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ผศ. ประพันธ กุลวินจิ ฉัย
อาจารยพเิ ศษ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทสวดมนต นับวามีอิทธิพลตอสังคมไทยมาก เพราะเชื่อกันวามีอานุภาพในการ
ปองกันรักษาผทู อ งบนสาธยายอยเู สมอไมใหไดรบั อันตราย จากภัยตางๆ ในครัง้ พุทธกาลเคย
มีภยั เหลานีค้ อื ทุพภิกขภัย โรคภัย อมนุสสภัย บางทีกร็ วมไปถึงโจรภัย เปนตนมาเบียดเบียน
อยบู อ ยครัง้ ดังนัน้ บทสวดมนตจงึ นิยมสวดกัน ในประเทศไทยไดรบั แบบอยางมา อยางนอยก็
นะโม ๓ จบ สำหรับเด็กๆ ชาวพุทธสวดกันเปนเบือ้ งตน อาจพูดไดวา ไมมใี ครเลยทีส่ วดมนต
ไมได
ในสารนิพนธฉบับนี้ขอนำเสนอ บทรอยกรองเปนภาษาไทยอาจใชสวดเปนทำนอง
สรภัญญะก็ไดแรงบันดาลใจใหเขียนเรื่องนี้มาจากบทสวดมนตของกระทรวงศึกษาธิการ
ทีป่ ระพันธโดย พระยาศรีสนุ ทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ไดมอบมรดกทีม่ คี ณ
ุ คาไวใหเรา
ทัง้ หลาย คือ บทสวด คุณานุคณ
ุ มี พุทธคุณ ธรรมคุณและสังฆคุณ ทีน่ กั เรียนและพุทธศาสนิกชน
ใชสวดหนาเสาธง และเทศกาลสำคัญตางๆ เสมอ ตัวอยางเชน องคใดพระสัมพุทธ วิสทุ ธสันดาน..
(อินทรวิเชียรฉันท) ธรรมะคือคุณากร สวนชอบสาทร ดุจดังประทีปชัชวาล.. (ฉบัง๑๖) และ
สงฆใดสาวกศาสดา รับปฏิบตั มิ า.. (ฉบัง๑๖) บทสวดดังกลาวมาไดกอ งอยใู นโสตประสาทของ
ขาพระเจาตัง้ แตอยชู นั้ ก. ไก หรือ อนุบาล สมัยกอน จนทำใหรกั ในบทกลอน หรือแมแตบทเพลง
ตางๆ โดยเฉพาะบทอาขยานทีค่ รูใหทอ งกอนเลิกเรียนทุกวัน เปนแนวทางใหไดมพี นื้ ฐานการเรียน
ฉันทลักษณหรือคำประพันธไดอยางดี ซึง่ ทำใหเพิม่ ความรักในภาษาไทยขึน้ มาก บทสวดมนต
ทำนองสรภัญญะนีแ้ มไมไดสวดใหมอี านุภาพเพือ่ ปกปกษรกั ษาแตกถ็ อื วาเปนธรรมะเพือ่ จรรโลง
จิตใจใหมพี ลังตอสโู รคภัยไดสว นหนึง่ ดังนัน้ ในโอกาสทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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จัดใหมงี านประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตรนุ ที่ ๕๕ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา
มจร วังนอย พระนครศรีอยุธยา จึงขอเสนอ บทรอยกรอง จากหัวขอธรรมตางๆ ลงใน
สารนิพนธ ประจำรนุ พุทธศาสตรบัณฑิต เพือ่ เปนมรดกทางภาษาไทยฝากไวดงั นี้

⌫
ผองเราชาวพุทธศรัทธา
สัมมาสัมพุทธโคดม
ทรงสอนธรรมอันอุดม
ปฏิบตั ปิ ริยตั นิ อ มนำ
เวนหางทางอกุศลกรรม
อาจทำใหใจหมองมัว
โลภโกรธหลงมาพันพัว
ตกลงหลุมลึกอบาย
ขอจงมามอบใจกาย
สมาทานศีลวัตรขัดเกลา
ศีลธรรมจะชวยบรรเทา
ใหกลับสดชืน่ แจมใส
เดินตามศีลธรรมอำไพ
ตองไปใหถงึ ปลายทาง
ศีลหาเหมือนบันไดวาง
ดัง่ ไดบนั ไดสวรรค
ขอหนึง่ เวนการฆาฟน
ไมนานเขาก็จากไป

พระศาสดา
ผคู นนิยม
คืนวันเพรีย่ งพร้ำ
อาจทำใหตวั
แดพระรัตนตรัย
ชีวติ อับเฉา
แมทางยาวไกล
กาวขึ้นถูกทาง
ชีวติ แสนสัน้

ธรรมะจรรโลงจิต

189

ขอสองอทินนาอยาได
ใหทกุ ขแกทา นมิควร
ขอสามขอจงทบทวน
กาเมสุมิจฉาจารา
ขอสีอ่ ยาไดมสุ า
สุภาสิตาพาที
ขอหาอยาไดยนิ ดี
เมรยมัชชปมาท
นีแ่ หละคือทางยาตรา
เปนทางผานสพู ระนิพพาน
พนทางวัฏฏะสงสาร
ระงับดับทุกขภยั เทอญ..

ลักเอาของใคร
เวนใหครบถวน
ใชแตวาจา
สุรานารี
ขึน้ สเู วหา
ชัว่ กาลนิรนั ดร
(กาพยฉบัง ๑๖)


เมืองใดใครตองการ
ไดฟง เขาเลามา
อยไู กลสักเพียงใด
หากแมนมีเงินทอง
แตกต็ อ งหมดหวัง
ดวยแดนดินทีว่ า
ถาใครคิดจะไป
อยางทีท่ า นองคอนิ ทร

ไดพบพานเพียงสักครา
วาภิรมยสขุ สมปอง
จะดัน้ ไปเพือ่ จับจอง
จะทมุ เทเพือ่ ซือ้ มา
วิมานพังลงกับตา
คือสวรรควมิ านอินทร
ไมตอ งใชซงึ่ ทรัพยสนิ
จุตมิ าไดงา ยดาย
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ตอนทานเปนมนุษย
ชวยคนใหสบาย
สรางทางใหคนเดิน
กับเพือ่ นรวมชีวี
มัน่ คงในคุณธรรม
ตลอดมาไมเคยเวน
ขอหนึง่ ไมทอดทิง้
พอแมชะแลวัย
ขอสองรองลงมา
ออนนอมตอคนที่
ขอสามที่ตามมา
ออนหวานกังวานหนุน
ขอสีท่ มี่ มี า
คำสอเสียดเดียดฉัน
ขอหาเขาวามี
มีสขุ ทีไ่ ดให
ขอหกทีย่ กมา
คำสัตยไมตดั รอน
ขอเจ็ดประการทาย
ความโกรธพิโรธเพอ
นีแ่ หละคือเสนทาง
ขึน้ สสู ขุ าวดี
ทานมฆมานพ
ตลอดชีพตามครรลอง

บริสทุ ธิท์ งั้ ใจกาย
จะวิง่ เดินก็เพลินดี
ขุดโขดเขินเปนวิถี
ชวยกันทำไมลำเค็ญ
ทีเ่ ลิศล้ำผคู นเห็น
เจ็ดประการสราญใจ
ชายหญิงผใู หเกิดกาย
กตัญูเลีย้ งดูดี
กิริยาสงาศรี
เปนผใู หญในสกุล
คำพูดจานมุ ละมุน
ดังระฆังกังสดาร
เจรจาพาทีขาน
ไมพดู เลยภิเปรยไข
ความยินดีตลอดไป
ในเรือ่ งทานนิรนั ดร
คำพูดจาอันสุนทร
เชือ่ ถือไดไวใจเธอ
ตองทำลายมันเสมอ
ตัดทิง้ ไปไมใยดี
ทีท่ อดวางสะอางศรี
อยสู ขุ สันตวมิ านทอง
ทำไดครบไมมวั หมอง
ของมนุษยในโลกเรา
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ขอเราทานทัง้ หลาย
สรางทางไวบรรเทา
ศีลทานอยาละทิง้
จะพบแตทางธรรม
วัตรบทเจ็ดประการ
ถาหากทุกคนมี
ไหววอนพระไตรรัตน
ขอถึงพระนิพพาน

จงอยาไดมามัวเมา
ความทุกขเข็ญเพราะเวรกรรม
นัน่ คือสิง่ ประเสริฐล้ำ
คอยชีน้ ำแตทางดี
ชางสำคัญเสียจริงนี่
โลกสุขนี ริ นั ดรกาล
ชวยขจัดซึง่ สงสาร
ผานสวรรคสุขาวดี.
(กาพยยานี ๑๑)


ใครหนอใครไมกลัวทาง
ใหเดินไปสพู ระนิพพาน
องคพระศาสดาจารย
ใหผตู อ งการเดินตาม
แตเต็มไปดวยขวากหนาม
ตองคอยระวังยางไป
กิเลสมารคอยผลักใส
นัน่ คือขวากหนามตามทาง
ทำจิตของตนหมนหมาง
บางครัง้ ทำใจวกวน
นึกถึงทรัพยสนิ ผคู น
ไมพน กิเลสตัณหา

พุทโธชีว้ าง
ทรงวางหลักการ
ผทู เี่ ดินตาม
ตามทางคลาไคล
สมาธิวาง
ใหเกิดสับสน
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ของอยใู นโลกโลกา
มีสงิ่ ขีดขวางทางไป
หนทางทีแ่ สนยาวไกล
สาครกวางใหญไพศาล
บางแหงก็แสนกันดาร
ยากขามระกำหนักหนา
กิเลสกรรมวิบากนานา
ภพชาติอบุ ตั เิ วรภัย
น้ำตาทีห่ ลัง่ รินไหล
มากกวาน้ำในสาคร
ขอจงไดเกิดสังวร
ก็ทรงเปนเชนกอนมา
แตเปนหนอเนือ้ พุทธา
ปลายทางแหงพระนิพพาน
ดวยทรงพบเสนทางผาน
อัฏฐังคิกมัคโค
พระสัมมาสัมพุทโธ
ตรัสรอู ริยสัจจัง
ผองเราระมัดระวัง
สายกลางอยางองคชนี้ ำ
รูทันจำพวกขวากหนาม
มองเห็นนิพพานรำไร
เดินอีกคงไมยาวไกล
โสตาปตติมคั โค

หนทางยาตรา
โขดเขินเนินไศล
วัฏฏะสงสาร
สรางสมกันมา
โศกาอาลัย
พระชินวร
จึงผานพนมา
แปดสายสัมพันธ
ตถาคโต
ใชความเพียรตัง้
กำหนดรูปนาม
ถึงขัน้ บันได
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ถึงคราเปลงคำชัยโย
บรรลุโสดาปตติผล
เปนขัน้ อริยบุคคล
ไมวนกลับไปอบาย
นิพพานสวางไสว
นอมยกมือไหววนั ทา ...สา...ธุ

วาสาธุโข
เพียงแคชนั้ ตน
เห็นอยไู มไกล
(กาพยฉบัง ๑๖)

 
ขอเชิญใหมาดูกนั
อิทปั ปจจยตา
เปนดัง่ โซรอ ยกันมา
ดวยเหตุปจ จัยสัมพันธ
ผคู นรเู ทาไมทนั
จึงอยากเกิดกายกอกรรม
หลงใหลมายาลึกล้ำ
ติดอยใู นโลกโลกา
เพราะเหตุในเรือ่ งอวิชชา
ไมเห็นทุกขภยั สงสาร
ตองแหวกวายสาครธาร
ทุกขโศกวิโยคเวรภัย
บางครัง้ ตองจุตไิ ป
มนุษยสตั วหรือเทพเทวัญ
บางไปนรกโลกันต
ทุกขทรมานผลาญตน

เรือ่ งความสัมพันธ
เกิดทุกเวลา
เรือ่ งการเกิดนัน้
สุดจะหักหาม
บังใจบังตา
หมืน่ แสนลานกัลป
ตามกรรมทำไว
รับกรรมมหันต
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บางเกิดเปนคนยากจน
เพราะผลแหงกรรมนำชี้
บางก็เกิดเปนคนดี
กรรมชีส้ ง ใหเกิดกาย
สุขทุกขคละเคลากันไป
อบายหวังไดกลับคืน
หมุนเวียนวัฏฏะยัง่ ยืน
ตองแหวกวายไปชัว่ กาล
ดวยเรือ่ งขาดปญญาญาณ
อิทปั ปจจยตา
อยากดับภพชาติปญหา
จะพาใหถงึ พระนิพพาน.

ทรัพยสนิ ขัดสน
ทรัพยสนิ มากมี
พลาดพลั้งคราใด
กัปกัลปสุดฝน
มองเห็นเหตุการณ
ตองตัดอวิชชา
(กาพยฉบัง ๑๖)


ขอเชิญทานไดมาดู
เรือ่ งจิตทีค่ ดิ วกวน
แมเราไดเกิดเปนคน
หนทางเสนสายกามา
หมกมนุ กิเลสตัณหา
คืนวันทีผ่ า นลำเค็ญ
บางคนหลีกเขาบำเพ็ญ
ยกจิตพิชิตกามา

มารวมรับรู
ยังไมหลุดพน
กอกรรมนานา
เพือ่ การละเวน
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แตงานนัน้ ยากหนักหนา
ขัดเกลาใหบรรเทาลง
ดวยจิตนัน้ ไมเทีย่ งตรง
กวัดแกวงวองไวคลายลิง
มันไมมกี ารหยุดนิง่
กวาแสงสุรยี ส อ งมา
ลักษณะหนักถวงกายา
ไหลลงทีต่ ่ำร่ำไป
ตองคอยหักหามมันไว
อบายหวังไดแทเทียว
เพราะไมไดมดี วงเดียว
มากกวารอยดวงคูกาย
ยอมดวยสีสนั มากมาย
เปนเจตสิกลอมวน
ถาเกิดเปนจิตมหากุศล
ขามพนทุกขภยั รายแรง
ถาแมนอกุศลกลัน่ แกลง
สำแดงเดชใหระหกระเหิน
แมมามัวเมาเพลิดเพลิน
ตกลงหลุมลึกอบาย
หากถึงวันจะสิน้ ใจ
จะไปอบายถายเดียว
ดวยแรงบุญกรรมยึดเหนีย่ ว
ไมพน ผลกรรมตามทัน

195
ตองใชเวลา
มักขึน้ มักลง
ไวกวาทุกสิง่
เหมือนสายธารา
หากปลอยตามใจ
สัมพันธกลมเกลียว
อารมณดีราย
จะพาใหตน
ทุกขภยั รายแรง
จะพากันเดิน
จิตคิดเรือ่ งราย
สัมพันธกลมเกลียว
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ดวยจิตทีต่ ดิ ยึดมัน่
สัตวโลกวกวนผลกรรม
พุทธองคทรงชวยชีน้ ำ
หนทางสวางดัง่ ทิวาวาร
ถาจิตคลายความถือมัน่
อยใู กลในเบือ้ งบูรพา.

จะลงโทษทัณฑ
ทางประเสริฐล้ำ
ทางพระนิพพาน
(กาพยฉบัง ๑๖)


มาฟงธรรมกำหนด
ตรัสเปนพระคาถา
เหมือนกับดวงมณี
งดงามแสงแพรวพราย
ธรรมะของพุทธองค
เปนบุญของปฐพี
นิยามขอกำหนด
พระองคทรงประทาน
สังขารทัง้ ปวงนัน้
เปลีย่ นแปลงทุกเวลา
บังคับมันไมได
กอกรรมวัฏฏะวน
เปนทุกขสารพัด
เกิดแกทรมาน

ตามพระสุคตศาสดา
วิเศษสุดผุดผองใส
ทีช่ า งเขาเจียระไน
เปนรงุ เลือ่ มสลับสี
ดำรงอยคู ธู านี
แดนดินไทยเทียบสุวรรณ
อันเปนกฎของสังขาร
ใหเราทานพิจารณา
มีอาการไมเทีย่ งหนา
อนิจจาหนอตัวตน
กอเกิดกายมากีห่ น
สุดจะทนทรมาน
ยากกำจัดหนอสังขาร
กรรมซ้ำเติมเสริมตอตน

ธรรมะจรรโลงจิต
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ดวยธรรมทัง้ ปวงนัน้
มิไดมตี วั ตน

สารพันบังเกิดผล
เรียกกันวาอนัตตา.
(กาพยยานี ๑๑)

 
ผใู ดอยากมีพลัง
พญาชางสารฉัททันต
ปฏิบตั ติ ามธรรมชีอ้ นั
พระพุทธองคทรงแสดง
ขอหนึง่ จะขอชีแ้ จง
แหงธรรมคือเรือ่ งศรัทธา
ขอสองวิรยิ ะนำพา
หาธรรมเพือ่ นำทางไป
ขอสามสติตงั้ ไว
เตือนตนอยาไดมวั เมา
ขอสี่สมาธิบรรเทา
รทู วั่ ตัวตนหนทาง
ขอหาปญญาตัง้ วาง
สามารถปราดเปรื่องเรื่องราว
พละหาเมือ่ มาถึงคราว
ปฏิบตั ขิ จัดตัณหา
ขอใหมาลองสักครา
จะเปนผทู รงพลัง.

แข็งแกรงเหมือนดัง
มีหาประการ
นำใหเห็นแสง
ความเพียรไขวควา
เมื่อยามคราไคล
กำหนดหนักเบา
รแู จงกระจาง
เปนธรรมฝายขาว
ตามทางชีม้ า
(กาพยฉบัง ๑๖)
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