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เรียบเรียงโดย
กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์
สถาบันวิจย
ั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุญซําฮะ(บุญชําระ)

หรือบุญเบิกบ้าน เปนงานบุญในเดือนเจ็ด(ราวเดือนมิถน
ุ ายน)ตามฮีต 12
คอง 14 ของคนอีสาน(ฮีตสิบสองคองสิบสี)เปนขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาติพน
ั ธ์ลาว ซึงร่วมถึงชาวลาวอีสานทีปฏิบต
ั ิสบ
ื ต่อกันมาจนถึงปจจุบน
ั ซึงเปน
วัฒนธรรมแสดงถึงความเปนชาติเก่าแก่และเจริญรุง่ เรืองมานานเปนเอกลักษณ์
ของชาติและท้องถิน)แต่ในบางพืนทีนิยมจัดในเดือนหกซึงเปนประเพณีต่อ
เนืองจากการเลียงผีปูตาเปนการทําบุญเพือชําระล้างสิงทีไม่ดเี ปนเสนียดจัญไรอัน
จะทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่บา้ นเมืองเปนการปดเปาความชัวร้ายให้ออกจาก
หมูบ
่ า้ นชาวบ้านจะพากันเก็บกวาดบ้านเรือนให้เรียบร้อยเปนการทําความสะอาด
ครังใหญ่ในรอบปสิงทีไม่ ดีทังหลายให้ขจัดออกไป เพือความเปนอยูท
่ ีดีของทุก
คนในหมูบ
่ า้ นมูลเหตุทีมีการทําบุญซําฮะ เนืองมาจากสมัยพุ ทธกาลมีโรคห่า
(อหิวาตกโรค)ระบาดมีผค
ู้ นล้มตายกันเปนจํานวนมากทีเมืองไพศาลีพระพุ ทธเจ้า
จึงได้เสด็จมาโปรดทําให้เกิดฝนห่าใหญ่มาชําระบ้านเมืองมีการสวดปดรังควานและ
ประพรมนํามนต์ตามหมูบ
่ า้ น และแก่ชาวบ้านเพือเปนสิรม
ิ งคลซึงความเชือนียังคง
สืบทอดมาจนถึงปจจุบน
ั
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ในผญาของคนอีสานโบราณได้กล่าวถึง
บุญซําฮะ โดยมีเนือหาดังนี
“...ฮีตหนึงนัน
พอเมือเดือน 7 แล้ว
จงพากันบูชาราช
ฝูงหมูเ่ ทพเหล่าฮันฃ
บูชาแท้สภ
ู่ าย
ตลอดไปฮอด อาฮักใหญ่มเหสัก
ทังหลักเมือง
สูห
่ นบูชาเจ้า
พากันเอาใจตังทําตามฮีตเก่า
นิมนต์สง
ั ฆเจ้าชําฮะแท้สวดมนต์
ให้ฝูงคนเมืองนันทะกันอย่าได้หา่ ง...”
(ว.ศรีสโุ ร, 2541: 65)

บุญซําฮะ เปนงานบุญทีชาวอีสานจะจัดขึนโดยมีจุดประสงค์เพือปดรังควานและ
ขับไล่เสนียดจัญไร ตลอดจนเหล่าภูติผป
ี ศาจหรือสิงชัวร้ายออกไปจากหมูบ
่ า้ น
คําว่า “ซําฮะ” ก็คือ “ชําระ” ทีหมายถึง ล้างให้สะอาด “บุญซําฮะ” อาจจะเรียกว่าเปน
บุญบ้าน ซึงนอกจากจะทําพิธข
ี บ
ั ไล่สงชั
ิ วร้ายแล้ว ยังต้องมีการทําพิธบ
ี ูชาสิง
ศักดิสิทธิคู่บา้ นคู่เมือง เพือให้เกิดความเปนสิรม
ิ งคลแก่ประชาชนและหมูบ
่ า้ นด้วย
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มูลเหตุทีมาของประเพณี

มูลเหตุทีมีการทําบุญซําฮะ มีเรืองเล่าว่า ครังหนึงกรุง เวสาลี นันเกิด ทุพภิกขภัย ฝน
แล้งข้าวกล้าตายเกลือนกลาด จนชาวเมืองมากมายต้องล้มตาย ต้องนําศพไปทิงนอก
เมือง ครันพวกอมนุษย์ได้กลินคนตายก็พากันเข้าพระนคร รบกวนมนุษย์ทียังมีชวี ต
ิ อยู่
ต่างๆ นา ๆ
แต่นนผู
ั ค
้ นก็ล้มตายเพิมมากขึน ทังเพราะความอดอยาก ทังเพราะความปฏิกล
ู จนเกิด
อหิวาตกโรค และทังจากอมนุษย์เบียดเบียน ชาวเมืองจึงพากันไปกราบทูลพระราชาว่า แต่
ก่อนนี นับได้ 7 ชัวราชสกุล ไม่เคยเกิดภัยเช่นนีเลย ชะรอยพระองค์ไม่ทรงตังอยูใ่ นธรรม
ครันพระราชาทรงเรียกพระประยุรญาติเจ้าเจ้าลิจฉวีมาประชุมโดยพร้อมกัน เพือพิจารณา
ว่า พระองค์ได้ตังอยูใ่ นความบกพร่องหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่าพระราชาทรงมิได้กระทบก
พร่องแต่อย่างใด จึงมีการถกเถียงกันถึงหนทางทีจะปดเปาภยันตรายทีเกิดขึน สุดท้าย
บรรดาเจ้าลิจฉวีจง
ึ ตกลงให้เชิญเสด็จพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้ามาโปรด
เมือเจ้าลิจฉวีจากนครเวสาลีได้เข้าเฝาและการาบทูลความเปนไปแล้ว
พระผูม
้ พ
ี ระภาคเจ้าทรงพิจารณาว่า เมือตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลี การอารักขาจักแผ่ไป
แสนโกฏิจก
ั รวาล จบสูตรสัตว์ 84,000 จักตรัสรูธ้ รรม แล้วจึงทรงรับนิมนต์ นับเปน
ประโยชน์ถึง 2 ทาง จึงทรงรับนิมนต์ไป ฝายพระเจ้าพิมพิสาร ผูท
้ รงอุ ปฐากพระผูม
้ พ
ี ระ
ภาคเจ้า ทรงทราบเช่นนัน ก็โปรดให้รบ
ี แต่งทางเสด็จพระพุ ทธดําเนินระยะทางจากกรุง
ราชคฤห์ถึงแม่นาคงคา
ํ
อันเปนพรมแดนแห่งแคว้นทังสองนัน 5 โยชน์ รับสังให้ปราบพืน
ถมดิน ทําทางให้เรียบ ให้ปลูกทีประทับแรมทุกโยชน์ เตรียมให้เสด็จวันละโยชน์ แล้วทูล
เชิญเสด็จพระสังฆาสัมพุ ทธเจ้าเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ พร้อมด้วยภิกษุ 500 รูป มีการ
ส่งเสด็จอย่างเอิกเกริกมโหฬาร
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ครันเมือเสด็จถึงเขตแดนนครเวสลี ลําดับนัน พอพระผูม
้ พ
ี ระภาคเจ้ายกพระบาทแรก
วางลงริมฝงแม่นาคงคา
ํ
ฝนโบกขรพรรษก็โปรยเม็ดลงมา ซากศพทังปวงถูกนําพัดส่งลง
สูแ
่ ม่นาคงคา
ํ
พืนดินก็สะอาดสะอ้าน และเมือพระผูม
้ พ
ี ระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงเวสาลี
ท้าวสักกะจอมทวยเทพ อันหมูเ่ ทพห้อมล้อมก็เสด็จมาถึง ยังผลให้อมุษย์ทังหลายต้อง
หลบลีหนีไปจากเมืองเวสาลีเปนอันมาก
ลําดับต่อมา พระผูม
้ พ
ี ระภาคเจ้าประทับยืนใกล้ประตูพระนครทรงเรียกท่านพระอานนท์
มา สังว่าดูก่อนอานนท์ เธอจงเรียนรัตนสูตรนี ถือเครืองประกอบพลีกรรม เทียวเดินไป
ระหว่างปราการ 3 ชันแห่งกรุงเวสาลีกับพวกเจ้าลิจฉวีราชกุมาร ทําพระปริตร แล้วได้ตรัส
รัตนสูตรพอพระเถระกล่าวว่า "ยังกิญจิ วิตตัง อิธวา หุรงั วาฯ เปฯ ยถา นัมปทีโป อิทัมป
สังเฆรัตนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะสุวต
ั ถิ โหตุฯ" เท่านัน พวกอมนุษย์ทีอาศัยกองขยะ
และทีฝาเรือนเปนต้น ซึงยังไม่หนีไปในตอนแรก ก็พากันหนีไปทางประตูทัง 4 ประตูทัง
หลายก็ไม่มท
ี ีว่าง อมนุษย์บางพวกเมือไม่ได้ทีว่างทีประตูทังหลาย ก็ทลายกําแพงเมืองหนี
ไป พอพวกอมนุษย์พากันไปแล้ว ทีเนือตัวของพวกมนุษย์ทังหลาย โรคก็สงบไป
พวกมนุษย์ทังหลายก็พากันออกมาบูชาพระเถระด้วยดอกไม้ของหอมเปนต้นทุกอย่าง
มหาชนเอาของหอมทุกอย่างฉาบทาสัณฐาคารทีประชุม ท่ามกลางพระนคร ทําเพดานขจิต
ด้วยรัตนะ ประดับด้วยเครืองประดับทังปวง ปูพุทธอาสน์ลง ณ ทีนันแล้วนําเสด็จพระผูม
้ ี
พระภาคเจ้ามา
ชาวอีสานได้ถือเอาคตินี เปนบุพนิมต
ิ จึงมีประเพณีทําบุญซําฮะตังแต่นนเปนต้
ั
นมา
ด้วยความเชือตามตํานานนี ชาวอีสานจึงได้จด
ั ให้มป
ี ระเพณีบุญซําฮะขึนในเดือนเจ็ดของ
ทุกป ในการจัดงานชาวบ้านจะทําบริเวณพิธด
ี ว้ ยการนําต้นกล้วยมาสีต้น ทําเปนเสา ผูกยึด
ด้วยสายสิญจน์และมีการโยงสายสิญจน์ไปยังบ้านทุกหลังในหมูบ
่ า้ น แล้วนิมนต์พระมา
เจริญพระพุ ทธมนต์ นอกจากนีจะมีการนําหินเข้าพิธี เมือปลุกเสกเสร็จแล้ว
พระหรือพราหมณ์จะนําหินทีปลุกเสกไปหว่านทัวหมูบ
่ า้ น เพือปดรังควาน ในปจจุบน
ั
บางหมูบ
่ า้ นทีมีขนาดใหญ่ชาวบ้านจะนําหินใส่ถง
ุ เขียนชือตนเองลงไป เมือเสร็จพิธก
ี ็จะมา
รับกลับไปหว่านทีบ้าน บ้างก็นาํ สิงศักดิสิทธิในบ้านของตนไปเข้าพิธเี พือปลุกเสก โดยมี
พระสงฆ์รว่ มด้วย
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ี รรม
ขันตอนในการดําเนินพิธก

เมือถึงเดือนหกหรือเดือนเจ็ด คนในหมูบ
่ า้ น ชุมชนก็จะกําหนดวันทําบุญบ้านในวันใด
วันหนึง เมือถึงวันก็จะมีการปลูกปะรําพิธ(ี ผาม)บริเวณ “หลักบือบ้าน” ซึงในปจจุบน
ั นีส่วน
ใหญ่ใช้บริเวณศาลากลางบ้านประกอบพิธแ
ี ทนการปลูกผาม* มีต้นกล้วยผูกทีเสาปะรําทัง
สีมุมเตรียมอาสนสงฆ์ กรวดทราย ซึงปรกติเอาไปจากบ้านของชาวบ้านทุกคน และหลัก
ไม้ไผ่แปดหลักพร้อมเครืองไทยทานนําพระพุ ทธมนต์ เตรียมขวดนํา ขันนําหอม ดอกไม้
ธูปเทียน ขันนํา ขันใส่กรวดทราย และฝายผูกแขน ให้ครบทุกคนในหมูบ
่ า้ นนัน และเทียน
เวียนหัว(เทียนยาวขนาดวัดรอบศรีษะ)บ้านละเล่ม มารวมทีศาลากลางบ้าน แล้วนิมนต์พระ
สงฆ์ตังแต่ 4 รูปขึนไปถึง 9 รูป มาเจริญพระพุ ทธมนต์ในตอนเย็น
ก่อนจะเริมพิธซ
ี าํ ฮะนัน เฒ่าจําจะทําพิธเี ชิญเจ้าปูหรือผีปูตามาร่วมพิธโี ดยการนําขันกะ
หย่องจากศาลปูตามาตังไว้บริเวณหลักบือบ้านและให้ทก
ุ เรือนจะต้องเตรียมด้ายไนไหม
หลอด(สีขาว)โยงจากบริเวณปะรําพิธไี ปบ้านเรือนของตนต่อไปเรือยๆจนครบทุกหลังคา
เรือน ตอนเย็นนิมนต์พระมาสวดพระพุ ทธมนต์ ตอนเช้าในช่วงเช้าของวันรุง่ ขึน ชาวบ้านก็
จะนําข้าวปลา อาหารมาทําบุญ พระสงค์เจริญพระพุ ทธมนต์ถวายบิณฑบาตแด่พรสงฆ์
วันรุง่ ขึนถวายอาหารบิณฑบาตรและเครืองไทยทานแด่พระสงฆ์ เมือพระสงฆ์ฉัน
ภัตตาหารเสร็จแล้วให้พรและประพรมนําพระพุ ทธมนต์ให้กับชาวบ้านทีมาในงาน ซึงทุกคน
จะเอาขันนํามนต์ ด้ายผูกแขน ขันกรวดทรายกลับไปทีบ้านเรือนของตนเอง แล้วนํา
นํามนต์ไปประพรมให้แก่ทก
ุ คนในครอบครัว ตลอดจนบ้านเรือน วัว ควาย เอาด้ายผูกแขน
ลูกหลานทุกคน ด้วยเชือว่าจะนําความสุขและสิรม
ิ งคลมาให้ ส่วนกรวดทรายก็จะนําเอาไป
หว่านรอบๆ บริเวณบ้านและทีดิน สวนไร่นา เพือขับไล่เสนียด จัญไร สิงอัปมงคลทังหลาย
ให้หมดสินไป
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หลังจากนันแล้วชาวบ้านก็จะนําเสลียงมาหามพระเดินไปรอบหมูบ
่ า้ นหว่านหินแห่ หว่านทราย
ตอกหลักบ้านหลักเมืองตอกหลักปหลักเดือน โดย เอาหลักทังแปดหลักทีเตรียมไว้ไปตอกไว้ใน
ทิศทังแปดและวงด้วยด้ายสายสิญจน์รอบหมูบ
่ า้ นด้วย ถือว่าเปนการปองกันเสนียดจัญไรด้าย
สายสิญจน์สาํ หรับขึงรอบหมูบ
่ า้ นนี บางแห่งใช้หญ้าคาดวันเปนเส้นยาวๆแทนก็มแ
ี ต่ถ้าสงสัยว่า
ชะตาบ้านชะตาเมืองจะขาดให้ทําพิธต
ี อกหลักบ้านหลักเมือง เสร็จพิธแ
ี ล้วนํานําพระพุ ทธมนต์
ปะพรมสัตว์เลียง วัว ควาย และบุตรหลานให้อยูเ่ ย็นเปนสุข(สุภาพ บุตรวิเศษ, 2558)
ถ้าสงสัยว่าบ้านเมืองเคยเปนเมืองเก่ามาก่อน อาจมีเทพดาอารักษ์หวงแหนเปนบ่อนํา
เปนปาช้าหรือเปนทีวัดมาก่อน เปนต้นก็ให้ทําพิธถ
ี อนหลักบ้านหลักเมืองเสียก่อนจึงตอกหลัก
อย่างไรก็ตาม บางแห่งจะทําบุญซําฮะ เมือฝนแล้งหรือไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมือทําบุญ
ทําทานนีแล้ว เชือว่าจะทําให้ฝนตกและบ้านเมืองอยูเ่ ย็นเปนสุข เพราะจะได้ทํานาและปลูกพืชพันธ์ุ
ธัญญาหาร เมืองใดทีมีมเหศักดิหลักเมืองก็ทําพิธเี ซ่นสรวงหลักเมือง หมูบ
่ า้ นใดทีมีผป
ี ระจํา
หมูบ
่ า้ นซึงเรียกกันว่า “ผีปูตา” หรือ “เจ้าบ้าน” ก็จะทําพิธเี ลียงในเดือนเจ็ดนี นําข้าวปลาอาหาร
พร้อมสิงอืนๆ ไปเลียงผีประจําไร่นา ซึงเรียกว่า “ผีตาแฮก” ด้วย
ทําบุญซําฮะนีบางท้องทีมักทํากันสามคืน โดยมีการฟงพระสวดมนต์ทก
ุ เย็นและถวายอาหาร
บิณฑบาตทุกเช้าวันรุง่ ขึนและในวันสุดท้ายของบุญซําฮะ นอกจากมีถวายอาหารบิณฑบาตแล้ว
ชาวบ้านจะนําสิงปฏิกล
ู ต่างๆ เช่น ขยะมูลฝอย กระติบข้าว ตะกร้า หวด ฯลฯ ทีชํารุดแล้ว
กระบอกปลาร้าทีไม่ได้ใช้เศษหม้อ เศษถ้วยชามทีแตก เปนต้น ขนไปทิงนอกหมูบ
่ า้ นอีกด้วย
หรือทําการเผาหรือฝงให้บริเวณบ้านสะอาดเรียบร้อยถือว่าเปนการนําสิงอัปมงคลออกจากบ้าน
จะทําให้อยูเ่ ย็นเปนสุข ปราศจากสิงเสนียดจัญไรและโรคภัยไข้เจ็บทังปวง บุญซําฮะปรกติทําปละ
ครังแต่บางปชาวบ้านอยูเ่ ย็นเปนสุขอาจเว้นไม่ทําบ้างก็ ได้
ภายหลังจากทําบุญซําฮะแล้ว บางแห่งประชาชนทําพิธบ
ี วงสรวง"ผีอาฮักษ์"ประจําเมือง ยัง
มีการทําพิธก
ี รรมเกียวเนืองคือพิธไี หว้ผต
ี าแฮก(ผีประจําไร่นา)ซึงถือเปนการประกอบพิธก
ี รรม
ก่อนการทํานาของคนอีสานและเซ่นสรวงหลักเมืองเพือเปนการระลึกถึงผูม
้ พ
ี ระคุณเพือให้บา้ น
เมืองสงบสุขซึงล้วนเปนประเพณีทีจัดต่อเนืองจากบุญซําฮะ
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การเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ในยุคปจจุบน
ั นีประเพณีการเลียงผีปูตาและประเพณีบุญซําฮะ กําลังเผชิญกับการคุกคาม
จากความเปลียนแปลงของโลก ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ความเปนอีสานและวัฒนธรรมท้องถินกําลัง
เผชิญกับความท้าทายและความเปลียนแปลงในโลกสมัยใหม่ อันเปนผลมาจากการเข้ามาของ
ระบบทุนนิยมในภาคอีสานผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทีได้ดาํ เนินการมาตังแต่
ยุคพ.ศ.2500 อันมีผลให้เกิดการเปลียนแปลงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเปลียนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ซึงส่งผลให้ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างได้เริมทยอยสูญหายไป
อย่างช้าๆ
ในอดีตนันชาวอีสานส่วนใหญ่อยูก
่ ันแบบสังคมชนบท บางทีเรียกว่า สังคมแบบชาวบ้าน
ทีประชากรมีความสัมพันธ์ใกล้ชด
่ ับธรรมชาติ ไม่หนาแน่น มีการแข่งขันกันน้อยสภาพ
ิ กัน อยูก
การครองชีพตําส่วนใหญ่ยง
ั ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําให้ต้องพึงพาอาศัยแรงงาน
แลกเปลียนกัน มีความใกล้ชด
่ ับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ไม่ค่อย
ิ กันและยึดมันอยูก
เปลียนแปลงง่ายๆ มีชวี ต
ิ ความเปนอยูท
่ ีเรียบง่าย แต่ภายหลังการเข้ามาของพัฒนาเริมทําให้วถ
ิ ี
ชีวต
ิ แบบดังเดิมนันหายไปมีการย้ายถินฐานเพือไปประกอบอาชีพตามภูมภ
ิ าคต่างๆ สังคมแบบ
ดังเดิมของชาวอีสานเริมแปลสภาพเปนสังคมเมือง ดังจะเห็นได้จากในปจจุบน
ั ทีความเปน
ชุมชนหรือหมูบ
่ า้ นแบบเก่านันเริมหายไปจากไปสังคมอีสาน มีการเข้ามาของชุมชนสมัยใหม่ เช่น
หมูบ
่ า้ นจัดสรร ตึกแถว คอนโดมิเนียม หอพัก ห้องเช่า ชุมชนรูปแบบใหม่นเกิ
ี ดขึนจากกลุ่มคน
ทีมาจากหลากหลายพืนทีและมีวฒ
ั นธรรมทีแตกต่างกัน ซึงแน่นอนชุมชนเหล่านีไม่มพ
ี นที
ื ทาง
วัฒนธรรมทีจะลองรับประเพณีความเชือแบบดังเดิมของท้องถิน หลักบือบ้าน/ดอนปูตา
ถูกแทนทีด้วย “ศาลพระภูม”ิ ทีไม่ใช่วฒ
ั นธรรมดังเดิมของชาวอีสาน
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การศึกษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่สมัยใหม่ก็สง
่ ผลเช่นกัน เห็นใด้จากกลุ่มคนรุน
่
ใหม่หรือเยาวชนมักไม่ค่อยสนใจกับประเพณีวฒ
ั นธรรมดังเดิมของท้องถินอันเปน
ผลจากการต้องประกอบอาชีพสมัยใหม่ทีไม่ใช้การทําเกษตรกรรม ส่งผลให้ “สังคม
แบบประเพณี” คือการดํารงชีวต
ิ ร่วมกันในกรอบจารีตประเพณีทีรับรูห
้ รือถ่ายทอด
กันลงมาจากคนรุน
่ ปูย่าตายายสูญหายไป(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2551: 15) จึงจะเห็น
ได้วา่ ในบางชุมชนนันประเพณีบางอย่างเริมสูญหายไป หลักบือบ้านและดอนปูตา
เริมเสือมความสําคัญลง บางท้องถินก็หายไป ประเพณีการเลียงผีปูตาและประเพณี
บุญซําฮะ เปนประเพณีความเชือของคนอีสานทีสืบทอดกันมาจากรุน
่ สูร่ น
ุ ่ หรือเรียก
ว่า “สังคมแบบประเพณี” ทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิงเหนือ
ธรรมชาติ ซึงเกิดจากความเชือในเรืองจิตวิญญานทีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ เปนสิง
ทีมองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามประเพณีทังสองนีก็เริมจางหายไปอัน
เปนจากการพัฒนาและการเข้าสูย
่ ุคโลกาภิวฒ
ั น์ จึงทําให้ ประเพณี ความเชือ และ
ความศักดิสิทธิต้องเผชิญกับความท้าทายและความเปลียนแปลงในโลกสมัยใหม่
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ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
อะโถป สักกัจะ สุณน
ั ตุ ภาสิตัง
ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ
เมตตัง กะโรถะ มานุสย
ิ า ปะชายะ
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรงั วา
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทัมป พุ ทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ
ยัมพุ ทธะเสฏโฐ ปะริวณ
ั ณะยี สุจง
ิ
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปตติปตตา อะมะตัง วิคัยหะ
ลัทธา มุธา นิพพุ ติง ภุญชะมานา
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ
ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา
จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปโย
ตะถูปะมัง สัปปุรส
ิ ง
ั วะทามิ
โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปสสะติ
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ
เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ
คัมภีระปญเญนะ สุเทสิตานิ
กิญจาป เต โหนติ ภุสป
ั ปะมัตตา
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นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยน
ั ติ
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ
สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ
ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ
สักกายะทิฏฐิ วิจก
ิ ิจฉิตัญจะ
สีลัพพะตัง วาป ยะทัตถิ กิญจิ
จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ
กิญจาป โส กัมมัง กะโรติ ปาปะตัง
กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุ ตตา
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ
วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค
คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห
ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ
อิทัมป พุ ทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ

วะโร วะรัญ ู วะระโท วะราหะโร
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
อิทัมป พุ ทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ
ขีณง
ั ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรต
ั ตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง
เต ขีณะพีชา อะวิรฬ
ุ หิฉันทา
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชต
ิ ัง
พุ ทธัง นะมัสสามะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชต
ิ ัง
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชต
ิ ัง
สังฆัง นะมัสสามะ สุวต
ั ถิ โหตุ ฯ
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คําแปลพระคาถารตนสูตร

ภูตเหล่าใด ประชุมกันแล้วในประเทศนีก็ดี หรือภุมมเทวดา
เหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดี
ขอหมูภ
่ ต
ู ทังปวงจงเปนผูม
้ ใี จดีและจงฟงภาษิตโดย
เคารพ ดูกรภูตทังปวง เพราะเหตุนนแล
ั
ท่านทังหลายจงตังใจฟง
ขอจงแผ่เมตตาจิตในหมูม
่ นุษย์ มนุษย์เหล่าใด
นําพลีกรรมไปทังกลางวันทังกลางคืน เพราะเหตุนนแล
ั
ท่านทังหลายจงเปนผูไ้ ม่ประมาทรักษามนุษย์เหล่านัน
ทรัพย์เครืองปลืมใจอย่างใดอย่างหนึงในโลกนี
หรือในโลกอืนหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนัน
เสมอด้วยพระตถาคตไม่มเี ลย พุ ทธรัตนะแม้นเปนรั
ี
ตนะอันประณีต
ด้วยสัจจวาจานีขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี
พระศากยมุนม
ี พ
ี ระหฤทัยดํารงมัน ได้บรรลุธรรมอันใดเปนทีสินกิเลส
เปนทีสํารอกกิเลส เปนอมฤตธรรม อันประณีต
ธรรมชาติอะไรๆเสมอด้วยพระธรรมนันย่อมไม่มี
ธรรมรัตนะแม้นเปนรั
ี
ตนะอันประณีต ด้วยสัจจวาจานี
ขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี
พระพุ ทธเจ้าผูป
้ ระเสริฐสุด ทรงสรรเสริญแล้วซึงสมาธิใด ว่าเปน
ธรรมอันสะอาด บัณฑิตทังหลายกล่าวซึงสมาธิใด ว่าให้ผลในลําดับ
สมาธิอืนเสมอด้วยสมาธินนย่
ั อมไม่มธ
ี รรมรัตนะแม้นเปนรั
ี
ตนะอันประณีต
ด้วยสัจจวาจานี ขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี
บุคคล ๘จําพวก ๔ คู่ อันสัตบุรษ
ุ ทังหลายสรรเสริญแล้ว บุคคลเหล่านัน
ควรแก่ทักษิณาทาน เปนสาวกของพระตถาคต
ทานทีบุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านัน
ย่อมมีผลมาก สังฆรัตนะแม้นเปนรั
ี
ตนะอันประณีตด้วยสัจจวาจานี
ขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี
พระอริยบุคคลเหล่าใด ในศาสนาของพระโคดม ประกอบดีแล้ว
[ ด้วยกายประโยคและวจีประโยคอันบริสท
ุ ธิ]
มีใจมันคงเปนผูไ้ ม่มค
ี วามห่วงใย [ ในกายและชีวต
ิ ]
พระอริยบุคคลเหล่านันบรรลุอรหัตผลทีควรบรรลุหยังลงสูอ
่ มตนิพพาน
ได้ซงความดั
ึ
บกิเลสโดยเปล่า เสวยผลอยู่ สังฆรัตนะแม้นเปนรั
ี
ตนะอันประณีต
ด้วยสัจจวาจานีขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี
เสาเขือนทีฝงลงดินไม่หวันไหวเพราะ ลมทังสีทิศ ฉันใด
ผูใ้ ดพิจารณาเห็นอริยสัจทังหลาย เราเรียกผูน
้ นว่
ั า เปนสัตบุรษ
ุ
ผูไ้ ม่หวันไหวเพราะโลกธรรมมีอุปมาฉันนัน สังฆรัตนะนี
เปนรัตนะอันประณีต ด้วยสัจจวาจานี ขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี
พระอริยบุคคลเหล่าใด ทําให้แจ้งซึงอริยสัจทังหลายอันพระศาสดา
ทรงแสดงดีแล้ว ด้วยปญญาอันลึกซึง พระอริยบุคคลเหล่านัน ยังเปนผู้
ประมาทอย่างแรงกล้าอยูก
่ ็จริง ถึงกระนันท่านย่อมไม่ยด
ึ ถือเอาภพที ๘
สังฆรัตนะแม้นเปนรั
ี
ตนะอันประณีต ด้วยสัจจวาจานี ขอความสวัสดี
จงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี

สักกายทิฏฐิและวิจก
ิ ิจฉา หรือแม้สล
ี ัพพตปรามาสอันใดอันหนึงยังมีอยู่
ธรรมเหล่านันอันพระอริยบุคคลนันละได้แล้วพร้อมด้วยความถึงพร้อม
แห่งการเห็น[นิพพาน] ทีเดียว อนึง พระอริยบุคคลเปนผูพ
้ น
้ แล้วจากอบายทัง ๔
ทังไม่ควรเพือจะทําอภิฐานทัง ๖ [ คือ อนันตริยกรรม ๕
และการเข้ารีด] สังฆรัตนะแม้นเปนรั
ี
ตนะอันประณีต ด้วยสัจจวาจานี
ขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี
พระอริยบุคคลนันยัง ทําบาปกรรมด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจ
ก็จริง ถึงกระนัน ท่านไม่ควร เพือจะปกปดบาปกรรมอันนัน
ความทีบุคคลผูม
้ ธ
ี รรมเครืองถึงนิพพาน
อันตนเห็นแล้ว เปนผูไ้ ม่ควรเพือปกปดบาปกรรมนัน
พระผูม
้ พ
ี ระภาคตรัสแล้ว สังฆรัตนะแม้นี
เปนรัตนะอันประณีตด้วยสัจจวาจานี
ขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี
พุ ม
่ ไม้ในปามียอดอันบานแล้วในเดือนต้นในคิมหันตฤดู
ฉันใดพระผูม
้ พ
ี ระภาคได้ทรงแสดงธรรม
อันประเสริฐยิง เปนเครืองให้ถึงนิพพาน
เพือประโยชน์เกือกูลมีอุปมา ฉันนันพุ ทธรัตนะ
แม้นเปนรั
ี
ตนะอันประณีต ด้วยสัจจวาจานี
ขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี
พระพุ ทธเจ้าผูป
้ ระเสริฐทรงทราบธรรมอันประเสริฐ
ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ ทรงนํามาซึงธรรมอันประเสริฐ
ไม่มผ
ี ย
ู้ งไปกว่
ิ
าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ
พุ ทธรัตนะแม้นเปนรั
ี
ตนะอันประณีต ด้วยสัจจวาจานี
ขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี
พระอริยบุคคลเหล่าใดผูม
้ จ
ี ต
ิ อันหน่ายแล้วในภพต่อไป มีกรรมเก่าสินแล้ว
ไม่มก
ี รรมใหม่เครืองสมภพพระอริยบุคคลเหล่านัน มีพช
ื อันสินแล้ว
มีความพอใจไม่งอกงามแล้วเปนนักปราชญ์ ย่อมนิพพาน
เหมือนประทีปอันดับไป ฉะนัน สังฆรัตนะ
แม้นเปนรั
ี
ตนะอันประณีต ด้วยสัจจวาจานี ขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี
ภูตเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนีก็ดี หรือภุมมเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้ว
ในอากาศก็ดี เราทังหลาย จงนมัสการพระพุ ทธเจ้า ผูไ้ ปแล้วอย่างนัน
ผูอ
้ ันเทวดาและมนุษย์ทังหลายบูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี
ภูตเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศก็ดี หรือภุมมเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้ว
ในอากาศก็ดี เราทังหลายจงนมัสการพระธรรม อันไปแล้วอย่างนัน
อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี
ภูตเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนีก็ดี หรือภุมมเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้ว
ในอากาศก็ดี เราทังหลาย จงนมัสการ พระสงฆ์ผไู้ ปแล้วอย่างนัน
ผูอ
้ ันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมีแก่สต
ั ว์เหล่านี ฯ
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