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คืนวันหนึ่งอาตมานอนหลับแลวฝนไปวา อาตมาไดเดินไปในสถานที่แหงหนึ่ง
ไดพบกับพระสงฆรูปหนึ่งครองจีวรคร่ํา สมณสารูปเรียบรอยนาเลื่อมใส อาตมาเห็น
วาเปนพระอาวุโสผูรัตตัญูจึงนอมนมัสการทาน ทานหยุดยืนตรงหนาอาตมาแลว
กลาวกับอาตมาวา
“ฉันคือ สมเด็จพระพนรัตน วาปาแกวแหงกรุงศรีอยุธยา ฉันตองการใหเธอได
ไปที่วัดใหญชัยมงคล เพื่อดูจารึกทีฉ่ ันไดจารึกถวายพระเกียรติแกสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชผูเปนเจา เนื่องในวาระที่สรางพระเจดียฉลองชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา
แหงพมา และประกาศความเปนอิสระของประเทศไทยจากหงสาวดีเปนครั้งแรก เธอ
ไปดูไวแลวจดจํามาเผยแพรออกไป ถึงเวลาที่เธอจะไดรับรูแลว”
ในฝนอาตมารับปากทาน ทานก็บอกตําแหนงใหแลวก็ตกใจตื่นนอนใกลรุง
อาตมาก็ทบทวนความฝนก็นึกอยูในใจวาเราเองนั้นกําหนดจิตดวยกรรมฐานมีสติอยู
เสมอ เรือ่ งฝนฟุงซานเปนไมมี อาตมาก็ไดขา วในวันนั้นแหละวา ทางกรมศิลปากร
ทําการบูรณะปฏิสังขรณพระเจดียใหญในวัดใหญชัยมงคล และจะทําการบรรจุ
บัวยอดพระเจดีย อันเปนนิมิตหมายการสิ้นสุดการบูรณะ แลวจะรือ้ นั่งรานทั้งหมด
ออกเสร็จสิ้น
อาตมาจึงไดขอรอง ดร. กิ่งแกว อัตถากร ใหเลื่อนการปดยอดบัว ไปอีกวัน
หนึ่ง เพื่อที่อาตมาจะไดนําพระ ซุมเสมาชัย ซุมเสมาขอ ที่อาตมาไดสรางขึ้นตาม
แบบดั้งเดิมที่พบในเจดียใหญใกลกับวัดอัมพวันซึ่งพังลงน้ํา
ที่กง เหล็งเปนคน
รวบรวมเอามาใหอาตมาตั้งแตเมื่อเริม่ มาพัฒนาวัดใหม ๆ แตแตกหักพังทั้งนั้นหลาย
สิบปบ อาตมาไดปนเอามาผสมสรางเปนองคพระใหมไปรวมบรรจุไวทยี่ อดพระเจดีย
บาง
วันนั้นอาตมาเดินทางไปถึง ก็ไดเดินขึ้นไปบนเจดียตอนที่สุดบันได แลว
มองเห็นโพรงที่ทางเขาทําไวสําหรับลงไปดานลาง มีรานไมพอไตลงไปภายใน ตั้งใจ
เด็ดเดี่ยววาลงไปคราวนี้ ถาพลาดตกลงไปจากนั่งรานมาก็ยอมตาย คนที่รวมเดินทาง
มาเขามัวแตไปบนลานชั้นบน อาตมาก็ดิ่งลงไปชั้นลาง มีไฟฉายดวงหนึ่ง เวลานั้น
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หนึ่ง

ประมาณ ๐๙.๐๐ น. อาตมาลงไปภายในแลวก็พบนิมติ ดังที่สมเด็จพระพนรัตนได
บอกไวจริง ๆ
อาตมาจึงไดพบวาแทที่จริงแลวสิ่งที่สมเด็จพระพนรัตนวัดปาแกว
ทานได
จารึกถวายพระพร ก็คอื บทสวดที่เรียกวา “พาหุงมหาการุณิโก”
ทายของนิมิตนั้นระบุวา “เราสมเด็จพระพนรัตนวัดปาแกว ศรีอโยธเยศ
คือผูจารึกนิมิตรจนาเอาไวถวายพระพรแดมหาบพิตรเจาสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช”

พาหุงมหากา (รุณิโก) คืออะไร
ถึงตอนนี้ผูเขียนไดกราบนมัสการหลวงพอจรัญแลว เรียนถามทานขึ้นดวย
ความสนใจวา
พาหุงมหาการุณิโกคืออะไรขอรับหลวงพอ
ออ ก็คอื บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แลวก็พร
พาหุงอันเริ่มดวย พาหุงสหัส ไปจนถึง ทุคคาหทิฏฐิ แลวเรื่อยไปจนถึงมหาการุณิโก
นาโถหิตายะ และจบลงดวยภะวะตุ สัพพมังคะลัง สัพพะพุทธา สัพพะธัมมา สัพพะ
สังฆานุภาเวนะสถาโสตถี ภะวันตุเต อาตมาเรียกรวมกันวา พาหุงมหากา
อาตมาจึงเขาใจในบัดนั้นเองวา บทพาหุงนี้คอื บทสวดมนตที่สมเด็จพระ
พนรัตนวดั ปาแกว ไดถวายใหพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไวสวดเปน
ประจํา เวลาอยูกับพระมหาราชวัง และในระหวางศึกสงคราม จึงปรากฏวา
พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจาทรงรบ ณ ที่ใด ทรงมีชัยชนะอยูต ลอดมามิได
ทรงเพลี่ยงพล้ําเลย
แมจะเพียงลําพังสองพระองคกับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจา
ทามกลางกองทัพพมาจํานวนนับแสนคน ก็ทรงมีชัยเหนือกองทัพพมา ดวยการ
กระทํายุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมาหอุปราชา ณ ดอนเจดียปูชนียสถาน แมขาศึกจะยิง
ปนไฟเขาใสพระองคในตอนที่เขากันพระศพของพระมหาอุปราชาออกไปราวกับหา
ฝนก็มิปาน แตก็มิไดตองพระองค ดวยเดชะพาหุงมหากาที่ทรงเจริญอยูเปนประจํา
นั่นเอง
อาตมาพบนิมิตแลวก็ไตขึ้นมาดวยความสบายใจ ถึงปากปลองที่ลงไปเกือบ
สามชั่วโมง เนื้อตัวมีแตหยากไย เดินลงมาแมชีเห็นเขายังรองวา หลวงพอเขาไปใน
โพรงนั่นมาหรือ แตอาตมาไมตอบ
ตั้งแตนั้นมา อาตมาจึงสอนการสวดพาหุงมหากาใหแกญาติโยมเปนตนมา
เพราะอะไร เพราะพาหุงมหากานั้นเปนบทสวดมนตที่มีคาที่สุด มีผลดีที่สุด เพราะ
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เปนชัยชนะอยางสูงสุดของพระบรมศาสดา จากพญาวัสวดีมาร จากอาฬาวกะยักษ
จากชางนาฬาคีรี จากองคุลิมาล จากนางจิญมานวิกา จากสัจจะกะนิครนธ จาก
พญานันโทปนันทนาคราช และทานทาวผกาพรหม เปนชัยชนะที่พระพุทธองคทรง
ไดมาดวยอิทธิปาฏิหาริย และดวยอํานาจแหงบารมีธรรมโดยแท ผูใดไดสวดไวประจํา
ทุกวันจะมีชยั ชนะ มีความเจริญรุงเรืองตลอดกาลนาน มีสติระลึกได จะตายก็ไปสูสุคติ
ภูมิ
ขอใหคุณโยมชวยประชาสัมพันธใหดวยนะวา ใหสวดพาหุงมหากากันใหทั่ว
หนา นอกจากจะคุมตัวแลว ยังคุมครอบครัวได สวดมาก ๆ เขา สวดกันทั้งประเทศก็
ทําใหประเทศมีความรุงเรือง พวกคนพาลสันดานหยาบก็แพภัยไปอยางถวนหนา
ไมแตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทานั้นที่พบความมหัศจรรยของบท
พาหุงมหากา แมพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ก็ทรงพบเชนกัน โดยมี
บันทึกโบราณบอกไวดังนี้วา
“เมื่อพระเจาตากสินมหาราชตีเมืองจันทบุรีไดแลว ก็ทรงเห็นวาสงครามกูชาติ
ตอจากนี้ไปจะตองหนักหนาและยืดยาว จึงทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางพระยอดธงแบบ
ศรีอยุธยาขึ้นแลว นิมนตพระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไวใน
องคพระ และพระองคก็ทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดวย
การเจริญพาหุงมหากา จึงบันดาลใหทรงกูชาติสาํ เร็จ
โยมชวยบอกญาติโยมดวยนะ วาสวดพาหุงมหากากันใหไดทุกบาน สวดใหได
มาก ๆ จะมีแตความรุง เรือง สวดพาหุงมหากากอนแลวจึงสวดชินบัญชร เพราะชิน
บัญชรนั้นเจาประคุณสมเด็จทานใหสวดบูชาพระอรหันตของทาน ตองสวดพาหุงมหา
กากอนแลวจึงมาถึงชินบัญชรใหจดจํากันเอาไว นั่นแหละมงคลชีวิต
หลวงพอจรัญไดพูดเรื่องพาหุงมหากานี้อยางละเอียด
แลวทองใหฟงดวย
เพราะทานตองการใหผูเขียนไดจดจําและเอไปบอกตอกับทานผูอานตอไป
ทานผูอานที่เคารพ วัดอัมพวัน เปนดินแดนแหงความสงบรมเย็นดวยอํานาจ
สติปฏฐาน การเจริญภาวนา การเดินจงกรม การละเวนสิ่งที่พึงละพึงเวน เปนดินแดน
แหงธรรมะและการหลีกเรนจากความวุนวายของโลกภายนอก เพื่อแสวงหาความสงบ
แหงจิตใจ แตการเขาไปตองดวยศรัทธาอันนอมนําเขาไป ไมใชเพราะขัดพวกพอง
ไมไดหรือเสียไมได
ประตูวัดอัมพวันเปดตอนรับผูแสวงหาสมบัติมนุษย
ผูที่เปนผูเจริญดวย
สติปญญา และ การรูจกั คําวาการคารวะ และ การเห็นสมณะเปนอุดมมงคล หลวง
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สาม

พอจรัญทานยินดีใหธรรมปฏิบัติ และตอบขอของใจในสงที่เปนไปเพื่อความเจริญแหง
ชีวิตของผูถามและแกสวนรวมทั่วไป และโปรดอยาลืมคติของหลวงพอวา
“มาได รอได ทนได พบได ไดดี”
มนุษยสมบัตินั้น หลวงพอวา แสวงหาไดไมยากดวยการภาวนาและการปฏิบัติ
กรรมฐาน
ดอน เจดีย
จาก น.ส.พ.มหัศจรรย
เขียนจากคําบอกเลาของพระครูภาวนาวิสุทธิ์

วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี

ถวายพรพระ
๑.

๒.

๓.

๔.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(วา ๓ จบ)
พุทธคุณ
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โล
กะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา
ติฯ
ธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก
ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิติฯ
สังฆคุณ
สุปะฏิหันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะ
กะสังโฆ ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สมีจปิ ะฏิปนโน ภะคะวะ
โต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะ
คะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
พุทธชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ)
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สี่

๑. พาหุง สะหัสสะมาะภินมิ มิตะสาวุธนั ตัง คีรีเมขะลัง อุทติ ะโฆระสะเสนะ
มารัง ทานาทิธัมมะวิธนิ า ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลานิ
๒. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะ
มะถัทธะยักขัง ขันตีสุทนั ตะวิธินา ชิตะวา มุนนิ โท ตันเตชะสา ภะวะตุ
เต ชะยะมังคะลานิ
๓. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุ
ทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ
เต ชะยะมังคะลานิ
๔. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโย ชะนะปะถังคุลิมาละ
วันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลานิ
๕. กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินยี า จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะ
กายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินาชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ
เต ชะยะมังคะลานิ
๖. สัจจัง วิหายะ มะติสจั จะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปตะมะนัง อะติอันธะภู
ตัง ปญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลานิ
๗. นันโทปนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมา
ปะยันโต อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลานิ
๘. ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุตมิ ิทธิพะ
กาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ
เต ชะยะมังคะลานิ

๕. มหาการุณิโก
เมื่ออาตมาไดพบกับสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว
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มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณีนัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปต
โต สัมโพธิมตุ ตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ชะ
ยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิ
เสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปตโต ปะโมทะติ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุ
ปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ ปะทักขิ
ณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะณีธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัดเถ ปะทักขิเณ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพเทวะตา สัพพะพุทธานุ
ภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพเทวะตา สัพพะธรรมานุ
ภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพเทวะตา สัพพะสังฆานุ
ภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
คาถาชนะมาร
ปญจะมาเร ชิโน นาโถ ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสจั จัง ปะกาเสสิ ธัมมะจัก
กัง ปาวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง
บทกรวดน้าํ
อิทัง เม มาตาปตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปตะโร
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ แกมารดาบิดาของขาพเจา ขอใหมารดาบิดาของขาพเจา จงมี
ความสุข
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ แกญาติทั้งหลายของขาพเจา ขอใหญาติทั้งหลายของขาพเจา
จงมีความสุข
อิทัง เม ครุปชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปชฌายาจริยา
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ แดครูอุปชฌายอาจารยของขาพเจา ขอใหครูอุปช ฌายอาจารย
ของขาพเจา จงมีความสุข
อิทัง เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ เทวะตาโย
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ แกเทวดาทั้งหลาย ขอใหเทวดาทั้งหลาย จงมีความสุข
อิทัง เปตานัง โหตุ สุขติ า โหนตุ เปตะโย
เมื่ออาตมาไดพบกับสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว
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ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ แกเปรตทั้งหลาย ขอใหเปรตทั้งหลาย จงมีความสุข
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ แกสัตวทงั้ หลายทั้งปวง ขอใหสัตวทั้งหลายทั้งปวง จงมี
ความสุข
บทแผเมตตา
สัพเพ สัตตา
สัตวทั้งหลาย ที่เปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตาย ดวยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา (โหนตุ)
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย
อัพยาปชฌา (โหนตุ)จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา (โหนตุ)
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจ
เลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนใหพนจากทุกขภัย
ทั้งสิ้น เถิดฯ
ที่มาและอานิสงสของบทสวดมนต
ชัยมงคลคาถา หรือ พาหุง มหาการุณิโก
ที่มาของบทสวดมนตชัยมงคลคาถา อาตมาไดตําราเกาแกครั้งกรุงศรีอยุธยา
เปนใบลานทองคําจารึกของสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว ปจจุบันเรียกวา วัดใหญ
ชัยมงคล อยุธยา ไดรจนาถวายพระพรชัยมงคลคาถาแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระพนรัตนเปนอาจารยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อานิสงสของบทสวดมนตชัยมงคลคาถา หรือพาหุงมหากาฯ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชไมเคยแพทัพ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี เจาพระยามหากษัตริยศึก ไม
เคยแพทัพ พระชัยหลังชางของ ร.๑ นั้นมาจากบทพาหุงมหากาฯ
ผูใดสวดมนตชัยมงคลคาถา หรือพาหุงมหากาฯ เปนประจําทุก ๆ วันแลว มี
แตชัยชนะทุกประการ เรียนหนังสือก็เกิดปญญา มีแตความเกงกลาสามารถ ผูใดสวด
ทุกเชาค่ํา คิดสิ่งใดที่ดีเปนมงคล จะสมความปรารถนาทุกประการ

วิธีสวด
เมื่ออาตมาไดพบกับสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว

เจ็ด

(ก)
(ข)

(ค)

ตั้งนะโม ๓ จบ
๑. สวดพุทธคุณ
๒. สวดธรรมคุณ
๓. สวดสังฆคุณ
๔. พาหุง
๕. มหากาฯ ตามลําดับ
สวดพุทธคุณ (๑) อยางเดียวเทากับอายุ บวก ๑ เชนอายุ ๒๘ ป ใหสวด
๒๙ จบ อายุ ๕๔ ป ใหสวด ๕๕ จบ เปนตน
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แปด

