หมวดที่ ๗
บทสวดมนต
B017
บทสวดมนตที่นิยมกันแพรหลายในหมูชาวพุทธมีหลายบท แตบทที่นาสนใจก็
คือ บทถวายพรพระ หรือ ชัยมงคลคาถา หรือ พาหุงมหากาฯ ทัง้ นี้เพราะมีประจักษ
พยานที่ชัดเจน บงบอกถึงที่มา และการไดพบอยางชัดเจน และพวกเราก็ทันรับรูดวย
ตัวของเราเอง สวนอานิสงสหรือผลลัพธของการสวดมนตภาวนาบทนี้ มีตัวอยางอยู
มากมาย ดังปรากฏอยูในหนังสือกฎแหงกรรมและธรรมปฏิบัติ ทีเ่ ผยแพรออกมาแลว
จนถึงฉบับปจจุบัน

ดวยบทสวดมนตนี้ถือเปนเอกลักษณของพระเดชพระคุณหลวง

พอจรัญ แหงวัดอัมพวัน จึงขาดไมไดที่จะตองนํามาลงไว เพราะเปนบทสวดมนตที่
พระเดชพระคุณหลวงพอแนะนําใหพุทธศาสนิกชน และศาสนิกชนอื่น สวดเปนประจํา
ประวัติและบทสวดมีดงั นี้

เมื่ออาตมาไดพบกับสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว
คืนวันหนึ่ง อาตมานอนหลับแลวฝนไปวา อาตมาไดเดินไปในสถานที่แหงหนึ่ง
พบกับพระสงฆรูปหนึ่งครองจีวรคร่ํา สมณสารูปเรียบรอย นาเลื่อมใส อาตมาเห็นวา
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๑

เปนพระอาวุโส ผูรัตตัญู จึงนอมนมัสการทาน ทานหยุดยืนตรงหนาอาตมา แลว
กลาวกับอาตมาวา

“ฉันคือสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว แหงกรุงศรีอยุธยา
ฉันตองการใหเธอไดไปที่วัดใหญชัยมงคล เพื่อดูจารึกที่ฉันได
จารึกถวายพระเกียรติแกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผูเปนเจา
เนื่องในวาระที่สรางพระเจดียฉลองชัยชนะเหนือพระมหาอุป
ราชาแหงพมา และประกาศความเปนอิสระของประเทศไทยจาก
หงสาวดีเปนครั้งแรก เธอไปดูไว แลวจดจํามาเผยแพรออกไป
ถึงเวลาที่เธอจะไดรับรูแลว”
ในฝนอาตมารับปากทาน ทานก็บอกตําแหนงให แลวก็ตกใจตื่นนอนตอนใกล
รุง อาตมาก็ทบทวนความฝน ก็นึกอยูในใจวาเราเองนั้น กําหนดจิตดวยกรรมฐาน มี
สติอยูเสมอ เรื่องฝนฟุงซานเปนไมมี
อาตมาก็ไดขาวในวันนัน้ แหละวา

ทางกรมศิลปากรทําการบูรณะปฏิสังขรณ

พระเจดียใหญในวัดชัยมงคล และจะทําการบรรจุบัวยอดพระเจดีย อันเปนนิมติ หมาย
การสิ้นสุดการบูรณะ แลวจะรื้อนั่งรานทั้งหมดออกเปนการเสร็จสิ้น
อาตมาจึงไดขอรอง ดร.กิ่งแกว อัตถากร ใหเลื่อนการปดยอดบัวไปอีกหนึ่งวัน
เพื่อที่อาตมาจะไดนําพระซุมเสมาชัย ซุมเสมาขอ ที่อาตมาไดสรางขึ้นตามแบบดั้งเดิม
ที่พบในเจดียใหญใกลกับวัดอัมพวันซึ่งพังลงน้ํา
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ที่กงเหล็งเปนคนรวบรวมเอามาให

๒

อาตมาตั้งแตเมื่อเริ่มมาพัฒนาวัดใหม ๆ แตแตกหักผุพังทั้งนั้น หลาบสิบปบ อาตมา
ไดปนเอามาผสมสรางเปนองคพระใหมไปรวมบรรจุไวที่ยอดพระเจดียบาง
วันนั้นอาตมาเดินทางไปถึง

ก็ไดเดินขึ้นไปบนเจดียตอนที่สุดบันได

แลว

มองเห็นโพรงที่ทางเขาทําไวสําหรับลงไปดานลาง มีรานไมพอไตลงไปภายใน ตั้งใจ
เด็ดเดี่ยววาลงไปคราวนี้ ถาพลาดตกลงไปจากนั่งรานมาก็ยอมตาย คนที่รวมเดินทาง
มาดวย เขามัวแตไปบนลานชั้นบน อาตมาก็ดิ่งลงไปชั้นลาง มีไฟฉายดวงหนึ่ง เวลา
นั้นประมาณ ๐๙.๐๐ น. อาตมาลงไปภายในแลวก็พบนิมิตดังที่สมเด็จพระพนรัตนได
บอกไวจริง ๆ
อาตมาจึงไดพบวา แทที่จริงแลว สิ่งที่สมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว ทานได
จารึกถวายพระพรก็คือ บทสวดทีเ่ รียกวา “พาหุง มหาการุณิโก”

“เราสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว ศรีอ
โยธเยศ ผูจารึกนิมิตรจนา เอาไวถวายพระพรแดมหาบพิตรเจา
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชา”
ทายของนิมิตนั้นระบุวา

พาหุงมหากาก็คือ บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
แลวก็พรพาหุงอันเริ่มดวย พาหุงสหัส ไปจนถึงทุคคาหทิฏฐิ แลวเรื่อยไปจนถึงมหากา
รุณิโก นาโถ หิตายะ แลวจบลงดวย ภะวะตุสัพพะมังคะลัง สัพพะพุทธา สัพพะธัมมา
สัพพะสังฆานุ ภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต อาตมาเรียกรวมกันวา พาหุงมหากา
อาตมาจึงเขาใจในบัดนั้นเองวา บทพาหุงนี้คือ บทสวดมนตทสี่ มเด็จพระพน
รัตน วัดปาแกว ไดถวายใหพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไวสวดเปนประจํา
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เวลาอยูกับพระมหาราชวังและในระหวางศึกสงคราม จึงปรากฏวา พระบาทสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชเจา ทรงรบ ณ ที่ใด ทรงมีชัยชนะอยูตลอดมา มิไดทรงเพลี่ยงพล้ํา
เลย แมจะเพียงลําพังสองพระองคกับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจา ทามกลางกองทัพ
พมาจํานวนนับแสนคน ก็ทรงมีชัยชนะเหนือกองทัพพมา ดวยการกระทํายุทธหัตถีมี
ชัยเหนือพระมหาอุปราชา ณ ดอนเจดีย ปูชนียสถาน แมขาศึกจะยิงปนไฟเขาใส
พระองคตอนที่เขากันพระศพของพระมหาอุปราชาออกไปราวกับหาฝนก็มิปาน แตก็
มิไดตองพระองค ดวยเดชะพาหุงมหากาที่ทรงเจริญอยูเปนประจํานั่นเอง
อาตมาพบนิมิตแลว ก็ไตขึ้นมาดวยความสบายใจ ถึงปากปลองที่ลงไปใชเวลา
เกือบสามชั่วโมง เนื้อตัวมีแตหยากไย เดินลงมาแมชีเห็นเขา ยังรองวา “หลวงพอเขา
ไปในโพรงนั้นมาหรือ” แตอาตมาไมตอบ
ตั้งแตนั้นมา

อาตมาจึงสอนการสวดพาหุงมหากาใหแกญาติโยมเปนตนมา

เพราะอะไร เพราะพาหุงมหากานั้นเปนบทสวดมนตทมี่ ีคาที่สุด มีผลดีที่สุด เพราะเปน
ชัยชนะอยางสูงสุดของพระบรมศาสดา จากพญาวัสวดีมาร จากอาฬาวกยักษ จาก
ชางนาฬาคิรี จากองคุลีมาล จากนางจิญมานวิกา จากสัจจะกะนิครนธ จากพญาใน
โทปนันทนาคราช และทานทาวผกาพรหม เปนชัยชนะที่พระพุทธองค ทรงไดมาดวย
อิทธิปาฏิหาริย และดวยอํานาจแหงบารมีธรรมโดยแท ผูใดไดสวดไวเปนประจําทุกวัน
จะมีชัยชนะ มีความเจริญรุงเรืองตลอดกาลนาน มีสติระลึกได จะตายก็ไปสูสุคติภูมิ
ขอใหญาติโยมสวดพาหุงมหากากันใหทั่วหนา

นอกจากจะคุมตัวแลว

ยัง

คุมครองครอบครัวได สวดมาก ๆ เขา สวดกันทั้งประเทศ ก็ทําใหประเทศมีแตความ
รุงเรือง พวกคนพาลสันดานหยาบก็แพภัยไปอยางถวนหนา
อนุสาสนีปาฏิหาริย
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ไมใชแตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทานั้นที่พบความมหัศจรรยของ
บทพาหุงมหากา แมพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ก็ทรงพบเชนกัน โดยมี
บันทึกโบราณบอกไววาดังนี้
“เมื่อพระเจาตากสินมหาราชตีเมืองจันทบุรีไดแลว ก็ทรงเห็นวาสงครามกูชาติ
ตอจากนี้ไปจะตองหนักหนาและยืดยาว จึงทรงโปรดเกลา ฯ ใหสรางพระยอดธงแบบ
ศรีอยุธยาขึ้นแลวนิมนตพระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไวในองคพระ
และพระองคก็ทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดวยการเจริญ
พาหุงมหากา จึงบันดาลใหทรงกูชาติสําเร็จ”
สวดพาหุงมหากากันใหไดทุกบาน สวดใหไดมาก ๆ จะมีแตความเจริญรุงเรือง
สวดพาหุงมหากากอน แลวจึงสวดชินบัญชร เพราะชินบัญชรนั้น เจาประคุณสมเด็จ
ทานใชสวดบูชาพระอรหันตของทาน

ตองสวดพาหุงมหากากอนแลวจึงมาถึงชิน

บัญชร ใหจดจํากันเอาไว นั่นแหละมงคลในชีวิต

พระราชสุทธิญาณมงคล
เจาอาวาสวัดอัมพวัน และเจาคณะอําเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงหบุรี
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ถวายพรพระ (อิติปโส ฯ)

อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะ
ระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุส สานัง พุทโธ ภะคะวาติ (พุทธคุณ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก
เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ (อานวา
วิญูฮีติ) (ธรรมคุณ)

สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน ภะคะ
วะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะ
ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุต
ตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (สังฆคุณ)
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ชัยมงคลถาถา (พาหุงฯ)
พาหุงสะหัส สะมะภินิม มิตะสา วุธันตัง คลีเมขะลัง อุทิ
ตะโฆ ระสะเสนะมารัง ทานาทิธัม มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตัน
เตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุช ฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนา ศะวะกะ
มัก ขะมะถัทธะยังขัง ขันตีสุทัน ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเต
ชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจัก กะมะสะนี
วะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเส กะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะ
สา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
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๗

อุกขิตตะขัค คะมะติหัต ถะสุทารุณันตัง ธาวินติโย ชะนะปะ
ถัง คุลิมาละวันตัง อิทธีภิสัง ขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะ
สา ภาวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะ
จะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะ วิธินา ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะ กะวาทะเกตุง วาทาภิโร ปตะมะนัง
อะติอันธะภูตัง ปญญาปะที ปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะ
สา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนัน ทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุ
ชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตัน
เตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
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ทุคคาหะทิฏ ฐิภชุ ะเคนะ สุทัฏฐะหัตถึง พรัหมัง วิสุทธิ ชุตมิ ิ
ทธิพะกา ภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะ
สา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาป พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิ
เน สะระเต มะตันที หิตวานะเน กะวิวิธานิ จุปททะวานิ โมกขัง สุ
ขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปญโญ

ชัยปริตร (มหากาฯ)

มะหาการุณิโก นาโถ

หิตายะ สัพพะปาณินัง

ปูเรตวา ปาระมี สัพพา

ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ

โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโตโพธิยา มูเล

สักยานัง นันทิวัฑฒะโน

เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ

ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะ ปลลังเก

สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
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๙

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง

อัคคัปปตโต ปะโมทะติฯ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง

สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ

สุยิฏฐัง พรัหมะ จาริสุ

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง

วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง

ปะณิธีเต ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ กัตวานะ

ละภันตัดเถ ปะทักขิเณฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ

อนุสาสนีปาฏิหาริย

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

๑๐

