใจ คือ
“ทิศที่ ๑๑” นั่นเอง
ภาพปกหลัง เป็นภาพท่านสุเมธ
ดาบสนอนทอดกายให้ พ ระที ปั ง กร
สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า และเหล่ า พระ
อรหันตสาวกเหยียบดําเนินข้ามเลน
ตม สุเมธดาบสตั้งความปรารถนาว่า
ขอให้ ไ ด้ ส ร้ า งบารมี จ นตรั ส รู้ เ ป็ น
พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลภายภาคหน้า พระทีปังกร
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สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ได้ ท รงพยากรณ์ ว่ า ต่ อ ไปในภายภาคหน้ า
กาลเวลาอีก ๔ อสงไขยกําไรแสนมหากัปป์ สุเมธดาบสที่นอนทอด
กายให้เราเหยียบนี้ จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
หนึ่ ง ทรงพระนามว่ า พระโคดมสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ซึ่ ง ก็ คื อ
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้นั่นเอง ส่วนสตรีชุดเขียวในภาพที่นั่งอยู่
ด้านข้างคือ นางสุมิตตากุมารี เมื่อได้สดับฟังพุทธพยากรณ์ดังนั้น
แล้ว ก็ได้นําดอกบัว ๘ ดอกมาบูชาพระพุทธเจ้า ตั้งปรารถนาให้
ได้เป็นผู้ร่วมสร้างบารมีกับสุเมธดาบสที่อธิษฐานปรารถนาสร้าง
บารมี เ พื่ อ ไปสู่ พุ ท ธภู มิ ท่ า นนี้ ภายหลั ง นางสุ มิ ต ตากุ ม ารี ไ ด้ ม า
บังเกิดเป็นพระนางพิมพายโสธรา อัครมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถะ
เชิญอ่านรายละเอียดการสร้างบารมีของพระนางพิมพายโสธรา
เพิ่มเติมได้ที่

