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บทสวดมนต นับวามีอิทธิพลตอสังคมไทยมาก เพราะเชื่อกันวามีอานุภาพในการ
ปองกนัรกัษาผทูองบนสาธยายอยเูสมอไมใหไดรบัอนัตราย จากภยัตางๆ ในครัง้พทุธกาลเคย
มภียัเหลานีค้อื ทพุภกิขภยั โรคภยั อมนสุสภยั บางทกีร็วมไปถงึโจรภยั เปนตนมาเบยีดเบยีน
อยบูอยครัง้ ดงันัน้บทสวดมนตจงึนยิมสวดกนั ในประเทศไทยไดรบัแบบอยางมา อยางนอยก็
นะโม ๓ จบ สำหรบัเดก็ๆ ชาวพทุธสวดกนัเปนเบือ้งตน อาจพดูไดวาไมมใีครเลยทีส่วดมนต
ไมได

ในสารนิพนธฉบับนี้ขอนำเสนอ บทรอยกรองเปนภาษาไทยอาจใชสวดเปนทำนอง
สรภัญญะก็ไดแรงบันดาลใจใหเขียนเรื่องนี้มาจากบทสวดมนตของกระทรวงศึกษาธิการ
ทีป่ระพนัธโดย พระยาศรสีนุทรโวหาร (นอย อาจารยางกรู) ไดมอบมรดกทีม่คีณุคาไวใหเรา
ทัง้หลาย คอื บทสวด คณุานคุณุ ม ีพทุธคณุ ธรรมคณุและสงัฆคณุ ทีน่กัเรียนและพทุธศาสนกิชน
ใชสวดหนาเสาธง และเทศกาลสำคญัตางๆ เสมอ ตวัอยางเชน องคใดพระสมัพทุธ วสิทุธสนัดาน..
(อนิทรวเิชยีรฉนัท) ธรรมะคอืคณุากร สวนชอบสาทร ดจุดงัประทปีชชัวาล.. (ฉบงั๑๖) และ
สงฆใดสาวกศาสดา รบัปฏบิตัมิา.. (ฉบงั๑๖) บทสวดดงักลาวมาไดกองอยใูนโสตประสาทของ
ขาพระเจาตัง้แตอยชูัน้ ก. ไก หรอื อนบุาล สมยักอน จนทำใหรกัในบทกลอน หรอืแมแตบทเพลง
ตางๆ โดยเฉพาะบทอาขยานทีค่รใูหทองกอนเลกิเรียนทกุวนั เปนแนวทางใหไดมพีืน้ฐานการเรยีน
ฉนัทลกัษณหรอืคำประพนัธไดอยางด ี ซึง่ทำใหเพิม่ความรกัในภาษาไทยขึน้มาก บทสวดมนต
ทำนองสรภญัญะนีแ้มไมไดสวดใหมอีานภุาพเพือ่ปกปกษรกัษาแตกถ็อืวาเปนธรรมะเพือ่จรรโลง
จติใจใหมพีลงัตอสโูรคภยัไดสวนหนึง่ ดงันัน้ในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั


ผศ. ประพนัธ กลุวนิจิฉยั

อาจารยพเิศษ คณะมนษุยศาสตร
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
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จดัใหมงีานประสาทปรญิญาพทุธศาสตรบณัฑติรนุที ่๕๕ ณ อาคารหอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา
มจร วังนอย พระนครศรีอยุธยา จึงขอเสนอ บทรอยกรอง จากหัวขอธรรมตางๆ ลงใน
สารนพินธ ประจำรนุพทุธศาสตรบณัฑติ เพือ่เปนมรดกทางภาษาไทยฝากไวดงันี้

⌫
ผองเราชาวพทุธศรทัธา พระศาสดา

สมัมาสมัพทุธโคดม
ทรงสอนธรรมอนัอดุม ผคูนนยิม

ปฏบิตัปิรยิตันิอมนำ
เวนหางทางอกศุลกรรม คนืวนัเพรีย่งพร้ำ

อาจทำใหใจหมองมวั
โลภโกรธหลงมาพนัพวั อาจทำใหตวั

ตกลงหลมุลกึอบาย
ขอจงมามอบใจกาย แดพระรตันตรยั

สมาทานศีลวัตรขัดเกลา
ศลีธรรมจะชวยบรรเทา ชวีติอบัเฉา

ใหกลบัสดชืน่แจมใส
เดนิตามศลีธรรมอำไพ แมทางยาวไกล

ตองไปใหถงึปลายทาง
ศลีหาเหมอืนบนัไดวาง กาวข้ึนถูกทาง

ดัง่ไดบนัไดสวรรค
ขอหนึง่เวนการฆาฟน ชวีติแสนสัน้

ไมนานเขากจ็ากไป
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ขอสองอทนินาอยาได ลกัเอาของใคร
ใหทกุขแกทานมคิวร

ขอสามขอจงทบทวน เวนใหครบถวน
กาเมสุมิจฉาจารา

ขอสีอ่ยาไดมสุา ใชแตวาจา
สภุาสติาพาที

ขอหาอยาไดยนิดี สุรานารี
เมรยมชัชปมาท

นีแ่หละคอืทางยาตรา ขึน้สเูวหา
เปนทางผานสพูระนพิพาน

พนทางวฏัฏะสงสาร ชัว่กาลนรินัดร
ระงบัดบัทกุขภยัเทอญ..

(กาพยฉบงั ๑๖)


เมอืงใดใครตองการ ไดพบพานเพียงสักครา

ไดฟงเขาเลามา วาภริมยสขุสมปอง
อยไูกลสกัเพยีงใด จะดัน้ไปเพือ่จบัจอง

หากแมนมเีงนิทอง จะทมุเทเพือ่ซือ้มา
แตกต็องหมดหวงั วมิานพงัลงกบัตา

ดวยแดนดนิทีว่า คอืสวรรควมิานอนิทร
ถาใครคดิจะไป ไมตองใชซึง่ทรพัยสนิ

อยางทีท่านองคอนิทร จตุมิาไดงายดาย
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ตอนทานเปนมนษุย บรสิทุธิท์ัง้ใจกาย
ชวยคนใหสบาย จะวิง่เดนิกเ็พลนิดี

สรางทางใหคนเดนิ ขดุโขดเขนิเปนวถิี
กบัเพือ่นรวมชวีี ชวยกนัทำไมลำเคญ็

มัน่คงในคณุธรรม ทีเ่ลศิล้ำผคูนเหน็
ตลอดมาไมเคยเวน เจด็ประการสราญใจ

ขอหนึง่ไมทอดทิง้ ชายหญงิผใูหเกดิกาย
พอแมชะแลวยั กตญัเูลีย้งดดูี

ขอสองรองลงมา กิริยาสงาศรี
ออนนอมตอคนที่ เปนผใูหญในสกลุ

ขอสามที่ตามมา คำพดูจานมุละมนุ
ออนหวานกงัวานหนนุ ดงัระฆงักงัสดาร

ขอสีท่ีม่มีา เจรจาพาทขีาน
คำสอเสยีดเดยีดฉนั ไมพดูเลยภเิปรยไข

ขอหาเขาวามี ความยนิดตีลอดไป
มสีขุทีไ่ดให ในเรือ่งทานนรินัดร

ขอหกทีย่กมา คำพดูจาอนัสนุทร
คำสตัยไมตดัรอน เชือ่ถอืไดไวใจเธอ

ขอเจด็ประการทาย ตองทำลายมนัเสมอ
ความโกรธพโิรธเพอ ตดัทิง้ไปไมใยดี

นีแ่หละคอืเสนทาง ทีท่อดวางสะอางศรี
ขึน้สสูขุาวดี อยสูขุสนัตวมิานทอง

ทานมฆมานพ ทำไดครบไมมวัหมอง
ตลอดชพีตามครรลอง ของมนษุยในโลกเรา
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ขอเราทานทัง้หลาย จงอยาไดมามวัเมา
สรางทางไวบรรเทา ความทุกขเข็ญเพราะเวรกรรม

ศลีทานอยาละทิง้ นัน่คอืสิง่ประเสรฐิล้ำ
จะพบแตทางธรรม คอยชีน้ำแตทางดี

วตัรบทเจด็ประการ ชางสำคญัเสยีจรงินี่
ถาหากทกุคนมี โลกสขุนีรินัดรกาล

ไหววอนพระไตรรตัน ชวยขจดัซึง่สงสาร
ขอถงึพระนพิพาน ผานสวรรคสุขาวดี.

(กาพยยาน ี ๑๑)


ใครหนอใครไมกลวัทาง พทุโธชีว้าง

ใหเดนิไปสพูระนพิพาน
องคพระศาสดาจารย ทรงวางหลักการ

ใหผตูองการเดนิตาม
แตเตม็ไปดวยขวากหนาม ผทูีเ่ดนิตาม

ตองคอยระวงัยางไป
กเิลสมารคอยผลกัใส ตามทางคลาไคล

นัน่คอืขวากหนามตามทาง
ทำจติของตนหมนหมาง สมาธิวาง

บางครัง้ทำใจวกวน
นกึถงึทรพัยสนิผคูน ใหเกดิสบัสน

ไมพนกเิลสตณัหา
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ของอยใูนโลกโลกา หนทางยาตรา
มสีิง่ขดีขวางทางไป

หนทางทีแ่สนยาวไกล โขดเขนิเนนิไศล
สาครกวางใหญไพศาล

บางแหงก็แสนกนัดาร วฏัฏะสงสาร
ยากขามระกำหนักหนา

กิเลสกรรมวิบากนานา สรางสมกันมา
ภพชาตอิบุตัเิวรภยั

น้ำตาทีห่ลัง่รินไหล โศกาอาลัย
มากกวาน้ำในสาคร

ขอจงไดเกดิสงัวร พระชนิวร
กท็รงเปนเชนกอนมา

แตเปนหนอเนือ้พทุธา จงึผานพนมา
ปลายทางแหงพระนพิพาน

ดวยทรงพบเสนทางผาน แปดสายสมัพนัธ
อฏัฐงัคกิมคัโค

พระสมัมาสมัพทุโธ ตถาคโต
ตรัสรอูรยิสจัจงั

ผองเราระมดัระวงั ใชความเพยีรตัง้
สายกลางอยางองคชีน้ำ

รูทันจำพวกขวากหนาม กำหนดรูปนาม
มองเหน็นพิพานรำไร

เดนิอกีคงไมยาวไกล ถงึขัน้บนัได
โสตาปตตมิคัโค
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ถงึคราเปลงคำชยัโย วาสาธุโข
บรรลโุสดาปตตผิล

เปนขัน้อรยิบคุคล เพยีงแคชัน้ตน
ไมวนกลบัไปอบาย

นพิพานสวางไสว เหน็อยไูมไกล
นอมยกมอืไหววนัทา ...สา...ธุ

(กาพยฉบงั ๑๖)


ขอเชญิใหมาดกูนั เรือ่งความสมัพนัธ

อทิปัปจจยตา
เปนดัง่โซรอยกนัมา เกดิทกุเวลา

ดวยเหตปุจจยัสมัพนัธ
ผคูนรเูทาไมทนั เรือ่งการเกดินัน้

จึงอยากเกิดกายกอกรรม
หลงใหลมายาลกึล้ำ สดุจะหกัหาม

ตดิอยใูนโลกโลกา
เพราะเหตใุนเรือ่งอวชิชา บงัใจบงัตา

ไมเหน็ทกุขภยัสงสาร
ตองแหวกวายสาครธาร หมืน่แสนลานกลัป

ทกุขโศกวโิยคเวรภยั
บางครัง้ตองจตุไิป ตามกรรมทำไว

มนษุยสตัวหรอืเทพเทวญั
บางไปนรกโลกนัต รบักรรมมหนัต

ทกุขทรมานผลาญตน
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บางเกิดเปนคนยากจน ทรพัยสนิขดัสน
เพราะผลแหงกรรมนำชี้

บางก็เกดิเปนคนดี ทรพัยสนิมากมี
กรรมชีส้งใหเกิดกาย

สขุทกุขคละเคลากนัไป พลาดพลั้งคราใด
อบายหวงัไดกลบัคนื

หมนุเวยีนวฏัฏะยัง่ยนื กัปกัลปสุดฝน
ตองแหวกวายไปชัว่กาล

ดวยเรือ่งขาดปญญาญาณ มองเหน็เหตกุารณ
อทิปัปจจยตา

อยากดับภพชาติปญหา ตองตดัอวชิชา
จะพาใหถงึพระนพิพาน.

(กาพยฉบงั ๑๖)


ขอเชญิทานไดมาดู มารวมรับรู

เรือ่งจติทีค่ดิวกวน
แมเราไดเกดิเปนคน ยงัไมหลดุพน

หนทางเสนสายกามา
หมกมนุกเิลสตณัหา กอกรรมนานา

คนืวนัทีผ่านลำเคญ็
บางคนหลีกเขาบำเพ็ญ เพือ่การละเวน

ยกจิตพิชิตกามา
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แตงานนัน้ยากหนกัหนา ตองใชเวลา
ขดัเกลาใหบรรเทาลง

ดวยจตินัน้ไมเทีย่งตรง มกัขึน้มกัลง
กวัดแกวงวองไวคลายลงิ

มนัไมมกีารหยดุนิง่ ไวกวาทกุสิง่
กวาแสงสรุยีสองมา

ลกัษณะหนกัถวงกายา เหมือนสายธารา
ไหลลงทีต่่ำร่ำไป

ตองคอยหกัหามมนัไว หากปลอยตามใจ
อบายหวงัไดแทเทยีว

เพราะไมไดมดีวงเดยีว สมัพนัธกลมเกลยีว
มากกวารอยดวงคูกาย

ยอมดวยสสีนัมากมาย อารมณดีราย
เปนเจตสกิลอมวน

ถาเกิดเปนจติมหากศุล จะพาใหตน
ขามพนทกุขภยัรายแรง

ถาแมนอกศุลกลัน่แกลง ทกุขภยัรายแรง
สำแดงเดชใหระหกระเหนิ

แมมามวัเมาเพลดิเพลนิ จะพากนัเดนิ
ตกลงหลมุลกึอบาย

หากถงึวันจะสิน้ใจ จติคดิเร่ืองราย
จะไปอบายถายเดียว

ดวยแรงบญุกรรมยดึเหนีย่ว สมัพนัธกลมเกลยีว
ไมพนผลกรรมตามทนั
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ดวยจติทีต่ดิยดึมัน่ จะลงโทษทณัฑ
สตัวโลกวกวนผลกรรม

พทุธองคทรงชวยชีน้ำ ทางประเสริฐล้ำ
หนทางสวางด่ังทวิาวาร

ถาจติคลายความถอืมัน่ ทางพระนพิพาน
อยใูกลในเบือ้งบรูพา.

(กาพยฉบงั ๑๖)


มาฟงธรรมกำหนด ตามพระสคุตศาสดา

ตรสัเปนพระคาถา วเิศษสดุผดุผองใส
เหมอืนกบัดวงมณี ทีช่างเขาเจยีระไน

งดงามแสงแพรวพราย เปนรงุเลือ่มสลบัสี
ธรรมะของพทุธองค ดำรงอยคูธูานี

เปนบญุของปฐพี แดนดนิไทยเทยีบสวุรรณ
นยิามขอกำหนด อนัเปนกฎของสงัขาร

พระองคทรงประทาน ใหเราทานพจิารณา
สงัขารทัง้ปวงนัน้ มอีาการไมเทีย่งหนา

เปลีย่นแปลงทกุเวลา อนจิจาหนอตวัตน
บงัคบัมนัไมได กอเกดิกายมากีห่น

กอกรรมวฏัฏะวน สดุจะทนทรมาน
เปนทกุขสารพดั ยากกำจัดหนอสังขาร

เกดิแกทรมาน กรรมซ้ำเตมิเสรมิตอตน
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ดวยธรรมทัง้ปวงนัน้ สารพนับงัเกดิผล
มไิดมตีวัตน เรียกกันวาอนัตตา.

(กาพยยาน ี ๑๑)


ผใูดอยากมพีลงั แขง็แกรงเหมอืนดงั

พญาชางสารฉทัทนัต
ปฏบิตัติามธรรมชีอ้นั มีหาประการ

พระพทุธองคทรงแสดง
ขอหนึง่จะขอชีแ้จง นำใหเหน็แสง

แหงธรรมคอืเรือ่งศรทัธา
ขอสองวริยิะนำพา ความเพยีรไขวควา

หาธรรมเพือ่นำทางไป
ขอสามสตติัง้ไว เมื่อยามคราไคล

เตอืนตนอยาไดมวัเมา
ขอสี่สมาธิบรรเทา กำหนดหนกัเบา

รทูัว่ตวัตนหนทาง
ขอหาปญญาตัง้วาง รแูจงกระจาง

สามารถปราดเปรื่องเรื่องราว
พละหาเม่ือมาถงึคราว เปนธรรมฝายขาว

ปฏบิตัขิจดัตณัหา
ขอใหมาลองสกัครา ตามทางชีม้า

จะเปนผทูรงพลงั.
(กาพยฉบงั ๑๖)
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