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คำปรารภ

ทุกวันนี้ คนไทยที่เป็นชาวพุทธนิยม 

สวดมนต์กันมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน บางคน 

บางกลุ่มก็ตั้งกันเป็นชมรมเพื่อทำกิจกรรม 

การสวดมนต์ร่วมกันโดยเฉพาะ บางกลุ ่ม 

บางคณะ ก็นิยมจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ 

แจกกันเป็นรายเดือน รายปี หร ือบางท ี

ก็พัฒนาจนเป็นกลุ่มจัดตั้งที่ชัดเจน จนกลาย

เป็นลัทธิพิธีที่มีเอกลักษณ์เป็นของกลุ่มอย่าง 

ชัดเจน 

การสวดมนต์น้ัน มองอย่างผิวเผินย่อม 

เป็นกุศลกิจกรรม แต่หากพิจารณาอย่างลึกซ้ึง 

จะพบว่า ถ้าหากกุศลกิจกรรมน้ีดำเนินไปอย่าง 

ขาดปัญญา ก็อาจกลายเป็นความงมงายได้ 

เช่นเดียวกัน ดังจะขอตั ้งเป็นข้อสังเกตว่า 



การสวดมนต์ของคนไทยไม่น้อยนิยมสวดเพ่ือ 

“บวงสรวง บนบานศาลกล่าว วิงวอน ร้องขอ 

ซึ่งค่อนไปทางเทวนิยม และมีแนวโน้มไปทาง 

เพิ่มความขลังขมังเวทย์ซึ ่งเอียงไปข้างไสย 

ศาสตร์” กันเพิ่มขึ้น หรือหนังสือสวดมนต์ที่

มียอดพิมพ์แจกกันมากๆ นั้น บางทีก็หนัก 

ไปทางเป็นบาลีผีบอกท่ีไม่ใช่พุทธมนต์โดยตรง 

เสียด้วยซ้ำ 

ด้วยตระหนักดีว่า การสวดมนต์น้ันเป็น 

กุศลกิจกรรมและควรคงวัตถุประสงค์เช่นนี ้

ไว้ให้ตลอด ดังนั้น ผู้เรียบเรียงจึงปรารถนา 

จะให้เราชาวพุทธ ได้เรียนรู้การสวดมนต์บท

ที่มีความหมาย มีความสำคัญ และก่อให้เกิด

สติปัญญาแก่ผู้สวดจริงๆ ให้สมกับเวลาที่ได้

ใช้ไปเพื่อการนี้ 

โดยเจตนารมณ์ดังกล่าว เมื่อผู้เขียน 

พำนักอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

เป็นเวลากว่าสองอาทิตย์ จึงได้เริ่มเรียบเรียง 

ต้นฉบับหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ขึ ้นมา ทั้งนี้ 

โดยมีคุณชุมศรี - ลุคแมน และลูกชายนายศิวกร 

อาร์โนลด์ และเครือข่ายกัลยาณมิตร ญาติวงศ์ 



พงศา และคนสนิทสนมคุ้นเคยท้ังในเมืองไทย 

ในต่างประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จาก 

ชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักร 

(Thai Women’s Organisation (TWO)) 

ได้ปวารณาตัวขอร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ 

และรับผิดชอบค่าจัดพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 

ผู้เรียบเรียงจึงขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพทุกท่าน

ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

“ขอพระธรรมจงแผ่ไพศาล

ขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อน 

มนุษย์”

ว.วชิรเมธี

ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย
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ความเป็นมาของ
การสวดมนต์

คำว่า “มนต์” กร่อนมาจากคำเต็มว่า 

“พุทธมนต์” ซึ่งหมายถึงพระธรรมคำสั่งสอน 

ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า การสวด 

มนต์ จึงหมายถึง การสวดพระธรรมคำส่ังสอน 

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง 

ความเป็นมาของการสวดมนต์น ั ้น 

เริ่มต้นมาจากความพยายามในการจดจำคำ 

ส่ังสอนของพระพุทธองค์ของบรรดาพระอริย- 

สาวกในครั ้งพุทธกาล กล่าวคือ ทุกครั ้งที ่ 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้น พระสาวก 

แต่ละรูปแต่ละองค์จะช่วยกันจดจำพระธรรม 

คำสอนนั้นแล้วถ่ายทอดสู่ศิษยานุศิษย์ของ 

ตนโดยระบบจากครูสู่ศิษย์ กล่าวคือ ครูฟัง 

มาจากพระพุทธเจ้า นำมาเล่าให้ศิษย์ฟัง 



ศิษย์จำคำบอกเล่าของครู แล้วนำไปสวด 

สาธยายจนจดจำได้คล่องปาก ขึ้นใจ รักษาไว ้

แล้วจึงถ่ายทอดต่อให้คนอื ่นๆ ในสำนัก 

ในเวลาต่อมาเราเรียกกระบวนการทรงจำ 

พระธรรมคำสั ่งสอนแบบนี ้ว ่าเป ็นระบบ 

“มุขปาฐะ” คือ ระบบจากปากสู่ปาก 

ครั้นเวลาต่อมาจึงค่อยๆ มีการพัฒนา 

เป็นการแบ่งความรับผิดชอบกันทรงจำอย่าง 

ชัดเจน เช่น พระสารีบุตรเป็นผู้นำด้านการ 

ทรงจำพระอภิธรรม พระอานนท์ด้านพระสูตร 

พระอุบาลีด้านพระวินัย และในที่สุดก็นำมา 

สู่การจัดระบบเป็น “พระไตรปิฎก” ในคราว 

ทำปฐมสังคายนา แล้วสืบทอด ส่งต่อ (ที่เรียก 

ว่าระบบ “อาจริยปรัมปรา” หรือ “อาจริยกุล„) 

กันมาตามลำดับ 

เม ื ่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยัง 

ประเทศใด วัฒนธรรมการทรงจำ สืบทอด สวด 

สาธยายคำสอนที่อยู่ในรูป (การบันทึกไว้ใน) 

พระไตรปิฎกนี้ก็ตามติดไปด้วย จนกลายเป็น 

สิ่งที่ทำกันอย่างเป็นปกติวิสัยในกิจวัตรของ 

พระภิกษุสามเณร 



เมื ่อมีการสวดพระธรรมคำสอนกัน 

อย่างเป็นกิจวัตรที่ชัดเจนเช่น แบ่งเป็นช่วงเช้า 

ช่วงเย็น เราจึงเรียกกิจกรรมนี้ว่า “การทำวัตร 

สวดมนต ์  สวดมนต์ตอนเช ้าก ็ เร ียกว ่า 

“การทำวัตรเช้า” สวดมนต์ตอนเย็นก็เรียกว่า 

“การทำวัตรเย็น” ทุกวันนี้ การสวดมนต์ก็ดี 

การทำวัตรเช้า การทำวัตรเย็นก็ดี ได้กลายเป็น 

กิจวัตรที่ปฏิบัติกันอยู่ในหมู่ชาวพุทธไทยจน 

เป็นเอกลักษณ์ไปแล้ว

จากที่กล่าวมา จึงเป็นอันสรุปได้ว่า การ 

สวดมนต์ ก็คือ การทรงจำ สืบต่อ ถ่ายทอด เรียนรู้ 

พระธรรมคำสั่งสอนของพระอรหันตสัมมา- 

สัมพุทธเจ้านั่นเอง การสวดมนต์ที่กล่าวกันว่า 

มีบุญมาก มีอานิสงส์มาก ก็เพราะว่า สิ่งที่สวด 

ล้วนเป็นหลักธรรมสำคัญของพระอรหันต- 

สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น ยิ่งถ้าผู้สวดมีความรู้ 

มีความเข้าใจในสิ่งที่สวดด้วย การสวดมนต์ 

ก็อาจอำนวยผลสูงสุดเป็นการบรรลุภาวะ 

พระนิพพานก็ยังได้อีกด้วย ด้วยเหตุน้ี จึงกล่าว 

อีกอย่างหนึ่งว่า การสวดมนต์นั้นถ้าสวดเป็น

ก็เห็นธรรม

”



การสวดมนต์มีประโยชน์นับอเนก

ประการ ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที ่ ๑๐ 

บันทึกไว้ดังต่อไปนี้

๑. เข้าใจพระธรรมคำสอนอย่างแจ่ม 

กระจ่าง

๒. รื่นเริงเบิกบานใจ

๓. อิ่มเอิบใจ

๔. กายสงบระงับ 

๕. มีความสุข

๖. จิตเป็นสมาธิ

๗. เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นจากกิเลส

ประโยชน์
ของการสวดมนต์



สวดมนต์อย่างไร 
และสวดเมื่อไหร่

การสวดมนต์นั้นมีสองแบบ 

๑. สวดมนต์เฉพาะบทบาลี

๒. สวดมนต์บทบาลีและมีคำแปล

การสวดมนต์ท้ังสองแบบน้ี มีความแตก 

ต่างกันตรงที ่หากสวดมนต์ในวันธรรมดา 

นิยมสวดเฉพาะบทภาษาบาลี แต่หากเป็น 

วันธัมมัสวนะหรือวันพระ นิยมสวดโดยมี 

คำแปลกำกับด้วย ข้อดีของการสวดมนต์แปล 

ก็คือ ทำให้เข้าใจเนื้อหาของบทสวดซึ่งก่อให้

เกิดทั้งบุญ (อิ่มใจ/สุขใจ) ทั้งปัญญา (ความ 

เข้าใจเนื้อหาสาระนำมาปรับใช้ในชีวิตได้จริง)

และในการสวดนั้น จะสวดในใจ หรือ

สวดแบบเปล่งเสียงก็ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งจะสวด 

แบบมีคำแปลเป็นภาษาไทย หรือแบบที่มีคำ 



แปลเป็นทำนองสรภัญญะก็ได้อีกเช่นกัน ท้ังน้ี 

ให้พิจารณาตามกาลเทศะเป็นสำคัญ 

ช่วงเวลาของการสวดมนต์ก็มีสองแบบ 

เหมือนกัน 

๑. สวดตอนเช้า – ตอนเย็น (เรียกว่า 

ทำวัตรเช้า - ทำวัตรเย็น) 

๒. สวดตามเวลาที่สะดวกหรือยามที่ 

ต้องการความสงบ ความเป็นสิริมงคลความ

มั่นใจ

ใครที่มีเวลามากพอจะตั้งเป็นกติกา 

ขึ้นมาสำหรับตนเองด้วยการสวดมนต์ตอน 

เช้าตรู่ หรือตอนเย็น หรือเวลาก่อนนอนก็ทำได้ 

แต่สำหรับผู้ที ่ไม่มีเวลาจะสวดตามสะดวก 

ที่ไหน เมื่อไหร่ ไม่ว่าจะที่วัด ที่บ้าน ที่ทำงาน 



บนรถส่วนตัว บนรถประจำทาง ยามนั่งรอ 

เพื ่อทำกิจกรรมใดๆ หรือแม้กระทั ่งยาม 

เดินทางไกลที่ต้องขึ้นรถ ลงเรือ หรือยามไป 

นอนพักค้างอ้างแรมในต่างถิ ่นต่างที ่และ/ 

หรือในยามที่จิตใจว้าวุ ่น สับสน ประหวั่น 

พรั่นพรึง ต้องการขวัญกำลังใจ ก็สามารถ 

สวดมนต์ได ้ท ั ้งส ิ ้น กล่าวอีกนัยหนึ ่งว ่า 

พระพุทธมนต์นั้น สวดได้ทุกที่ ทุกเวลา



ทำไมต้องเป็น
“๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า”

พระพุทธมนต์ท่ีบุรพาจารยป์ระมวลมา 

ไว้เป็นบทสำหรับสวดนั้นมีอยู่มากมายหลาย

สิบบท แต่ในหนังสือเล่มนี้คัดเลือกมาให้สวด 

เพียง ๙ บทสำคัญ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก 

คือ 

๑. ต้องการจัดทำสำหรับผู้ท่ีมีเวลาน้อย 

 ๒. คัดเลือกบทที่มีสาระสำคัญสำหรับ 

นำมาประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตจริง ไม่เน้นบท

ท่ีเก่ียวกับการวิงวอนขอต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิอย่างท่ี 

นิยมสวดกันทั่วไป เพราะผู้เรียบเรียงต้องการ 

ให้เน้ือหาของทุกบทสวดสอดคล้องกับคำสอน

ท่ีแท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้ดับ 

ทุกข์ได้ในยามมีทุกข์ ก่อให้เกิดปัญญายาม

ต้องการปัญญา แก้ปัญหาได้ในยามวิกฤติ 

เป็นต้น



บทสวดมนต์ทั้ง ๙ บทนั้น มีดังนี้

๑.  บทนม ัสการพระร ัตนตร ัย /

ปุพภาคนมการ/ไตรสรณคมน์ (เพื่อแสดง 

ความเคารพต่อพระรัตนตรัย) 

๒. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 

(เพื่อความซาบซึ้งในคุณของพระไตรรัตน์) 

๓. บทมงคลสูตร  (เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

แห่งชีวิต) 

๔. บทกาลามสูตร (เพื่อฝึกตนให้เป็น

คนมีปัญญา) 

๕. บทภัทเทกรัตตสูตร (เพื่อฝึกการ 

เจริญสติในชีวิตประจำวัน) 

๖. บทโอวาทปาติโมกข์ (เพื่อเรียนรู้ 

หัวใจของพระพุทธศาสนา) 

๗. บทปัพพโตปมคาถา (เพ่ือความเป็น 

ผู้ไม่ประมาท) 

๘. บทเมตตปริตร (เพื่อความเป็นผู้ม ี

เสน่หาน่ารัก) 

๙. บทแผ่เมตตา (เพื่อฝึกใจให้เปี่ยม 

ด้วยเมตตาจิต) 





๙ มนต์ 
เพื่อความก้าวหน้า

ว.วชิรเมธี
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อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์,

ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง,

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง; 

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.

ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า,

ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน.

(กราบ)

ส�วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า,

ตรัสไว้ดีแล้ว;

ธัมมัง นะมัสสามิ.

ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม.

(กราบ)

๑

บทสวดทั่วไป
(นมัสการพระรัตนตรัย)
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สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, 

 ปฏิบัติดีแล้ว;

สังฆัง นะมามิ.

ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.

(กราบ)

๛
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  

 พระองค์นั้น;

อะระหะโต,

 ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส;

สัมมาสัมพุทธัสสะ.

 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.

(๓ ครั้ง)

๛

(ปุพพภาคนมการ)
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต 

ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.)
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พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ;

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,

ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ;

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ;

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้คร้ังท่ีสอง ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า 

 เป็นสรณะ;

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม  

 เป็นสรณะ;

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์   

 เป็นสรณะ.

(ไตรสรณคมน์)
(หันทะ มะยัง ติสะระณะคะมะนะปาฐัง

ภะณามะ เส.)
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ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้คร้ังท่ีสาม ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า 

  เป็นสรณะ;

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม

เป็นสรณะ;

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์

เป็นสรณะ.

๛
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(นำ) อิติปิ โส ภะคะวา

(รับพร้อมกัน) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู 

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ

ภะคะวาติ

(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ 

   สุวิสุทธสันดาน

 ตัดมูลเกลศมาร 

  บ มิหม่นมิหมองมัว

 หนึ่งในพระทัยท่าน    

  ก็เบิกบานคือดอกบัว

 ราคี บ พันพัว 

  สุวคนธกำจร

๒

บทสรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัย

(บทสรรเสริญพระพุทธคุณ)
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 องค์ใดประกอบด้วย

  พระกรุณาดังสาคร

 โปรดหมู่ประชากร 

  มละโอฆกันดาร

 ชี้ทางบรรเทาทุกข์ 

  และชี้สุขเกษมสานต์

 ชี้ทางพระนฤพาน 

  อันพ้นโศกวิโยคภัย

 พร้อมเบญจพิธจัก-

  ษุจรัสวิมลใส

 เห็นเหตุที่ใกล้ไกล    

  ก็เจนจบประจักษ์จริง

 กำจัดน้ำใจหยาบ

  สันดานบาปแห่งชายหญิง

 สัตว์โลกได้พึ่งพิง

  มละบาปบำเพ็ญบุญ

 ข้าฯ ขอประณตน้อม    

  ศิระเกล้าบังคมคุณ

 สัมพุทธการุญ-

  ญภาพนั้นนิรันดรฯ.

(กราบ)

๛
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(นำ) ส๎วากขาโต

(รับพร้อมกัน)  ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก 

อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก 

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

(นำ) ธรรมะคือคุณากร

(รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร 

ดุจดวงประทีปชัชวาล

แห่งองค์พระศาสดาจารย์ 

ส่องสัตว์สันดาน สว่างกระจ่างใจมล

ธรรมใดนับโดยมรรคผล 

เป็นแปดพึงยล และเก้ากับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร 

อันลึกโอฬาร พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

(บทสรรเสริญพระธรรมคุณ)
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อีกธรรมต้นทางครรไล 

นามขนานขานไข ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

คือทางดำเนินดุจคลอง 

ให้ล่วงลุปอง ยังโลกอุดรโดยตรง

ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์ 

นบธรรมจำนง ด้วยจิตและกายวาจา.

(กราบ)

๛
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(นำ) สุปะฏิปันโน

(รับพร้อมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต 

สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน 

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต 

สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ 

ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย 

อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

(บทสรรเสริญพระสังฆคุณ)
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(นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสนา

(รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา แต่องค์ 

สมเด็จภควันต์

เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-

ลุทางที่อัน ระงับและดับทุกข์ภัย

โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร 

ปัญญาผ่องใส สะอาดและปราศมัวหมอง

เหินห่างทางข้าศึกปอง

บ มิลำพอง ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- 

ศาลแด่โลกัย และเกิดพิบูลย์พูนผล

สมญาเอารสทศพล

มีคุณอนนต์ อเนกจะนับเหลือตรา 

ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา- 

พกทรงคุณา- นุคุณประดุจรำพัน

ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ 

พระไตรรัตน์อัน อุดมดิเรกนิรัติสัย

จงช่วยขจัดโพยภัย

อันตรายใดใด จงดับและกลับเสื่อมสูญ.

(กราบ)

๛
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อะเสวะนา จะ พาลานัง 

ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา 

ปูชา จะ ปูชะนียานัง

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า การไม่คบ 

คนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาคนที่ 

ควรบูชา ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) 

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ 

ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา

อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

(การอยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี ๑ การ 

ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน ๑ การตั ้งตน 

ไว้ชอบ ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) 

๓

มงคลสูตร
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พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ 

วินะโย จะ สุสิกขิโต 

สุภาสิตา จะ ยา วาจา 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

(การเป ็นผู ้ เล ่าเร ียนศึกษามาก ๑ 

มีศิลปวิทยา ๑ มีระเบียบวินัยดีอันชนศึกษา

ดีแล้ว ๑ มีวาจาสุภาษิต ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอัน

สูงสุด) 

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง 

ปุตตะทารัสสะ สังคะโห

อะนากุลา จะ กัมมันตา 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

(การบำรุงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะห ์

บุตรและภรรยา ๑ การงานที่ไม่อากูล ๑ ข้อนี้ 

เป็นมงคลอันสูงสุด) 

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ 

ญาตะกานัญจะ สังคะโห 

อะนะวัชชานิ กัมมานิ 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
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(การรู้จักให้ ๑ การประพฤติธรรม ๑ 

การสงเคราะห์ญาติ ๑ การงานที่ไม่มีโทษ ๑ 

ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) 

อาระตี วิระตี ปาปา 

มัชชะปานา จะ สัญญะโม

อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

(การงดเว้นจากความชั่ว ๑ การเว้นจาก 

การดื ่มน้ำเมา ๑ การไม่ประมาทในธรรม 

ทั้งหลาย ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) 

คาระโว จะ นิวาโต จะ 

สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา 

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

(การเคารพ ๑ ความสุภาพอ่อนน้อม ๑ 

การยินดีในของท่ีมีอยู่ ๑ การเป็นคนกตัญญู ๑ 

การฟังธรรมตามกาล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอัน 

สูงสุด) 
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ขันตี จะ โสวะจัสสะตา 

สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

(ความอดทน ๑ การเป็นคนว่าง่าย ๑ 

การเห็นสมณะทั้งหลาย ๑ การสนทนาธรรม 

ตามกาล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) 

ตะโป จะ พ�รหมะจะริยัญจะ 

อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง 

นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

(ความเพียรเผากิเลส ๑ การประพฤติ 

อย่างพรหมจรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจจ์ ๑ 

การทำพระนิพพานให้แจ้ง ๑ ข้อนี้เป็นมงคล

อันสูงสุด) 

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ 

จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ 

อะโสกัง วิระชัง เขมัง 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ



ว.วชิรเมธี 33

(จิตของผู้ใด อันโลกธรรมถูกต้องแล้ว 

ย่อมไม่หว่ันไหว ไม่มีโศก ปราศจากธุลี จิตเกษม 

ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) 

เอตาทิสานิ กัตวานะ 

สัพพัตถะมะปะราชิตา 

สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ 

ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ 

(เทวดาและมนุษย์ทั ้งหลาย กระทำ

มงคลทั้งหลายเช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ 

ในที่ทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง 

ข้อน้ีเป็นมงคลอันสูงสุด ของเทวดาและมนุษย์ 

ทั้งหลาย เหล่านั้น แล ฯ).

๛
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๔

กาลามสูตร

เอถะ  ตุมเห กาลามา 

มา อนุสสะเวนะ

กาลามชน ท่านอย่าปลงใจเชื่อด้วย

การฟังตามกันมา

มา ปรัมปรายะ

อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆ กันมา

มา อิติกิรายะ

อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ

มา ปิฏะกะสัมปะทาเนนะ

อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือ

คัมภีร์

มา ตักกะเหตุ

อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ 

มา นะยะเหตุ

อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน
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มา อาการะปริวิตักเกนะ

อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตาม

แนวเหตุผล

มา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา

อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎี

ที่พินิจไว้แล้ว  

มา ภัพพะรูปะตายะ

อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูป

ลักษณะน่าจะเป็นไปได้

มา สะมะโณ โน คะรูติ

อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่า  

ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา

ยะทา ตุมเห กาลามา อัตตะนาวะ 

ชาเนยยาถะ 

กาลามชน เมื่อใดท่านรู้ด้วยตัวเองว่า 

อิเม ธัมมา อะกุสะลา

ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล

อิเม ธัมมา สาวัชชา

ธรรมเหล่านี้มีโทษ

อิเม ธัมมาวิญญุคะระหิตา

ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียน
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อิเม ธัมมา สะมัตตา สะมาทินนา 

อะหิตายะ ทุกขายะ สังวัตตันตีติ

ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว

ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์

เพื่อทุกข์      

อะถะ ตุมเห กาลามา ปะชะเหยยาถะ

กาลามชน ท่านพึงละเสียเมื่อนั้น

ยะทา ตุมเห กาลามา

อัตตะนาวะ ชาเนยยาถะ

กาลามชน เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่า

อิเม ธัมมา กุสะลา

ธรรมเหล่านี้ เป็นกุศล

อิเม ธัมมา อะนะวัชชา

ธรรมเหล่านี้ ไม่มีโทษ

อิเม ธัมมา วิญญุปปะสัตถา

ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญ

อิเม ธัมมา สะมัตตา สะมาทินนา

หิตายะ สุขายะ สังวัตตันตีติ

ธรรมเหล่านี้ ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว
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ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อสุข

อะถะ ตุมเห กาลามา

อุปสัมปัชชะ วิหะเรยยาถาติ

กาลามชน เมื่อนั้น ท่านพึงถึงพร้อม

ธรรมเหล่านั้นอยู่

 

๛
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อะตีตัง นาน๎วาคะเมยยะ 

นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง,

บุคคลไม่ควรตามคิดถึงส่ิงท่ีล่วงไปแล้ว 

  ด้วยอาลัย;

และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง

อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง,

สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว

สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา

ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง

ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ,

อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ตัง

วิทธา มะนุพ๎รูหะเย.

ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าใน 

 ที่นั้นๆ อย่างแจ่มแจ้ง

๕

ภัทเทกรัตตสูตร
(หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย 

ภะณามะ เส.)
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ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน

เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้.

อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง

โก ชัญญา มะระณัง สุเว,

ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้,

ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี้.

นะ หิ โน สังคะรันเตนะ 

มะหาเสเนนะ มัจจุนา,

เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมี

เสนามาก ย่อมไม่มีสำหรับเรา

เอวังวิหาริมาตาปิง 

อะโหรัตตะมะตันทิตัง,

ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ

สันโต อาจิกขะเต มุนิ.

มุนีผู้สงบ ย่อมกล่าวเรียก ผู้มีความเพียร 

 อยู่เช่นนั้น, ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวัน 

กลางคืน ว่า, “ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตร ี

 เดียว ก็น่าชม”.

๛
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สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง,

การไม่ทำบาปทั้งปวง

กุสะลัสสูปะสัมปะทา,

การทำกุศลให้ถึงพร้อม

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง,

การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ

เอตัง พุทธานะสาสะนัง.

ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของ 

 พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา,

ขันตี คือความอดกล้ัน เป็นธรรมเคร่ือง 

 เผากิเลสอย่างยิ่ง

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา,

ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็น 

 ธรรมอันยิ่ง

๖

โอวาทปาติโมกขคาถา
(หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย 

ภะณามะ เส.)
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นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี, 

ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่

ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต.

ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็น  

 สมณะเลย.

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต,

การไม่พูดร้าย, การไม่ทำร้าย

ปาติโมกเข จะ สังวะโร,

การสำรวมในปาติโมกข์

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง;

ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค

ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง,

การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด

อะธิจิตเต จะ อาโยโค,

ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง

เอตัง พุทธานะสาสะนัง.

ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

๛
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ยะถาปิ เสลา วิปุลา 

นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา

สะมันตา อะนุปะริเยยยุง 

นิปโปเถนตา จะตุททิสา

ภูเขาทั้งหลายล้วนด้วยศิลาแท่งทึบสูง 

จดขอบฟ้า กลิ้งบดสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศ 

แม้ฉันใด 

เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ  

อะธิวัตตันติ ปาณิโน

ขัตติเย พ๎ราหมะเณ เวสเส

สุทเท จัณฑาละปุกกุเส

ความแก่และความตายย่อมครอบงำ 

สัตว์ทั้งหลาย คือกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ 

ศูทร และจัณฑาล ฉันนั้น 

๗

ปัพพโตปมคาถา
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นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ  

สัพพะเมวาภิมัททะติ

นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ  

นะ ระถานัง นะ ปัตติยา

ความแก่และความตายไม่เว้นใคร ๆ   เลย 

ย่อมครอบงำสัตว์ทั้งปวงเหมือนกันหมด ภูมิ 

แห่งช้างท้ังหลายย่อมไม่มีในชราและมรณะน้ัน 

ภูมิแห่งรถทั้งหลายก็ไม่มี ภูมิแห่งคนเดินเท้า

ก็ไม่มี 

นะ จาปิ มันตะยุทเธนะ

สักกา เชตุง ธะเนนะ วา

ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส  

สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน 

อน่ึง ใคร ๆ  ไม่อาจจะชนะชราและมรณะ 

นั้นด้วยเวทมนต์คาถา ด้วยการสู้รบ หรือด้วย 

ทรัพย์ เพราะเหตุนั้นแล บุรุษผู้เป็นบัณฑิต 

มีปัญญา เมื ่อเห็นประโยชน์ตน (ไม่ควร 

ประมาท) 
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พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ

ธีโร สัทธัง นิเวสะเย

โย ธัมมะจารี กาเยนะ 

วาจายะ อุทะ เจตะสา

อิเธวะ นัง ปะสังสันติ

เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ ฯ

ผู้มีปัญญา ควรทำความเชื่อให้หยั่งลง 

มั ่นในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม และใน 

พระสงฆ์ ผู้ใดประพฤติธรรมด้วยกาย วาจา ใจ 

บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญผู้นั้น ในโลกนี้ 

ครั้นละไปแล้ว ย่อมปราโมทย์ บันเทิงในสรวง 

สวรรค์ ดังนี้แล.

๛



ว.วชิรเมธี 45

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ  

ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ 

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ   

สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี 

กิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์ และ 

มุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำ ก็คือ เป็น 

คนกล้า, เป็นคนซื่อ, เป็นคนตรง, ว่าง่าย, 

อ่อนโยน, ไม่เย่อหยิ่ง 

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ  

อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ 

สันตินท�ริโย จะ นิปะโก จะ  

อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ 

๘

เมตตปริตร
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เป็นผู้สันโดษ, เล้ียงง่าย, มีภาระกิจน้อย, 

คล่องตัว, ระมัดระวังการแสดงออก, รู้ตัว, 

ไม่คะนอง, ไม่คลุกคลีในตระกูลทั้งหลาย 

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ 

เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง 

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ   

สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา 

ไม่ประพฤติส่ิงท่ีวิญญูชนตำหนิติเตียน 

ได้, พึงแผ่เมตตาจิตว่า ขอสัตว์ทั้งปวง จงมี 

ความสุขกายสบายใจ มีความเกษมสำราญเถิด 

 

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ  

ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา 

ทีฆา วา เย มะหันตา วา  

มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา 

ขอสัตว์ทั้งหลายบรรดามี ที่เป็นสัตว์ 

ตัวอ่อน หรือตัวแข็งก็ตาม เป็นสัตว์มีลำตัวยาว

หรือลำตัวใหญ่ก็ตาม มีลำตัวปานกลางหรือตัว

สั้นก็ตาม ตัวเล็กหรือตัวโตก็ตาม 
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ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา  

เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร 

ภูตา วา สัมภะเวสี วา   

สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา 

ที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม ที่อยู ่

ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ตาม ที่เกิดแล้ว หรือกำลัง 

หาท่ีเกิดอยู่ก็ตาม ขอสัตว์ท้ังหลายท้ังปวงน้ันจง 

สุขกายสบายใจเถิด 

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ  

นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ 

พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา  

นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ 

บุคคลไม่พึงหลอกลวงผู้อื่น ไม่ควรด ู

หมิ่นเหยียดหยามใครๆ ไม่ควรมุ่งร้ายต่อกัน 

และกัน เพราะมีความขุ่นเคืองโกรธแค้นกัน 

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง  

อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข 

เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ    

มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 
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คนเราพึงแผ่ความรักความเมตตา 

ไปยังสัตว์ทั ้งหลายหาประมาณมิได้ดุจดัง 

มารดาถนอม และปกป้องบุตรสุดท่ีรักคนเดียว 

ด้วยชีวิต ฉันนั้น 

เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง  

มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ  

อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง 

พึงแผ่เมตตาจิต ไม่มีขอบเขต ไม่คิด 

ผูกเวร ไม่เป็นศัตรู อันหาประมาณไม่ได้ ไปยัง 

สัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศ 

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา   

สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ 

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ   

พ๎รัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ 

ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น จะยืน จะเดิน 

จะนั่ง จะนอน ตลอดเวลาที่ตนยังตื่นอยู่ พึง 

ตั ้งสติ อันประกอบด้วยเมตตานี ้ให้มั ่นไว้ 

บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า การอยู่ด้วยเมตตานี้ 

เป็นพรหมวิหาร (การอยู่อย่างประเสริฐ) 
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ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา 

ทัสสะเนนะ สัมปันโน 

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง    

นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ. 

ท่านผู้เจริญเมตตาจิตที่ละความเห็น 

ผิดแล้ว มีศีล มีความเห็นชอบ ขจัดความใคร่ 

ในกามได้ ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกเป็นแน่แท้.

๛
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๙

บทแผ่เมตตา
(คำแผ่เมตตาให้ผู้อื่น)

สัพเพ สัตตา,

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์,

เกิด แก่ เจ็บ ตาย,

ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,

อะเวรา โหนตุ,

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มีเวร

ซึ่งกันและกันเลย,

อัพ�ยาปัชฌา โหนตุ,

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด,

อย่าได้พยาบาท เบียดเบียนซึ่งกัน

และกันเลย,

อะนีฆา โหนตุ, 

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด,

อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย,
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สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

จงมีความสุขกายสุขใจ

รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย,

ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ.

๛
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อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากเวร

อะหัง อัพ�ยาปัชโฌ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก

อะหัง อะนีโฆ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากอุปสรรค

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ 

รักษาตนของตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย 

 ทั้งสิ้น...เทอญ.

๛

(คำแผ่เมตตาให้ตนเอง)
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การฝึกสมาธินั้น ในเมืองไทยเรานิยม 

เรียกว่าการ “นั่งสมาธิ„ เหตุที่เรียกการฝึก 

สมาธิว่าเป็นการ “นั่งสมาธิ„ ก็เพราะว่า การฝึก 

สมาธิที่ได้ผลที่สุดนั้น ย่อมเกิดจากอิริยาบถ

คือการนั่ง ความข้อนี้เป็นไปตามหลักการฝึก 

สมาธิที ่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองในพระบาลี 

ซ่ึงขอสรุปเป็นข้ันตอนง่ายๆ สำหรับภาคปฏิบัติ 

(นิยมปฏิบัติต่อจากการสวดมนต์ แล้วจึงตาม 

ด้วยการแผ่เมตตา) ดังนี้

๑. เลือกที่ที่สงบ ปราศจากเสียงจอแจ

๒. นั่งตัวตรง เท้าขวาวางบนเท้าซ้าย 

มือขวาวางบนมือซ้าย

๓. ดำรงสติไว้เฉพาะตรงลมหายใจที ่

กำลังเข้าหรือออก

สมาธิ
ศิลปะการคืนสู่

ความสดชื่นรื่นเย็นของชีวิต
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๔. หายใจเข้า ก็ “รู้„ หายใจออกก็ “รู้„ 

หรือหายใจเข้าสั้น/ยาว หายใจออกสั้น/ยาว 

ก็รู้

๕. สังเกตลมหายใจอย่างผ่อนคลาย 

อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด แค่ “ตามดู„ เท่านั้น

๖. พึงระวังอย่าให้อวัยวะส่วนใดของ 

ร่างกายมีอาการเคร่งตึงเป็นอันขาด ให้กระทำ 

กิจคือการฝึกสมาธินี ้ด้วยความผ่อนคลาย 

อย่างที่สุด

๗. เมื่อตามดู ตามรู้ ลมหายใจจนเห็น 

ธรรมชาติของการหายใจอย่างชัดเจนแล้ว 

จิตจะสงบ มีเพียงลมหายใจเท่าน้ันเป็นอารมณ์ 

(สิ่งเกาะเกี่ยว) ของจิต

๘. เม่ือจิตสงบ ม่ันคงแน่วแน่ เป็นเพียง 

อารมณ์เดียวแล้ว จิตจะเกิดความผ่อนคลาย 

สบาย ปลอดโปร่ง โล่ง เบา กายจะผ่อนคลาย 

สงบ เกิดปีติแช่มชื ่นทั ้งกายทั้งใจ เหมือน 

ความรู้สึกของคนที่เดินทางมายาวไกลแล้วได้

พักผ่อนอย่างผ่อนคลายอยู่ใต้ร่มไม้ พร้อมทั้ง 

ได้ดื่มน้ำเย็นชื่นใจอย่างมีความสุข

๙. เมื ่อจิตและกายเกิดสภาวะสงบ/
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สมาธิตามสมควรแล้ว จิตจะมองเห็นสัจธรรม 

ตามความเป็นจริงว่า ลมหายใจก็ไม่เที ่ยง 

เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

ต่อจากนั ้น กระบวนการของจิตจะ 

ดำเนินไปสู่วิถีของวิปัสสนาปัญญา คือ เข้าใจ 

ในธรรมชาติของกายและของจิตว่าไม่เที่ยง 

เป็นทุกข์ ไม่เป็นตัวตน (อัตตา) จิตเกิดการ 

ปล่อยวางความยึดติดถือม่ัน และบรรลุอิสรภาพ

จากกิเลสอย่างสิ้นเชิง (ถึงภาวะพระนิพพาน) 

ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการฝึกสมาธิภานา 

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนท่ัวไป การฝึก 

สมาธิภาวนา จะช่วยคืนสมดุลกาย สมดุลจิต 

ทำให้มีชีวิตท่ีสดช่ืนร่ืนเย็นระหว่างวันอยู่เสมอ 

ซ่ึงผลแม้เพียงข้ันพ้ืนฐานเช่นน้ี ก็นับเป็นผล

ที่ปุถุชนทุกคนควรปรารถนาโดยแท้
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๑. บทสวดทั่วไป  

นมัสการพระรัตนตรัย สวดมนต์ฉบับหลวง

ปุพภาคนมการ พระไตรปิฎกฉบับหลวง 

 ม.มู. ๑๒/๓๓๑/๓๓๗

ไตรสรณคมน์ พระไตรปิฎกฉบับหลวง 

 ขุ.ขุ. ๒๕/๑/๑

๒. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

 สวดมนต์ฉบับหลวง 

๓. มงคลสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง 

 ขุ.ขุ. ๒๕/๕/๓ 

๔. กาลามสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง  

 องฺ.ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๑.

ที่มาของคำบาลี
“๙ มนต์เพื่อความก้าวหน้า”
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๕. ภัทเทกรัตตสูตร  พระไตรปิฎกฉบับหลวง  

    มุ.อุ. ๑๔/๓๔๘/๕๒๗

๖. โอวาทปาติโมกขคาถา พระไตรปิฎกฉบับหลวง 

  ขุ.ธ. ๒๕/ ๒๔/๓๙

๗. ปัพพโตปมคาถา  พระไตรปิฎกฉบับหลวง 

  สํ.ส. ๑๕/๑๔๘

๘. เมตตปริตร  พระไตรปิฎกฉบับหลวง 

  ขุ.ขุ. ๒๕/๑๓-๑๔

๙. บทแผ่เมตตา  สวดมนต์ฉบับหลวง

 



๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า58

ประวัติและผลงาน

ว.วชิรเมธี เป็นนามปากกาของ พระมหาวุฒิชัย 

วชิรเมธ ี  ภูมิลำเนาของท่านอยู ่ที ่บ้านครึ ่งใต้ 

ตำบลครึ ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๑๖ ด้วย 

ความที ่มารดาของท่านเป็นผู ้ท ี ่ใฝ่ร ู ้  น ิส ัยนี ้ 

จ ึงถ่ายทอดมาถึงท่านตั ้งแต่เด็ก ทำให้ท่าน 

เป ็นคนที ่ร ักการอ่าน สนใจเร ียนรู ้ข ่าวสาร 

อ่านทุกอย่างที ่ขวางหน้า และหมั ่นปรับปรุง 

พัฒนาตนเองเสมอ

หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ท่าน

ก็ได้ขออนุญาตบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณร 

ที่วัดครึ่งใต้ จากนั้นย้ายมาพำนักที่วัดพระสิงห์ 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งใจศึกษาเล่า 

เรียนพระปริยัติธรรม จนจบนักธรรมชั ้นเอก 

พร้อมทั้งได้ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
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จนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๖ ประโยค

ต่อมาเม่ืออายุครบ ๒๑ ปี ท่านก็ได้อุปสมบท 

เป็นพระภิกษุที ่วัดบ้านเกิดแล้วย้ายมาพำนัก 

ที ่วัดเบญจมบพิตรฯในกรุงเทพมหานคร จน 

สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งถือ 

เป็นการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย

ในระหว่างที ่ท่านศึกษานักธรรม และ 

บาล ีน ั ้น  ท ่ านก ็ ไม ่ เคยทอดท ิ ้ งการศ ึกษา 

เรียนรู้ในทางโลก หากจะสรุปประวัติการศึกษา 

ผลงานและรางว ัลที ่ท ่านได้ร ับมีตามลำดับ 

ดังนี้

การศึกษา

ป.ธ.๙ สำน ักว ัดเบญจมบพิตรดุส ิต 

วนาราม (๒๕๔๓) 

ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(๒๕๔๓) 

พธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย (๒๕๔๖) 

ศศ.ด. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (๒๕๕๒) 

การทำงาน
อาจารย ์พ ิ เศษบ ัณฑิตว ิทยาล ัยมหา 
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วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพ 

มหานคร

อาจารย ์พ ิ เศษ สถาบันพระปกเกล้า  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียนนายร้อย 

ตำรวจสามพราน 

อาจารย ์พ ิ เศษและว ิทยากรบรรยาย 

พุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัยของมหาวิทยาลัย 

และสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐและเอกชน 

มากมายเช ่น  มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า 

หลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น 

อนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายศาสน- 

ส ัมพันธ ์ โครงการทูตสันติภาพ (Ambas-

sador for Peace) ของสหพันธ์นานาชาติ 

และศาสนาเพื ่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

สหพันธ์สันติภาพสากล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน 

เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวง

ศึกษาธิการ
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คอลัมนิสต์บทความเช ิงว ิชาการ ก ึ ่ง 

วิชาการ  และบทความทั่วไปให้กับหนังสือพิมพ์ 

และนิตยสารมากมาย เช่น เนชั ่นสุดสัปดาห์ 

มติชนสุดสัปดาห์ ประชาชาติธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ 

กรุงเทพธุรกิจ แพรว WE, HEALTH & CUISINE 

ชีวจิต ชีวิตต้องสู้ WHO ฯลฯ

วิทยากรบรรยายธรรมและนำภาวนา

ตามสถาบันและองค์กรของรัฐรวมทั ้งเอกชน 

ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ

ผู้ก่อตั ้งสถาบันวิมุตตยาลัย (Vimut-

tayalaya Institute) อันเป็นสถาบันเพื่อการ 

ศึกษา วิจัย ภาวนา และนำเสนอภูมิปัญญาทาง 

พุทธศาสนาสู ่ประชาคมโลก โดยเน้นปรัชญา 

การทำงานในลักษณะพุทธศาสนาเพื ่อสันต ิ

ภาพโลก (Buddhism for World Peace)

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ dhammatoday.com 

(ธรรมะออนไลน์ เพื่อไทยเพื่อโลก)

ผู ้ร ิ เร ิ ่มเผยแผ่ธรรมะนวัตกรรมผ่าน 

Facebook, twitter อันเป็นการเปิดมิติใหม ่

ในการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีแห่ง 

ยคุขอ้มลูข่าวสารในการระยกุต์พุทธธรรมสำหรับ 

คนรุ่นใหม่

วิทยากรประจำรายการโทรทัศน์หลายราย
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การ เช่น ชุมชนนิมนต์ยิ้ม (ช่อง ๓), ธรรมะติดปีก 

(ทีวีไทย), เมืองไทยวาไรตี ้, กล้าคิดกล้าทำ, 

พุทธประทีป, สยามทูเดย์ (ททบ.๕), ที่นี่หมอชิต, 

เช้าน้ีท่ีหมอชิต (ช่อง ๗), ตาสว่าง (โมเดิร์นไนน์ทีวี), 

มหัศจรรย์แห่งป ัญญา (NBT), รอยธรรม, 

ธรรมาภิวัฒน์ (ASTV), และอื่นๆ

วิทยากรบรรยายรายการวิทยุ คล่ืนการเดิน 

ทางของความคิด FM 96.5 MHz รายการคลื่น 

ลูกใหม่ FM93 MHz

ผลงานนิพนธ์

ภาษาไทย

ผลงานนิพนธ์ภาคภาษาไทยมีมากกว่า 

๑๐๐เล่ม เช่น ธรรมะติกปีก, ธรรมะดับร้อน 

ธรรมะหลับสบาย, ธรรมะบันดาล,ธรรมะทำไม 

ธรรมะรับอรุณ, ธรรมะราตรี, ธรรมะเกร็ดแก้ว 

ธรรมะหลับสบาย, ธรรมะทอรัก,ธรรมะชาล้นถ้วย, 

ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง, สบตากับความตาย, 

ในหลวงครองราชย ์  พ ุทธทาสครองธรรม, 

เรียนพระพุทธศาสนา (ม.๑-ม.๖) กำลังใจแด่ชีวิต, 

คลื่นนอกคลื่นใน, ตื่นรู้อยู่ด้วยรัก, ทุกข์กระทบ 

ธรรมกระเทือน, สิ ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา 
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แค่ปล่อยก็ลอยตัว, ธ ัมมิกประชาธ ิปไตย, 

ธ ัมม ิกเศรษฐศาสตร ์ ,  ตะแกรงร ่อนทอง, 

ว่ายทวนน้ำ, ลายแทงแห่งความสุข, มองลึก 

นึกไกล ใจกว้าง, รู้ก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิด, 

เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นครู, 

ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย, คิดถูก 

โปร่งใสใจสูง, เคล็ดลับหัวใจเศรษฐี, ส่ิงท่ีสูงกว่าเงิน  

ถามจากสมอง ตอบจากหัวใจ เป็นต้น

 

ภาษาอังกฤษ

ผลงานภาคภาษาไทย ท่ีได้รับการแปลเป็น 

ภาษาอังกฤษ เช่น 

Anger Management (ธรรมะหลับสบาย)

Love Managment (ธรรมะทอรัก)

Dharma at Dawn (ธรรมะรับอรุณ)

Dharma at Night (ธรรมะราตรี)

Looking Death in the Eye    

 (สบตากับความตาย)

Mind Management (ธรรมะสบายใจ)

อนึ่ง หนังสือ “ธรรมะหลับสบาย ธรรมะ 

ทอรัก และสบตากับความตาย„ นอกจากได้รับ 

การแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ปัจจุบันยังได้รับ
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การแปลเป็นภาษาสเปน อินโดนีเชีย จีน ญี่ปุ่น 

ฝรั่งเศส และศรีลังกาอีกด้วย

เกียรติคุณและรางวัล

พ.ศ. ๒๕๔๗   

ผลงาน “ธรรมะติดปีก„ ได้รับการนำไป

ดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ 

ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ กว่าสิบรางวัล

พ.ศ. ๒๕๔๘  

รางวัล “ผู้มีผลงานด้านการเผยแผ่พระ 

พุทธศาสนาดีเด่น„ (จากผลงานนิพนธ์ ๔ เรื่อง คือ 

ธรรมะติดปีก ธรรมะหลับสบาย ธรรมะดับร้อน 

ธรรมะบันดาล) จากมูลนิธิศาสตราจารย์พิเศษ 

จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต 

สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลก ยกย่องเป็น 

“ทูตสันติภาพโลก„ 

พ.ศ. ๒๕๔๙  

นิตยสาร Positioning ยกย่องให้เป็น 

หนึ ่งใน “๕๐ผู ้ทรงอิทธิพลของสังคมไทย ปี 

๒๕๔๙„ 
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รางวัล “The Great Dharma Putta 

Award„  (พระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก) 

จากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา 

และองค์กร WBSY (World Buddhist Sangha 

Youth) ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “สมโภช ๒๕๕๐

ปีแห่งพระพุทธศาสนายุกาล„ (The Celebration 

of 2550th Buddha Jayanti) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รางวัล BUCA HONORARY AWARDS 

ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการนำเสนอธรรมะ 

แบบอินเทรนด์ และมีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพ 

นิเทศศาสตร์ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพ 

รางวัล “รตนปัญญา„ (Gem of Wisdom 

Award) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับพระสงฆ ์

ผู ้ทรงภูมิปัญญาเป็นเอก จากคณะสงฆ์และ 

ประชาชนจังหวัดเชียงราย 

รับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร 

ทองคำ„ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธ 

ศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช- 

กุมารี ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก ณ มณฑลพิธ ี
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ท้องสนามหลวง

รับพระราชทานรางวัล “บุคลผู้ทำคุณ 

ประโยชน์ต่อเยาวชน„ สาขาการศึกษาและวิชา 

การจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ- 

ราชกุมาร เนื ่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาต ิ

ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ 

(ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัล “Young & Smart VOTE 2007 

สาขา คนรุ่นใหม่ท่ีมีบทบาทต่อสังคม„ จากนิตยสาร 

สุดสัปดาห์ บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง 

จำกัด (มหาชน)

รางวัล “ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด 

และการศึกษาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสน 

เทศศาสตร์„ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. ๒๕๕๑  

รางวัล “นักเขียนบทความดีเด่นประจำปี 

๒๕๕๑„ จากมูลนิธิ ม.ร.ว.อายุมงคล โสณกุล

รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์  “สังข์เงิน„  ในฐานะ 

ผู้ท่ีมีผลงานการประชาสัมพันธ์ดีเด่น จากสมาคม 

นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ตึกสันต ิ
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ไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รางวัล “ผู ้มีอุปการคุณต่อการเผยแผ ่

พระพุทธศาสนา” ของมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ 

จากสมเด็จพระพุฒาจารย์  (เก่ียว อุปเสโณ)  ประธาน 

คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

รางวัล “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนา 

จิตประจำปี ๒๕๕๑„ จากสภาชาวพุทธร่วมกับ 

มูลนิธิโลกทิพย์

รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อ 

เสียงให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย” จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่าง 

สูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๕๑„  จากสภาสังคมสงเคราะห์ 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้รับคัดเลือกเป็น “๑ ใน ๑๐๐ บุคคล 

ผู้เป็นแรงบันดาลใจ„ (100 idols) จากนิตยสาร 

a day 

ได้รับยกย่องจากกรุงเทพธุรกิจและกรุงเทพ

ธุรกิจออนไลน์เป็น นักคิดนักเขียนแห่งปี

ได้รับยกย่องจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ให้เป็น “คนรุ่นใหม่ผู้เป็นความหวัง„
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พ.ศ. ๒๕๕๒  

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดนักคิด ปี 

๒๕๕๑ จากสถานีวิทยุ อสมท. F.M.96.5 MHz 

คลื่นความคิด

รางวัล “บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี 

๒๕๕๑” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 

มั่นคงของมนุษย์

รางวัล “พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ„

ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะ 

กรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

สภาผู้แทนราษฎร

ได้รับรางวัลการจัดอันดับให้เป็น ๒๐ 

คนกรุงที่น่าจับตามอง (The Bangkok Hot List 

: 20 people to watch) จากซีเอ็นเอ็นจีโอเอเชีย 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ถวายปริญญาศิลป

ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๓

รางวัล “ผู ้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 

๒๕๕๓„ จากกระทรวงวัฒนธรรม

รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ 

สาขาการอ่าน การพูด การเขียน„ จากกระทรวงการ 

ท่องเที่ยวและกีฬา
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รางวัล “พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ„ 

ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะ 

กรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภา 

ผู้แทนราษฎร

ปัจจุบันท่านพำนักอยู่ที่วัดศรีศักดาราม 

ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมกับดำเนิน

การจัดตั้งศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน เพื่อเป็น 

สถานที่บ่มเพาะปัญญาและความสงบให้กับผู้ที่

สนใจทั่วไป
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ความเป็นมา

สถาบันวิมุตตยาลัย ริเริ ่มก่อตั ้งและ 

อำนวยการโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีหรือ 

ท่าน ว.วชิรเมธี พระนักคิดนักเขียน นักวิชาการ 

และพระนักพัฒนาร่วมสมัย ซึ่งมีศีลาจารวัตร 

อันงดงาม มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล มีความรู้ 

เท่าทันทั้งทางโลกและทางธรรม 

ท่านได้ตระหนักถึงปัญหาการเผยแผ ่

พระพุทธศาสนาในเมืองไทยว่าเป็นไปใน 

ลักษณะตามยถากรรม จึงเกิดความคิดที่จะ 

ปฏิรูปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองไทย 

ให้มีระบบและทรงประสิทธิภาพ สามารถอำนวย

ประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติ 

อย่างกว้างไกลไพศาล ทั้งในเมืองไทยและใน 

วิมุตตยาลัย
(Vimuttayalaya Institute)

สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลก
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ต่างประเทศ สมตามพระพุทธดำรัสตรัสสั่ง 

เม ื ่อแรกประกาศพระพ ุทธศาสนาท ี ่ ว ่ า 

“จะระถะ ภิกขะเว จาริกัง พะหุชะนะหิตายะ 

พะห ุชะนะส ุขายะ  โลกาน ุก ัมปายะ . . .  

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อ 

ประโยชน์เกื ้อกูลและความสุขแก่มหาชน 

เพื่อเกื้อการุณย์แก่ชาวโลก” 

ด้วยแรงบันดาลใจตามที ่กล่าวมานี ้ 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จึงได้ก่อตั้งสถาบัน 

วิมุตตยาลัย ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือก 

ที ่มุ ่งมั ่นทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ 

ประชาคมโลก เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

(ตรงกับวันวิสาขบูชา) 

ปรัชญา

“จะระถะ ภิกขะเว จาริกัง พะหุชะนะ 

หิตายะ พะหุชะนะสุขายะ โลกานุกัมปายะ... 

ภิกษุทั ้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อ 

ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มหาชนเพื่อ 

เกื้อการุณย์แก่ชาวโลก„
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วิสัยทัศน์

“วิมตุตยาลยัเป็นสถาบันการศกึษาทาง 

เลือกที่มุ่งมั่นทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เพื่อสันติภาพโลก โดยได้ใช้ยุทธศาสตร์การ  

เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกและประยุกต์ให้

สอดคล้องกับยุคสมัย„ 

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการศึกษา

๒. เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล 

 ๓. ร่วมใจพัฒนาสังคม   

 ๔. สร้างค่านิยมแห่งสันติภาพ

ค่านิยมในการทำงาน

๑. ยิ้มแย้มแจ่มใส

๒. ทักก่อน

๓. อ่อนน้อม

๔. พร้อมบริการ

๕. เบิกบานด้วยมุทิตา
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วัฒนธรรมองค์กร

สถาบันวิมุตตยาลัย เป็น

๑. องค์กรแห่งความสุข  

๒. องค์กรแห่งการเรียนรู้

๓. องค์กรแห่งความโปร่งใส 

๔. องค์กรแห่งการรับใช้เพื่อนมนุษย์ 

โครงสร้างการบริหาร

มูลนิธิวิมุตตยาลัย + สถาบันวิมุตตยาลัย 

ผู้อำนวยการ

๑. สำนักเลขานุการ 	 	
๑.๑ นโยบายและแผนงาน

๑.๒ งบประมาณ

	
ยุทธศาสตร์    ยุทธวิธี

๑. เข้าใกล้ ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพุทธศาสนา

๒. เข้าใจ นำเสนอพระพุทธศาสนาให้เข้าใจง่าย

๓. เข้าถึง แปรทฤษฎีสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง

การเผยแผ่เชิงรุก
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๑.๓ บุคคลากร

๑.๔ สื่อสารองค์กร 

๑.๕ ธุรการ

๒. สำนักธรรมบริการ	 	 	

๒.๑ ระบบข้อมูลสารสนเทศ

๒.๒ วิจัยและพัฒนา

๒.๓ เผยแผ่ธรรมนวัตกรรม

๒.๔ บริการสังคม

๒.๕ โครงการพิเศษในวัน/เหตุการณ์ 

         สำคัญ 

๓. สำนักเทคโนโลยีและธรรมนวัตกรรม	
๓.๑ วิทยุ

๓.๒ โทรทัศน์

๓.๓ เว็บไซต์

๓.๔ นิวมีเดีย (Facebook, Twitter,

     

๓.๕ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ   

Dhamma Mobile, E-book, etc.)
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๔. สำนักสันติภาวนา	 	
๔.๑ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน

๔.๒ คอร์สภาวนาในประเทศ

๔.๓ โครงการภาวนาสำหรับเยาวชน

๔.๔ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

๕. สำนักกิจการต่างประเทศ 	
๕.๑ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่าง 

 ประเทศ

๕.๒ สาขาของสถาบันวิมุตตยาลัยใน 

 ต่างประเทศ

๕.๓ การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่าง 

 ลัทธินิกาย/ศาสนาอื่น

๕.๔ การแปลเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์เป็น 

 ภาษาต่างประเทศ 

๕.๕ การแสวงหาความร่วมมือทางด้าน 

 วิชาการกับสถาบันอื ่นๆ ในต่าง 

 ประเทศ
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วัดป่าวิมุตตยาลัย

ยุคที่ ๑ : ธรรมะติดปีก

นับแต่สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 

๙ ประโยค (พ.ศ.๒๕๔๓) และพุทธศาสตร 

มหาบัณฑิต (พธ.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ 

แล้ว พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือท่าน ว. 

วชิรเมธี ได้อุทิศตนทำงานเผยแผ่พระพุทธ 

ศาสนาเชิงร ุกครบวงจรทั ้งโดยการเทศน์ 

การสอน การผล ิตผลงานทางว ิชาการ  

การเขียนหนังสือธรรมะออกเผยแผ่โดยใช้ 

ภาษาร่วมสมัย การทำรายการธรรมะทางโทรทัศน์

วิทยุ และการเปิดเว็บไซต์ธรรมะ (dhamma-

today.com, vimuttayalaya.net) ตลอดจน 

การเดินทางไปปาฐกถา และสอนสมาธิภาวนา 

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จนก่อให้

เกิดความสนใจธรรมะในหมู่ประชาชนแทบ

ทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง ก่อเกิดเป็นกระแส 

“ธรรมะติดปีก, ธรรมะอินเทรนด์, ธรรมะ 

ประยุกต์” อย่างแพร่หลาย 
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ต่อมาเมื ่อปริมาณงานเพิ ่มขึ ้นตาม 

จำนวนผู้สนใจธรรมะ ทำให้ท่านตัดสินใจก่อต้ัง 

“สถาบันวิมุตตยาลัย” ซึ่งเป็น “สถาบันการ 

ศึกษาเพื ่อพัฒนาสันติภาพโลก„ ขึ ้นมาขับ 

เคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก 

เมื่อพ.ศ.๒๕๕๐

ยุคที่ ๒ : สถาบันวิมุตตยาลัย

สถาบันวิมุตตยาลัย เป็นสถาบันการ 

ศึกษาทางเลือก มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน 

เผยแผ่พระพุทธศาสนาเช ิงร ุกครบวงจร 

โดยมีภารกิจ ๔ ประการ คือ

๑. การศึกษา (จัดตั้งโรงเรียนเตรียม 

สามเณร) 

๒. การเผยแผ่ (เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เชิงรุกทุกรูปแบบ) 

๓. การพัฒนาสังคม (ร่วมแก้ปัญหา 

สังคมไทยโดยใช้พุทธธรรม) 

๔. การสร้างสันติภาพโลก (สอนสมาธิ 

ภาวนาทั้งในไทยและต่างประเทศ) 
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การทำงานในรูปแบบสถาบันวิมุตต-

ยาลัยของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ทำให้ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพ 

เป็นระบบ และอำนวยประโยชน์โสตถิผลแก่ 

สังคม ประเทศชาติเป็นอย่างมาก ทำให้มีสถาบัน 

องค์กรต่างๆ ถวายรางวัลแก่พระมหาวุฒิชัย 

วชิรเมธี จำนวนมาก ดังที่มีปรากฏอยู่ท้าย 

ประวัติของท่าน

ยุคที่ ๓ : วัดป่าวิมุตตยาลัย (พุทธศาสนาไทย 

เพื่อสันติภาพโลก) 

ผลแห่งการอุทิศตนทำงานเผยแผ่พระ

พุทธศาสนาอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย 

ทำให้มีผู้ได้รับประโยชน์จากธรรมะที่เผยแผ่ 

โดยพระมหาวุฒิช ัย วชิรเมธี แพร่หลาย 

ออกไปทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ ทำให ้

ศิษยานุศิษย์ซึ ่งเห็นคุณค่าของงานเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนาเชิงรุก (Applied Buddhism) 

ได้ร่วมกันแสวงหาที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อจัดตั้ง 

เป็นสำนักงานกลาง สำหรับขับเคลื่อนงาน 

เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง 
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นั่นจึงเป็นที่มาของการน้อมถวายที่ดิน 

จำนวนทั้งหมด ๑๐๐ ไร่ โดยคุณยายทัศนีย์ 

บ ุร ุษพัฒน์ (อดีตเจ้าของโรงเรียนปริญ-

ญาทิพย์) ซึ ่งที ่ดินดังกล่าวมีโฉนดอยู ่ ณ 

รังสิตคลอง ๑๔  ต.หนองสามวังใต้ อ.หนองเสือ 

จ.ปทุมธานี แด่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

เพื่อให้พัฒนาเป็น “วัดป่าวิมุตตยาลัย„ อันจัก

เป็นศาสนสถานสำคัญสำหรับการทำงานเผย 

แผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก จากเมืองไทยสู่ 

ประชาคมโลกต่อไปในอนาคต
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ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปัน

ร่วมสร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพโดยการ 

สนับสนุนกิจกรรมของทั้งมูลนิธิและสถาบัน 

วิมุตตยาลัย ดังรายการต่อไปนี้

๑. สมัครเป็น “โพธิสัตวภาคี” (พธส./

Dhamma Volunteer) ผู้ยินดีในการรับใช้ 

เพื ่อนมนุษย์ ด้วยการอุทิศตนทำงานอาสา 

สมัครด้วยจิตสำนึกสาธารณะร่วมกับโครงการ

ต่างๆ ของสถาบัน เช่น อ่านหนังสือเสียงธรรมะ 

ถอดเทป ตัดต่อเสียงธรรมบรรยาย พิมพ์ 

ต้นฉบับ จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกเป็น 

ธรรมทาน ทำรายการวิทยุ โทรทัศน์ธรรมะ 

วิทยากรในงานทางธรรมะ อาสาสมัครงานบุญ

ที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆ 

๒. ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างวัดป่า 

วิมุตตยาลัย (โครงการ “วัดป่าชานเมือง„) บน 

พื้นที่ ๑๐๐ ไร่ ณ รังสิต คลอง ๑๔ ให้เป็น 

“ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อ 
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ประชาคมโลก„ ตามแนวทางการสร้างวัดให ้

เป็นแหล่ง “ความรู้„ คู่ “ความตื่น„ ของท่าน 

ว.วชิรเมธี ติดต่อร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพ 

สิ่งปลูกสร้างและเสนาสนะสงฆ์ เช่น อุโบสถ 

อาคารวิปัสสนากรรมฐาน ที่พัก วิหารแห่ง 

วรรณกรรม (ห้องสมุดพุทธคัมภีร์ที่สมบูรณ ์

ที่สุดในประเทศไทย) กุฏิที่พำนักสงฆ์ และ

ห้องรับรองผู้ปฏิบัติธรรมตามกำลังศรัทธา 

 ผู ้สนใจสามารถโอนเงินผ่านบัญช ี

ออมทรัพย์  ช ื ่อบ ัญชี พระมหาว ุฒ ิช ัย 

วชิรเมธี (โครงการวัดป่าชานเมือง) ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์ 

เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๔๖๗๖-๔ 

๓. สนับสนุนการเผยแผ่พุทธศาสนา 

ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ CD ธรรมทาน เป็นรายเดือน 

หร ือรายสะดวก ก ับโครงการ “หนังส ือ 

ธรรมะแจกฟรี CD ธรรมะให้เปล่า„ เพื ่อ 

สั่งสมปัญญาบารมีและบำเพ็ญธรรมทานอัน 

เป็นทานชั้นเลิศที่เหนือกว่าทานทั้งปวง โดย 

สามารถบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 

“ธรรมนวัตตกรรม” ธนาคารไทยพาณิชย์ 
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สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๖-๔-

๑๖๒๙๗-๒

๔. ร่วมตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการ 

ศึกษาของพระภิกษุสามเณรและนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา โดยบริจาคเพ่ือต้ังเป็นกองทุนในช่ือ-

สกุล หรือองค์กรของท่านเอง โดยการบริจาค 

เข้ากองทุนเป็นรายเดือน รายปี หรือรายสะดวก 

หรือสมทบทุน “โครงการธรรมทาน” โดยโอน 

เงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุน 

ธรรมทาน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๑๖-๔-๑๖๓๐๐-๙ 

๕. ร่วมบริจาคสมทบโครงการ “วันเกิด 

ของฉัน คือ วันแบ่งปันแด่เพื่อนมนุษย์” 

โดยบริจาคเงินเพ่ือการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ 

เป็นธรรมทานเพื ่อจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ 

รายเดือน และร่วมสนับสนุนวารสาร “ธรรมะ 

Magazine„ รายเดือนของสถาบัน 

๖. ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำปานะ 

และค่าใช้จ่ายในคอร์สภาวนาเพื่อสันติภาพที ่

ศ ูนย์ว ิป ัสสนาไร่เช ิญตะวัน อำเภอเมือง 

เชียงราย จังหวัดเชียงรายหรือคอร์สภาวนา 
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อื่นๆ ที่สถาบันจัดขึ้นตามวาระอันสมควร 

๗. ติดตามรับชม รับฟัง และเสนอข้อคิด 

เห็นอันเป็นประโยชน์เพ่ือการทำงานของมูลนิธิ 

และสถาบันวิมุตตยาลัยได้ที่เว็บไซต์ www.

dhammatoday.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิวิมุตตยาลัย + สถาบันวิมุตตยาลัย

สำนักงาน เลขที่ ๗/๙-๑๘ ซอยอรุณ- 

อมร ินทร ์  ๓๗ ถนนอรุณอมรินทร ์  เขต 

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓

 ๐๘-๙๘๙๓-๒๑๓๖,

 ๐๘-๑๘๘๙-๐๐๑๐,

 ๐๘-๗๐๘๐-๗๗๗๙

โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘ 

E-mail: dhammatoday@gmail.com  

www.dhammatoday.com
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สถานีธรรมะ
ของท่านว.วชิรเมธี

(V. Vajiramedhi’s Dhamma Station) 

สถาบันวิมุตตยาลัย

เลขที ่ ๗/๙-๑๘ ซอยอรุณอมรินทร์ 

๓๗ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 

รายการโทรทัศน์

๑. รายการ “เช้านี้ที่หมอชิต”       

ออกอากาศทางช่อง ๗

ทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา ๐๗.๒๐ น.

๒. รายการ “กล้าคิด กล้าทำ” 

ออกอากาศทางช่อง ๕

ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๗.๓๐ น.        

๓. รายการ “หมุนตามโลกกับวิกรม” 

ออกอากาศทางช่อง ๕ 

ทุกวันอังคาร เวลา ๐๙.๓๐ น. 
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๔. รายการ “ว. วชิรเมธี ชี้ทางธรรม”

ออกอากาศทางช่อง ๙

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๕. รายการ “สาระธรรมเพื่อมวลชน”

ออกอากาศทางช่อง ๙

ทุกวัน ทุกต้นชั่วโมง

๖. รายการ “กรรมลิขิต”

ออกอากาศทางช่อง ๕

ทุกวันอังคาร เวลา ๒๑.๒๐ น.

๗. รายการ “ธรรมะวันอาทิตย์”

ออกอากาศทางช่อง ๗ ทุกวันอาทิตย์ 

เวลา ๐๖.๐๐ น.

รายการวิทยุ 

๑. รายการ “การเดินทางของความคิด” 

ทาง FM 96.5 MHz 

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๒๑.๑๐ น.
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๒. รายการ “คลื่นลูกใหม่” 

ทาง FM 93.0 MHz

ทุกวันพระ เวลา ๒๐.๑๕ น.

๓. รายการ “สาระธรรม”

ทาง สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

ทุกต้นชั่วโมง      

คอลัมน์ประจำ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  

คอลัมน์ปัญญาภิวัฒน์ วางแผงทุกวันอาทิตย์

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก  

คอลัมน์คันฉ่องและโคมฉาย วางแผงทุกวันพระ

นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห ์

คอลัมน์ธรรมาภิวัฒน์ วางแผงทุกวันศุกร์

นิตยสาร Health & Cuisine   

คอลัมน์จาริกนอก จรรโลงใน

วางแผงทุกต้นเดือน

นิตยสาร Secret 

คอลัมน์ Answer key วางแผงทุกวันที่ ๑๐ 

และวันที่ ๒๕ ของเดือน
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นิตยสาร M&C แม่และเด็ก  

คอลัมน์ธรรมะประจำเล่ม วางแผงทุกต้นเดือน

นิตยสาร WHO? 

คอลัมน์ Who’s mind วางแผงทุกวันที่ ๑ 

และวันที่ ๑๖ ของเดือน

นิตยสาร THAI SMILE MAGAZINE

(เฉพาะภาคพื้นยุโรป) 

คอลัมน์ถามจากสมองตอบจากหัวใจ 

วางแผงทุกต้นเดือน (แจกฟรี)   

นิตยสาร All Magazine

วางแผนทุกวันที่ ๒๕

นิตยสาร computer today

วางแผนทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๒๕ ของเดือน

นิตยสาร INTO

วางแผงทุกต้นเดือน (แจกฟรี) 

นิตยสารคลังสมอง

วางแผงทุก ๓ เดือน

วารสารครอบครัวพอเพียง 

คอลัมน์ธรรมะติดปีก วางแผงทุกต้นเดือน
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เว็บไซต์ : Social Network
   

http://www.dhammatoday.com

    

http://www.facebook.com/v.vajiramedhi

    

http://www.twitter.com/vajiramedhi



ขา้พเจา้...........................................................................................................................................................

มคีวามประสงคส์มคัรเปน็สมาชกิรบัหนงัสอืธรรมะ :  สมาชกิใหม ่ ตอ่อายสุมาชกิ 

มกีำหนด............................................ป ี เริม่ตัง้แตเ่ดอืน............................................เปน็ตน้ไป 

ทัง้นีไ้ดส้ง่เงนิจำนวน.........................................................บาท มาชำระใหพ้รอ้มนีแ้ลว้โดย 

 ชำระดว้ยตวัเอง โอนเงนิ 

อตัราคา่สมาชกิ : ระยะเวลา๑ ป ี เปน็เงนิจำนวน ๖๐๐ บาท 

 ระยะเวลา๒ปี เปน็เงนิจำนวน๑,๐๐๐บาท   

โปรดจดัสง่หนงัสอืไปที ่:(เขยีนตวับรรจง)

ชือ่ผูร้บั.......................................................................................................................................................... 

สถานทีต่ดิตอ่ เลขที.่...........................................หมูบ่า้น/อาคาร............................................................... 

ตรอก/ซอย............................................................ถนน............................................................................... 

แขวง......................................................................เขต................................................................................. 

จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณยี์.................................โทรศพัท.์......................................... 


ลงชื่อ..................................................................ผู้สมัคร

(............................................................)

สถาบนัวมิตุตยาลยั ๗/๙-๑๘ ถนนอรณุอมรนิทร ์แขวงอรณุอมรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ ๑๐๗๐๐  
โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓ โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘ 

สถาบันวิมุตตยาลัย 
สมคัรสมาชกิรบัหนงัสอืธรรมะ และ ซดีธีรรมะ 

User
Sticky Note
http://www.facebook.com/v.vajiramedhi
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