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พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ 

(อุดร  ฐานุตฺตโร) 

เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย   
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คํานมสัการ 
 

 สิบน้ิวของข้าพระพุทธเจ้าประณมข้ึนระหว่างคิ้ว ต่าง

ธูปเทียนทองวันทา  

 ขอน้อมสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ อันเป็นท่ีพึ่ง

ของสรรพสัตว์ท้ังหลาย 

 ขอน้อมสักการะบูชาพระธรรมคําส่ังสอนขององค์

สมเด็จพระชินวรบรมศาสดา 

 ขอน้อมสักการะบูชาพระอริยเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐ

ผู้ทรงไว้ซึ่งศีลาจารวัตรอันดีงาม ประกอบกิจตามคําส่ังสอน

ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ดํารงคงไว้ซึ่งพระ

ศาสนา  

 ขอน้อมสักการะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายท่ัวสากล

พิภพ อันมีองค์พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายทุกๆ พระองค์ 

พระบรมสารีริกธาตุเจ้าท้ังหลาย 
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 ขอน้อมสักการะบูชาคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ พระบรม

โพธิสัตว์ท้ังหลาย บรมครูปู่ฤษี มีองค์ปู่ฤษีราชดาบสเป็น

ประธาน ผู้มีพระคุณเกื้อหนุนส่งเสริมให้มีความรู้ทุกๆ อย่างท้ัง

ทางโลกและทางธรรมทุกๆ พระองค์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่

ทองดี อนีโฆเป็นท่ีสุด 

 ขอน้อมสักการะบูชาคุณบิดา มารดาทุกภพทุกชาติ ผู้มี

พระคุณท้ังหลายท่ีคอยเกื้อหนุนในการสร้างบารมีทุกท่านทุก

ภพทุกภูมิ 

 ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตน้ีแด่คุณพระ

รัตนตรัย  ข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งตลอด

ชีวิต 

 ด้วยสัจจะวาจาน้ีขอให้ข้าพระพุทธเจ้า มีความม่ันคงใน

การดําเนินชี วิต  มี จิตตั้ ง ม่ันในกุศลผลบุญ  ไ ด้อ ยู่ค้ํ าจุน

พระพุทธศาสนา ตามกําลังแห่งวาสนาและบารมี มีความ

คล่องตัวในการบําเพ็ญกุศลในทุกๆด้าน ศัตรูหมู่มารท่ีคิดร้าย

ต่อประเทศชาติ พระศาสนา ขอให้พ่ายแพ้ด้วยอํานาจความดี 

ประดุจด่ังเกลือแช่ลงไปในน้ํามลายหายส้ินไปในทันทีด้วยกําลัง
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บุญบารมีท้ังหมดท้ังส้ินน้ี จงเป็นตบะเดชะพละปัจจัยหนุนนํา

ให้ข้าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมอันประเสริฐ เกิด

ดวงตาเห็นธรรม บรรลุคุณธรรมคือ มรรค ผล นิพพานในชาติ

ปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ 

 ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมบูชาคุณครูบาอาจารย์ ทุก

รูปทุกองค์ด้วยเศียรเกล้า ข้าพระพุทธเจ้าขอนําตํารา และคํา

สอน ประวัติของท่านท้ังหลายมาเผยแพร่เป็นธรรมทาน เพ่ือ

อนุเคราะห์แก่ผู้ท่ีศรัทธา ขอญาณบารมีครูบาอาจารย์โปรด

อนุญาตและอนุโมทนาบุญกับข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายด้วย 

เทอญ. 

พุทธัง อาราธนานัง,ธัมมัง อาราธนานงั,สังฆัง อาราธนานัง, 

พุทธัง ประสิทธิเม, ธัมมัง ประสิทธิเม, สังฆงั ประสิทธิเม, 

พุทธังสิทธิ, ธัมมังสิทธิ, สังฆังสิทธิ, กายะสิทธิ, วาจา

สิทธิ, สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เต ฯ 
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ประวัติพระครูวิวฒัน์วรสถิตย์ 
 

 ชื่อพระอุดร ฉายา ฐานุตฺตโร อายุ ๓๔ ปี พรรษา ๑๔    

วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.บส. วัดใหม่ปลายห้วย ตําบลเนินปอ 

อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย  

เจ้าสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิจิตร แห่งท่ี ๑๒ 
  

สถานะเดิม 

 ชื่อ อุดร นามสกุล ทุมมา เกิดเม่ือวันพุธ ท่ี ๓ มีนาคม  

พ.ศ.๒๕๒๔  ปีระกา บ้านเลขท่ี ๑๙ หมู่ ๑๒ ตําบลพรหมสวัสด์ิ 

อําเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  

บิดาชื่อ นายปานใจ ทุมมา มารดาชื่อ นางคาํน้อย ทุมมา  

มีพี่น้อง ๔ คน 

- นางลักษิกา   ลุนแกรนด์ 

- นายวุฒินัย   ทุมมา 

- นางประภาพร  จันทํา 

- พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ (อุดร ทุมมา) 
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อุปสมบท 

อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสําโรง ตําบลพรหมสวัสด์ิ 

อําเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เม่ือวันเสาร์ ท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๔๔ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ํา เดือน ๗ ปี มะเส็ง ได้รับฉายาว่า 

ฐานุตฺตโร  

 พระอุปัชฌาย์ พระครูจันทโสตถิคุณ วัดบ้านเปือย

ตําบลพรหมสวัสดิ์ อําเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

พระกรรมวาจาจารย์ พระครูจันทสารพิมล วัดสําโรง 

พระอนุสาวนาจารย์ พระสมศักด์ิ มุนิวํโส วัดสําโรง 
 

วิทยฐานะ 

พ.ศ.๒๕๔๓  สําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)  

พ.ศ.๒๕๔๘ สอบไล่ได้นักธรรมช้ันเอก สํานักศาสนศึกษาวัด

สําโรง ตําบลพรหมสวัสด์ิ อําเภอพยุห์ จังหวัด 

ศรีสะเกษ  

พ.ศ.๒๕๕๑ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการบริหาร 

กิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หน่วยวิทยบริการ
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วัดพฤกษะวันโชติการาม อําเภอตะพานหิน 

จังหวัดพิจิตร  
 

การศึกษาพิเศษ         

พ.ศ.๒๕๕๔  ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ตามหลักสูตร

วิปัสสนาภาวนาของสํานักปฏิบัติธรรมประจํา

จังหวัด   
                                                                           

งานปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย 

ตําบลเนินปอ อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  

พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ วัดใหม่

ปลายห้วย ตําบลเนินปอ อําเภอสามง่าม จังหวัด

พิจิตร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับการแต่งต้ังเป็นพระปาฏิโมกขุทเทศาจารย์ 

วัดใหม่ปลายห้วย ตําบลเนินปอ อําเภอสามง่าม   

จังหวัดพิจิตร   
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วัดใหม่ปลายห้วยดินแดนเมืองเก่า 

 ท่านเจ้าคุณพระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ)

ท่านมาอยู่ ท่ีวัดใหม่ปลายห้วยแห่ง น้ี ต้ังแต่ พ .ศ .๒๕๓๘ 

เม่ือก่อนท่ีนี่เป็นบ้านล้มลุก ไม่ค่อยมีคนอยู่อาศัย พอมีคนมา

ตั้งชุมชน ก็ยังไม่มีวัด เวลาคนจะไปทําบุญก็ต้องไปไกล

ประมาณ ๑๐ กว่ากิโลฯ ท่านจึงได้เริ่มสร้างวัดตั้งแต่ยังไม่มี

อะไร  

เม่ือก่อนท่ีนี่น่าจะเป็นเมืองเก่าท่ีไม่มีใครรู้ เป็นเมืองท่ี

ขุดลงไปใต้ดิน ลึกลงไปจะมีคูเมือง กําแพงเก่า มีวัดวาเก่า 

อยู่เยอะ หลวงปู่ท่านได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่า เคยฝันว่าท่ีนี่

อดีตชื่อเมือง “สว่างพอดี” เพราะคนนครสวรรค์จะไปสุโขทัย 

ไปศรีสัชนาลัย คนกําแพงเพชรก็มาเมืองโอฆะ (สระหลวง) 

เมืองปากยม จะมาสว่างท่ีนี่พอดี ก็เลยเรียกว่า “เมืองสว่าง

พอดี” เรียกไปมาจนกลายเป็นเมือง “สว่างบุรี” นี่คือในนิมิต

ของท่าน 
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พระนางจามเทวีคนดีศรีหริภญุชัย 

เมืองสว่างบุรีเมื่อคร้ังโบราณที่เล่าต่อกันมาว่า 

 “แต่ก่อนเมืองตุง เหล็กไหลคาดพุง คบคนเมืองแพร่  

เลยวิ่งล่องแพ  ตามแม่น้ํายม  สามราตรีแจ้งเมืองใด ใคร่สร้าง

เมืองน้ัน” 

 ท่ีนี่ห่างจากแม่น้ํายมประมาณสัก ๖ กิโลเมตร เลยคิด

ว่าคงจะรุ่นพระนางจามเทวีพอส้ินพระนางเจ้าฯ ประชาชน 

ส่วนหนึ่งก็คิดว่าส้ินแล้วคนดีศรีหริภุญชัย ก็เลยคิดจะสร้าง

เมืองใหม่ จึงออกเดินทางจากหริภุญชัยมาถึงเมืองแพร่ แล้ว

ผูกแพล่องตามแม่น้ํามา แล้วมาแจ้งท่ีนี่ก็เลยสร้างเมืองน้ีกัน

ข้ึนมา ได้สร้างวัดวาอารามกันท่ีนี่เจริญอยู่ประมาณร้อยสอง

ร้อยปี จากนั้นก็เกิดภัยสงคราม ภัยจากธรรมชาติ คือขาด

แคลนน้ํา ก็เลยย้ายไปต้ังเมืองใหม่ แต่กระดูกท่ีฝังไว้ใต้แผ่นดิน

ก็มีไม่ใช่น้อย  

 ประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๘ พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่าน

พาลูกหลาน ขุดกระดูกรอบบริเวณวัด ใกล้บ้างไกลบ้าง ก็เจอ

โครงกระดูกคนโบราณ ท่านก็นํากลับมาทําพิธีเผาในเมรุ อุทิศ

ส่วนกุศลให้  
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การส
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ลวงพ่อตะเคีย

หลวงพ่อตะ

ญ่ แกะจากไม้ต

วง จังหวัดสุโขทั

ณศักดิ์ พระครูวิวัฒ

สร้างรูปป้ันครู

ายในวัดใหม่ป
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ีคนมากราบไหว้

 

 

 

 

 

 

 

ัฒน์วรสถิตย์ (อุดร ฐ

บอกว่า ท่านชื่อแ

ปลกมาก เพราะ

ต้นตะเคียน) จึงเ

พระร่วง ๖ มหาจิ

 

น้ําอบน้ําหอม, ท

ว้ บนบานสานกล

ฐานุตฺตโร)  | ๗ 

แก้ว (ท่านท่ี

ะตอนท่ีเล่ือย

เรียกชื่อท่าน

จิตตานุภาพ)  

ทองคําเปลว

ล่าว กันเป็น



๘ | 

หล

 

สร้า

เทพ

ท่าน

ส่วน

ที่ระลึกงานฉลองสม

ลวงปู่ใหญ่เทพ

หลวงปู่ใหญ

างองค์ใหญ่เพร

พโลกอุดรมาก ท

นเป็นเร่ืองอจินไ

นมากเป็นพระท่ี

มณศักดิ์ พระครูวิวฒั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พโลกอุดร 

ญ่เทพโลกอุดร 

าะท่านมีความเ

ท่านเป็นพระภิก

ไตย แต่ก็มีครูบา

ท่านปฏิบัติพระ

ฒน์วรสถิตย์ (อุดร ฐา

 สูง ๒๒ เมตรห

เคารพหลวงปู่ใ

กษุผู้อยู่เหนือโล

าอาจารย์กล่าว

ะกรรมฐานท้ังท่ีเ

านุตฺตโร)   

หลวงปู่ท่าน

ใหญ่บรมครู

ก เร่ืองของ

ถึงมากมาย 

เปิดเผยและ
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ไม่เปิดเผย รวมถึงหลวงปู่ดู่วัดสะแก จังหวัดอยุธยา ตอนท่าน

เดินธุดงค์ท่านป่วยหนักจนหมดแรงเดินไม่ไหว ท่านเล่าว่าท่าน

นอนรอความตาย ก็ปรากฏว่ามีพระภิกษุชราเอายามาให้ท่าน

ฉันแล้วท่านก็หายป่วยอย่างน่าอัศจรรย์ ท่านกลับมาถามครู

บาอาจารย์ของท่าน ครูบาอาจารย์ท่านก็หัวเราะแล้วตอบว่า 

“พระท่ีเอายามาให้ท่านฉันเป็นพระอายุยืน ท่านอธิษฐานจิต

อยู่ดูแลพระศาสนา” ท่านตอบพร้อมด้วยแววตาที่เล่ือมใส

ศรัทธามาก และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่าน

อยู่ในป่านานหลายปี จนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๔ ครองราชย์ 

ท่านจึงมาอยู่ในเมือง ท่านเรียกชื่อพระท่ีท่านเจอในป่าเป็นพระ

อายุยืนว่า “พระโสณุดร” 

 บูชาท่านด้วยการสวดมนต์ ภาวนา ระลึกถึงท่านด้วย

พระคาถา 

 โลกุตตะโร จะมหาเถโร อะหัง วันทามิ ตังสะทา 

เมตตา ลาโภนะโสมิยะ อะหะพุทโธ ฯ 

 

 



๑๐ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) 

 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หน้าตัก ๙ ศอก  

หลวงปู่ทองดีท่านสร้างให้คนท้ังหลายได้กราบไหว้บูชาพระ

บรมโพธิสัตว์ ผู้เท่ียงแท้ท่ีจะตรัสรู้ในอนาคตกาล และหลวงปู่

ท่านเกี่ยวเนื่องกันมา ท้ังการสร้างบารมี การสร้างวัตถุมงคล 

และตําราการบวงสรวง ซึ่งสืบทอดมาจาก สมเด็จพระสังฆราช 

(สุก ไก่เถื่อน) 
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 บูชาท่านด้วยการสวดมนต์ ภาวนา (หลวงปู่ทองดี เคย

บอกว่าหลวงปู่โตท่านชอบให้สวดมนต์) ตามประวัติของท่าน  

มีลูกขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีมาบวชอยู่กับท่าน 

บางรูปก็ไม่เคยทํากิจวัตรอะไรเลย แม้แต่ ตักน้ําใช้ น้ําฉัน  

จนบางคร้ังท่านต้องตักมาให้ด้วย เวลาทําวัตรสวดมนต์ใน

โบสถ์ก็ไม่มาร่วมสวดมนต์ด้วย จนบางคร้ังมีท่านสวดมนต์ 

ทําวัตรอยู่รูปเดียว แต่ท่านก็สวดมนต์ไม่เคยขาด เวลาพระใน

วัดทะเลาะกันท่านก็เรียกมาอบรมและขอขมาท้ังสองฝ่ายให้

อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ท่านได้รวบรวมบทสวดมนต์เก่าแก่

มากมาย อาทิ เช่น คาถาชินบัญชร ยอดพระกัณพระไตรปิฎก  

พระอาการวัตตาสูตร อิติปิโสรัตนมาลา บทสวด ๗ ตํานาน, 

๑๒ ตํานาน, ฯลฯ 

 บนท่านด้วย ขนมจีน, รํากลองยาว,มะพร้าวอ่อน, 

ไข่ต้ม (มีคนมาแก้บนเป็นประจํา) 

 

 



๑๒ 

 

 

 

 

 

 
 

หล

 

เพื่อ

อภินิ

หลว

สร้า

อมต

 

จัดใ

| ที่ระลึกงานฉลองส

ลวงพ่อเงิน  พ

หลวงพ่อเงิน

อบูชาบุญบารมีอั

นิหารมากมาย จ

วงชุมพรต้องม

างเพื่อให้คนท้ัง

ตะในความเข้มข

บูชาท่านด้วย

ใส่พาน ธูป ๙ ดอ

สมณศักดิ์ พระครูวิวั

พุทฺธโชติ   

น  พุทฺธโชติ  หน

อันย่ิงใหญ่ของท่

จนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่

าฝากตัวเป็นลู

หลายได้กราบ

ลังและศักด์ิสิทธิ

ย ดอกบัวหรือดอ

อก เทียน ๑ คู่  

วัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐ

น้าตัก ๙ ศอก ๙

าน ตามประวัติ

นดินต้องมากรา

กศิษย์รับใช้เพื่

ไหว้บูชา ขอพร

ธ์ิแห่งเมืองพิจิตร

อกมะลิ ๙ ดอก ห

 

 ฐานุตฺตโร)   

๙ น้ิว สร้าง

ของท่านก็มี

าบไหว้ กรม

อเรียนวิชา  

รพระผู้เป็น

ร  

 หมาก ๓ คํา 



 ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒน์วรสถิตย ์(อุดร ฐานุตฺตโร)  | ๑๓ 

คาถาบูชาให้ตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วสํารวมจิตกล่าวคําบูชา 

 อะกะ อะธิ อะธิ อะกะ ธิอะ กะอะ วันทามิ อาจาริยัญจะ 

หิรัญญะ นามะกัง ถิรัง สิทธิทันตัง มะหาเตชัง สิทธิมันตัง  

วะสาทะรังฯ 

 สิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนใหลมา นะชาลีติ 

 สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของใหลมา นะชาลีติ 

 สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองใหลมา นะชาลีติ 

 ฉิมพลี จะ มหาลาภัง ภะวันตุ เม ฯ 

คาถาเวลาเดินทาง 

 สุสสูสัง  อะระหัง  ภะคะวา  

ยาหลวงพ่อเงิน เป็นยากลางบ้าน ใช้เป็นยาถ่ายก็ได้ 

 ขม้ินอ้อย๕ แว่น, ลงอักขระ พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ 

คือ “นะโมพุทธายะ” ช้ินละ ๑ อักขระ จะเป็นตัวขอมหรือตัว

ไทยก็ใ ช้ได้ , ใบขนุน ๗ ใบ ลงอักขระ สะธะวิปะปิสะอุ ,  

ใบมะกา ๑ กํา, ข้ีกําฝอยกลางบ้าน ๑ กํามือ, เกลือ ๓ หยิบ, 

ต้มรับประทานท่านว่าหายแลฯ  



๑๔ 

ปร

เอต

 

แปล

มาร

ส่งผ

| ที่ระลึกงานฉลองส

พร

ะวัติพระสีวลี

ทัคคะผู้เลิศกว่า

พระสีวลีเถร

ลกไปกว่าพระมห

รดาอยู่ถึง ๗ ปี ก

ผล และพระพุทธ

สมณศักดิ์ พระครูวิวั

 

 

 

 

 

 

 

 

ระสีวลีสูง ๑

ลีเถระ 

าพวกภิกษุอ่ืนเป็น

ระ เป็นพระมห

หาเถระองค์อ่ืน 

 กับอีก ๗ วัน ด้ว

ธองค์ทรงยกย่อ

วัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐ

๔ เมตร 

นผู้มีลาภมาก 

หาเถระท่ีมีประว

 ๆ ท่านต้องอยู่ใ

วยอํานาจบุรพก

องให้เป็นตําแหน

 ฐานุตฺตโร)   

วัติค่อนข้าง

ในครรภ์พระ

กรรมตามมา

น่งเอตทัคคะ
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ในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภ และเลิศด้วยยศท้ังหลาย ใน

ศาสนาของพระองค์ แม้พระมารดาคือ พระนางสุปฺปวาสา ผู้

เป็นราชบุตรีของเจ้าโกลิยะ ก็ทรงเป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าพระ

สาวิกาท้ังหลายผู้ถวายสิ่งของอันประณีต การที่พระพุทธองค์

ได้ทรงยกย่องท่านในตําแหน่งเอตทัคคะดังกล่าวก็เป็นไปตาม

ความปรารถนาของท่านมาแต่ในอดีต 
 

ความปรารถนาในอดีต  

 ในกัปท่ีแสน แต่กัปน้ี ในกาลของพระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงพระนามว่า ปทุมุตตระ ในคร้ังนั้น ท่านได้เกิดเป็นกษัตริย์

ในพระนครหงสวดี ได้ยินพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งสาวกของ

พระองค์ชื่อสุทัสสนะ ไว้ในตําแหน่งเอตทัคคะผู้มีลาภมาก 

ดังนั้น ทรงปรารถนาในตําแหน่งนั้นบ้าง จึงได้นิมนต์พระชินสีห์

พร้อมทั้งพระสาวก ให้เสวยและฉันถึง ๗ วัน คร้ันถวายมหา

ทานแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาว่า ขอให้ท่านเป็นเอตทัคคะผู้

เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้มีลาภในอนาคตกาล พระปทุมุตตระ

บรมศาสดา จึงทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของท่านน้ีจะ



๑๖ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

สําเร็จในกัปท่ีแสนนับแต่กัปน้ีไป ท่านจะบังเกิดในนาม “สีวลี”  

ได้บวชในสํานักของพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่าโคตมะ ดังน้ี

แล้ว เสด็จหลีกไป 
 

พระสีวลีบวชเมื่อเกิดได้ ๗ วัน 

 ตั้งแต่เวลาท่ีได้เกิดมาแล้ว ทารกนั้นได้เป็นผู้แข็งแรง 

อดทนได้ในการงานท้ังปวง เพราะเหตุท่ีอยู่ในครรภ์มานานถึง 

๗ ปี คร้ันถึงวันท่ี ๗ พระนางสุปฺปวาสาตกแต่งพระสีวลีกุมาร

ผู้โอรส ถวายบังคมพระศาสดา และพระภิกษุสงฆ์ เม่ือพระ

กุมารถูกนําเข้าไปสักการะพระสารีบุตรเถระเจ้านั้น พระเถระ

เจ้าได้กระทําปฏิสันถารกับเธอว่า “สีวลีเธอยังจะพอทนได้

หรือ”   

สีวลีกุมาร ได้ตรัสตอบพระเถระเจ้าว่า “ข้าแต่พระคุณ

เจ้าผู้เจริญ กระผมจะมีความสุขท่ีไหนได้เล่า กระผมนั้นต้อง

อยู่ในโลหกุมภีถึง ๗ ปี” 

 พระเถระได้กล่าวกับสีวลีทารกนั้นอย่างน้ีว่า “ก็ถ้าเธอ

ได้รับความทุกข์ถึงขนาดนั้นแล้ว บวชเสียไม่สมควรหรือ” 
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สีวลีตอบว่า  “ถ้าบวชได้ก็จะบวช”  

พระนางสุปฺปวาสาเห็นทารกนั้นพูดอยู่กับพระเถระ ก็

คิดว่าบุตรของเราพูดอะไรหนอกับพระธรรมเสนาบดี จึงเข้าไปหา

พระเถระถามว่า “บุตรของดิฉันพูดอะไรกับพระคุณเจ้าเจ้าคะ” 

พระเถระกล่าวว่า “บุตรของท่านพูดถึงความทุกข์ท่ีอยู่

ในครรภ์ที่ตนได้รับแล้วกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาต ก็จะบวช” 

 พระนางสุปฺปาวาสาตรัสว่า “ดีละเจ้าข้า โปรดให้เขา

บรรพชาเถิด”   

พระเถระนําทารกน้ันไปวิหาร ให้ ตจปัญจกกัมมัฎฐาน 

(กรรมฐาน ๕ กอง คือ เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ) และได้

กล่าวว่า “สีวลี เราไม่จําต้องให้โอวาทดอก เธอจงพิจารณา

ทุกข์ ท่ีเธอเสวยมาถึง ๗ ปีนั่นแหละ” ในขณะท่ีโกนผมปอย

แรก พระสีวลีก็บรรลุโสดาปัตติผล และในขณะโกนปอยท่ี ๒ 

ก็บรรลุสกทาคามิผล และในขณะโกนผมปอยท่ี ๓ ก็บรรลุ

อนาคามิผล และก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมกันกับท่ีโกนผม

หมด 
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พระสีวลีทดลองบญุ 

 เหตุเกิดแห่งเ ร่ืองท่ีทรงแต่งตั้งพระสีวลีเถระไว้ใน

ตําแหน่งเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภ และเลิศด้วย

ยศท้ังหลาย ในศาสนาของพระองค์ 

 ในสมัยหนึ่ง พระขทิรวนิยเรวตเถระ ซึ่งเป็นน้องชาย

ของพระสารีบุตร ได้หนีการแต่งงานท่ีบิดามารดาจัดการให้ 

มาขอบวชในสํานักพระภิกษุ ซึ่งมีภิกษุอยู่ประมาณ ๓๐ รูป 

เหล่าพระภิกษุสอบถามดู ทราบว่าเป็นน้องชายของพระสารี

บุตรท่ีท่านได้เคยแจ้งไว้ก่อนว่าถ้าน้องชายมาขอบวชก็อนุญาต

ให้บวชได้จึงได้ทําการบวชให้แล้วส่งข่าวมายังท่านพระสารีบุตร 

คร้ังนั้น เม่ือพระสารีบุตรทราบข่าวดังนั้น จึงกราบทูล

พระศาสดาเพ่ือขอไปเย่ียม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่า

พระเรวตะเริ่มทําความเพียรเจริญวิปัสสนา จึงทรงห้ามพระสา

รีบุตรถึง ๒ คร้ัง ในคร้ังท่ี ๓ เม่ือพระสารีบุตรทูลอ้อนวอนอีก  

ทรงทราบว่าพระเรวตะบรรลุพระอรหัตผลแล้วจึงทรงอนุญาต

และตรัสว่าจะทรงไปด้วยพร้อมเหล่าพระสาวกอื่น 
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 ดังนั้น พระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็น

บริวาร ก็ได้เสด็จออกไปด้วยพระประสงค์ว่าจะไปเย่ียมพระ-

เรวตะ คร้ันเดินทางมาถึง ณ ท่ีแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหนทาง ๒ 

แพร่ง 

 พระอานนท์เถระกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตรงน้ีมีหนทาง ๒แพร่ง ภิกษุสงฆ์จะไป

ทางไหน พระเจ้าข้า” 

พระศาสดาตรัสถามว่า“อานนท์หนทางไหนเป็นหนทาง

ตรง” 

 พระอานนท์กราบทูล “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนทาง

ตรงมีระยะประมาณ ๓๐ โยชน์ แต่เป็นหนทางท่ีมีอมนุษย์ 

ส่วนหนทางอ้อมมีระยะทาง ๖๐ โยชน์ เป็นหนทางสะดวก

ปลอดภัย มีภิกขาดีหาง่าย” 

 พระศาสดาตรัสว่า“อานนท์ สีวลีได้มาพร้อมกับพวก

เรามิใช่หรือ” 

 พระอานนท์กราบทูลว่า “ใช่ พระสีวลีมาแล้วพระเจ้าข้า” 
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 พระศาสดาตรัสว่า“ถ้าอย่างนั้นพระสงฆ์จงไปตาม

เส้นทางตรงนั้นแหละ เราจักได้ทดลองบุญของพระสีวลี”  

พระศาสดามีพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวาร เสด็จข้ึนสู่

เส้นทาง ๓๐ โยชน์ เพื่อจะทรงทดลองบุญของพระสีวลีเถระ 

จําเดิมแต่ท่ีได้เสด็จไปตามหนทาง หมู่เทวดาได้เนรมิตพระนคร

ในท่ีทุกๆ โยชน์ ช่วยกันจัดแจงพระวิหารเพ่ือเป็นท่ีประทับและ

ท่ีอยู่แด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 

 พวกเทวบุตร ได้ถือเอาข้าวยาคูและของเคี้ยวเป็นต้น 

ไปเท่ียวถามอยู่ว่า พระผู้เป็นเจ้าสีวลีไปไหน ดังน้ีแล้วจึงไปหา

พระเถระ พระเถระจึงให้นําเอาเคร่ืองสักการะเหล่าน้ันไป

ถวายพระศาสดา พระศาสดาพร้อมท้ังบริวารเสวยบุญของ

พระสีวลีเถระผู้เดียว ได้เสด็จไปตลอดทางกันดารประมาณ 

๓๐ โยชน์ 

 ฝ่ายพระเรวตะเถระทราบการเสด็จมาของพระศาสดา  

จึงนิรมิตพระคันธกุฎีเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า นิรมิตเรือนยอด 

๕๐๐ ท่ีจงกรม ๕๐๐ และท่ีพักกลางคืนและท่ีพักกลางวัน 

๕๐๐ พระศาสดาประทับอยู่ในสํานักของเรวตะเถระนั้นส้ิน
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กาลประมาณเดือนหน่ึงแล แม้ประทับอยู่ ในท่ีนั้น ก็เสวยบุญ

ของพระสีวลีเถระนั่นเอง แม้พระศาสดาทรงพาภิกษุสงฆ์ไป

เสวยบุญของพระสีวลีเถระ ตลอดการประมาณเดือนหน่ึงนั่น

แลอีก เสด็จเข้าไปสู่บุพพาราม ลําดับ 

 ในกาลต่อมา  พระผู้ มีพระภาคเจ้าประทับนั่ ง ใน

ท่ามกลางหมู่พระอริยเจ้าแล้ว ทรงสถาปนาพระเถระนั้นไว้ใน

ตําแหน่งอันเลิศว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย พระสีวลีเป็นผู้เลิศกว่า

พวกภิกษุท้ังหลาย ในด้านเป็นผู้มีลาภมาก 
 

เคล็ดลับวิธีการบชูาพระสิวลี 

 ต้องเร่ิมจากการหม่ันบริจาคทาน คือ หัวใจของการ

บูชาพระสีวลีให้ได้ผลดีเพราะในอดีตทุก ๆ ชาติท่ีผ่านมา พระ

สีวลีท่านจะทําบุญด้วยศรัทธาท่ีเต็มเป่ียม ทําบุญด้วยศรัทธา

เต็มร้อย แม้ว่าของท่ีทําบุญจะราคาไม่แพง แต่ก็เป็นการถวาย

ท่ีทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ในส่ิงท่ีผู้รับต้องการ ดุจการได้

น้ําในทะเลทราย ดุจการได้อาหารในยามหิว ดังนั้นผู้ท่ีต้องการ

ท่ีจะให้พระสีวลีท่านช่วยควรจะบริจาคทาน ท่านจะได้
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อานิสงส์บุญมาก และต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระสีวลีทุกคร้ัง 

เป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่าน เพื่อให้ท่านรู้จักเราและ

รับรู้ความต้องการของเราได้ 

 การบูชาพระสีวลีนั้น ให้ บูชาด้วยน้ํา ผ้ึง ผลไม้สด 

ดอกไม้ขาวหรือดอกไม้ท่ีมีกล่ินหอมหรือดอกบัวทุกชนิด อย่าง

ละ ๓ ดอก ๕ ดอก หรือ ๗ ดอก ก็ได้น้ําสะอาด ๑ แก้ว โดย

ลอยดอกมะลิไว้บนน้ําแล้วจุดธูป ๓ ดอก เทียนบูชา ๑ เล่ม 

 การสวดพระคาถาขอลาภพระสีวลี ต้องอยู่ในสมาธิท่ี

สงบแน่วแน่ จิตไม่ส่ายไปมา ไม่คิดถึงในเรื่องอ่ืน ตามองท่ี

คาถาบูชา หรือหลับตาภาวนานึกถึงตัวอักขระตามไปถ้าสวด

ทุกวันได้ย่ิงดี ในกรณีท่ีท่านต้องการจะขอลาภเป็นพิเศษ อาทิ 

จะต้องติดต่อธุรกิจสําคัญใด ๆ ในวันนั้น ๆ  ให้สวดคาถาบูชา

พระสีวลีจะเป็นพระพุทธมนต์อันศักด์ิสิทธ์ิตามจิตปรารถนา 

ค้าขายดี มีราศี ดังต่อไปนี้ 
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คาถาบูชาพระสีวลี 

 สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะ

ยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเท

วาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะ

ลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภังภะวันตุ เมฯ 
 

คาถาหัวใจพระสีวลี 

....นะชาลีติ... 

คาถาพระสีวลี ท่องตอนติดต่อพูดคุยกับลูกค้า คุยกับ

ผู้ใหญ่ ติดต่องานการ 
 

นะชาลีติ ประสิทธิลาภา 

คาถาบทน้ีท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอน

แล้วก่อนไปทํางานนอกบ้านเชื่อว่าจะทําให้เกิดลาภรํ่ารวยใน

การค้าขาย สะดวกในเร่ืองธุรกิจติดต่อศัตรูหมู่มารท่ีมุ่งร้ายจะ

กลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคลชีวิต

ตลอดไป พระสีวลีได้รับยกย่องในทางผู้มีลาภมาก ด้วยอํานาจ

บุญท่ีท่านได้บําเพ็ญส่ังสมมาตั้งแต่อดีตชาติ เป็นปัจจัยส่งผล
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จากการสันนิษฐานตามตํานานพระเถระอุปคุต น่าจะ

เป็นชาวเมืองปาตลีบุตร เม่ือบวชแล้วบําเพ็ญเพียร จนสําเร็จ

เป็นพระอรหันต์ขีณาสพ สําเร็จอภิญญาต่างๆ จนสามารถ

แสดงอภินิหาร เป็นท่ีเล่าลือมาจนทุกวันน้ี มีปฏิปทาดําเนินไป

ในทางสันโดษ มักน้อย นัยว่าท่านเนรมิตเรือนแก้ว (กุฏิแก้ว) 

ข้ึนในท้องทะเลหลวง (สะดือทะเล) แล้วก็ลงไปอยู่ประจําท่ีกุฏิ

แก้วตลอดเวลา เม่ือมีเหตุเภทภัยเกิดข้ึนในพระศาสนา หรือ

เม่ือมีพิธีกรรมใหญ่ๆ หรือมีผู้นิมนต์ ท่านก็จะข้ึนมาช่วยเหลือ 

ด้วยความเต็มใจเสมอ  

 สรุปรวมความได้ว่า ท่านเป็นพระเถระสําคัญรูปหนึ่ง 

ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (ผู้นํากองทัพธรรมแผ่กระจายไป

ท่ัวโลก) เป็นพระเถระผู้เป่ียมด้วยพุทธานุภาพ และฤทธ์ิเดช

เกรียงไกร สามารถปราบพญามารและกําจัดส่ิงชั่วร้ายท่ีจะมา

ทําลายพิธีกรรมใหญ่ ๆ มาแต่คร้ังโบราณ 

 เร่ืองราวก็มีอยู่ว่า เม่ือประมาณปลายพุทธศตวรรษท่ี 

๒ หลังพุทธปรินิพพาน ณ นครปาตลีบุตรราชธานี พระเจ้า

อโศกมหาราชผู้ครองราชสมบัติในขณะนั้น ทรงเล่ือมใสใน

พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ตามตํานานกล่าวว่า ได้ทรงสร้าง
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พระวิหารและพระสถูปมากมายท่ัวท้ังชมพูทวีปมากถึงแปด

หม่ืนส่ีพันองค์ พระองค์เป็นผู้รวบรวมและขุดค้นพระบรม

สารีริกธาตุ เพื่อจะนําไปบรรจุในสถูปท่ีพระองค์ทรงสร้างไว้

ทุกแห่ง  เม่ือการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

พระองค์ก็ทรงปรารภ ท่ีจะจัดให้มีการฉลองสมโภชพระสถูป

เจดีย์ท้ังหมดนั้นเป็นการมโหฬารย่ิง ตลอด ๗ ปี ๗ เดือน ๗ 

วัน และเพ่ือให้การฉลองสมโภชเป็นไปโดยปราศจากอุปสรรค 

จึงใคร่จะอาราธนาพระสงฆ์ขีณาสพท่ีทรงอิทธิฤทธ์ิมาเป็นผู้

คุ้มครองงาน ให้ปราศจากการรบกวนจากมารร้ายต่าง ๆ  

 แต่พระสงฆ์ในนครปาตลีบุตรไม่มีรูปใดท่ีจะสามารถ

เป็นผู้คุ้มครองงานมหกรรมอันย่ิงใหญ่ น้ี  ให้ พ้นจากภัย

ท้ังหลายท้ังปวงได้ (โดยเฉพาะภัยจากพญาวัสสวดีมาร ผู้มี

ฤทธ์ิย่ิงกว่าภูตผีปีศาจท้ังหลาย) นอกเสียจากพระอุปคุตเถระ

รูปเดียวเท่าน้ัน พระสงฆ์ท้ังปวงจึงตั้งตัวแทน ๒ รูป ลงไป

อาราธนาพระอุปคุตเถระผู้เรืองฤทธ์ิ มาช่วยรักษาความ

ปลอดภัยในงานสมโภชคร้ังน้ี ซึ่งกล่าวกันว่า พระอุปคุตเถระ

รูปน้ีมีปกติสันโดษอยู่รูปเดียว เข้าฌานสมาบัติเสวยวิมุตติสุข

อยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ภายในปราสาทแก้วท่ีเนรมิตข้ึน
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เหนือรัตนะบัลลังก์ จะออกจากสมาบัติเหาะข้ึนมาบิณฑบาตร

ในโลกมนุษย์ในวันเพ็ญพุธเท่านั้น และในคร้ังน้ีเอง พระอุปคุต

เถระถูกพระภิกษุสอง รูป ผู้ ไ ด้อภิญญาสมาบั ติชํ าแรก

มหาสมุทรลงมาถึงตัวท่านแจ้งว่าให้ท่านจงเป็นธุระป้องกัน

พญามารอย่าให้มารบกวนงานฉลองพระสถูปเจดีย์ของพระ

เจ้าอโศกมหาราชได้  

เม่ือพระอุปคุตเถระได้รับนิมนต์ ก็เดินทางมานมัสการ

และรายงานตัวต่อคณะสงฆ์ในวันรุ่งข้ึน พระเจ้าอโศกมหาราช

จึงได้เสด็จเข้ามานมัสการคณะสงฆ์ เพื่อขอทราบเร่ืองผู้ท่ีจะ

มาทําหน้าท่ีรักษาการงานฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์ เม่ือ

พระองค์ทรงทราบว่าผู้ท่ีจะมาทําหน้าท่ีน้ีคือพระอุปคุตเถระ  

ก็ทรงนึกแคลงพระทัย เนื่องจากพระอุปคุตเถระนั้นมีร่างกาย

ผ่ายผอมดูอ่อนแอ ก็ทรงไม่แน่ใจเกรงจะทําหน้าท่ีได้ไม่

สมบูรณ์ แต่ไม่ทรงตรัสว่ากระไร  

ค ร้ัน รุ่ ง เ ช้ าวัน ให ม่  ขณะ ท่ีพระ อุปคุต เถระออก

บิณฑบาตในนครปาตลีบุตรนั้น พระเจ้าอโศกมหาราช ใคร่จะ

ทดสอบฤทธ์ิพระเถระ จึงทรงปล่อยช้างซับมัน (ช้างตกมัน) ให้

เข้าทําร้ายพระเถระ พระอุปคุตเถระเห็นดังนั้นจึงสะกดช้างท่ี
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กําลังว่ิงเข้ามาให้หยุดอยู่กับท่ีไม่ไหวติงประดุจช้างท่ีสลักด้วย

ศิลา พระเจ้าอโศกมหาราช ทอดพระเนตรเห็นดังนั้น ก็ทรง

เล่ือมใสจึงเสด็จไปขอขมาพระเถระ พระอุปคุตเถระก็ให้อภัย

ท้ังแก่พระเจ้าอโศกมหาราชและพญาคชสาร 

เมื่อเห็นว่าพระอุปคุตเถระมีฤทธ์ิเดชมาก พระเจ้าอโศก

มหาราชก็ทรงวางพระทัยตรัสส่ังให้เตรียมฉลองสมโภชพระ

สถูปเจดีย์ท้ังหมดด้วยการปลูกปะรําร้านโรง ประดับธงทิว 

และประทีปโคมไฟ ตลอดระยะทางก่ึงโยชน์ ทําให้ตามแนวฝ่ัง

แม่น้ําคงคา สว่างไสวไปท่ัวท้ังบริเวณ บรรลุฤกษ์งามยามดี

ตามท่ีกําหนดไว้ บรรดาพระสงฆ์ขีณาสพและพระสงฆ์ปุถุชน 

ตลอดจนพุทธศาสนิกชนท้ังในนครปาตลีบุตรและต่างแดนจาก

จตุรทิศก็เร่ิมหล่ังไหลเข้าสู่บริเวณงานพร้อมเคร่ืองสักการบูชา 

เพื่อร่วมพิธีฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุท่ีบรรจุอยู่ในมหา

เจดีย์และเจดีย์ท้ังแปดหม่ืนส่ีพันองค์ด้วยความเล่ือมใส 

ศรัทธาเป็นอย่างย่ิงและในเวลาน้ีเอง พญามาร (พญาวัสสวดี

เทพบุตรมาร) ก็มุ่งหน้าเข้ามาในงานกับเค้าเหมือนกัน ท้ังน้ีก็

เพื่อท่ีจะก่อความวุ่นวาย ต่างๆ นานา ท้ังบันดาลให้เกิดลม

พายุ ท้ังแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าและสัตว์หิมพานต์ แต่ทุกคร้ังก็
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โดนพระอุปคุตเถระกําราบได้หมด และสุดท้ายเพ่ือให้พญา

มารออกไปจากบริเวณพิธี พระอุปคุตเถระจึงเนรมิตร่างหมา

เน่าข้ึนมาตัวหนึ่ง แล้วดึงประคตจากเอวของท่านออกมาผูก

ร่างหมาเน่านั้นคล้องคอพญามารไว้ แล้วอธิษฐานจิตว่าไม่ว่า

ใครก็ตาม (นอกจากท่านเอง) จะเอาหมาเน่าน้ีออกจากคอ

พญามารไม่ได้ แล้วขับพญามารออกไปจากบริเวณงานทันที  

ด้วยความอับอาย พญามารก็ออกมาจากบริเวณงาน 

และพยายามแก้ร่างสุนัขเน่าออกด้วยฤทธานุภาพ แต่ทํา

อย่างไรก็ไม่สามารถแก้ได้ เพราะเม่ือเอามือท้ังสองต้องสาย

ประคตท่ีคล้องคอทีไร ต้องมีไฟลุกข้ึนไหม้คอและมือทันที สุด

จะแก้ไขด้วยตนเองได้ ก็ไปหาท่ีพึ่งอ่ืน (ท่ีคิดว่าน่าจะช่วยได้) 

แต่ถึงแม้จะไปหาท้าวมหาราชท้ังส่ี พระอินทร์ ท้าวสุยาม ท้าว

สันดุสิต ท้าวสุนิมมิตเทวราช ตลอดจนท้าวสหัมบดีพรหมก็ไม่

มีใครสามารถช่วยได้ ต่างก็แนะนําว่า ให้พญามารไปขอขมา

และขอความเมตตา จากพระเถระผู้นั้นเสียดีกว่า 

พญามารเห็นดังนั้น จึงจําใจต้องกลับไปหาพระเถระ 

อ้อนวอนให้ช่วยเอาซากหมาเน่าออกจากคอให้ แล้วจะไม่มา

รบกวนการจัดงานอีก พระอุปคุตเถระก็อนุโลมตาม แต่ยังไม่
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ไว้ใจพญามารนัก เกรงพญามารจะกลับมาทําลายพิธีใน

ภายหลัง จึงเดินนําพญามารไปยังเขาใหญ่ลูกหนึ่ง แล้วเอาร่าง

หมาเน่าท้ิงลงเหวและเนรมิตให้สายประคตยาวข้ึน แล้วพันคอ

พญามารไว้กับเขาลูกนั้น พร้อมทั้งแจ้งว่า เม่ือเสร็จพิธีฉลอง

สมโภชพระมหาเจดีย์ส้ินสุดลงแล้วจึงจะแก้โซ่ออก ปล่อยให้

พญามารเป็นอิสระ (๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน) เวลาผ่านไปตามท่ี

ตกลงกัน การจัดงานสมโภชน์ก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี พระอุป

คุตเถระจึงกลับมาหาพญามาร โดยแอบอยู่ห่างๆ เพ่ือฟังเสียง

พญามารว่าละพยศร้ายหรือยัง 

พญามารเองเม่ือจากทิพยวิมานอันมีแต่ความสุขมารับ

ทุกขเวทนาเช่นน้ี ก็ละพยศร้ายในสันดาน หวนนึกถึงพระพุทธ

โคดม จึงกล่าวสดุดีในความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้า ใน

เร่ืองท่ีทรงมีมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญ่ว่า “ทรงบําเพ็ญส่ิงอัน

เป็นท่ีสุดหามิได้ เป็นท่ีพึ่งพํานักแก่สัตว์โลกท้ังมวลในกาลทุก

เม่ือ พระองค์น้ัน เป็นผู้ประเสริฐหาผู้เสมอเหมือนมิได้ อนึ่ง ใน

กาลก่อนข้าพเจ้าได้ทําร้ายพระองค์โดยประการต่างๆ แต่

พระองค์ก็ยังทรงมหากรุณาธิคุณมิได้กระทําการโต้ตอบแก่

ข้าพเจ้าเลย มาบัดน้ี สาวกของพระองค์นามว่าอุปคุต ไม่มี
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เมตตาแก่ข้าพเจ้าเลย กระทํากับข้าพเจ้าให้ได้รับความทุกข์

ทรมานแสนสาหัสและได้รับความอับอาย เป็นอย่างย่ิง ถ้าหาก

ว่าข้ายังมีบุญกุศลท่ีได้ส่ังสมไว้แต่กาลก่อน ข้าพเจ้าขอต้ังจิต

อธิษฐานปรารถนาเป็นพระสัพพัญญูในอนาคตดังเช่นพระองค์

ต่อไป” 

กล่าวได้ว่า การตกระกําลําบากในคร้ัง ทําให้พญามาร

ซึ่งความจริงแล้วท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในอดีตชาติเคยมีจิตตั้ง

ม่ันท่ีจะบําเพ็ญเพียรให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน แต่ท่ีได้

กระทําการขัดขวางพระพุทธโคดมก็ด้วยความริษยา เนื่องด้วย

พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนตน ท้ังๆ ท่ีตนบําเพ็ญ

บารมีมามากพอสมควรเหมือนกัน แต่การกระทําในแต่ละคร้ัง 

ก็มิได้ล่วงเกินทําบาปหนักแต่ประการใด  

เม่ือพระอุปคุตเถระ ได้ยินคําปรารภดังนั้น ก็เห็นว่า

พญามารส้ินพยศแล้วจึงแก้โซ่ออก ปล่อยให้พญามารเป็น

อิสระ  พร้อมท้ังขอขมาพญามารและบอกว่า การกระทําคร้ังน้ี

ก็เพื่อให้พญามารระลึกได้ถึงพุทธภูมิท่ีท่านเคยปรารถนาไว้

เท่านั้นเอง มิได้มีเจตนาท่ีจะล่วงเกินประการใด ซึ่งพญามารก็

เข้าใจด้วยดี 
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ต่อจากนั้นพระเถระก็ได้ขอให้พญามารเนรมิตกาย เป็น

พระพุทธองค์ เพื่อจะได้เห็นเป็นพุทธานุสติบ้าง ซึ่งพญามารก็

รับคํา แต่ขอร้องว่าเม่ือเห็นเขาเนรมิตกายเป็นพระพุทธองค์แล้ว 

อย่าหลงกราบไหว้เป็นอันขาด เพราะจะให้ท่านมีบาปหนัก  

คร้ันเม่ือพญามารเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้า ประกอบ 

ด้วยมหาปุริสะลักษณะและฉัพพรรณรังสีอันวิจิตร มีพระอัคร

สาวกเบ้ืองซ้าย เบ้ืองขวา แวดล้อมด้วย มหาสาวกท้ังหลาย

เป็นบริวาร เสด็จเย้ืองย่างด้วยพุทธลีลาอันงดงามยิ่ง พระเถระ

และบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลาย เห็นเช่นนั้นก็ลืมตัวพากันถวาย

นมัสการ ทําเอาพญามารตกใจ รีบคืนร่างเดิมและท้วงติงว่า

ทําให้ตนมีบาปหนัก แต่พระเถระก็กล่าวให้พญามารสบายใจ

ว่า ทุกคนกราบไหว้พระพุทธเจ้า และพญามารก็ไม่บาปหรอก

จะได้กุศลมากกว่า 

จากนั้นพญามารก็กลับคืนสู่สวรรค์ชั้นท่ี ๖ วิมานของ

ตน และนับแต่นั้นมา พญามารได้มีจิตอ่อนน้อมเล่ือมใสใน

พระพุทธศาสนาหมดส้ินนํ้าใจริษยา และบําเพ็ญบารมี เพื่อ

พุทธภูมิต่อไป  



๓๔ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

โลกเรานั้น แบ่งช่วงเวลาเป็นกัลป์ซึ่งแต่ละช่วง ในแต่ละ

กัลป์ ก็จะมีพระพุทธเจ้าท่ีมาตรัสรู้ โปรดบรรดาสัตว์โลกเป็น

คราวไป ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีหลายพระองค์ ซึ่งเวลาหนึ่ง

กัลป์นั้นนานนัก กัลป์ท่ีเราอยู่น้ีมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แค่ ๕ 

พระองค์  และมีหลายๆ  ช่วงในแต่ละกัลป์  ท่ีปราศจาก

พระพุทธศาสนาโดยส้ินเชิง ดังนั้นถือว่าเราโชคดีมาก ท่ีเกิดมา

พบพระพุทธศาสนาในชาตินี้ 
 

คาถาบูชาพระอุปคุต  

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธนะ วิยากะโต มารัญ

จะ มาระพะลัญจะ โสอิทานิ มะหาเถโร นะมัสสิตะวา ปะติฎฐิ

โต อะหัง วนัทามิ อิทาเนวะ อุปะคตุตัง จะ มาหาเถรัง ยัง ยัง 

อุปัททะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ  
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มรณานุสติ 
 
  

 ....ชีวิตัง วัฏสังขารา 

มนุษย์เกิดมามีชีวิตแหละสังขาร 

เจ้าหนีตายวายชนม์ได้ท่ีไหนกัน 

ในชีวิตมนุษย์นั้นน้อยนัก 

อย่าช้าชักจะเกินการณ์สุดแก้ไข 

อย่าให้ความตายมาเยือนแล้วเราจากไป 

จะไม่มีใครช่วยเจ้าได้หรอกหลานยา 

  

 ยามเจ้ามีชีวิตเจ้าไม่คิดสร้างกรรมดี 

เจ้าจะมีบารมีเกิดขึ้นได้จากไหนเล่า 

เจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แสนดีเลิศ 

เป็นสัตว์ผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ท้ังผอง 

ขอให้เจ้าจงหม่ันใคร่ได้ตริตรอง 

ตามทํานองของนักปราชญ์ศาสตร์ยิง่ใหญ่ 

เจ้าเป็นใผ  ใผเป็นเจ้า  จงไตร่ตรอง 



๓๖ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

 เจ้าเกิดมาจากท้องพ่อแม่ของเจ้านี ้

เจ้าจะมาสร้างความชั่วหรือความดี 

เมื่อเจ้าตายไปเป็นผี 

เจ้าจะไปรอส่วนบุญจากใครกัน 

ยามอยู่เป็นมนุษย์ไม่คิดจะสร้าง 

หาหนทางเสบียงไปในเมืองผี 

เจ้าเลือกสร้างทําแต่กรรมท่ีไม่ดี 

เมื่อเจ้าไปเป็นผีเจ้าจะร้องจนระทม 

  

 บอกลูกเอ๋ยหลานรักจงฟังข้า 

ให้หม่ันสวดมนต์ภาวนาไว้เถิดเอ๋ย 

บุญกุศลอย่าได้ละเลย 

ชาตินี้เอ๋ยมีกรรมนํามาเจอ 

เป็นกรรมดีควรสะสมอารมณ์อยู่ 

ให้จับตัวรู้มีสติอย่าวางเฉย 

เราจะคิดอ่านทําอะไรแต่ละส่ิงเอย 

อย่านิ่งเฉยพิจารณาตัวสติดําริตาม 
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  เมื่อเรารู้เท่าทัน  ทันเท่า  เจ้ากิเลส 

เฝ้าสังเกตดวงจิตท่ีเศร้าหมอง 

เมื่อรู้แล้วจงรับเอาไว้ให้เป็นกอง ๆ 

กิเลสท้ังผองไม่สามารถชนะเรา 

ท่ีเราตกเป็นขี้ข้าของกิเลส 

เราคอยสังเกตว่าเราเผลอใจไปกับมันใช่ไหม 

ถ้าเรารู้แล้วเรารับไม่จับมัน 

รู้เท่าทันกิเลสร้ายในอารมณ์ 

  

 อยากจะเป็นคนดีมีศีลธรรมนําไปเกิด 

จําไว้เถิดลูกหลานหล้าท้ังหลายเอ๋ย 

จงหม่ันรักษาศีลเป็นสะพาน 

ใช้หน่อทานเป็นเสบียงลําเลียงส่ง 

ภาวนาให้เกิดเป็นปัญญาย่ิงยวด 

แล้วหม่ันตรวจดูตัวเองว่าเลวหรือชั่วแค่ไหน 



๓๘ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

 เมื่อรู้แล้วให้ทําขึ้นแต่ส่ิงที่ดี 

อย่าไปมัวชี้หลงทางกิเลสท้ังหลาย 

พระนิพพานอยู่ไม่ใกล้อยู่ไม่ไกล 

ถ้ารู้จักไปแน่นอน 

เราย่อมถึงพระนิพพานเมืองแก้ว 

ถางทางแล้วโดยพระชินสีห์ 

จงไตร่ตรองควรสร้างแต่กรรมดี 

สะสมบุญบารมีเดินทางเข้าสู่พระนิพพานเอย.... 

 

  

หลวงปู่ทองดี  อนีโฆ  

มิถุนายน  ๒๕๔๙ 
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จิตลงสู่ภวังค์ 
พระธรรมเทศนา โดย 

พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองด ี อนีโฆ)  

สิงหาคม  ๒๕๕๑ 
 

 จงพยายามตั้งใจฟังนะลูกหลานท้ังหลายเอ๋ย   

ยมหัง สวากขาตัง ภะคะวะตา ธัมมัง สะระณังคะโต  

นี่พระธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาไว้ดีแล้ว

เหล่าใด ขอให้ลูกหลานท้ังหลายจงถึง จงระลึกเป็นท่ีพึ่ง กําจัดภัย 

ได้จริง เราก็จงปฏิบัติบูชา    

ท่ีเราเรียกกันว่าภาวนา ภาวนาเป็นชื่อแห่งความเพียร 

ท่ีลูกหลานทุกคนท่ีได้นับถือพระพุทธศาสนา จะได้น้อมนํามา

ปฏิบัติ ได้ถือเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างดีย่ิง ไม่มีข้อ

ปฏิบัติอื่นดียิ่งขึ้นไปกว่าการปฏิบัติภาวนา 

ภาวนานี้ถ้าเรามาดู มาพิจารณาในสัมมัปธาน ๔ คือ  



๔๐ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

 ๑. ปหานปธาน คือการเพียรสละบาป อกุศลกรรม

ท้ังหลาย ท่ีมามีอยู่ในจิตมีอยู่ในใจของพวกเรา ให้ขาดจาก

สันดานอุปนิสัย กิเลสท้ังหลายให้มันหมดส้ินสูญไป   

 ๒. สังวรปธาน คือเราเพียรสํารวม ระวังรักษาไม่ให้

บาป อกุศลกรรมเกิดขึ้นในนิสัย ในสันดานของพวกเราได้ 

 ๓. ภาวนาปธาน เพียรพยายามภาวนาให้บุญกุศล 

เกิดขึ้นในสันดานของเราให้เป็นปกตินิสัย   

 ๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาบุญกุศลท่ีเราได้ทํา ท่ี

เราได้ดําเนินแล้ว เราได้ทําให้เกิดข้ึนแล้ว ไม่ให้เส่ือมสูญ

อันตรธานหายไปจากจิต หายไปจากใจของเรา นี่เป็นข้อปฏิบัติดี 

ปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนาอย่างดีย่ิง ไม่มีข้อปฏิบัติอื่นท่ีจะ

ดีย่ิงขึ้นไปกว่านี้แล้ว   

 ลูกหลานท้ังหลายเอ๋ย พุทธบริษัทท้ัง ๔ นี่ จะละ จะ

เว้นมิได้ เราเป็นพุทธมามะกะจําเป็นอย่างย่ิง หรือจําเป็นอย่าง

มากท่ีต้องบําเพ็ญ ต้องภาวนาให้ได้ตลอดทุกคน เพื่อจะได้

เป็นไปเพ่ือพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารน้ี เราจะได้เข้าถึงพระ

อมฤตมหานครนฤพานอันย่ิงใหญ่ หรือเราจะได้มี หรือเราจะ
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ได้เห็น หรือเราจะได้สําเร็จในมรรค ผล ธรรมะวิเศษ บรรลุ

ปฏิสัมภิทาญาณ มีปัญญาแตกฉานในห้องพระไตรปิฎก ด้วย

การบําเพ็ญภาวนาปธานนี้ท้ังนั้น   

ถ้าเราไม่บําเพ็ญภาวนาน้ีแล้ว ก็ไม่เป็นไปเพ่ือพ้นจาก

กองทุกข์ในวัฏสงสาร คือเราย่อมไม่ถึงฝั่ง เราย่อมไม่สําเร็จ

ประโยชน์ เราไม่มีความสําเร็จในพระนิพพานได้เป็นอันขาด 

อนึ่ง การภาวนาน้ีเป็นยอดแห่งข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หรือบุญ

กุศลท้ังหลาย พุทธบริษัทท้ัง ๔ เม่ือมีการให้ทาน รักษาศีล ให้

ของท่ีบริสุทธ์ิ ให้ของท่ีดีแล้ว จําเป็นต้องมีการบําเพ็ญภาวนา 

ให้ เกิดเป็นปัญญา หรือแม้แต่เราภิกษุ สามเณร เ ม่ือได้

อุปสมบทบวชเข้ามาแล้ว ก็ต้องบําเพ็ญภาวนาท้ังส้ิน ภาวนา

เป็นยอด ยอดอะไร ยอดบําเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา ให้ถึง

พร้อมด้วยความไม่ประมาท   

ถ้าเรามาดูคําว่า “ภาวนา” แปลว่าอะไร   

ภาวนา แปลว่า การทําให้เกิด ให้มี ให้เป็น คือการทํา

กาย วาจา ใจ ให้เป็นศีล ให้เป็นสมาธิ ให้เป็นปัญญา หรือทํา

ให้กิเลสท่ีมันมีอยู่ในขันธสันดานของตัว ของใจ ของเราเองน้ี ท่ี
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เราว่า เราเป็นปุถุชนเพื่อจะให้สําเร็จ เกิดเป็นพระอริยบุคคลใน

พระพุทธศาสนาได้ หรือมิเช่นนั้นแล้ว เราก็จะกระทําให้ขันธ

สันดานของตัวเองน้ีเป็นพระโพธิสัตว์ ให้ได้ตรัสรู้ในอนาคตท่ี

เราปรารถนาว่า ขอให้เราได้เกิด กําเนิดเป็นพระอนุตตรสัมมา

สัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์ใดในโลก

น้ี นับว่าการกระทําให้เป็นไปในพระธรรมวินัยท้ัง ๘๔,๐๐๐ 

พระธรรมขันธ์ทีเดียว   

ประเภทแห่งการภาวนานั้น ถ้าเรามาพิจารณาแล้ว เรา

แบ่งไปได้หลายชั้น หลายประการ แต่ท่ีจะพูดนี้ คือ   

๑. สมถภาวนา สมถภาวนาน้ันคืออะไรคือการทําใจ

ให้มีสติ ให้มีสัมปชัญญะ สงบจากกามารมณ์ ตั้งม่ันเป็นสมาธิ

ภาวนา 

๒ .  วิ ปัสสนาภาวนานั้น  คือการทําใจให้ มีสติ  มี

สัมปชัญญะ และมีสมาธิบริบูรณ์แล้ว ให้เกิดมีปัญญา   

ในเบ้ืองต้นน้ีจะขอกล่าวถึงเรื่องสมถภาวนาเสียก่อน 

จึงจะกล่าวถึงเรื่องวิปัสสนาภาวนาทีหลัง   
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ถ้าเราได้ดูในคัมภีร์ ในพระอภิธรรมสังคหะ พระอนุถา-

จารย์เจ้า ได้แยกการปฏิบัติภาวนาไว้ ๓ อย่าง ๓ ประการ

ด้วยกัน คือ  

๑. การบริกรรมภาวนา การบริกรรมภาวนาน้ันคือ

อะไร เวลาเรานั่งกรรมฐานก็ดี นั่งภาวนาก็ดี เรายึดบทภาวนา

เป็นคําภาวนา อย่างสมมุติ บทพุทโธก็ดี สัมมาอรหังก็ดี นะมะ

พะทะก็ดี ตายแน่ก็ดี เราจะใช้คําบริกรรมบทหน่ึงบทใดเป็น

อารมณ์ในขณะที่เราภาวนา นี่เรียกว่า บริกรรมภาวนา   

๒. อุปจารภาวนา คือจิตท่ีมันตั้งม่ันแล้ว เป็นอุปจาร

สมาธิ เม่ือจิตตั้งม่ันเป็นอุปจารสมาธิเกิดข้ึนแล้ว เราก็ไม่ต้อง

ไปยึดที่องค์ภาวนา หรือบริกรรมภาวนา   

เราก็พิจารณาส่ิงท่ีมันเกิด ส่ิงท่ีมันเห็น ส่ิงท่ีมันรู้ ว่า

เกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดับไป ไม่มีอะไรแน่นอน แล้วมันก็เกิดเป็นอัปป

นาภาวนา คือจิตตั้งม่ันเป็นอัปปนาสมาธิ 

พิจารณาเกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดับไป แล้วจนจิตมาวางต้ังม่ัน

เป็นเอกัคคตารมณ์ จนจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้ว นั่นคืออัปปนา

ภาวนา   
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ในเร่ืองสมถภาวนาน้ัน มีวิธีปฏิบัติละเอียดหลายเร่ือง

หลายราว แต่ละข้อ แต่ละเนื้อความนั้น ถ้าเราจะให้รู้ ให้เข้าใจ  

มันก็คงจะพูดมากพูดมาย แต่ท่ีจะพูดนี้คือ   

สมถะ คือ อะไร  

พระสมถกรรมฐานท้ัง ๔๐ ประการ รวบรวมแล้วและ

รวบลงแล้ว ก็คืออุบาย คือการภาวนาให้จิตเป็นสมาธิ   

เม่ือกล่าวถึงเร่ืองจิตเป็นสมาธิ ดําเนินถูกในหนทาง

อริยมรรค อริยผลแล้ว  ก็เป็นอันถูกต้องแล้ว ในพระสมถกรรม

ฐานท้ัง ๔๐ ประการ   

ประการที่ ๑ น้ัน พระสมถกรรมฐานท้ัง ๔๐ ประการ

เหล่าน้ี มีอาจารย์บางจําพวกสอนคณะสายานุศิษย์ของตน ให้ข้ึน 

พระสมถกรรมฐานท้ัง ๔๐ ประการเป็นห้องๆ ไปจนครบท้ัง 

๔๐ ห้อง ๔๐ พระกรรมฐาน กระทําให้ศิษยานุศิษย์ท้ังหลาย

เข้าใจผิดและถือเป็นถูก คือถือเอาว่าพระกรรมฐานท้ัง ๔๐ 

ห้องนั้น ใครได้ข้ึนห้องไหนก็ได้แก่ห้องนั้น ไม่ได้ครบท้ัง ๔๐ 

ห้อง ถ้าต้องการให้ครบท้ัง ๔๐ ห้องนั้น ต้องขึ้นไปทีละห้อง ละ

ห้อง จนครบทั้ง ๔๐ ห้อง จึงจะเรียกว่าได้พระกรรมฐาน ๔๐ 
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ประการ เป็นการสอนผิดและเข้าใจผิด ถือผิดเป็นถูกจากพระ

บรมศาสดาเป็นอย่างยิ่ง   

ความจริงพระธรรมวินัยท้ัง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์น้ี 

เป็นธรรมะแท่งเดียวกันท้ังหมดท้ัง ส้ิน องค์สมเด็จพระ

สัพพัญญูบรมครูเจ้าของเราน้ัน พระองค์ทรงเป็นวิภัชวาที คือ

พระองค์ทรงจําแนกขันธ์ ๕  คําว่าขันธ์ ๕ คือกายกับใจ ในตัว

ของมนุษย์คนเดียวเท่านั้น เป็นท้ังพระธรรม เป็นท้ังพระวินัย 

ครบจํานวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ รวมกันเข้าก็เป็นพระ

ธรรมแท่งเดียวกันท้ังส้ิน   

เ ม่ือพระธรรมวินัยเป็นธรรมแท่งเดียวกันอยู่แล้ว 

อาจารย์บางจําพวกมาสอนให้แตกต่างออกไปเป็นห้อง ๆ ไม่

สอนให้รวมเป็นแท่งเดียวกัน ชื่อว่าสอนผิดจากองค์พระบรม

ครูของเราอย่างยิ่ง   

ประการที่ ๒. นั้น นักปฏิบัติใหม่ๆ ท้ังหลาย ย่ิงไม่รู้ท้ัง

ภูมิแห่งจิต อาจจะตัดสินไม่ได้ว่า สมถกรรมฐานเพียงแค่ไหน  

เมื่อไหร่จะถึงวิปัสสนากรรมฐานสักทีหนึ่ง 
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คร้ันได้นั่งภาวนา นั่งปฏิบัติกรรมฐานแล้ว บังเกิดมี

ความรู้นิดๆ หน่อยๆ ก็เข้าใจว่า ตนได้วิปัสสนาญาณเสียแล้ว ก็

เป็นผู้หลงผิดติดอยู่ในสมถกรรมฐานตลอดไป   

เนื่องด้วยเหตุ น้ี  จึง จําเป็นท่ีจะต้องพูดกล่าวเร่ือง

เนื้อความย่อๆ ของสมถกรรมฐานไว้ดังต่อไปน้ี องค์สมเด็จพระ

พิชิตมารบรมครูเจ้า เม่ือพระองค์ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมา

สัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้าข้ึนในโลกแล้วน้ี พระองค์ย่อม

ทรงรู้แจ้งว่า เวไนยสัตว์ท้ังหลายล้วนเป็นผู้หลงข้องอยู่ใน

วัฏสงสาร ไม่เห็นหนทางพระนิพพาน จึงเอาตนให้พ้นจากทุกข์

ไม่ได้   

เ ม่ือพระองค์ทรงพระมหากรุณาโปรดเวไนยสัตว์

ท้ังหลายให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสาร จึงจําเป็นต้องเตือน 

จึงจําเป็นต้องถนอมน้ําใจของเวไนยสัตว์ท้ังหลายให้สงบจาก

เคร่ืองข้องท้ังหลายเหล่าน้ัน และพระองค์ก็ทรงรวมเข้าสู่วิธี

หนทางพระนิพพาน ซึ่งเป็นหนทางเอกในโลก ไม่มีหนทางอ่ืน

ย่ิงขึ้นไปกว่า เพราะเป็นทางอันเกษมจากโยคะท้ังปวง   
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วิธีหรือกุศโลบาย ท่ีพระองค์ทรงตะล่อมเอาจิตให้สงบ

จากเคร่ืองข้องกิเลสท้ังหลาย ลงเข้าสู่วิธีหนทางหาทางเข้าสู่

พระนิพพานน่ีแหละ เป็นวิธีท่ีสําคัญท่ีสุด  จึงจําเป็นต้องทรง

พระมหากรุณา พระองค์ทรงตรัส ทรงเทศนา ทรงส่ังสอนให้

เจริญเป็นสมถกรรมฐาน ๔๐ ประการ บทหนึ่งบทใดเฉพาะ

เป็นท่ีสบายแก่อารมณ์จริต แก่จิตหรือนิสัยของบุคคลเหล่านั้น 

ไม่ใช่ให้ข้ึนเป็นห้องๆ ไปจนครบ ๔๐ ห้องแห่งพระสมถกรรมฐาน   

เม่ือเราได้ปฏิบัติพระสมถกรรมฐานเป็นท่ีสบายแก่

อารมณ์แก่จริตของตนแล้ว พระองค์ก็ทรงพระมหากรุณาตรัส

เทศนาส่ังสอนโปรดให้เรานั่งภาวนา วิธีนั่งภาวนานั้นเราก็

กระทําอยู่ได้ด้วยหลายวิธี มีแจ้งอยู่ในบทนั่งสมาธิ ถ้าเรา

เข้าใจในการปฏิบัติจะยืน เดิน นั่ง นอนให้เรามีสติพิจารณาอยู่

ตลอด ข้อท่ีนักปฏิบัติใหม่ท้ังหลาย จะพึงพิจารณาดูว่า  

สมถกรรมฐานเพียงแค่ไหน เม่ือไหร่จะถึงวิปัสสนากรรมฐาน

สักที ข้อน้ีขอให้ลูกหลานท้ังหลาย ได้พิจารณาในวิธีปฏิบัติ

ภาวนา ซึ่งจะกล่าวต่อไป   
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เ ม่ือลูกหลานท้ังหลายในพระพุทธศาสนาน้ี  เ ม่ือ

ลูกหลานทุกคนเป็นผู้มีศีล เป็นผู้ท่ีละ มีวัตร วัตรคือข้อปฏิบัติ

พร้อมบริบูรณ์และมีธรรม   

ธรรมซึ่งมีอุปการะมาก เป็นท่ีเจริญอยู่ เป็นผู้ตั้งอยู่ จึง

เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองมาก 

ธรรมมีอุปการะมากมีหลายประการ แต่ท่ีจะกล่าวในท่ีน้ี 

จะกล่าวให้ลูกหลานได้ฟังย่อๆ ว่า   

๑. จงเป็นคนพึงเป็นผู้ไม่ประมาท ซึ่งเป็นบทธรรมอัน

ไม่ตาย ถ้าเราไม่ประมาทแล้วธรรมท้ังหลายนั้น ย่อมไม่ตาย

จากจิตจากใจของเราอย่างแน่นอน   

๒. เป็นผู้มีสติเฉพาะหน้าเสมอ เพราะถ้าเรามีสติตั้ง

ม่ันอยู่ในจิตในใจของเราน้ี เราก็จะไม่เผลอไผลไปในส่ิงอ่ืนเป็นแน่

แท้ กิเลสอะไรเข้ามา เราก็รู้เท่าทันส่ิงเหล่านั้น 

๓. พึงเป็นผู้มีสัมปชัญญะ คือรู้จิตเสมอ ว่าจิตใจของ

เราน้ี ตอนน้ีมันปล่อยไปตามกระแสอารมณ์ กระแสแห่งกิเลส

ท้ังหลายแล้วรึเปล่า   
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ธรรม ๓ ประการเหล่าน้ี เป็นธรรมอุปการะมาก ท่ีนัก

ปฏิบัติย่อมเจริญอยู่ในใจให้เป็นนิจ อันน้ีถ้าเรามาพิจารณา

แล้ว อุปภาพเป็นภาคเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติ   

การปฏิบัตินั้นลูกหลานท้ังหลายพึงประกาศปฏิญาณตน 

มีความเข้าถึง ไม่มีความลังเลสงสัย ในพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ แล้วเราก็กราบพระ ไหว้พระเสร็จแล้ว ก่อนเราจะเจริญ

ภาวนา ขอให้ลูกหลาน จงเจริญต้ังม่ัน เอาพรหมวิหาร ๔ นั้น 

มาตั้งอยู่ในจิตในใจของเราให้ได้เสียก่อน   

เม่ือเราเอาพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 

อุ เบกขา  มาตั้ งอยู่ ในใจแล้วนี่  ขอให้ ลูกหลานท้ังหลาย  

จงพยายามนึกถึงพระพุทธพจน์ คือโอวาทท่ีพระพุทธองค์ทรง

สอนแก่อริยสาวกท้ังหลายว่า ในพระธรรมวินัยน้ี การกระทํา

กรรมฐาน คือการนั่งปฏิบัติภาวนา มีการสละลมเป็นอารมณ์

ย่อมได้สมาธิ ได้ความที่จิตมีธรรมชาติเป็นหนึ่ง   

ดังน้ี การนั่งภาวนานั้นตามท่ีเราเข้าใจว่า ท่านสอนให้

เราน่ังขัดสมาธิ เอาขาเบ้ืองขวาวางทับขาเบ้ืองซ้าย มือเบ้ือง

ขวาวางทับมือเบ้ืองซ้าย แล้วเราก็พึงตั้งกายให้ตรง คืออย่าให้
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นั่งก้มนัก เป็นคนหน้าคว่ําหน้าต่ําไม่ดี และอย่าน่ังให้เงยหน้า

นัก เป็นคนหน้าสูงเกินไปไม่พอดีพองาม ท้ังอย่าให้เอียงไปทาง

ข้างซ้ายข้างขวา ข้างหน้าข้างหลัง ตั้งตัวให้เท่ียงตรงจริงๆ อย่า

กดและอย่าข่มอวัยวะแห่งหนึ่งแห่งใดในร่างกาย ให้ลําบากกาย

เปล่าๆ พึงวางกายให้สบายเป็นปกติเรียบร้อย 

ข้อท่ีตั้งกายให้ตรงน้ี เรามาพึงดูรูปพระพุทธรูปหรือรูป

พระพุทธเจ้า เรามานั่งกรรมฐานเป็นตัวอย่าง เม่ือเรานั่งตัว

ตรงดีแล้ว เราก็พึงตั้งจิตให้ตรง คือตั้งสติลงตรงหน้ากําหนดรู้

ซึ่งจิตเฉพาะหน้า ไม่ส่งจิตให้มันฟุ้งซ่านไปเบ้ืองหน้าท่ียังมาไม่

ถึง หรือในอนาคตกาลอันยังมาไม่ถึงท้ังหลาย และไม่ให้

ฟุ้งซ่านส่งไปในเบ้ืองหลัง คือเมื่ออดีตอันล่วงไปแล้ว เพราะ

เป็นอันล่วงไปแล้ว ท้ังไม่ให้ฟุ้งซ่านไปในเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง  

เบ้ืองซ้าย เบ้ืองขวา ท้ังไม่ให้ฟุ้งซ่านไปในทางตา ทางหู ทาง

จมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ ทางใดทางหน่ึง พึงเป็นผู้มีสติ

กําหนดจิตรวมเข้าต้ังไว้ในจิต จนกว่าจิตจะเป็นเอกัคคตา จิต

คือเป็นหนึ่งเดียว 
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คําว่า “จิต” นั้น จิตเป็นผู้รู้โดยธรรมชาติ เป็นแต่เพียง

สักว่ารู้ คือรู้สึก รู้นึก รู้คิด รู้ร้อน รู้เย็น รู้ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง 

แล้วรู้ดมกล่ิน ล้ิมรส สัมผัสถูกต้อง ส่ิงสารพัดท้ังปวงไม่รู้จัก

พินิจพิจารณา ไม่รู้จักตัดสินอะไรไม่ได้ท้ังนั้น จึงเป็นอันว่าไม่

รู้จักดี ไม่รู้จักชั่ว ไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูก   

ส่วนตัวสตินั้นเป็นตัวผู้รู้ มีอํานาจอยู่เหนือจิต สามารถ

รู้เท่าทันจิต และรู้เร่ืองของจิตได้ดี ว่าเวลาน้ีจิตดี เวลาน้ีจิตไม่

ดี ตลอดมีความสามารถทําการปกครองจิตของเราให้ดีได้

จริงๆ    

ลูกหลานท้ังหลายท่ีได้มาปฏิบัติในพระพุทธศาสนาน้ี 

พึงกําหนดเอาตัวผู้รู้มีอํานาจอยู่เหนือจิตนั้น มาตั้งลงตรงหน้า

เป็นสติ ทําหน้าท่ีกําหนดรู้ซึ่งจิต และรวมเอาดวงจิตเข้าตั้งไว้

ในจิต พยายามจนกว่าจิตจะรวมเป็นหนึ่ง ท่านจึงจะเป็นผู้มีสติ 

มีสัมปชัญญะพร้อมบริบูรณ์ในขณะเดียวกัน 

วิธีรวมจิตเข้าตั้งไว้ในจิตนั้น การสํารวมเอาจิตเข้าตั้งไว้

ในจิตได้นั้น ถือว่าเป็นการดี ลูกหลานท้ังหลาย แล้วเราก็

พยายามสํารวมระวังไม่ให้ จิตฟุ้งซ่านไปในท่ีท้ังปวงด้วย
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ประการดี เราท่านท้ังหลายนี่สํารวมระวังรักษา รอบคอบในท่ี

ท้ังปวงแล้ว ย่อมเป็นผู้พ้นจากทุกข์ท้ังปวงดังนี้   

วิธีรวมจิตนั้น พึงเป็นผู้มีสติตั้งไว้เฉพาะหน้า กําหนดรู้

ซึ่งจิต ซึ่งเป็นตัวผู้รู้โดยธรรมชาติ ท่ีรู้สึก รู้นึก รู้คิดอยู่เฉพาะ

หน้า และพึงพิจารณาหรือระลึกในใจว่า พระพุทธเจ้าของเรา

อยู่ในใจ พระธรรมเจ้าของเราอยู่ในใจ พระอริยสงฆ์ท้ังหลาย

อยู่ในใจของลูกหลานทุกคน   

เม่ือพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์อยู่ในใจของ

ลูกหลานท้ังหลายเหล่าน้ีแล้ว พวกเราก็ไม่ต้องกังวลวุ่นวาย

อะไร แล้วก็ไม่ต้องส่งใจไปสู่ท่ีอ่ืน เราต้องพยายาม เราจะต้อง

ทําความตกลงกําหนดเอาแต่ใจของเราดวงเดียวเท่านี้ให้ได้   

เม่ือเราตกลงดังน้ี พึงตั้งสติลงตรงหน้า กําหนดเอาตัว

ผู้รู้ คือจิตเฉพาะหน้าแล้วให้เรานึกคําบริกรรมภาวนากรรมฐาน

บทหนึ่งบทใดท่ีพูดตั้งแต่ตอนต้น ซึ่งเป็นท่ีสบายแก่จิตของตัว

เราเอง  บริกรรมภาวนาสืบต่อไปก่อน   

แต่จะนึกถึงคําบริกรรมหรือก่อนท่ีเราจะนั่งภาวนา 

บริกรรมภาวนาก็ดี พึงระลึก พึงดูให้รู้แน่เสียก่อนว่า สติได้
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กําหนดจิตถูกแล้วหรือยัง เม่ือรู้ว่าสติได้กําหนดจิตถูกแล้ว แต่

จิตยังไม่สงบและยังไม่รวม พึงตรวจดูจิตต่อไปว่า จิตท่ียังไม่

รวมเป็นเพราะเหตุใด เป็นเพราะจิตของเรายังไม่ตกลงเชื่อม่ัน

ต่อคุณพระรัตนตรัยอย่างนั้นหรือ หรือจิตของเรายังฟุ้งซ่านไป

ตามกระแสอารมณ์ความคิดต่างๆ    

ถ้าจิตของเราตกลงเชื่อม่ันต่อคุณพระรัตนตรัยว่า พระ

พุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยู่ในใจของเราน้ีจริงแล้ว ก็เป็นอัน

นึกคําบริกรรมภาวนาได้ทันทีหรือได้แล้ว   

แต่ถ้าเรายังไม่ตกลงและไม่เชื่อม่ันต่อคุณพระรัตนตรัย

ว่ามีในใจของเราจริงรึเปล่า ก็นึกคําบริกรรมภาวนาไม่ได้ ถึงแม้

นึกไปใจมันก็ไม่สงบ และมันก็ไม่รวมเป็นหนึ่งลงได้สักทีหนึ่ง   

เราจําเป็นต้องพิจารณาให้รู้ ให้รอบคอบเสียก่อนว่า 

จิตของเราคิดไปตามอารมณ์อะไร ในอารมณ์ท่ีจิตคิดไปนั้น  

เป็นอารมณ์ท่ีน่ารัก หรือเป็นอารมณ์ท่ีหน้าเกลียดหน้าชัง เม่ือ

เรารู้ว่าจิตของเราติดอยู่ในความรักก็ดี หรือติดอยู่ในความ

เกลียดความชังก็ดี ให้เราพิจารณาเถอะว่า จิตของเรานั้นเป็น
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จิตท่ีลําเอียง จึงไม่ตกลงและไม่สงบ เม่ือทราบความจริงดังน้ี

แล้ว  ให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังต่อไปนี้ คือ 

๑. จงรวบรวมสติให้ลงไปตรงกลาง  กําหนดเอาดวง

จิตของเราน้ัน เข้ามาตั้งไว้เป็นกลาง ทําความรู้เท่าส่วนท้ัง ๒ 

ส่วน  คือรู้เท่าท้ังส่วนความรัก ท้ังส่วนความเกลียด ให้เราตั้งตรง

แน่วแน่อยู่ท่ีเฉพาะหน้า   

เม่ือมีสติเป็นกลาง จิตก็ย่อมเป็นกลาง เม่ือจิตเป็น

กลางแล้ว และได้ทําความรู้เท่าส่วนท้ัง ๒ น้ี จงรวมเอาจิตเข้า

มาตั้งไว้เฉพาะหน้า ท้ังให้เราได้พิจารณา และแลให้เห็นคุณ

ของพระรัตนตรัย ให้จิตเรานั้นปราศจากนิวรณ์ แล้วเราก็วาง

จากอารมณ์ดี เราก็มานึกถึงบริกรรมคําภาวนาบทหนึ่งบทใดก็

ได้ ท่ีมันจะสบายแก่ตัวเราเอง ให้เราว่า เร่ิมต้นนั้น ให้เราว่า  

พุทโธ ธัมโม สังโฆ สัก ๓ เท่ียวก่อน แล้วเราก็ลดลงเอาคํา

เดียวว่า พุทโธ หรือบทหนึ่งบทใด อะไรก็ได้เป็นอารมณ์ นึกอยู่

แต่ในใจ ไม่ต้องออกปากคือไม่ให้มีเสียง มีสติจดจ่อต่อจิต

จริงๆ จนจิตลงสู่ภวังค์   
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เม่ือจิตของเราตกลงสู่ภวังค์เองแล้วนี่ มันก็จะหยุดคํา

บริกรรมนั้นเอง และเราต้องมีสติตามกําหนดเอาจิตในภวังค์ให้

ตั้งม่ันเป็นสมาธิต่อไป   

วิธีกําหนดรู้จิตตกลงสู่ภวังค์เองนั้น ในเบ้ืองต้นเราจะ

กล่าวถึงว่าเรื่องภวังค์ แล้วจึงจะกล่าวถึงเร่ืองวิธีกําหนดรู้ซึ่ง

จิตตกลงสู่ภวังค์เองให้ได้ทีหลัง   

คําว่า “ภวังค์” แปลว่าจิตดวงเดิม  คือจิตเม่ือแรกเข้า

สู่ปฏิสนธิในท้องของแม่เราเองแล้วนี่ จิตตั้งภวังค์ข้ึนเป็นตัวภพ  

เหตุนั้นจิตท่ีตกลงสู่ภวังค์แล้ว จึงเรียกว่าจิตดวงเดิม 

ถ้าเรารู้จักหน้าท่ีของจิตในเวลาอยู่ในภวังค์น้ี จิตมี

หน้าท่ีในการสร้างภพ คือสืบต่ออายุให้เจริญรุ่งเรืองไม่ทําการ

รับรู้  รับเห็นในทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกายท้ัง

ภายนอก   

มนุษย์ทุกคน เม่ือเข้าสู่ปฏิสนธิในท้องของแม่ จิตตั้ง

ภวังค์ขึ้นเป็นตัวภพแล้ว จึงได้ไปเกิดเป็นชาติ เป็นมนุษย์ขึ้นมา   

ในท่ีน้ีประสงค์จะแสดงชื่อคําว่า “ภวังค์” ให้ลูกหลาน

ท่ีปฏิบัติได้ทราบไว้ท้ัง ๔ ชื่อ ในลําดับแห่งขณะจิตนั้น   
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๑. ขณิกภวังค์ จิตอยู่ในภวังค์ ปล่อยให้อารมณ์ล่วงไป

เปล่าๆ    

๒. ภวังคจลนะ คือจิตเคล่ือนไหวตัวจะออกจากภวังค์   

๓. ภวังคุปัจเฉทะ จิตขาดจากความไหวๆ ตัว   

๔. ปัญจทวาราวัชชนะ คือจิตออกสู่ทวารท้ัง ๕ จิต

ใคร่ครวญในอารมณ์ จิตน้อมรับอารมณ์ จิตท่ีตกลงจะถือเอา

อารมณ์ จิตกามาพจรไว้เนื่องๆ กันไปอีก   

จิตรับเอาอารมณ์ได้สําเร็จตามความปรารถนา แล้วก็จิต

ตกลงสู่ภวังค์เดิมอีก 

เร่ืองภวังค์จิตกับเร่ืองขณะจิต ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นจิตของ

สามัญมนุษย์ท่ัวไปในโลกที่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติ   

พระพุทธศาสนาของเราก็เหมือนกัน ถ้าคนไม่ปฏิบัติก็

เป็นอยู่อย่างนั้น   

อนึ่งเร่ืองจิตท่ีออกจากภวังค์และตกเข้าสู่ภวังค์ดังข้อท่ี

กล่าวมาแล้ว ท่ีพูดให้ฟังแล้ว เป็นเรื่องท่ีจิตออกเร็วเข้าเร็วมาก

ท่ีสุด และออกอยู่ทุกเวลาเข้าอยู่ทุกเวลาท่ีกระพริบตา จน

สามัญมนุษย์ท้ังหลาย ไม่สามารถตามรู้ได้ทัน   



 ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒน์วรสถิตย ์(อุดร ฐานุตฺตโร)  | ๕๗ 

แม้นัยน์ตาเมื่อดูส่ิงของอันหนึ่ง ๆ แล้ว จะส่ายสายตาไป

ดูส่ิงอ่ืนอีก จิตก็ต้องเข้าสู่ภวังค์ก่อน แล้วออกจากภวังค์ จึงดู

ส่ิงอ่ืนต่อไปได้ เป็นการรวดเร็วจนเราไม่รู้สึกว่า ออกเม่ือไหร่

เข้าเมื่อไหร่   

นักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาน้ี มีประสงค์จะทําจิตให้

เป็นสมาธิ มีปัญญาปรีชาญาณรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรม

วินัย จึงจําเป็นต้องกําหนดให้รู้จิตท่ีตกลงสู่ภวังค์เอง   

วิธีกําหนดให้รู้จิตท่ีตกลงสู่ภวังค์เองนั้น พึงมีสติกําหนดให้

รู้จิต ในเวลาท่ีเรากําลังนึกถึงคําบริกรรมภาวนาอยู่นั้น คร้ัน

เม่ือเรามีสติกําหนดจดจ่อต่อคําบริกรรมภาวนาจริงๆ แล้ว จิต

ของเราก็ย่อมจดจ่อต่อคําบริกรรมด้วยกัน เม่ือจิตจดจ่อต่อคํา

บริกรรมอยู่แล้ว จิตย่อมตั้งอยู่ในความเป็นกลางๆ   

เม่ือจิตเป็นกลางๆ จิตย่อมวางอารมณ์ภายนอก เม่ือจิต

วางอารมณ์ภายนอกหมดแล้ว จิตย่อมตกลงสู่ภวังค์เอง   

เม่ือจิตตกลงสู่ภวังค์ย่อมแสดงอาการให้รู้สึกได้ทุกคน

ตลอดไป คือแสดงให้รู้สึกว่า ลมวูบวาบลงท้ังแรงก็ดี หรือ

แสดงให้รู้สึกว่าสงบนิ่งแน่ลงถึงท่ีแล้ว สว่างโล่งเยือกเย็นอยู่ในใจ 
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จนลืมภายนอกหมด ลืมตนลืมตัว หรือลืมคําบริกรรมภาวนา

อย่างนี้เป็นต้น 

แต่บางคนก็ไม่ถึงกับลืมภายนอก แต่ก็ย่อมรู้สึกว่าเบา

กายเบาใจ เยือกเย็นเป็นท่ีสบายเฉพาะภายในเหมือนกันทุกคน   

องค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงรับรองการเบากายเบา

ใจนี้ว่า   

๑. การเบากายเบาใจ   

๒. การอ่อนหวานพร้อมทั้งกายท้ังใจ 

๓. ความสงบพร้อมท้ังกายท้ังใจ   

๔. เท่ียงตรงพร้อมท้ังกายท้ังใจ   

๕. ควรแก่การกระทําพร้อมท้ังกายท้ังใจ   

๖. คล่องแคล่วสะดวกดีพร้อมท้ังกายท้ังใจ   

และระงับทุกขเวทนาต่างๆ คือระงับความเหน็ดความ

เหนื่อย ความหิวท้ังปวง ตลอดความเจ็บปวดทุกประการ  

ก็ระงับกลับหายไปพร้อมกัน รู้สึกได้รับความสบายกายสบายใจ 

ปลอดโปร่งภายในใจขึ้นพร้อมกันทีเดียว   



 ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒน์วรสถิตย ์(อุดร ฐานุตฺตโร)  | ๕๙ 

เมื่อรู้สึกดังข้อท่ีกล่าวมาแล้วท้ังส้ิน  ให้เราพิจารณาหรือ

แม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งคือ รู้ว่าจิตตกภวังค์แล้ว ให้หยุดคํา

บริกรรมภาวนาที่นึกอยู่นั้นเสีย ไม่นึกอะไรต่อไปอีก 

เป็นแต่ให้มีสติตามกําหนดเอาจิตในภวังค์นั้นให้ได้ คือ

กําหนดรู้ว่าจิตของเราเม่ือตกเข้าไปสู่ภวังค์แล้ว ไปตั้งอยู่อย่างไร   

เม่ือมีสติกําหนดรู้แล้ว ให้มีสติขีดวงไว้ให้รอบ กําหนดเอา

จิตไว้ในขอบเขตบริเวณแห่งสตินั้น จนกว่าจิตนั้นจะหดตัว

ละเอียดเข้าเอง และใสบริสุทธิ์เป็นหนึ่งอยู่เอง ตลอดเวลาท่ีเรา

จะประชุมอริยมรรคสมังคี เป็นเอกจิต เอกธรรม เอกมรรคอยู่

เอง เมื่อรู้ว่าจิตของเรารวมเป็นอริยมรรค พึงเป็นผู้มีสติตรวจดู

ให้รู้แจ้งว่า สติพร้อมท้ังสัมปชัญญะ และสมาธิกับองค์ปัญญา   

ตลอดจนอริยมรรคทั้ง ๘ ประการ ก็พร้อมกันอยู่ในอริยมรรค

สมังคีอันเดียวกัน   

เม่ือรู้แจ้งประจักดังกล่าวมาแล้วนั้น พึงรักษาความไม่

ประมาทเลินเล่อ อย่าเผลอตัวและอย่าเผลอสติ ท้ังอย่า

ทอดทิ้งส่ิงท่ีเราได้ ให้มีสติตามกําหนดรู้อยู่อย่างนั้น จนกว่าจะ

รู้สึกเหนื่อยหรือได้เวลาแล้ว  จึงออกจากสถานที่นั่งท่ีภาวนา   
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ภาวนาอย่างท่ีกล่าวมาน้ีเรียกว่าภาวนาอย่างละเอียด 

เม่ือเราจะออกจากท่ีนั่งภาวนานั้น ให้พึงออกเวลาท่ีรู้สึก

เหนื่อยหรือได้เวลาแล้วจึงออกจากนั่งพระกรรมฐาน แต่เม่ือ

จะออกจากท่ีนั่งภาวนาจริงๆ นั้น อย่าออกให้เร็วนัก จนเผลอ

เลอลืมสติไม่ดี   

พึงออกจากท่ีนั่งสมาธิภาวนาด้วยความมีสติ พิจารณา

เหตุผลให้รอบคอบ ท้ังจิตเบื้องต้นและจิตเบื้องปลายเสียก่อน   

คือให้เราระลึกถึงวิธีท่ีเราได้มานั่งปฏิบัติคร้ังแรกว่า 

เบ้ืองต้นเราได้เข้าสมาธิอย่างไร และได้ตั้งสติกําหนดจิต

อย่างไร ให้พิจารณาแล้วนึกถึงคําบริกรรมภาวนาว่าอย่างไร 

จิตของเราจึงได้สละลงและได้สงบจากอารมณ์ท่ีเกิดจากกิเลส

ท้ังหลายเหล่านั้นลงได้ และจิตเบ้ืองปลาย เม่ือจิตของเราสงบ

แล้ว เราได้ตั้งสติกําหนดจิตอย่างไร ได้พิจารณารู้จริงเห็นจริง

อย่างไร ดวงจิตของเราจึงรวมเป็นหนึ่งอยู่ได้ ไม่ถอนจากสมาธิ

ภาวนา   

เม่ือเรามานั่งพิจารณาหรือระลึกได้แล้วว่า ในเบ้ืองต้น

เราได้เข้าสมาธิอย่างน้ัน ตั้งสติอย่างนั้น กําหนดจิตอย่างนั้น  
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พิจารณาและนึกคําบริกรรมอย่างน้ัน จิตของเราจึงได้สงบและ

รวมลงมาเป็นอย่างน้ี เม่ือจิตของเรารวมลงมาแล้ว เราได้ตั้ง

สติกําหนดจิตอย่างน้ี พิจารณาอย่างน้ี ได้ความรู้จริงเห็นจริง

อย่างน้ี เม่ือได้ความชัดเจนแล้ว พึงทําโยนิโสมนสิการ คือ

กําหนดไว้ในใจว่า ถ้าเราออกจากท่ีนั่งน้ีแล้ว เราจะกําหนดสติ 

จะกําหนดจิตของเราไว้ให้ดีอยู่อย่างน้ีเสมอตลอดไป ไม่ให้

เผลอสติได้   

คร้ันเม่ือเข้าสมาธิหรือปฏิบัติกรรมฐานอีกคราวหลัง 

เราก็จะได้เข้าให้ถูกตามวิธีท่ีเราได้ทํามาแล้วทุกประการ คือ

การกําหนดใจไว้ดีแล้ว    

เม่ือเราคลายหรือเราดูออกจากการปฏิบัติภาวนา หรือ

เราจะนอนลงไปก็ให้เรากําหนดใจ กําหนดจิตนั้นไว้ จนกว่ามัน

จะนอนหลับ คร้ันเมื่อตื่นขึ้นจากหลับก็ให้มีสติ กําหนดเอาใจไว้

ตลอดวันและคืน คือ ยืน เดิน นั่ง นอน พึงพยายามทําความเป็น

ผู้มีสติ กําหนดรู้ซึ่งจิตของตนเสมอ ไม่ต้องการรู้จิต รู้วาระจิต

บุคคลอ่ืน ให้เรารู้จิต เตือนจิตเราด้วยตัวของตัวเราเองอยู่

เสมอ จนกว่าจะทํางานและคล่องแคล่วในการปฏิบัติ คือ
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ชํานาญในการคิดพิจารณาสมาธิภาวนา  ชํานาญในการเข้านั่ง

ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานภาวนา ให้เราชํานาญในการตั้งสติ ทํา

จิตให้เป็นสมาธิไว้ให้ม่ันคง ไม่ให้เคล่ือนคลาดจากท่ีกําหนด

เดิมไว้ ชํานาญในการท่ีจะออกจากการปฏิบัติภาวนา โดนมิให้

เคล่ือนคลาดจากท่ีกําหนดวิธีการออกการเข้า  ชํานาญในการ

พิจารณาให้รอบคอบ ในเวลาท่ีเราจะออกจากท่ีนั่งปฏิบัติ

ภาวนานั้น   

ลูกหลานท้ังหลายท่ีเป็นนักปฏิบัติก็ดี หรือเป็นนักปฏิบัติ

ใหม่ก็ดี ในพระพุทธศาสนาจงเป็นผู้ไม่เสียสติและกําหนด

ชํานาญในเรื่องท่ีหลวงปู่พูดให้ฟังนั้น เม่ือเราชํานาญได้แล้ว 

เราก็พึงตรวจดูชั้นภูมิของจิตของตัวเราเองว่า ภูมิจิตของเรา

นั้นเท่าท่ีเราได้พิจารณาเห็นว่าชํานาญ หรือท่ีเรียกตามภาษา

บาลีว่า วสีท้ัง ๕ ประการนั้น ภูมิจิตเราได้สําเร็จในอริยมรรค

แล้วหรือยัง ถ้าเราชํานาญเราเห็นผล ทําจนคล่องแล้วใน 

ปฐมมรรคหรือปฐมฌานดีแล้ว เราจึงกระทําความเพียรเพ่ือ

ละเสีย ซึ่งส่วนท่ีอยากมีวิตก เป็นต้น ให้ถึงซึ่งความละเอียดมี

วิจารณ์ เป็นต้น โดยสมควรแก่จริตของจิต จนเกิดเป็นอริยมรรค
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อริยผลต่อไป จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งทุติยมรรค ทุติยผล ทุติย

ฌาน  และตติยมรรค ตติยผลหรือตติยฌานตลอด จตุตถมรรค 

จตุตถผลหรือจตุตถฌาน  โดยสมควรแก่ความรู้ แก่การปฏิบัติ

ของพวกเราเองท้ังหลาย   

ขอให้ลูกหลานท้ังหลายนั้นท่ีเป็นนักปฏิบัติใหม่ จงเอา

วิธีน้ีปฏิบัติ ให้พิจารณาอยู่อย่างน้ีไปก่อนเร่ือยๆ จนเราจะรู้

เห็นจริง  หรืออย่างน้อยให้พิจารณารูปน้ีหรือกายน้ีเป็นของไม่

เท่ียง ให้เราพิจารณาว่ากายน้ีมันเท่ียงหรือไม่เท่ียง นับวันจะ

แก่เฒ่าชราตายลงไปหรือไม่ ให้เราถามใจตัวเราเอง  ให้เรานึก

ถึงความตาย เพ่งให้มันรู้ ว่าเราตายแล้วเราได้ประโยชน์อะไร

กับความตาย  เราเกิดข้ึนแล้ว เรากําลังตั้งอยู่ พอผลสุดท้ายเราก็

ต้องดับไปในท่ีสุด ก็อยากให้ลูกหลานทุกคนนั้นพ้นจากความ

ทุกข์ พ้นจากส่ิงท่ีเกิดมาแล้วไม่สมปรารถนา ขอให้ลูกหลาน

ทุกคนจงพยายามทําจิตใจของเรา หรือเชื่อม่ันในกฎแห่งกรรม 

เพราะเราเกิดมาสร้างกรรม เรามาสร้างกรรมดี เราจะไม่สร้าง

กรรมชั่ว เกิดมาแล้วทุกรูปทุกนาม  ต้องดับท้ังหมด ไม่มีอะไร

ตั้งอยู่ได้ ส่ิงท่ีตั้งอยู่ได้คือความจริง คือพระนิพพานเท่านั้น  
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ลูกหลานเอ๋ยคิดให้ดีนะลูก เท่ียวกันให้พอ  ถ้าเรารู้จักคําว่า

เท่ียวให้พอแล้ว ให้เราหยุดนะลูก กินกันให้พอ ส่ิงไหนเป็น

กิเลส ให้มันพอได้แล้วลูก นะลูกหลานท้ังหลายเอ๋ย จงเร่ง

พยายามปฏิบัติเอาไว้หนีกันให้พ้น  เพื่อพระนิพพาน คือการไม่

ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารน้ีอีกต่อไป จงยึดมั่นนะ

ลูก เรามาเจอแสงสว่างแล้ว อย่าให้มันมืดกลับไปนะลูก เรามา

เจอแสงสว่างแล้ว  จงสว่างกลับไปนะลูก หลวงปู่ขอให้ทุกคนจง

ยึดม่ันในคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ และรักษา

อยู่ในคุณงามความดี คือศีล ทาน ภาวนา ศีลสมาธิปัญญา

เกิดข้ึนถ้าเราปฏิบัติ หลวงปู่ขอเป็นกําลังใจให้ลูกหลานทุกคน 

หลวงปู่ไม่ท้ิงใครถ้าใครไม่ท้ิงหลวงปู่ รักทุกคนขอให้ทุกคนรัก 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รักในศีล ในทาน ในภาวนา นั่น

แหละลูกหลานท้ังหลายเอ๋ยได้ชื่อว่าอยู่ใกล้หลวงปู่มากท่ีสุด 

ขอให้ทุกคนมีสุข หลวงปู่ขอจบแค่นี้ก่อนวันนี้   

ขอให้ทุกคนจงเจริญในธรรม แล้วอย่าท้ิงธรรมนะลูก

เอ๊ยหลานเอ๋ย รักและห่วงนะลูก 
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สิ่งสําคัญเบื้องต้นของการเจริญพระกรรมฐาน 

๑. คุณสมบัติในตัวผูป้ฏิบัติพระกรรมฐาน 

ศีลวิสุทธิ มีศีลบริสุทธิ์ 

จิตตวิสุทธิ มีจิตบริสุทธ์ิ 

ทิฏฐิวิสุทธิ มีความเหน็อันบริสุทธ์ิ 

สัตถุครุ มีความเคารพม่ันคงในคณุของ 

   พระพุทธเจ้า 

ธัมมะครุ มีความเคารพม่ันคงในคณุของพระธรรม 

สังฆะครุ มีความเคารพม่ันคงในคณุของพระสงฆ ์

สมาธิครุ มีความเคารพม่ันคงในการฝึกสมาธิ 

อาตาปีคร ุ มีความเคารพม่ันคงในความขยันเป็นนิจ 

   ต่อเนื่อง 

สิกขะครุ มีความเคารพม่ันคงในการศึกษาด้วย

   ตนเอง และศึกษาจากผู้รู้ 

อัปมาทะครุ มีสติสัมปะชัญญะ มีความเคารพม่ันคง 

   ในความไม่ประมาท 
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๒. นอกตัวผู้ปฏิบัติ 

มีครูบาอาจารย์ผู้ชํานาญ คอยเป็นท่ีปรึกษาอยู่ตลอด 

ท้ังน้ีเพื่อไม่ให้ตกลงไปในห้วงของอุปกิเลส และวิปัสสนูปกิเลส  

อันเป็นเหตุไม่ให้บรรลุผลที่ตั้งไว้ 

๓. แนวทางการปฏิบัติ 

คําสอนสําหรับพระภิกษุสามเณร (หลวงพ่อพระราช

พรหมยาน) 

“นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ เอตัง กาสาวัง คะเหตวา” 

ข้าพระพุทธเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัตร เพ่ือกระทําให้แจ้ง

ซึ่งพระนิพพาน ฯบวชแล้วอย่าตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา 

อย่าเกาะโลกธรรมท้ัง ๘  

๑.  อย่าอยากรวย อยากมีลาภ ได้ทรัพย์มาแล้วดีใจ 

ตั้งหน้าตั้งตาสะสมทรัพย์ 

๒.  เป็นอย่างเบื้องต้นแล้ว เมื่อทรัพย์หมดก็เสียใจ 

๓.  อยากได้ยศถาบรรดาศักด์ิ ได้ยศมาแล้วก็ปลื้มใจ 

๔.  เมื่อเสื่อมยศ หมดไปก็เสียใจ 

๕.  ได้รับคําสรรเสริญแล้วยินดี 
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๖.  ได้รับคํานินทาแล้วเดือดร้อนทุกข์ใจ 

๗.  มีความสุขเพลิดเพลินในกามารมณ์ 

๘.เมื่อมีความทุกข์ก็หวั่นไหว ท้อแท้ใจ 

เป็นพระแล้วอย่าหวังรวย  ถ้ารวยแล้วไม่ใช่พระพระ

ต้องรวยด้วยบุญบารมี เงินท่ีได้มาอย่าติด ทําสาธารณะ

ประโยชน์ให้สิ้น เหลือกินเหลือใช้แต่พอเล้ียงอาตมา. 

คําสอนสําหรับฆราวาสพึงให้ทาน รักษาศีลให้บริสุทธ์ิ 

เจริญภาวนาให้จิตมีสมาธิ น้อมใจพิจารณาธรรมให้เกิดเป็น

ปัญญาขึ้นมา  

เสาหลักแห่งการปฏิบัติ 

กาย อยู่ในสภาพท่ีไม่เจ็บป่วย มีความสมบูรณ์พร้อมท่ี

จะฝึกสมาธิ 

จิต ต้องอยู่ในสภาพปกติไม่เป็นคนวิกลจริต จิตบกพร่อง 

ไม่เริงร่าในสุขเวทนาจนเกินไป ไม่เศร้าหมองตรอมตรมใน

ทุกขเวทนาแต่สามารถทําจิตใจให้ผ่องใสได้อยู่เสมอ 

ธรรม หมายถึง อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกับจิต เป็นส่วนดี 

เรียกว่ากุศลกรรม  เป็นส่วนไม่ดี เรียกว่า อกุศลกรรม ต้อง



๖๘ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

ตามดู ตามกําหนดรู้อารมณ์อยู่กับการภาวนา เพื่อให้จิตเป็น

กุศล ซึ่งก็คือกรรมฐานท้ัง ๔๐ กองเลือกปฏิบัติตามจริตของตน 

จะต้องยึดกุศลให้เป็นอารมณ์ก่อน เม่ือจิตผ่องใสดีแล้วจง

ปฏิบัติตนเข้าสู่กระแสแห่งความพ้นทุกข์ คือ พระนิพพาน ตาม

แนวทางแห่งมรรคท้ัง ๘ ประการและบารมีท้ัง ๑๐ ทัศ  

๔. คุณสมบัติของผู้ที่จะสอนผู้อืน่เจริญจิตภาวนา 

ปิโย  เป็นบุคคลท่ีน่ารัก 

คะรุ  เป็นบุคคลท่ีน่าเคารพ 

ภาวะนีโย  เป็นบุคคลท่ีน่ายกย่องน่าสรรเสริญ 

วัตตา  เป็นบุคคลท่ีเห็นความไม่ดีของศิษย์แล้วว่ากล่าว

ไม่เมินเฉย 

วจนักขะโม  เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคํา ต่ําๆ สูงๆ ได้ 

คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา เป็นบุคคลท่ีรู้ซึ้งถึงจริตของ

ลูกศิษย์ ท่ีมาเ รียนกรรมฐานด้วย  และสามารถแนะนํา

กรรมฐานที่เหมาะกับจริตของลูกศิษย์ได้ 

โน จัฏฐาเน นิโยชะเน ไม่ชักชวนไปในทางท่ีไม่ดี และ

การฝึกจิตท่ีควรแก่ลูกศิษย์นั้น โดยย่อมี ๒ อย่าง คือ  
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สัพพัตถกกัมมัฏฐาน คือ การแผ่เมตตา การเจริญ

มรณัสสติ และการเจริญอสุภสัญญา 

ปาริหาริยกัมมัฏฐาน คือ การคัดเลือกอารมณ์

กัมมัฏฐาน ๔๐ ท่ีเหมาะแก่การปฏิบัติอสุภะ ๑๐, กสิน ๑๐,

อนุสสติ ๑๐, อัปมัญญา ๔, อรูปฌาน ๔,อาหาเรปฏิกูลสัญญา 

๑, จตุธาตุววัฏฐาน ๑  

๕. คุณสมบัติของบุคคลผู้ที่จะเจริญจิตภาวนา 

 สัทธา มีความเชื่อต่อสิ่งท่ีตนจะกระทําอย่างแน่วแน่ 

สีลวา  เป็นผู้มีศีลไม่มีพฤติกรรมท่ีก่อความเดือดร้อน

ท้ังต่อตนเองและบุคคลอ่ืน 

คารวา  เป็นบุคคลท่ีมีความเคารพต้ังม่ัน เชื่อฟังในครู

บาอาจารย์ 

อุฏฐาตา เป็นคนขยัน ไม่เกียจคร้าน เอาจริงต่อการ

ปฏิบัติ 

กิจจานุรักขาปฏิบัติตามหน้าท่ี รักษาการฝึกจิต 

อนุปุพพปฏิปทา ฝึกจิตตามขั้นตอนไม่ข้ามขั้น 

วันตากาสาไม่ฝึกจิตด้วยอํานาจแห่งตัณหา 
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วิธีทําสมาธิเบื้องตน้ 

 ให้นั่งคุกเข่าประนมมือด้วยความตั้งใจ นอบน้อมถึง

พระรัตนตรัย แล้วกราบพระ ๓ คร้ัง 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง 

อะภิวาเทมิ (กราบ) 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ 

(กราบ) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆสังฆัง นะมา

มิ(กราบ) 

 กล่าวนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 

(๓ จบ) 

 แล้วปฏิญาณตน ถือเอาพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก

ของตน ว่าตามบาลี ดังนี้ 
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พุทธัง    สะระณังคัจฉามิ 

ธัมมัง  สะระณังคัจฉามิ 

สังฆัง  สะระณังคัจฉามิ 

ทุติยัมปิพุทธัง  สะระณังคัจฉามิ 

ทุติยัมปิธัมมัง  สะระณังคัจฉามิ 

ทุติยัมปิสังฆัง  สะระณังคัจฉามิ 

ตะติยัมปิพุทธัง สะระณังคัจฉามิ 

ตะติยัมปิธัมมัง สะระณังคัจฉามิ 

ตะติยัมปิสังฆัง สะระณังคัจฉามิ 

ต่อจากนั้นให้อธิษฐานใจถึงพระไตรสรณคมให้ม่ันก่อน

ว่า เป็นสรณะท่ีพึ่งท่ีระลึก นับถือตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ตลอด

ชีวิต 

พุทธัง  ชีวิตัง  ยาวะนิพพานัง  สะระณังคัจฉามิ 

ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะนิพพานัง  สะระณังคัจฉามิ 

สังฆัง  ชีวิตัง  ยาวะนิพพานัง  สะระณังคัจฉามิ 
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 จากนั้นให้ระลึก ถึงความบริสุทธ์ิแห่งศีลของตน ท่ี

กําลังประพฤติอยู่  ศีล ๕,ศีล ๘, ศีล ๑๐, ศีล ๒๒๗, เม่ือใจ

สงบตั้งม่ันในศีลดีแล้วให้กราบลง ๓ คร้ัง แล้วน่ังสมาธิใน

อิริยาบถท่ีถนัด นั่งพับเพียบ หรือขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายก็

ได้ แล้วเจริญพรหมวิหาร ๔ ให้กําลังใจเย็นนิ่งสงบว่าโดยบาลี

แบบย่อๆ สําหรับผู้เร่ิมใหม่ จาํยากก่อน ดังนี้ 

เมตตา คือ จิตคิดปรารถนาให้ตนเอง และบุคคลอ่ืน 

สัตว์ท้ังหลายอยู่เป็นสุขโดยท่ัวหน้า 

กรุณา คือ จิตคิดเอ็นดู สงสารตนเอง และบุคคลอ่ืน 

อยากให้พ้นทุกข์ 

มุทิตา คือ จิตอ่อนน้อมพลอยยินดีในกุศล ผลบุญ และ

คุณงามความดีท่ีทําแล้ว ท้ังของตนเอง และบุคคลอ่ืน 

อุเบกขา คือ จิตวางเฉยในส่ิงท่ีควรปล่อยวาง  

แล้วระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในใจว่า  

พุทโธ ธัมโม สังโฆ, พุทโธ ธัมโม สังโฆ, พุทโธ ธัมโม สังโฆ,

แล้วบริกรรมว่า พุทโธ,พุทโธ,พุทโธ, ต่อจากน้ีให้นึกถึงลม

หายใจเข้าออก ให้นับไปก่อนคือ 
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หายใจเข้า บริกรรมว่า “พุท”หายใจออก บริกรรมว่า 

“โธ” ให้นับเป็น ๑ 

หายใจเข้า บริกรรมว่า “พุท”หายใจออก บริกรรมว่า 

“โธ”ให้นับเป็น ๒ 

หายใจเข้า บริกรรมว่า “พุท”หายใจออกบริกรรมว่า 

“โธ” ให้นับเป็น ๓ 

“พุท”  ฯลฯ“โธ”  ให้นับเป็น ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ 

ชุดแรก นับ๑ ไปถึง ๑๐  

ชุดที ่๒ นับ ๑ ใหม่ ไปถึง   ๙ 

ชุดที่ ๔         ฯลฯ              ๘ 

ชุดท่ี ๕         ฯลฯ              ๗ , ฯลฯ ๖, ฯลฯ ๕, 

ฯลฯ ๔, ฯลฯ๓, ฯลฯ ๒, ฯลฯ ๑, 
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ตัวอย่างการนับ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔  

๑ ๒ ๓  

๑ ๒  

๑ 

การปฏิบัติแบบนับให้รวมจุดเข้าเป็น ๓ คือ ลม สติ จิต 

ให้อยู่สายเดียวกัน ถ้าจิตยังไม่นิ่ง ให้เริ่มนับใหม่จนจิตเราน่ิงดี 

จึงหยุดอยู่กับความน่ิง ไม่ต้องส่งจิตตามลมเข้า ลมออก 

กําหนดรู้อยู่เฉยๆ ลมเข้ารู้ ลมออกรู้ กําหนดอยู่แต่ ปัจจุบัน” 
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 กําหนดรู้ไปเร่ือยๆ ต่อจากนั้น จิตจะเบาโล่งโปร่งสบาย 

กายเบา สงบระงับ ไม่กระวนกระวาย กระสับกระส่าย เรียกว่า

อยู่ในขอบเขตของ“วิตก” 

 ให้เรากําหนดรู้ดูลักษณะของลมหายใจเข้ายาวออก

ยาว, หายใจเข้าส้ันออกส้ัน, หายใจเข้ายาวออกส้ัน, หายใจเข้า

ส้ันออกยาว, ลมท้ัง ๔ ชนิดน้ี เราหายใจแบบไหนสบายให้อยู่

กับลมหายใจแบบนั้น แล้วขยายลมน้ันไปตามส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย ขยายสติออกตามลมเมื่อลมแล่นท่ัวตัว ก็จะเกิด

ประโยชน์ สามารถระงับทุกขเวทนาได้ จิตนั้นก็จะมีสติอัน

กว้างขวาง มี“สัมปะชัญญะ”อันสมบูรณ์ สติระลึกรู้ไปท่ัวกาย 

เรียกว่า“กายคตาสติ”สติใหญ่กว้างขวาง เรียกว่า“มหาสติ”

ลักษณะเหล่านี้ เรียกว่า “วิจารณ์” 

 เม่ือร่างกายสงบระงับ จิตผ่องใสเบิกบาน สติสร้าง

ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับดวงจิต ย่อมเกิดผลคือ “ปีติ” กายอ่ิม

ไม่กระวนกระวาย จิตอิ่มเต็มเบิกบาน 



๗๖ 

 

“จิต

สบา

 

หม่ัน

กลับ

๓ ป

ในก

บ้าง

เจริญ

 

 

 

 

 

 

| ที่ระลึกงานฉลองส

เม่ือมีความอิ

ตตปัสสัทธิ” คว

ายใจ เรียกว่า “ส

น้ีเป็นเบ้ืองต้

นฝึกฝน ขัดเกล

บไป กลับมา “อ

ประการ คือ ชําน

การถอยออก จา

งแล้ว ก็จะเป็น

ญก้าวหน้า 

สมณศักดิ์ พระครูวิวั

อ่ิมเกิดข้ึนแล้ว จิ

วามสงบนี้ย่อมส่

สุข” 

ต้นแห่งการอบรม

าจิตใจของตน 

อนุโลม ปฏิโลม

นาญในการทํา ชํ

ากสมาธิ เท่าน้ีจิ

นหนทางให้ เรา

วัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐ

จิตสงบ กายสงบ

ส่งผลให้เกิดควา

มจิต เม่ือทําได้เ

 กระทําให้ต่อเนื่

ม” ให้เกิดความ

ชํานาญในการตั้ง

จิตก็จะเข้าสู่อุป

าปฏิบัติแล้วเกิ

 ฐานุตฺตโร)   

บ ท่ีเรียกว่า 

มสบายกาย 

เช่นน้ีแล้วให้

นอง หม่ันทํา

ชํานาญ ท้ัง 

งอยู่ ชํานาญ

ปจารภาวนา

กิดผล และ



 ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒน์วรสถิตย ์(อุดร ฐานุตฺตโร)  | ๗๗ 

คติธรรมจากครูบาอาจารย์ 
 

พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี  อนีโฆ) 

“ ถ้าใจของเราพ้นจากวิสัยความปรุงแต่งแล้ว เราก็จะ

เห็นธรรมะท่ีออกจากความทุกข์ท้ังหลายท้ังปวง เราปฏิบัติ

ธรรม เราศึกษาธรรมเพ่ือให้เกิดเป็นความรู้ข้ึนมา เป็นปัญญา

ข้ึนมา เพื่อละจากความชั่วท้ังหลาย ให้ใจของเราตั้งอยู่ใน

ความดี จนกว่าความชั่วท้ังหลายมันจะหมดไปจากใจ...” 

 

 “ ถ้าเมื่อไหร่เรามีสติปัญญาแก่กล้า จะเห็นเลยว่ากาย

นี้ทุกข์ล้วนๆ จิตทุกข์ล้วนๆ มีทุกข์มากกับทุกข์น้อย ถ้าสติปัญญา

เห็นได้ถึงขนาดน้ีพยายามขวนขวายท่ีจะขว้างทุกข์ท้ังหลายท้ิง 

มันจะปล่อยวางกาย ปล่อยวางใจ ไม่ต้องเชื้อเชิญ ไม่ต้องไป

บังคับ มันจะเป็นของมันเอง เพราะมันรู้แล้วว่าเป็นทุกข์จะท้ิง

เลย เห็นทุกข์เมื่อไหร่ถึงจะเห็นธรรม ถ้ายังไม่เห็นทุกข์ก็ยังไม่

เห็นธรรม...” 

 



๗๘ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

พระสุทธิรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) 

“ปากเรามันกินผีเยอะ เช่น หมู เป็ด ไก่ วัว ควาย ฯลฯ 

อาจมีผีสิง ฉะนั้น ก่อนจะปล่อยวาทะใด ด้วยเจตนาใดก็ตาม 

ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดี เม่ือเห็นเหมาะเจาะดีแล้วจึงค่อยพูด 

ระวังอย่าให้ผิดมรรยาท” 

 

“ถ้าใจเราเป็นโทษเสียแล้วจะไปทําบุญทําทาน อะไรก็

ไม่ได้ผล เหมือนเราขนปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ท่ีตายแล้ว” 

 

“ถ้าใครไม่จริงกับพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็

ไม่จริงกับผู้นั้นและผู้นั้นจะรู้จักพระพุทธศาสนาท่ีแท้จริงไม่ได้” 
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พระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชา สุภทโฺท) 

“ทุกข์มีเพราะยึด ทุกข์ยืดเพราะอยาก ทุกข์มากเพราะ

พลอย ทุกข์น้อยเพราะหยุด ทุกข์หลุดเพราะปล่อย” 

 

“คนจะบรรลุธรรมะจะได้เห็นธรรมะ ต้องรู้จักว่าธรรมะ

อยู่ตรงไหนเสียก่อนธรรมะที่แท้จริง อยู่ท่ีไหน อยู่ท่ีนี่ อยู่ท่ีกาย 

อยู่ท่ีใจนี้ ให้เอาใจมาพิจารณากาย” 

 

“ธรรมดาจิตนั้นนะมันมีเวลาขยันและข้ีเกียจ ถ้าทํา

ความเพียรด้วยสัจจะ เราต้องทําเร่ือยๆ ท้ังท่ีข้ีเกียจ ทําจิตให้

จิตรู้อยู่ การรู้ภายใน การฉลาดภายในจิตจะเป็นอย่างน้ี การ

ทําทุกวัน บางทีสงบ บางทีไม่สงบ เป็นอนิจจัง” 

 

 
 

 

 



๘๐ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

หลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต 

ผู้ท่ีสนใจศึกษาปฏิบัติธรรม คือผู้สนใจหาความรู้ความ

ฉลาด เพื่อคุณงามความดีท้ังหลายท่ีโลกเขาปรารถนากัน 

เพราะคนเราจะอยู่และไปโดยไม่มีเคร่ืองป้องกันตัว ย่อมไม่

ปลอดภัยต่ออันตราย ท้ังภายนอก ภายใน เคร่ืองป้องกันตัว 

คือ หลักธรรม มีสติปัญญาเป็นอาวุธสําคัญ จะเป็นเคร่ือง

ม่ันคงไม่สะทกสะท้าน มีสติแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถ จะคิด 

พูด ทํา อะไรๆ ไม่มีการยกเว้น มีสติปัญญาสอดแทรกอยู่ด้วย

ท้ังภายใน ภายนอก มีความเข้มแข็งอดทน มีความเพียรท่ีจะ

ประกอบคุณงามความดี คนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุ่น วุ่นวายอยู่กับ

อารมณ์เคร่ืองผูกพัน ด้วยความนอนใจและเกียจคร้านใน

กิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัย 

การตําหนิติเตียนผู้อ่ืน ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการ

ก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วย ความเดือดร้อน วุ่นวายใจ

ท่ีคอยแต่ตําหนิผู้อ่ืนจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น นักปราชญ์ถือเป็น

ความผิดและบาปกรรมไม่ดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้ส่ิงไม่พึง

ปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน 
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 การกล่าวโทษผู้อ่ืน โดยขาดการไตร่ตรอง เป็นการส่ัง

สมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ จึงควรสลดสังเวชต่อ

ความผิดของตน งดความเห็นท่ีเป็นบาปภัยแก่ตนเสีย ความ

ทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว แต่สาเหตุท่ีเกิดทุกข์ทําไมพอใจ

สร้างขึ้นเอง 

 เม่ือเกิดมาอาภัพชาติแล้ว อย่าให้ใจอาภัพอีก คิดแต่

ผลิตโทษทําบาปอกุศลเผาผลาญตนให้ได้ทุกข์เป็นบาปกรรม

อีกเลย  

 คนชั่วทําชั่วได้ง่าย และติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดี 

 คนดีทําดีได้ง่าย และติดใจกลายเป็นคนรักธรรม

ตลอดไป 

ผู้ท่ีเห็นคุณค่าของตัว จึงควรเห็นคุณค่าของผู้อ่ืน ว่ามี

ความรู้สึกเช่นเดียวกัน ไม่เบียดเบียนทําลายกัน ผู้มีศีลสัตย์ 

เม่ือทําลายขันธ์ย่อมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ไม่ตกต่ํา

เพราะอํานาจศีลคุ้มครองและรักษา จึงสมควรอย่างย่ิงท่ีจะพา

กันรักษาให้บริบูรณ์ ธรรมก็ส่ังสอนแล้วควรจดจําให้ดี ปฏิบัติ

ให้ม่ันคงจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอน  



๘๒ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

 ศีล นั้นอยู่ท่ีไหน มีตัวตนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รักษา 

แล้วก็รู้ว่า ศีลก็อยู่ท่ีตนน้ี เจตนาเป็นตัวศีล เจตนา คือ จิตใจ 

คนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่า คน มีแต่กายจะทําอะไรได้ 

ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เม่ือจิตไม่เป็นศีล กายก็

ประพฤติไปต่างๆ มีโทษต่างๆ ผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษ จะเป็นปกติ

แนบเนียนไม่หวั่นไหว ไม่มีเร่ืองหลงหาหลงขอ คนท่ีหาคนท่ีขอ

ต้องเป็นทุกข์ ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มี ย่ิงอดอยากยากเข็ญ  

กายกับจิตเราได้มาแล้ว มีอยู่แล้ว ได้มาจากบิดา

มารดาพร้อมบริบูรณ์แล้ว จะทําให้เป็นศีลก็รีบทํา ศีลมีอยู่ท่ี

เรานี้แล้ว รักษาได้ไม่จํากัดกาล ได้ผลไม่จํากัดกาล 

ผู้ มี ศีล  ย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ  ผู้ มี ศีลย่อมมี

ความสุข ผู้ท่ีจักม่ังคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ ไม่อดไม่อยาก ไม่ยาก 

ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์ จิตดวงเดียว เป็นศีล สมาธิ 

ปัญญา 

ผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวร หมดภัย 

การประกอบความเพียรทําจิตให้ยิ่ง เป็นการปฏิบัติ

ตามคําสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  
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คุณธรรม ยังผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปร่ือง เล่ือง

ระบือ มีความลาดกว้างขาวงในอุบาย ไม่มีความคับแค้นจนมุม 

ความไม่ย่ังยืน เป็นส่ิงท่ีย่ิงใหญ่และแน่นอน  

ชีวิตท่ีย่ิงใหญ่ คือ ชีวิตท่ีอยู่ด้วย ทาน ศีล เมตตาและ

กตัญญู 

ชีวิตท่ีมีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตท่ีย่ิงใหญ่ 

ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น 

วาสนาเป็นไปตามอัธยาศัย คนท่ีมีวาสนาในทางท่ีดี

มาแล้ว แต่คบคนพาล วาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพาลได้  

บางคนวาสนายังอ่อน เมื่อคบบัณฑิต วาสนาก็เล่ือนขั้น

ข้ึนเป็นบัณฑิต ฉะนั้น บุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิต เพื่อ

เล่ือนภูมิวาสนาตนให้สูงขึ้น  

ผู้มีปัญญาไม่ควรคิดถึงสิ่งท่ีล่วงไปแล้วด้วยอาลัย และ

ไม่พึงพะวงถึงส่ิงท่ียังไม่มาถึง ผู้มีปัญญา ได้เห็นธรรม ซึ่งเป็น

ปัจจุบัน ควรเจริญธรรมนั้นไว้เนืองๆ ผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็น

เคร่ืองอยู่ มีความเพียรแยกกิเลส ให้หมดไป โดยจะไม่เกียจ

คร้านท้ังกลางวันและกลางคืน 
 



๘๔ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

การชําระหนี้สงฆ์ 

ข้าวของในวัดก็ดี เป็นของถาวรก็ดี เป็นของไม่ถาวรก็ดี 

อาหารสด อาหารแห้งท่ีมีผู้มาถวายสังฆทานก็ดี ส่ิงของต่างๆ 

เช่น ต้นไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ผลไม้ ดอกไม้ อิฐหินปูนทราย และ

ส่ิงของอ่ืนๆ ทุกชนิด ท่ีมีผู้ถวายเป็นของสงฆ์อยู่ในวัดท้ังส้ิน 

หากเราบริโภคก็ดี เอาไปเป็นของตัวเองท่ีบ้านก็ดี จะมีเจตนา

หรือไม่ก็ตาม นับว่าเราเอาของสงฆ์ไปโดยพละการ พระสงฆ์

รูปใดรูปหนึ่งจะอนุญาตให้เอาไปนั้นไม่ได้ เพราะไม่ใช่ของ

ส่วนตัวของท่าน มีโทษหนักมาก เพราะการถวายสังฆทานมี

บุญใหญ่ อานิสงส์ใหญ่ ถ้าทําผิดพลาดล่วงละเมิดในของสงฆ์

ก็มีโทษใหญ่ จัดเป็นครุกรรมจะให้ผลก่อนกรรมอื่น ด้วยเหตุน้ี

ผู้ท่ีเข้ามาในวัด เกี่ยวข้องอยู่ในวัดย่อมหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะ

ล่วงเกินส่ิงเหล่าน้ีไม่มากก็น้อย ฉะนั้น เราจึงควรชําระหน้ีสงฆ์ 

โดยนําปัจจัยท่ีมีมูลค่าชําระหน้ีแทน รวมไปถึงท่ีไร่ ท่ีนา 

บ้านเรือนท่ีตั้งอยู่ในท่ีวัดเก่า ท่ีมีการมอบท่ีดินถวายสงฆ์ สร้าง

เป็นวัดมีอุโบสถวิหาร ลานพระเจดีย์ เป็นซากปรักหักพัง เรา

เข้าไปจับจองเป็นเจ้าของด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ท่ีตรง
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น์วรสถิตย์ (อุดร ฐา
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ดี ให้นิมนต์พระไ

า ถวายสังฆทานช

วัดเก่าหรือเปล่า 

นุตฺตโร)  | ๘๕ 

นไม่ข้ึน พระ

ทองดี) เคย

ไปสวดถอน 

ชําระหน้ีสงฆ์ 

 จะได้ทํามา



๘๖ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

พิธีกรรมชําระหนี้สงฆ์  

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง 

อะภิวาเทมิ (กราบ) 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ 

(กราบ) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ 

(กราบ) 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

( ๓ จบ ) 

วันทามิ พุทธัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต, 

วันทามิ ธัมมัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต, 

วันทามิ สังฆัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต, 

วันทามิ ปัจเจกะพุทธัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต, 

วันทามิ กัมมัฏฐานัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต, 

วันทามิ มาตาปิตุคุณัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต, 

วันทามิ ครูอุปัชฌาย์ อาจาริยะคุณัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ 

เม ภันเต, 



 ที

วันท

โทสั

 

ข้าพ

สอย

หรือ

พระ

สงฆ์

 

 

 

 

 

 

ที่ระลึกงานฉลองสมณ

ทามิ อาราเม พทั

สัง, ขะมะถะ เม ภ

กล่าวคํานอบ

สุปะฏิปันโน ภ

ข้าแต่พระสง

พเจ้าท้ังหลาย มี

ยก็ดี ทํายาก็ดี กิ

อไม่มีเจตนาก็ดี

ะสงฆ์จงรับปัจจัย

ฆ์ของข้าพเจ้าท้ัง

ณศักดิ์ พระครูวิวัฒน

ทธะเสมายัง โพธิ

 ภันเต, 

บน้อม แด่พระส

 ภะคะวะโต สาวะ

งฆ์ผู้เจริญ ขอพ

ความประมาทพ

กินก็ดี ให้ผู้อ่ืนก็

ดี ข้าพเจ้าขอชํา

ยของข้าพเจ้าท้ัง

หลาย ท่ีได้กระท

 

น์วรสถิตย์ (อุดร ฐาน

ธิรุกขัง เจติยัง, ส

สงฆ์ว่า  

ะกะสังโฆ สังฆัง น

พระสงฆ์ท้ังปวง

พลาดพล้ัง นําขอ

ก็ดี นําไปท้ิงก็ดี 

าระหน้ีสงฆ์เป็น

งหลายเพ่ือเป็นก

ทําไปแล้วด้วย เท

นุตฺตโร)  | ๘๗ 

สัพพะ เม 

นะมามิ 

จงรับทราบ

องสงฆ์ไปใช้

 โดยเจตนา

ปัจจัย...ขอ

การชําระหน้ี

ทอญ. 



๘๘ 

 สว

นําโม

กวงไ

นําโม

กวงไ

นําโม

กวงไ

นําโม

นําโม

ท่ังจ้ี

ซําผ

หล่ัง

นําโม

 

 

| ที่ระลึกงานฉลองส

วดคาถาพระ

โมไต๋ซือ  ไต๋ปุย กิ

ไต๋เล่งก้าํ กวงส่ี

โมไต๋ซือ  ไต๋ปุย กิ

ไต๋เล่งก้าํ กวงส่ี

โมไต๋ซือ  ไต๋ปุย กิ

ไต๋เล่งก้าํ กวงส่ี

โมฮูก นําโมหวบ 

โม กิ้วโคว่ กิวหล่ั

จ้ีโต โอมเกียล้อฮ

ผ่อออ เทียงล้อซิ้

งล่ีซิง เจ๊กเฉียง ใ

โม ม่อออ ปวกเยี

สมณศักดิ์ พระครูวิวั

ะแม่กวนอิม 

กิวโคว่ กิวหล่ัง 

อิมผู่สัก (กราบ)

กิวโคว่ กิวหล่ัง 

อิมผู่สัก (กราบ)

กิวโคว่ กิวหล่ัง 

อิมผู่สัก (กราบ)

 นําโมเจ็ง  

ล่ัง กวงสีอิมผู่สัก

ฮวดโต ล้อเกียฮว

ซ้ง นั้งล่ีหล่ัง 

 ใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊

ย่ีย ปอหล่อบ๊ิก (

วัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐ

 

 

) 

 

) 

 

) 

ก 

วดโต 

ติง๊ 

กราบ) 

 

 ฐานุตฺตโร)   



 ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒน์วรสถิตย ์(อุดร ฐานุตฺตโร)  | ๘๙ 

คาถาท้าวเวสสวุรรณโณ 
 อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโณ ท้าวเวสสุวรรณโณ 

มรณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ 

จะตุมมะหาราชิกา   ยักขะพันตา  ภัททะภู ริ โต  เวสสะ  

พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะฯ 

(ป้องกันภูติผีปีศาจ  ภัยอันตรายท้ังปวง) 
 

คาถาพระสังกัจจายน์ 
 กัจจายนะมหาเถโร พุทโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญ

จะ พุทธะสุภา สีตัง พุทธะตัง สมะนุปปัตโต พุทธโชตัง นะมามิ

หัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหมมา นะมุตตะโม ปิโยนาคะ 

สุปัณณานัง ปินินทะริยัง  นะมามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา  

ปุริโส ภะคินิ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะฯ 

(เป็นสิริมงคลมหาลาภ) 
 

คาถาสืบสร้างทางสวรรค ์  

 (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต   พรหมรังสี) 

 พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทโธ พุทธัง อะระหังพุทโธ  

อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะ ฯ 



๙๐ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

คาถาหัวใจป่อง (หลวงปู่ขาว  อนาลโย) 

 “นะมะอะอุ โมทะลุเข้าถึงปัญญา พุทส่องเห็น ธาคิดได้ 

ยะในหัวใจ ปิยังมะมะ” 

 ตื่นเช้ามาบริกรรมคาถานี้ เสกน้ํากินและล้างหน้าทุกวัน 

ช่วยให้มีปัญญาไว มีปฏิภาณไหวพริบ เฉลียวฉลาดทันคน คิด

อ่านการงานดีเยี่ยม ท่องหนังสือก็จําได้เร็ว 
 

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร 

 ปัญจะมาเร ชิโนนาโถ ปัตโต สัมโพธิ มุตตะมัง จะตุสัจจัง 

ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุเม 

ชะยะมังคะลังฯ (ป้องกันอันตรายท้ังปวง ศักด์ิสิทธ์ิย่ิงนัก) 
 

คาถาบูชาพ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ 

 โอมนะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง การุณิโก สัพพะสัต

ตานั ง  โ อสะถะ  ทิพพะ มันตั ง  ปะภา โส  สุ ริ ย า จัน ทั ง  

โกมาระภัจโจ ปะกาเสติ ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคะยา สะมะนา 

โหมิฯ 
 



 ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒน์วรสถิตย ์(อุดร ฐานุตฺตโร)  | ๙๑ 

คําอธิษฐานก่อนกินยา 

 ขออัญเชิญเดชะบารมี พระมหาอิทธิฤทธิ์ บรมครู

แพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ จงประทานยาทิพย์ และประสิทธ์ิ

ประสาท ให้โรคหายทันใจ สวาหะ นะอะ นะวะ โรคาพยาธิ  

วินาสสันติ พุทโธโรคา อัปเปหิ สวาหายะ ฯ 

 พุทธังเป็นยา ธัมมังรักษา สังฆังหายฯ 
 

คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนะปฏิมากร  

 (พระแก้วมรกต) 

 พุทธะมะหามะณีรัตนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ 

 ทุติยัมป ิพุทธะมะหามะณีรัตนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ 

 ตะติยัมป ิพุทธะมะหามะณีรัตนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มหาปัญโญ จะ 

มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุเม ฯ นิพพานัสสะ ปัจจะ

โย โหตุฯ  

 ( บทย่อ วาลุละกัง สังวาตังวา ) 
 

 



๙๒ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

คาถามหาละลวยของพระนางมัทรี 

 ตัสสะนะโม  หะทุทะเต พันธังเอหิ  

 (ภาวนาเป็นประจําทุกวัน ทําให้มีโชค มีลาภ ทํามาค้า

คล่อง เล้ียงชีวิตไม่ฝืดเคือง) 
 

พระคาถานะเศรษฐี(หลวงปู่ทองดี ) 

 อิมานิ นะคะมังมา คัตถี จะภะกะสะ เอหิจิตตัง ปิยังมะ

มะ การะวิโก 

( ๓, ๕, ๗, ๙ จบ,) 

คาถาแก้เวทมนตค์าถาที่ร้อนๆ 

(ทําให้ตนเองใช้คาํลงท้ายว่า เม, ทําให้คนอ่ืน 

เปล่ียนเป็น เต,)  

นะคงัคงั ปัญจะมัง มหาสมุททัง  สัพพะสิทธัง ภะวันตุ  เม, 

โมคังคัง ปัญจะมัง มหาสมุททัง  สัพพะสิทธัง ภะวันตุ  เม, 

พุทคังคงั ปัญจะมัง มหาสมุททัง  สัพพะสิทธัง ภะวันตุ  เม, 

ธาคังคงั ปัญจะมัง มหาสมุททัง  สัพพะสิทธัง ภะวันตุ  เม, 

ยะคังคัง ปัญจะมัง มหาสมุททัง  สัพพะสิทธัง ภะวันตุ  เม, 



 ท
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สีสะ

บูชา

มหา

อะหั

 

ปัจเ

พันธ

อธิษ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ระลึกงานฉลองสม

ถามหาจักรพ

นะโมพุทธา

ะหัสสะ สุธรรมา

า ธัมมะบูชา สัง

าเถรัง  อะหัง 

หงั วันทามิ สัพพ

สัพเพพุทธา

จกานัญ  จะ ยัง

ธามิ  สัพพะโส 

ษฐานมิ ฯ 

มณศักดิ์ พระครูวิวัฒ

รรดิ (หลวงปู่

ยะ พระพุทธะไ

า พุทโธ ธัมโม 

ังฆะบูชา อัคคีท

 วันทามิ ทูระโต

พะโส พุทธะ ธัมม

า  สัพเพธัมมา  

ง พะลัง อะระหั

 พุทธังอธิษฐาน

ฒน์วรสถิตย์ (อุดร ฐา

ดู ่ พรฺหมฺปญฺ

ไตรรัตนะญาณม

 สังโฆ ยะธาพุท

ทานัง วะรังคัน

ต, อะหัง วันทา

มะ สังฆะ ปูเชมิ,

  สัพเพสังฆา  พ

ันตานัญ จะ เตเ

นมิ  ธัมมังอธิษฐ

านุตฺตโร)  | ๙๓ 

ญฺโญ) 

มณีนพรัตน์  

ทโมนะ พุทธ

นธัง สีวลีจะ

ามิ ธาตุโย, 

, 

พะลับปัตตา 

เชเนะ รักขัง

านมิ  สังฆัง



๙๔ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

พระคาถาเงินล้าน 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  

(๓ จบ) 

สัมปะจิตฉามิ   (คาถาป้องกนัคุณไสย ) 

นาสังสิโม   (คาถาพญาเต่าเรือน ) 

พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะลายันติ 

    (คาถาปัดอุปสรรค ) 

พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม 

    (คาถาเงินแสน) 

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม  (คาถาลาภไม่ขาดสาย ) 

มิเตพาหหุะติ   (คาถาเงินล้าน ) 

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง  

วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ  

มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม  

    (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า ) 

สัมปะติจฉามิ   (คาถาเร่งลาภให้เร็วขึ้น ) 

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ (คาถามหาลาภ ) 

( ตัวคาถาต้องว่าท้ังหมด) 



 ท
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แล้ว

กาย

หาย

ตาม

รอบ

ที่ระลึกงานฉลองสม

ทําน้ํามนต์ 

ให้เอาน้ําใส่บ

ลึกถึงคุณพระพุท

หมด แล้วสวดอิ

วอธิษฐานว่า ขอ

ย กําจัดโรคาพย

ยโดยฉับพลัน 

มเดิมอีกคร้ัง เอ

บ เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มณศักดิ์ พระครูวิวัฒ

บาตรหรือขันน้ํา

ทธ พระธรรม พ

ติปิโส ๓ ห้อง ข

อกระแสน้ําน้ี จง

ยาธิ ของมนุษย์

 แล้วสวดอิติปิโ

อามือวนรอบบา

ธี 

ฒน์วรสถิตย์ (อุดร ฐา

มนต์ แล้วเพ่งจิต

พระสงฆ์ ในอดีต

ขณะสวดเพ่งจิต

งแผ่ซาบซ่านไป

ท้ังหลาย สัตว์ทั

โสต่อไปอีกจบ

าตร ว่าอิติปิโส 

านุตฺตโร)  | ๙๕ 

ตสู่ก้นบาตร 

ตถึงปัจจุบัน

ตสู่ก้นบาตร 

ปท่ังสรรพาง

ท้ังหลาย ให้

บ อธิษฐาน

 ๓ ห้อง อีก



๙๖ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

วิธีเอาวัตถุมงคลทําน้ํามนต์ 

จัดเครื่องสักการบูชา เท่าท่ีหาได้ ไหว้พระ แล้วเอาวัตถุ

มงคลใส่มือตั้งจิตอธิษฐานว่า 

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมี พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ 

พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยะสงฆ์

สาวกท้ังหลาย สืบๆ กันมา ครูบาอาจารย์ท้ังหลายสืบๆ กันมา 

ตลอดถึงพรหมเทวดาท้ังหมด  และวัตถุมงคลท่ีอยู่กับ

ข้าพระพุทธเจ้านี้ (ออกชื่อวัตถุมงคล ตามท่ีมีอยู่) 

ขออาราธนามาประชุมในท่ีน้ี ขอให้พระคุณท้ังหลาย

ดังท่ีได้กล่าวอาราธนามาทั้งหมดน้ี ขอได้โปรดสงเคราะห์ ทํา

น้ําในบาตร (ขันน้ํามนต์) นี้ให้เป็นยาทิพย์อันศักด์ิสิทธ์ิ ขอให้

รักษาคนป่วยให้หาย จากโรคภัยไข้เจ็บทันทีทันใด ขัดข้อง

อย่างใด อย่างหนึ่ง ขอให้คุณพระรัตนตรัย เทพพรหมท้ังหลาย 

คุณสิ่งศักดิสิทธ์ิท้ังหลาย จงช่วยขจัดปัดเป่าให้หายวันหายคืน 

ข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมี พระคุณท้ังหลาย  

จงช่วยโปรดสัตว์ด้วยเถิด ฯ 
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แล้วนําเอาวัตถุมงคลนั้นลงแช่ในบาตร หรือในขันน้ําท่ี

เตรียมมา นั่งทําสมาธิรอสัก ๑๐ นาที แล้วกราบสามหน เอา

น้ําท่ีอธิษฐานน้ีให้คนป่วยดื่ม เอานํ้าลูบศีรษะคนไข้ แขนขา 

ตลอดท่ัวตัว ใช้พระคาถา พระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์ กํากับไป

ด้วยว่า  

นะมะ นะอะ นอกอ นะกะ กอออ นออะ นะอะ กะอัง 

อุมิ อะมิ มะหิ สุตัง สุนะ พุทธัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ ฯ 

แล้วเป่าหัวคนป่วยด้วยพระคาถาขับผีว่า คัจฉะ ปาปิมะ ฯ 

ให้คนป่วยกินน้ํามนต์จนกว่าจะหาย ถ้าเป็นผ้ายันต์ก็ทํา

แบบเดียวกัน ไหว้พระอาราธนาเหมือนกัน แต่ให้นําผ้ายันต์

โบกเหนือขันน้ํามนต์ ๓ คร้ัง 

 

 
 

 

 



๙๘ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒนว์รสถติย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

พุทธคุณตํารายาพระ 

ขนานที่ ๑ ใบมะกา ๔ ตําลึง ข่า ๔ ตําลึง เสกด้วย  

อิติปิโส ๓ ห้อง เอาไปใส่ในหม้อ ดิน ใส่น้ําค่อนหม้อแล้วก็ต้ม 

จะกินเพื่อรักษาโรคอะไรก็อธิษฐานบอกชื่อโรคนั้น เว้นไว้แต่

โรคปวดศรีษะ หญิงมีครรภ์ห้ามใช้ 

ขนานที่ ๒ ใบมะกา ๔ ตําลึง หญ้าแพรก ๔ ตําลึง 

ล้างให้สะอาด แล้วนําไปต้ม เสกด้วย อิติปิโส ๓ ห้อง จะกิน

เพื่อรักษาโรคอะไรก็อธิษฐานบอกชื่อโรคน้ัน อาราธนาก่อนต้ม

ก่อนกิน ข้อสําคัญ ต้องต้มกลางแจ้ง ถ้าต้มในร่ม ในบ้านหม้อ

ดินจะร้าวท้ังหม้อ จะใช้ต้มอีกไม่ได้ 

ขนานที่ ๓ ใช้ใบมะกาอย่างเดียว สําหรับขับถ่ายของ

เสียท่ีถูกกระทํา ซึ่งบางทีน้ํามนต์ขับออกไม่หมด เสกใบมะกา

ก่อนนําไปต้ม ด้วยพระคาถา ว่าดังนี้ 

นะมะพะธ  มะพะธะนะ  พะธะนะมะ  ธะนะมะพะ 

จะภะกะสะ ภะกะสะจะ กะสะจะภะ  สะจะภะกะ  

อิติภะวา  ระสัมสัมโน  ชาละสัมโนคะโรวิอะ  ตะปุสะ

มะระ  สัตตะเทมะสาพุภะวาติ  คะโนนัง  นตุตะชาทิ



 ท

 

ที่ระลึกงานฉลองสม

สาทัมมะ  รัต

ระระสาติอัต

ตะโจ มังสัง 

ยะกะนัง กิโล

คุณัง อุทะริย

เสโท เมโท อ

มัตถะเก มัต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มณศักดิ์ พระครูวิวัฒ

ัตตะโร  นุตะทุก

ตถิ อิมัสมิงกาเย

 นะหารู อัฏฐิ อัฏ

ลมะกัง ปิหะกัง 

ยัง กะรีสัง ปิตตั

อัสสุ วะสา เขโฬ

ตถะ ลุงคันติ ฯ 

ฒน์วรสถิตย์ (อุดร ฐา

กะ  เตสุปัญจะ  วิ

 เกสา โลมา นะ

ฏฐิมิญชัง วักกัง 

 ปับผาสัง อันตงั

ัง เสมหงั ปุพโพ

ฬ สิงฆานิกา ละสิ

านุตฺตโร)  | ๙๙ 

 วิพุมาหังอะ

ะขา ทันตา 

 หะทะยัง 

ง อันตะ

 โลหิตัง 

สิกา มุตตัง 



๑๐๐ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ 

ประจําทุกเดือนท้ังข้างขึ้นและข้างแรม 

วัน ตรงกับ ฤกษ์ดี ฤกษ์เสีย 

อาทิตย ์  ๘ คํ่า ๑๒ คํ่า 

จันทร์  ๓ , ๕ , ๑๒ คํ่า ๑๑ คํ่า 

อังคาร  ๙ คํ่า ๗ คํ่า 

พุธ  ๒ , ๑๔ คํ่า ๕ คํ่า 

พฤหัสบดี  ๔ , ๗ , ๙ คํ่า ๖ คํ่า 

ศุกร ์  ๑ , ๑๐ , ๑๑ คํ่า ๙ คํ่า 

เสาร ์  ๔ , ๕ , ๑๕ คํ่า ๘ คํ่า 
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ฤกษ์ของหลวงปู่ปาน (ใช้เฉพาะตามปีเกิด) 

ชวด ๓ ๗ ๔ ๑ ๕ ๒ ๖ 

ฉลู ๔ ๑ ๕ ๒ ๖ ๓ ๗ 

ขาล ๕ ๒ ๖ ๓ ๗ ๔ ๑ 

เถาะ ๖ ๓ ๗ ๔ ๑ ๕ ๒ 

มะโรง ๗ ๔ ๑ ๕ ๒ ๖ ๓ 

มะเส็ง ๑ ๕ ๒ ๖ ๓ ๗ ๔ 

มะเมีย ๒ ๖ ๓ ๗ ๔ ๑ ๕ 

มะแม ๓ ๗ ๔ ๑ ๕ ๒ ๖ 

วอก ๔ ๑ ๕ ๒ ๖ ๓ ๗ 

ระกา ๕ ๒ ๖ ๓ ๗ ๔ ๑ 

จอ ๖ ๓ ๗ ๔ ๑ ๕ ๒ 

กุน ๗ ๔ ๑ ๕ ๒ ๖ ๓ 

คําทํานาย อัตตะ

(ดี) 

หินะ

(ไม่ดี) 

ลาภะ

(ดี) 

ชัยยะ

(ดี) 

โจร(ไม่

ดี) 

กาลกีณี

(ไม่ดี) 

มรณะ

(ไม่ดี) 

 

เลขในช่องแทนวันท้ัง ๗ (๑ อาทิตย์, ๒ จันทร์, ๓ อังคาร, 

๔ พุธ, ๕ พฤหัสบดี, ๖ ศุกร์, ๗ เสาร์,) 



๑๐๒ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

ตําราวันสร้างพระพุทธรูป เจดีย์ อุโบสถ วิหาร 

บูชาวตัถุมงคลต่างๆ ของลา้นนา 
มีดังต่อไปนี้ ท้ังข้างขึ้น ข้างแรม 

๑ ค่ํา ถ้ามีคนเกลียดชังหมดบ้านก็จะมารักเรา ดีนักแลฯ 

๒ ค่ํา โจรจักมากระทําร้าย บ่ดีแลฯ 

๓ ค่ํา จักอยู่ดีมีสุข บ่มีทุกข์มาแผ้วพาล ดีนักแลฯ 

๔ ค่ํา จักได้ทุกข์โศรกมากนัก บ่ดีแลฯ 

๕ ค่ํา ฟ้าจักผ่าต๋นต๋าย บ่ดีแลฯ 

๖ ค่ํา จักฆ่าฟันกั๋นตาย บ่ดีแต๊แลฯ 

๗ ค่ํา คนอยู่ใกล๋อยู่ใกล้จักมารักษาเรา ดีแลฯ 

๘ ค่ํา จักเดือดร้อนทีหลัง บ่ดีแลฯ 

๙ ค่ํา ศัตรูจักอ่อนน้อม ทําบุญ อุดหนุนเรา ดีนักแลฯ 

๑๐ ค่ํา จักได้อยู่เย็นเป็นสุขมากนัก ดีนักแลฯ 

๑๑ ค่ํา จักร้อนร้าย ข้าวของจะฉิบหาย บ่ดีแลฯ 

๑๒ ค่ํา  อยู่บ่เป็นสุข มักฉิบหายข้าวของ บ่ดีแลฯ 

๑๓ ค่ํา  อยู่ชุ่มเน้ือเย็นใจ๋ ข้าวของไหลมาสู่ ดีนักแลฯ 

๑๔ ค่ํา อยู่วุฒิจําเริญ อายุม่ันยืนยาว ดีนักแลฯ 

๑๕ ค่ํา ฟ้าจักผ่า จะร้อนร้ายภายหลัง บดีแลฯ 
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คํากลอนสอนใจ 
 

        ยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงส์ 

ยามบุญลงหงส์เป็นกาน่าฉงน  

ยามบุญมาหมาหมูกลายเป็นคน  

ยามบุญหล่นคนเป็นหมาน่าอัศจรรย์ 

ยามบุญนําพาวาสนาส่ง  

ท่ีป่วยก็มันคลายท่ีหน่ายมันก็รัก 

ยามบุญไม่นําพาวาสนาไม่ส่ง  

ไอ้ที่ป่วยมันก็หนัก ไอ้ทีรั่กมันก็หน่าย 

 

ความร้ายในโลกล้วน    เหลือหลาย       

รุมรอบรบใจกาย    เกล่ือนแท้ 

ส่ิงอ่ืนจักหักหาย    หาห่อน มีฤๅ   

เว้นแต่ความดีแก้   กลับร้ายกลายดีฯ  
 

   
 



๑๐๔ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

รายชื่อเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ 

พระครูวิวัฒน์วรสถิตย ์ ๒,๐๐๐   บาท 

พระใบฎีกาสมบัติ  กตปุญฺโญ   ๕๐๐   บาท 

พระบุญทอง  สิรินฺธโร ๕๐๐   บาท 

พระวณัฐพงศ์  มหพฺพโล ๓๐๐   บาท 

พระมเขม  เขมจิตฺโต  ๑๐๐   บาท 

คุณลักษิกา  ทมุมา (LUNDGREN) ,OLAV LUNDGREN, 

MALENE LUNDGREN,MATHIAS LUNDGREN, ๑๐,๐๐๐   บาท 

คุณอุทัย-คุณประภาพร-ด.ช.ทักษ์ดนัย-    

ด.ช.ไผทเทพ จันคํา ๕,๐๐๐   บาท 

คุณทิพย์รตัน์  ทุมมา MAGNE PERRY VIK – 

คุณเชษฐชัย  ม่ันอิ่ม  ๕,๐๐๐ บาท 

คุณพัฒนา-คุณชูใจ  พิศกนก ๓,๐๐๐   บาท 

คุณภูมินทร์-คณุอัมพร-ด.ญ.กัญจน์ฉัตร- 

ด.ญ.ปวริศา  ตระกูลทิวากร   ๒,๐๐๐ บาท 

คณะท้ายห้อง ๒,๐๐๐   บาท 

คุณจตุรภัทร  วัฒนนรชัย  พร้อมคุณแม่และพี่น้อง ๒,๐๐๐   บาท 

คณะฉับไว ๑,๐๐๐   บาท 

คุณปุณยธิษณ์  อังคศิริกําจร ๑,๐๐๐   บาท 
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คุณพุทธิพงษ์  วงศ์เกียรต์ิขจรและครอบครัว- 

คุณอุบลวรรณ แสงเพชร  ๑,๐๐๐   บาท 

คุณประไพ  ทิพย์โกศัย   ๑,๐๐๐   บาท 

คุณวิเชียร  เจิดเมธาวุฒิ    ๑,๐๐๐   บาท 

คุณศุภชัย  โกศลสุรศักดิก์ุล ๑,๐๐๐   บาท 

คุณวุฒินัย ทุมมา ๑,๐๐๐ บาท 

ทพ.วณิชย์  หลายประสิทธิ์ ๗๕๐   บาท 

คุณอดิศร-คุณนภากร-ธนากร-ภูวดล  ทิพย์ทํา  ๕๐๐   บาท 

คุณปนัดดา  จันทร์ศรี ๕๐๐   บาท 

คุณจีรุส  อินทิศ ๕๐๐   บาท 

คุณอรรณพ  น่ิมทอง ๕๐๐   บาท 

คุณรุ่งพันธุ์-คุณพรรณทิพา  กลมดวง ๕๐๐   บาท 

คุณสุวรรณี  ทวีเพิ่มทรัพย์ ๕๐๐   บาท 

คุณสุรศกัดิ-์คณุบุญผ่อง-คณุกนกกร  ทิมะณี ๕๐๐   บาท 

ป๋าจือ-แม่สิวกี้  แซ่หลี-พ่อฮั้น-แม่ลัดดา  ก่อผล-แม่เนย ๕๐๐   บาท 

ครอบครัววาสนา  จันทร์จิตร ๕๐๐   บาท 

คุณสรวัชร์  ยืนยงค์ ๕๐๐   บาท 

ครอบครัวดวงดารา ๕๐๐   บาท 

แม่ชีจําลอง ๓๐๐   บาท 

คุณเกศริน  หรุ่นโพธิ์และครอบครัว ๓๐๐   บาท 

คุณบุ๋ม (สระแก้ว) ๓๐๐   บาท 



๑๐๖ | ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ (อุดร ฐานุตฺตโร)   

คุณอรวรรณ  โอสถานนท์ ๓๐๐   บาท 

แม่ชีธนัส ๒๐๐   บาท 

คุณธนภูมิ  มูลสัน ๒๐๐   บาท 

คุณศิริวรรณ  อภิวัฒนสิริ ๒๐๐   บาท 

อาจารย์นรพัฒน์  มหาเมฆทัศนีย์ ๒๐๐   บาท 

คุณกันต์กนิษฐ์  สิริวรเกษม  ๒๐๐   บาท 

คุณมนัส  คุณธนังกุล     ๒๐๐   บาท 

คุณอนุชา-คุณแสงเพชร  โพนิน และครอบครัว ๑๐๐   บาท 

คุณกาญจนา  เอียเล้ากุล และครอบครัว ๑๐๐   บาท 

   

 
 

พิมพ์ที่ : บรษัิท โฟกัส พริน้ติง้ จาํกัด โทร. ๐๕๕-๒๒๕๐๓๗
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