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คำปรารภ
“คายพุทธบุตร” เปนโครงการอบมคุณธรรมทีส่ ง เสริมเยาวชนใหมคี วามรหู ลักคำสอน
ทางพุทธศานา ศาสนาพิธตี า งๆ สงเสริมใหเยาวชนปฏิบตั ติ นตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา
ตลอดจนนอมนำหลักธรรมไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวัน เพือ่ เติบโตเปนผใู หญทดี่ ใี นอนาคต
อาตมาไดรว มจัดโครงการคายพุทธบุตรในวัดตางๆเปนเวลานานหลายสิบป จนเมือ่
ไดมีโอกาสมาสรางศูนยวิปสสนากรรมฐาน ภายใตชื่อ วัดปาเจริญราช เมื่อมีคณะทำงาน
คนรุนใหมมาอาสาชวยกันจัดโครงการคายพุทธบุตร อาตมาก็ขออนุโมทนาเปนอยางยิ่ง
เพราะการปลูกฝงใหเยาวชนมีจริยธรรมคุณธรรมตองอาศัยทั้งบาน วัด โรงเรียน เรียกวา
บวร รวมมือสงเสริมกันเพือ่ พัฒนาจริยธรรมคุณธรรม ฝกอบรมบมนิสยั จิตใจเด็กตองเริม่
ตัง้ แตเยาววยั เพือ่ เปนภูมคิ มุ กันทางจิตใจจากสิง่ เราทีไ่ มดใี นสังคม ซึง่ ญาติโยมทีเ่ คยมา
ทำบุญที่วัดปาเจริญราช เมื่อมีงานบุญตางๆ จะเห็นภาพเยาวชนอายุนอยๆมารวมทำบุญกับ
พอแม ผูปกครองหรือมาทำบุญกับคุณครู นั่นเปนเพราะเด็กๆมีความสุขในการเขาคาย
พุทธบุตร ทำใหเด็กมีความประทับใจอยากมาทำบุญทีว่ ดั อีก
คมู อื พุทธบุตรเลมนี้ ไดรวบรวมบทสวดมนตและหลักธรรมคำสอนตางๆ มารยาท
ชาวพุทธ เปนตน สำหรับเยาวชนพุทธบุตรใชในการทำกิจกรรมในคาย รวมทัง้ ตารางกิจกรรม
ตางๆ เพือ่ ใหเยาวชนใชเปนคมู อื ในการเขาคายพุทธบุตร
ทายสุดนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญกับคณะทำงานทุกทานที่รวมจัดโครงการคาย
พุทธบุตร และเจาภาพโครงการคายพุทธบุตร ตลอดจนเจาหนาที่อาสาสมัครทุกทาน
ทีม่ าชวยกันรวมจรรโลงพระศาสนา ดวยการเสียสละทรัพย เสียสละเวลา แรงงาน แรงใจ
รวมทัง้ พอแม ผปู กครอง ทีร่ ว มดวยชวยกันปลูกฝงหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาใหแก
เยาวชนใหเติบโตเปนผใู หญทมี่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ รางกายและจิตใจ มีคณ
ุ ธรรมประจำใจ เปนกำลัง
ในการพัฒนาประเทศชาติตอไป
ขอเจริญพร
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
เจาอาวาสวัดปาเจริญราช
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คำนำ
คำวา เยาวชน หรือ ยุวชน นั้น มีความหมายเดียวกัน เยา-ว หรือ ภาษาบาลี ยุ-ว
แปลวา "ผเู ยาว ออน" ออนตอโลก พรอมทีจ่ ะทำผิดไดตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ ครอบครัวและ
คนในสังคมทุกคนตองประคับประครองใหดี ถาทุกคนอยากใหสงั คมดี ประเทศชาติรงุ เรือง
สงบสุข ตองพัฒนาที่เยาวชน อยามุงแตออนวอน รองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหบานเมืองสงบสุข
ทุกคนตองชวยกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ บาน โรงเรียน วัด ตองเปนสถานที่ อบอน
ุ เขมแขง
และมีความสุข ถาบานออนแอ ยังมีโรงเรียนและวัด เปนทีพ่ งึ่ คอยเกือ้ หนุนอยู ถาพืน้ ฐาน
ของบานทัง้ ๓ หลังนี้ สมบูรณ เขมแขง เยาวชนเปนคนดีมศ
ี ลี ธรรมและ จริยธรรม เยาวชน
ของเรานีก้ จ็ ะไปสรางสังคมและประเทศชาติใหดเี อง
โครงคายพุทธบุตร วัดปาเจริญราช จึงเกิดขึน้ เพือ่ เปนบานหลังที่ ๓ ชวยกระตนุ และ
ปลูกฝงใหเยาวชนของเรา เขมแข็ง มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความกตัญูกตเวทีตอ ผมู พี ระคุณ
และเปนทีพ่ งึ่ ในยามมีปญ
 หา โดยเนนใหวชิ าพุทธศาสนาเปนเรือ่ งไมนา เบือ่ ใหธรรมะเปนขนมหวาน
เด็ก ๆ กินแลวอยากกลับมาอีก เด็กจะไดสนุกกับการเรียนรอู ยางมีสาระ รจู กั หยุด และสามารถ
ควบคุมอารมณของตนไดดว ยสติสมั ปชัญญะ โดยการฝกสติ สมาธิ เจริญวิปส สนากรรมฐาน
โดยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
ทีมงานทุกคนไดทมุ เททัง้ แรงกาย แรงใจ อยางเต็มความสามารถเพือ่ ใหเยาวชนทีเ่ ขารวม
โครงการไดประสิทธิภาพและประโยชนสงู สุด จึงไดทำหนังสือ "คม
ู อื พุทธบุตร วัดปาเจริญราช"
ขึน้ โดยมีเนือ้ หา หลักธรรมคำสัง่ สอน คุณธรรม และจริยธรรม สคู วามเปนพุทธบุตรทีด่ ี ตาม
แนวทางคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปนเกราะคุมกันใจที่เขมแขงและ
สามารถนำไปใชในการดำเนินชีวติ สืบไป
สุดทายนีท้ มี งานทุกคนขอกราบขอบพระคุณ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ทีเ่ มตตา
ใหโอกาสทีมงานไดทำงานเพือ่ สรางสมความดี ไดเปนสวนหนึง่ ของงานพระพุทธศาสนา และ
ขอขอบพระคุณผปู กครองทุกทานทีส่ นับสนุนโครงการคายพุทธบุตรมาโดยตลอด และใหความไว
วางใจทีมงานไดดแู ลบุตรหลานทาน ทีมงานทุกคนจะตัง้ ใจทำงานอยางเต็มที่ เพือ่ ลูกหลานของ
เรา เพือ่ สังคม ประเทศชาติ และรวมเผยแพรพระพุทธศาสนา
..... ทำจากใจ ดวยใจบริสทุ ธิ์ .....

...จากใจทีมงานทุกคน...
ชมรมกระแสใจ
วัดปาเจริญราช
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สารบัญ

หนา

โครงการคายพุทธบุตร
หลักการและเหตุผล
เนื้อหาวิชาการที่ใชในการอบรม
กิจกรรมในระหวางการอบรม
หัวขอประเมินผลใหคะแนนคุณธรรม
ระเบียบปฏิบตั ิ
สิง่ ทีต่ อ งนำติดตัวมาดวย
ตารางกิจกรรมโครงการคายพุทธบุตร

๙
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔

พิธกี าร
พิธเี ปดโครงการคายพุทธบุตร
คำอาราธนาศีล คำอาราธนาธรรม คำอาราธนาพระปริตร
คำถวายสังฆทาน และคำขอบวชชี
คำกลาวมอบตัวเปนศิษย
คำมัน่ สัญญา
กติกาสัญญาใจ
สัญญาใจคายจริยธรรม
กิจกรรมเขียนบทความ

๑๙
๒๒
๒๓
๒๔
๒๖
๒๘
๒๙
๓๑

สค
ู วามเปนพุทธบุตร
คำปฏิญาณพิธจี ดุ เทียนปญญา
คำปฏิญาณพิธจี ดุ เทียนอุดมการณ
ความเปนลูกทีด่ ี
ความเปนศิษยทดี่ ี
ความเปนเพือ่ นทีด่ ี
ความเปนพลเมืองทีด่ ี
พุทธศาสนิกชนที่ดี
สมาธิภาวนา

๓๕
๓๖
๓๗
๓๙
๔๐
๔๒
๔๓
๔๔
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การเขาถึงพระรัตนตรัย

องคประกอบของพระพุทธศาสนา
มารยาทชาวพุทธ
เปาหมายของการศึกษา
บุญกิรยิ าวัตถุ
ฆราวาสธรรม
อบายมุข
ธรรมนูญชีวติ (ทิศ ๖)
อกุศลกรรมบถ ๑๐

๕๐
๕๑
๕๓
๕๔
๕๕
๕๗
๕๙
๖๒

คำทำวัตรเชา-เย็น
คำบูชาพระรัตนตรัย
ปุพพภาคนมการ

๖๗
๖๘

สวดมนตพเิ ศษบางบท
สรณคมนปาฐะ
อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
โอวาทปาติโมกขคาถา
บทสวดระลึกถึงพระรัตนตรัย
บทสวดพระคุณแม
บทสวดพระคุณพอ
วิธไี หวพระ ๕ ครัง้
บทสวดปลงสังขาร
กรวดน้ำตอนเชา-เย็น
คำแผเมตตา
บทกลอนสำหรับลูก ศิษย เพือ่ น พลเมือง และสาวกทีด่ ี

๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๒
๗๒
๗๕
๘๕
๘๖
๘๙
๙๒
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โครงการคายพุทธบุตร
ณ ศูนยวิปสสนากรรมฐาน วัดปาเจริญราช
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันสังคมโลกอยูทามกลางกระแสยุคโลกาภิวัฒน มีความเปลี่ยนแปลงทั้งดาน
เทคโนโลยีสงั คม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม โดยเฉพาะความเจริญทางดานเทคโนโลยี
การสี่อสารผานโลกอินเตอรเน็ต ทำใหมีการสื่อสารไดอยางเสรี การรับกระแสวัฒนธรรมตะวัน
ตกเขามาเปนแบบอยางในการดำเนินชีวิตของสังคมไทยจึงมีมากขึ้น ทำใหสภาพสังคมไทยมี
ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีผลตอแนวคิด ความถูกตอง จริยธรรม ตลอดจนศีลธรรม
อันดีของคนในสังคม ซึง่ จะเห็นไดวา มีปญ
 หาทางสังคมตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะปญหา
วัยรุน เชน ปญหาวัยรุนติดยาเสพติด ปญหาวัยรุนติดเกมคอมพิวเตอร ปญหาวัยรุนฆา
ตัวตาย ปญหาวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ปญหาสี่อลามกอนาจาร เปนตน
วัยรุน (adolescent) คือวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต ซึ่งคาบเกี่ยวระหวางความเปนเด็ก
ตอเนื่องกับความเปนผูใหญ เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการตางๆ ทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา บุคลิกภาพและสังคม ตลอดจนพัฒนาการดานอารมณ อยางรวดเร็วมาก
นักจิตวิทยาไดแบงชวงวัยรุนเปน ๓ ชวงดังนี้ คือ ชวงอายุประมาณ ๑๒-๑๕ ป เปน
ชวงแรกรุนหรือวัยรุนตอนตน ที่มีพฤติกรรมความเปนเด็กมาก ชวงอายุ ๑๖-๑๗ ป เปนชวง
วัยรุนตอนกลาง มีพฤติกรรมก้ำกึ่งระหวางความเปนเด็กและผูใหญ ชวงอายุ ๑๘-๒๕ ป เปน
ระยะวัยรุนตอนปลาย มีพฤติกรรมคอนขางไปทางเปนผูใหญ โดยจะเห็นวาชวงวัยรุนเปนวัย
วิกฤตชีวิตที่สำคัญของมนุษย คือเปนชวงระยะเวลาที่มนุษยมีความสับสนทางจิตใจมากที่สุด
ซึ่งหากวัยรุนผูใดไดดำเนินชีวิตในชวงเวลานี้ผานพนไปอยางราบริ่น เด็กวัยรุนผูนั้นยอมเขา
สูความเปนผูใหญดวยดี
ดังนัน้ ชมรมผปู ฏิบตั ธิ รรมวัดปาเจริญราชจึงจัดโครงการคายพุทธบุตรอบรมการปฏิบตั ิ สมาธิ
วิปสสนากรรมฐาน อันเปนวิธีการปฏิบัติที่เนนการฝกสติใหรูเทาทันอารมณตนเอง เพื่อปลูก
ฝงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี ตลอดจนปลูกฝงใหเด็กนำหลักพุทธธรรมมาเปน
อุดมคติประจำตัว เพื่อเปนเกราะปองกันและสรางภูมิคุมกันจิตใจเมื่อเผชิญกับปญหา
ในการจัดโครงการครั้งนี้ไดเลือกพุทธบุตร คือเด็ก อายุ ๙-๑๒ ป เรียกวาวัยกอนแรกรุน
เนือ่ งจากเด็กวัยนีม้ กั ถูกกระตนุ และผลักดันใหประพฤติตนเหมือนผใู หญ เด็กจะถูกคาดหวังใหเขมแข็ง
แขงขัน มีความสำเร็จในดานตาง ๆ ทำใหเด็กเกิดความกังวล ความเครียด มีพฤติกรรมตอ
ตานพอแม ครูบาอาจารยและสังคม เปนวัยที่เชื่อเพื่อนมากกวาพอแม อีกทั้งชอบเลียนแบบ
วัฒนธรรมตะวันตก จึงเห็นวาควรสงเสริมและปลูกฝงการมีจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม
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อันดีในพุทธบุตรวัยนี้ โดยโครงการนี้จะเนนคุณธรรมความกตัญูกตเวที ใหเด็กเกิดจิตสำนึก
ถึงพระคุณแม พระคุณพอ พระคุณครูบาอาจารย ตามหลักพุทธธรรม อันเปนหลักธรรม
พื้นฐานในการเปนเด็กดีและเยาวชนที่ดีในสังคมตอไป
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเรียนรูหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีตางๆ และประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
๒. ปลูกฝงใหเยาวชนพุทธบุตรมีความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดาและครูบาอาจารย
๓. เพือ่ พัฒนาจิตและปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี ตามหลักพุทธศาสนา
อันเปนแนวทางการประพฤติตนที่ดี มีทักษะในการดำเนินชีวิต “ฉลาด เกง ดี และ
มีความสุข”
๔. เพื่อฝกจิตใหมีสติรูเทาทันอารมณ รูจักควบคุมอารมณของตนเอง และแสดงออก
ทางดานอารมณไดอยางเหมาะสม ทำใหสามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของ
วัยอยางรวดเร็วได
กลุมเปาหมาย
เยาวชนพุทธบุตร อายุ ๙-๑๒ ป มาจากเยาวชนที่สนใจทั่วไป
สถานที่ดำเนินการ
วัดปาเจริญราช ๑๒/๑๙ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ชวงเวลาการอบรม
๔ วัน ๓ คืน ในเดือนเมษายนของทุกป (ระบุวันที่แนนอนในเดือนมกราคม)
พระวิทยากร
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท : เจาอาวาสวัดปาเจริญราช
และพระวิทยากรรับเชิญ
วิทยากร
อาจารยญาณภัทร ยอดแกว
อาจารยวิทูร วิริยะพิพัฒน
คุณวีระ ศรีสนิท
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11
ผูรับผิดชอบโครงการ
ชมรมกระแสใจ วัดปาเจริญราช
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. พุทธบุตรไดรับความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำ
หลักธรรมไปปฏิบัติประยุกตใชในชีวิตประจำวันอยางมีความสุข “ฉลาด เกง ดี และ
มีความสุข”
๒. เยาวชนพุทธบุตรมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนเยาวชน
ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติตอไป
๓. เยาวชนพุทธบุตรมีความกตัญูกตเวทีตอ พอแม ครูบาอาจารย และปฏิบัติหนาที่
ของพุทธบุตรไดอยางดีและมีความสุข
เนื้อหาวิชาการที่ใชในการอบรม
๑. การเขาถึงพระรัตนตรัย
๒. ภาวนาสมาธิเพื่อการพัฒนาจิต
๓. องคประกอบของพระพุทธศาสนา
๔. มารยาทชาวพุทธ
๕. เปาหมายเพื่อการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
๖. หลักธรรมชาวพุทธ
บุญกิริยาวัตถุ
ฆราวาสธรรม
อบายมุข ๖
ธรรมนูญชีวิต (ทิศ ๖)
อกุศลกรรมบถ ๑๐
๗. เนนหลัก ๕ ดี คือ
เปนลูกที่ดีของพอแม
เปนศิษยที่ดีของครู-อาจารย
เปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน
เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
เปนสาวกที่ดีของพระศาสดา
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กิจกรรมในระหวางการอบรม
- การบรรยายและการสาธิต
- การแบงกลุมเขาฐานกิจกรรม walk rally
- การเจริญสมาธิภาวนา
- การแสดง และธรรมะบันเทิง
- กิจกรรมเขียนบทความ วาดภาพ
- แสงเทียนสองธรรมรำลึกพระคุณพอแม
- ทอดผาปาสารภาพบาป

-

บริหารรางกาย โยคะสมาธิ
ทำวัตรสวดมนต
การรักษาศีลหา
ตอบปญหาธรรมะ
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม
จุดเทียนปญญา
บำเพ็ญประโยชน

หัวขอประเมินผลใหคะแนนคุณธรรมการเขาโครงการคายพุทธบุตร
(รางวัลพุทธบุตรดีเยี่ยมและรางวัลกลุมดีเยี่ยม)
๑. การตรงตอเวลา
๒. การมีน้ำใจตอเพื่อนในกลุม และผูอื่น
๓. มารยาทในการฟง
๔. มารยาทในการับประทานอาหาร
๕. ความรวมมือในการทำกิจกรรม
๖. ความรับผิดชอบในการทำกิจกรรม
๗. การเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการทำกิจกรรม
๘. การรักษาความสะอาดเรียบรอยของที่พัก
๙. ความสงบในการนอน
๑๐. ความพรอมเพรียงของการสวดมนต
๑๑. ความพรอมเพรียงของการทำสมาธิ
๑๒. ความพรอมเพรียงของการเดินจงกรม
๑๓. ความเปนระเบียบเรียบรอยของการวางรองเทา
๑๔. ความเปนระเบียบเรียบรอยในการรับประทานอาหาร
การติดตามประเมินผล
๑. ใชแบบสอบถามความคิดเห็นจากเยาวชนที่เขารวมโครงการ
๒. สังเกตพฤติกรรมของเยาวชนที่เขารวมโครงการ
๓. ความคิดเห็นจากเจาหนาที่และพี่เลี้ยงประจำโครงการ
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13
ระเบียบปฏิบัติ
โครงการคายพุทธบุตรเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาจิตเยาวชน ชาย-หญิง อายุ
๙-๑๒ ป ดวยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ปลูกฝงใหเยาวชนมีศีลธรรม คุณธรรม
กตัญูกตเวีตอบิดามารดา ครูบาอาจารย มีจิตใจเขมแข็งออนโยน และมีความสุข
โดยเจาหนาที่ผูจัดทุกทานพยายามดำเนินงานและดูแลบุตรหลานของทานอยางดีที่สุด
เพื่อใหบุตรหลานของทานไดประโยชนมากที่สุดเทาที่จะทำได ทางเจาหนาที่ใครขอความ
รวมมือจากทานผูปกครองในการเตรียมตัวบุตรหลานทานดังนี้
๑. ไมใหบุตรหลานนำของมีคาทุกชนิดติดตัวมาดวย เชน เกมส ของเลน เงิน
เครื่องมือสื่อสาร
๒. ไมใหบตุ รหลานนำขนมหรือของรับประทานตางๆ เพราะโครงการไดจดั เตรียมอาหาร
ขนม และเครื่องดื่ม นม ไวพรอมตลอดทั้งวัน
๓. ถาบุตรหลานมีโรคประจำตัว(ที่ไมรายแรงและสามารถดูแลตัวเองได) กรุณาแจง
เจาหนาที่ใหทราบลวงหนา เพื่อใหเจาหนาที่ไดพิจารณาดูแลใหเหมาะสม
๔. ผู ป กครองสามารถดู ก ารปฏิ บั ติ ธ รรมของบุ ต รหลานได แต ไ ม ค วรรบกวน
การปฏิบัติธรรมของเด็ก เพราะจะทำใหเสียสมาธิได
๕. ผูปกครองสามารถนำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม มาบริจาคได โดยแจงใหเจาหนาที่
ทราบลวงหนา
๖. ไมอนุญาตผูปกครองมารับบุตรหลานกลับกอนไดรับอนุญาตจากหัวหนาโครงการ
สิ่งที่ตองนำติดตัวมาดวย
๑. เสื้อยืดสีออนอยางนอย ๔ ตัว เพื่อใหพอดีกับจำนวนวันที่อบรม
๒. กางเกงแบบสุภาพสีออน (ไมจำเปนตองขาว) แบบที่นั่งไดสบาย ขายาวเลยเขา
หามสวมกางเกงขาสั้น เวลานอนสามารถเปลี่ยนชุดนอนสุภาพได
๓. อุปกรณอาบน้ำ ผาเช็ดตัว ยาสีฟน แปรงสีฟน สบู หวี ตะกราหรือกระเปาสำหรับ
ใสอุปกรณอาบน้ำใหเด็กถือไปหองน้ำไดสะดวก
๔. กระเปาใสเสื้อผา ติดปายชื่อ-นามสกุลของเด็กไวดวย
๕. ยาประจำตัว (เขียนวิธีและเวลารับประทานใสถุงยาดวย เพื่อพี่เลี้ยงจะไดทราบ
)
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ตารางกิจกรรมโครงการคายพุทธบุตร
วันที่

เวลา

วันที่หนึ่ง
09.00
(วันเปดโครงการ) 13.00
14.00

14.30

15.00

16.30
17.30
19.00

20.30
21.00
21.30

กิจกรรม
ลงทะเบียนรายงานตัว (09.00-13.00)
เขาศาลาเพื่อเตรียมความพรอม
พิธีเปดคายพุทธบุตร โดย
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- กลาวบูชาพระรัตนตรัย
- หัวหนาโครงการกลาวรายงาน
- ประธานกลาวเปดโครงการ
- กลาวสัมโมทนียกถา
กิจกรรมตอนรับสูรมธรรม
- ปฐมนิเทศกิจกรรม
- แนะนำคณะวิทยากร / พี่เลี้ยง
- มารยาทชาวพุทธ
พิธีมอบตัวเปนศิษย/สูความเปนพุทธบุตร
- ผูแทนผูปกครองกลาวมอบลูกหลานแดพระอาจารย
- ผูแทนเยาวชนกลาวมอบตัวเปนศิษย
- ธรรมบรรยาย เรื่อง "ความเปนพุทธบุตร"
- รับปณิธานพุทธบุตรและกติกาสัญญาใจ
- กิจกรรมกลุมสัมพันธ (แบงกลุม)
เขาที่พัก/ทำกิจสวนตัว
รับประทานอาหาร
กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา
- ไหวพระสวดมนตเย็น
- ธรรมบรรยายเรื่อง "กรรมฐาน"
- ฝกปฏิบัติกรรมฐานเบื้องตน
โยคะสมาธิ
กิจกรรมกระจกสองใจ (พบพี่เลี้ยง/ประเมินกลุม)
ธรรมะสูนิทรา (กราบพระกอนนอน ราตรีสวัสดิ์ )
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ตารางกิจกรรมโครงการคายพุทธบุตร
วันที่

เวลา

วันที่สอง

04.30
05.00

06.00
06.30
07.00
07.30
08.30
09.00
11.00
11.30
13.00
16.00
16.30
17.30
19.00

20.00
21.00
21.30
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กิจกรรม
ตื่นนอน/ทำกิจสวนตัว
กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา
- ไหวพระสวดมนตเชา (15 นาที)
- ธรรมะสองใจ: รับวันใหมใจเบิกบาน (15 นาที)
- ปฏิบัติกรรมฐาน (30 นาที)
กิจกรรมโยคะสมาธิ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
รับประทานอาหาร
พัก/ทำกิจสวนตัว
ธรรมนันทนาการ
ฝกกรรมฐานเบื้องตน / ฝกทำความรูสึกตัว
รับประทานอาหาร
พักผอนอริยาบถตามอัธยาศัย
กิจกรรมฐานธรรมะ walk rally (ฐาน ละ 30 นาที)
แขงขันตอบปญหาธรรมะ(ประเมินความรูจากฐานธรรมะ)
เขาที่พัก/ทำกิจสวนตัว
รับประทานอาหาร
กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา
- ไหวพระสวดมนตเย็น
- ปฏิบัติกรรมฐาน
- โยคะสมาธิ
กิจกรรมจุดเทียนแหงปญญา
กิจกรรมกระจกสองใจ (พบพี่เลี้ยง/ประเมินกลุม)
ธรรมะสูนิทรา (กราบพระกอนนอน ราตรีสวัสดิ์ )
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ตารางกิจกรรมโครงการคายพุทธบุตร
วันที่

เวลา

วันที่สาม

04.30
05.00

06.00
06.30
07.00
07.30
08.30
09.00
10.00
11.00
11.30
13.00
15.00
16.00
16.30
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30

กิจกรรม
ตื่นนอน/ทำกิจสวนตัว
กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา
- ไหวพระสวดมนตเชา
- ธรรมะสองใจ: รับวันใหมใจเบิกบาน
- ปฏิบัติกรรมฐาน
กิจกรรมโยคะสมาธิ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
รับประทานอาหาร
พัก/ทำกิจสวนตัว
กิจกรรมเยาวชนอยากรู (ไขขอของใจ)
ธรรมบรรยายเรื่อง "พุทธบุตรที่ดีตองมี 5 ดี"
ปฏิบัติกรรมฐาน
รับประทานอาหาร
พักผอนอิริยาบถตามอัธยาศัย
การบรรยายพิเศษเรื่อง “ภัยรายของเยาวชน :
ถนนแหงหายนะ” (โดยทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่)
ธรรมนันทนาการ/ผอนคลาย
แขงขันสวดมนตหมู ทำนองสรภัญญะ
เขาที่พัก/ทำกิจสวนตัว
รับประทานอาหาร
กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา
- ไหวพระสวดมนตเย็น
- ปฏิบัติกรรมฐาน
กิจกรรมแสงเทียนสองธรรมรำลึกคุณพอแม
กิจกรรมกระจกสองใจ (พบพี่เลี้ยง/ประเมินกลุม)
ธรรมะสูนิทรา (กราบพระกอนนอน ราตรีสวัสดิ์ )
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ตารางกิจกรรมโครงการคายพุทธบุตร
วันที่

เวลา

วันที่สี่
(วันปดโครงการ)

04.30
05.00

06.00
06.30
07.00
07.30
08.30
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

กิจกรรม
ตื่นนอน/ทำกิจสวนตัว
กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา
- ไหวพระสวดมนตเชา
- ธรรมะสองใจ: รับวันใหมใจเบิกบาน
- ปฏิบัติกรรมฐาน
กิจกรรมโยคะสมาธิ
บำเพ็ญประโยชน
พัก/ทำกิจสวนตัว
รับประทานอาหาร
กิจกรรมประกวดเรียงความและวาดภาพ
- เรียงความเรื่อง ความประทับใจในการเขาคาย
- วาดภาพชีวิตพุทธบุตรที่ดี
ทอดผาปาความดี
รับประทานอาหาร
เก็บสัมภาระ/ทำความสะอาดที่พัก/
เปลี่ยนเสื้อผา(พุทธบุตร)
ฉายสไลดยอนเวลากอนอำลา
พิธีปดโครงการ
- แสดงความรูสึก
- ขอขมาคณะพระอาจารยและคณะวิทยากร
- มอบประกาศนียบัตร/มอบรางวัล
- อำนวยอวยพร
- ถายรูปหมู
- ปดโครงการ

หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเห็นของพระอาจารยและเจาหนาที่
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พิธีเปดโครงการคายพุทธบุตร
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระอาจารยกลาวนำบูชาพระรัตนตรัย
ผูรับผิดชอบกลาวรายงาน
ประธานกลาวเปดการอบรม
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คำกลาวบูชาพระรัตนตรัย
อิมนิ า สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปชู ะยามะ
อิมนิ า สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปชู ะยามะ
อิมนิ า สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปชู ะยามะ

อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา
พระผมู พี ระภาคเจา เปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสนิ้ เชิง
ตรัสรชู อบไดโดยพระองคเอง

พุธธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
ขาพเจาอภิวาทพระผมู พี ระภาคเจา ผรู ู ผตู นื่ ผเู บิกบาน

(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เปนธรรมทีพ่ ระผมู พี ระภาคเจา ตรัสไวดแี ลว

ธัมมัง มะนัสสามิ
ขาพเจานมัสการพระธรรม

(กราบ)

สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆสาวกของพระผมู พี ระภาคเจา ปฏิบตั ดิ แี ลว

สังฆัง นะมามิ
ขาพเจานอบนอมพระสงฆ
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คำอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต (วิสงุ วิสงุ รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุตยิ มั ป มะยัง ภันเต (วิสงุ วิสงุ รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยมั ป มะยัง ภันเต (วิสงุ วิสงุ รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ
หมายเหตุ คำอาราธนาศีล ๘ เปลีย่ นจากคำวา ปญจะ เปน อัฏฐะ นอกนัน้ เหมือนกันหมด

คำอาราธนาพระปริตร
วิปต ติปะฏิพาหายะ
สัพพะทุกขะวินาสายะ
วิปต ติปะฏิพาหายะ
สัพพะภะยะวินาสายะ
วิปต ติปะฏิพาหายะ
สัพพะโรคะวินาสายะ

สัพพะสัมปตติสทิ ธิยา
ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
สัพพะสัมปตติสทิ ธิยา
ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
สัพพะสัมปตติสทิ ธิยา
ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
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คำอาราธนาธรรม
พรัหม๎ า จะ โลกาธิปตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ,
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกมั ปมงั ปะชัง,

คำถวายสังฆทานเพือ่ ความสุขความเจริญ
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสงั ฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน
ภันเต ภิกขุสงั โฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ
คำแปล
ขาแตพระสงฆผเู จริญ ขาพเจาทัง้ หลาย ขอนอมถวายภัตตาหาร กับทัง้ ของทีเ่ ปน
บริวารเหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับภัตตาหาร กับทัง้ ของบริวารเหลา
นี้ ของขาพเจาทัง้ หลาย เพือ่ ประโยชนและความสุข แกขา พเจาทัง้ หลาย ตลอดกาลนาน
เทอญ

คำขอบวชชี
เอสาหัง ภันเต, สุจริ ะปะรินพิ พุตมั ป,ิ ตัง ภะคภวันตัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัญจะ
ภิกขุสงั ฆัญจะ, ปพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง
คำแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาขอถึงสมเด็จพระมีผูพระภาคเจา แมเสด็จ
ดับขันธปรินพิ พานนานแลว กับทัง้ พระธรรมและพระสงฆ วาเปนสรณะทีพ่ งึ่ ทีร่ ะลึก ขอ
พระสงฆจงจำขาพเจาไววา เปนผบู วชในพระธรรมวินยั ผถู งึ พระรัตนตรัยเปนสรณะ
ตลอดชีวติ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
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พิธีมอบตัวเปนศิษย
เตรียมสถานที่
- จัดเตรียมที่นั่งพระวิทยากร และประธานโครงการ
- จัดอาสนะเทากับจำนวนเยาวชนที่เขาอบรม เจาหนาที่และพี่เลี้ยง
เตรียมบุคคล
- เตรียมเด็กนำกลาวมอบตัวเปนศิษย ๑ คน
- เตรียมเด็ก ๒ คน ชาย-หญิง ถือพานดอกไมธูปเทียนแพ
เตรียมอุปกรณ
- เตรียมพานดอกไมธูปเทียนแพ

คำกลาวมอบตัวเปนศิษย
คณะพระอาจารย และครู อ าจารย ที่ เ คารพ ข า พเจ า ทั้ ง หลาย มี ค วาม
ตระหนั ก ดี ว า ชี วิ ต นี้ ส ามารถพั ฒ นาได พวกข า พเจ า ทั้ ง หลาย จึ ง พยายามเป น
อย า งยิ่ ง ในการขวนขวายเพื่ อ พั ฒ นาตนเอง ยกระดั บ ชี วิ ต ตนเองให สู ง ขึ้ น
เหมือนดอกบัวที่เกิดในโคลนตม แตขึ้นมาบานอยูเหนือน้ำโดยไมเปอนโคลนและ
เปยกน้ำ มีแตความบริสุทธิ์ จึงคูควรเปนดอกไมบูชาพระพุทธเจา แมพวกขาพเจา
ทั้งหลาย ก็พยามยามพัฒนาตนใหเปนเชนนั้น
คณะพระอาจารย และครูอาจารยที่เคารพ การพัฒนาตนเอง และยกระดับ
ชีวิตตนเองใหสูงขึ้นนั้น นับเปนภาระที่หนักมากของชีวิต ลำพังสติปญญาของ
พวกขาพเจาเอง ซึ่งมีอยูขณะนี้ ยอมยากเหลือเกินที่จะพัฒนาตนเองใหประสบ
ความสำเร็จในระดับสูงได จึงตองอาศัยความเมตตากรุณา จากคณะพระอาจารย
และครูอาจารย ชวยแนะนำ พร่ำสอนอีกสวนหนึ่ง และนับวาเปนสวนสำคัญมาก
ทีเดียว
คณะครูอาจารยที่เคารพ ขาพเจาทั้งหลาย เขาใจถึงความรักความหวงใย
และความปรารถนาดีของครูอาจารยเสมอมา และเมื่อทราบวา คณะครูอาจารยมี
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ความประสงค จะให ข า พเจ า ทั้ ง หลายเข า ร ว มปฏิ บั ติ ธ รรม ตามโครงการอบรม
คุณธรรม“คายพุทธบุตร” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยแลว ขาพเจาทั้งหลาย ยิ่ง
ซาบซึ้งในพระคุณของทานมากยิ่งขึ้น ทานมิใชพอก็เหมือนพอ มิใชแมก็เหมือน
แม ที่มีแตความหวังดีตอพวกขาพเจาอยูเสมอ
ด ว ยความสำนึ ก ในพระคุ ณ อั น ยิ่ ง ใหญ ข า พเจ า ทั้ ง หลายจึ ง ขอน อ มกาย
และใจ มอบแดพระอาจารยและครูอาจารย เพื่อเปนศิษยที่ดีของทานทั้งหลาย
อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญของขาพเจาทั้งหลายสืบไป
ขอใหเพื่อนนักเรียนทั้งหลาย กลาวตามขาพเจา ดังนี้:“ขาแตพระอาจารย และครูอาจารยผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอมอบกาย
และใจ เป น ศิ ษ ย ที่ ดี ข องพระอาจารย แ ละครู อ าจารย ข า พเจ า ทั้ ง หลายจะตั้ ง ใจ
ศึกษา เชื่อฟงคำสั่งสอนและปฏิบัติตาม ดวยความเคารพทุกประการ ดวยสัจจะ
วาจานี้ ขอให ข า พเจ า ทั้ ง หลาย จงมี แ ต ค วามสุ ข ความเจริ ญ ตลอดกาลนาน
เทอญ”
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คำมั่ น สั ญ ญา (นั ก เรี ย นอ า น)
๑. ลู ก .......................ขอสัญญา ณ ตรงนี้ ว า ความดี อ ยู ที่ ไ หนจะใฝ ห า
ลดละเลิ ก เหลวไหลไม นำพา
รวมพัฒนาถิ่น.............................เรา
๒. ต อ หน า คุ ณ ครู ต อ หน า พระ ต อ หน า เพื่ อ น เป น เหมื อ นสั ก ขี พ ยานต า นเหลวไหล
ลู ก .........................มี คุ ณ ธรรมมี น้ำ ใจ
จะไม ใ ห คุ ณ ครู ผิ ด หวั ง ดั่ ง ก อ นมา
๓. ................................ถิ่ น นี้ คื อ ที่ รั ก
ยามผิดพลาด...........................ยื่นความเมตตา
นิ ม นต พ ระมาอบรมบ ม ศี ล ธรรม
ลดละชั่ ว มุ ง กระทำแต ค วามดี

เฝ า ฟู ม ฟ ก อบรมเราให ก า วหน า
ชุ บ ชี ว าสร า งชี วิ ต ให ศิ ษ ย ดี
ศิ ษ ย . ..........ได โ ดดเด น เป น ศั ก ดิ์ ศ รี
เพื่ อ ถิ่ น นี้ ไ ด เ ป น ถิ่ น ทอง

๔. ด ว ยดวงจิ ต ที่ ค งมั่ น ไม ห วั่ น ไหว
ด ว ยสำนึ ก งดงามความเป น คน

ด ว ยดวงใจที่ รั ก มี เ หตุ ผ ล
หวั ง ฝ ก ตนเป น คนดี มี ศี ล ธรรม

๕. ณ ที่ นี้ ใ ห คำมั่ น สั ญ ญาว า
จะยึ ด มั่ น ศี ล ธรรมคุ ณ ความดี
แม จ ะอยู แ ห ง หนใดไม เ คยหวั่ น
มี ศี ล ธรรมอาภรณ ล้ำ ประดั บ กาย

จะตั้ ง ใจศึ ก ษาเพื่ อ ศั ก ดิ์ ศ รี
จะสร า งชื่ อ ................นี้ ให ลื อ ไกล
จะยึ ด มั่ น คุ ณ ความดี อ ย า งใจหมาย
ยั ง ไม ส ายที่ จ ะทำแต ค วามดี

๖. ลู ก ขอเป น พุ ท ธบุ ต รที่ ดี
มี ศี ล ธรรมคุ ณ ความดี มี เ มตตา

ถื อ กำเนิ ด ในพระพุ ท ธศาสนา
นี้ คื อ คำสั ญ ญาลู ก ..................เอย.
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คำมั่ น -สั ญ ญา
ขอตั้ ง จิ ต ปณิ ธ านอย า งหาญกล า
ดวงจิ ต ข า ฯ จะมั่ น คงไม ห วั่ น ไหว
จะนั บ ถื อ สั ก การะพระรั ต นตรั ย
ทั้ ง กายใจแน ว แน ไ ม แ ปรปรวน
จะปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมคำสอนสั่ ง
เพื่ อ เหนี่ ย วรั้ ง ดวงใจไม ผั น ผวน
แม จ ะมี ผู ใ ดมุ ง ใฝ ช วน
จะไม ด ว นเปลี่ ย นใจไปศรั ท ธา
จะแน ว แน ซื่ อ ตรงองค พุ ท ธะ
ด ว ยสั จ จะยึ ด มั่ น พระศาสนา
จะทำทานรั ก ษาศี ล ภาวนา
ขอสั ญ ญาถื อ ไตรรั ต น เ ป น ฉั ต รชั ย
มาเข า ค า ยคุ ณ ธรรมน อ มนำจิ ต
สิ่ ง ใดผิ ด พร อ มปรั บ ปรุ ง และแก ไ ข
เพื่ อ เลื่ อ นชั้ น ตั ว เองสู ง ขึ้ น ไป
ยกตนให สู ง กว า คำ “คน”
ต อ ไปนี้ มี ชื่ อ ว า “พุ ท ธบุ ต ร”
ไม ยั้ ง หยุ ด ตั้ ง ใจใฝ ฝ ก ฝน
จะรั ก เกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ค วามดี ต น
เพื่ อ ทุ ก คนเอาอย า งในทางดี
จั ก เดิ น ตามรอยบาทองค พ ระพุ ท ธ
“พุ ท ธบุ ต ร” ย อ มตระหนั ก ซึ่ ง ศั ก ดิ์ ศ รี
ไม ก ระทำสิ่ ง ต่ำ ทรามความอั ป รี ย
จั ก ทำดี ด ว ย กาย วาจา ใจ
จั ก ช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ให พ น ทุ ก ข
เป น ความสุ ข ของชี วิ ต จิ ต แจ ม ใส
ทำความดี โ ดยไม ห วั ง ผลจากใคร
แต ทำเพื่ อ ยกจิ ต ใจให ถึ ง ธรรม
สุ ด ท า ยนี้ ลู ก ข อ ย้ำ ในคำมั่ น
ตามปณิ ธ านอย า งมั่ น ใจไม ถ ลำ
แม มี ทุ ก ข ป างตายไม ทิ้ ง ธรรม
รั ก ษาความเป น “พุ ท ธบุ ต ร” สุ ด ชี พ เอย.
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กติ ก าสั ญ ญาใจ
สั ญ ญาใจ
คื อ ความตั้ ง ใจที่ เ ราให ไ ว กั บ ตั ว เอง
เป น คำสั ญ ญาที่ มี ค วามตั้ ง ใจจริ ง ของพุ ท ธบุ ต ร
ในการเข า ค า ยคุ ณ ธรรม เพื่ อ ป อ งกั น ตั ว เองไม ใ ห ต กไปสู ที่ ชั่ ว

แล ว ตั้ ง ใจปฏิ ญ าณ ๓ ครั้ ง
คำปฏิ ญ าณ
คื อ การอธิ ษ ฐานจิ ต ตั้ ง ใจที่ จ ะทำให ไ ด
ตามที่ เ ปล ง วาจาออกมา
นะ อะนะริ ยั ง กะริ ส สามิ
เราพุ ท ธบุ ต ร
เราพุ ท ธบุ ต ร
เราพุ ท ธบุ ต ร

จั ก ไม ก ระทำสิ่ ง ที่ ต่ำ ทราม
จั ก กระทำแต สิ่ ง ดี ง าม
จั ก ช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ทุ ก เมื่ อ

นี่ คื อ คำปฏิ ญ าณของเรา....ชาวพุ ท ธบุ ต ร

28
Manual-Budhabuth.pmd

28

4/3/2553, 15:20

29

สั ญ ญาใจค า ยจริ ย ธรรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

เตื อ นตน (เรามาเข า ค า ยเพื่ อ ฝ ก ฝนตนเองให เ ป น คนดี )
สำรวมตน (สำรวมกาย วาจา ใจ มี ส ติ ใ นทุ ก อิ ริ ย าบท)
อดทน (ลดทิ ฐิ ม านะ ความเย อ หยิ่ ง จองหองอวดดี )
อดทน (ให ท อ งคาถาว า ไม เ ป น ไร พอทนได )
เรี ย บร อ ย (การแต ง กาย-การเก็ บ รองเท า ของใช )
สะอาด (ที่ พั ก -ห อ งน้ำ -ห อ งส ว ม)
ไม อ ยู ใ นที่ ลั บ (สองต อ สองระหว า งชาย-หญิ ง )
มีม ารยาทในการรับ ประทานอาหาร
ตรงต อ เวลา
รั ก ษาความสงบ
นอบนอมผูใหญ มีสัมมาคารวะ พระวิปสสนาจารย วิทยากร เจาหนาที่
และพี่ เ ลี้ ย ง
๑๒. ไม รั บ ประทานอาหารนอกเวลา ไม ซื้ อ อาหารข า งนอกรั บ ประทานหรื อ
เก็ บ สะสมอาหารไว ใ นที่ พั ก
มารยาทในการรั บ ประทานอาหาร
ในการเขาคายคุณธรรมนั้น เราฝกใหเด็กรับประทานอาหารอยางมีระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม วิทยากรจะจัดเด็กออกไปนั่งที่โตะอาหารทีละกลุมอยางมีระเบียบ
และวิ ท ยากรจะนำกล า วปลุ ก สำนึ ก ก อ นรั บ ประทานอาหาร ให ก ล า วตามดั ง นี้
ปลุ ก สำนึ ก ก อ นรั บ ประทานอาหาร
ข า วทุ ก จาน
อย า กิ น ทิ้ ง ขว า ง
พ อ แม เ หนื่ อ ยยาก
สงสารบรรดา
อาหารทุ ก มื้ อ
หยาดเหงื่ อ ผู ค น
เราจะประหยั ด
สำนึ ก บาปบุ ญ
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อาหารทุ ก อย า ง
เป น ของมี ค า
ลำบากหนั ก หนา
คนยากคนจน
นั่ น คื อ ผลิ ต ผล
เราขอขอบคุ ณ
ซื่ อ สั ต ย เ กื้ อ หนุ น
ให คุ ม ข า วคำ
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...ขอบคุ ณ ...ขอบตุ ณ ...ขอบตุ ณ ...ขอบคุ ณ ที่ ก รุ ณ าเมตตาทำอาหารให
พวกเราไม มี สิ่ ง ใด ขอตั้ ง ใจทำความดี ต อบแทน
...ขอบคุณพระพุ ท ธ ขอบคุ ณพระธรรม ขอบคุณพระสงฆ
(ขอบคุ ณ พระศาสดา)
...ขอบคุ ณ พ อ คุ ณ แม ขอบคุ ณ คุ ณ ครู อ าจารย ขอบคุ ณ ผู มี พ ระคุ ณ
ทุ ก ๆ ท า น
ในโลกนี้ ยั ง มี ค นที่ จ นยาก
แสนลำบากอั ต คั ด และขั ด สน
อย า กิ น ทิ้ ง กิ น ขว า งตามใจตน สงสารคนอื่ น ที่ ไ ม มี กิ น
คำอธิ ษ ฐานหลั ง รั บ ประทานอาหาร
ข า พเจ า ขอตั้ ง จิ ต อธิ ษ ฐานไว ว า เมื่ อ ข า พเจ า ได ชี วิ ต เลื อ ดเนื้ อ จากอาหาร
มื้ อ นี้ แ ล ว ข า พเจ า ไม ข อลื ม พระคุ ณ ของผู มี พ ระคุ ณ และขอใช ก ายวาจาใจ
เคลื่ อ นไหวไปให เ ป น ประโยชน ทั้ ง แก ต นเองและผู อื่ น ทุ ก เมื่ อ เทอญ...
กติ ก าในการรั บ ประทานอาหาร
เราพุ ท ธบุ ต ร รั บ ประทานอาหารด ว ยความตั้ ง ใจว า
ไม ห ก ไม ต ก ไม ดั ง ไม เ หลื อ
ถ า หก ถ า ตก ถ า ดั ง ถ า เหลื อ ระวั ง จะ...............อดกิ น
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31

กิ จ กรรมเขี ย นบทความ
การเขี ย นบทความ เป น การเขี ย นเพื่ อ จะได นำไปใช ใ นกิ จ กรรม
อธิ ษ ฐานเพื่ อ ชี วิ ต ใหม เป น การเขี ย นออกจากใจจริ ง ที่ ไ ด สั ม ผั ส จากการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ด ว ยตนเอง หรื อ เกิ ด จากความสำนึ ก ของภาวะจิ ต ใน
ขณะนั้ น
เสนอให เ ขี ย น ๓ วิ ธี
๑. เขี ย นแบบเรี ย งความ
๒. เขียนแบบจดหมาย
๓. เขี ย นแบบแต ง กลอน
เสนอให เ ขี ย น ๓ เรื่ อ ง
๑. ความสำนึ ก ในพระคุ ณ บิ ด ามารดา
๒. ความสำนึ ก ในพระคุ ณ ครู อ าจารย
๓. ความสำนึ ก ในการอยู ค า ยพุ ท ธบุ ต ร
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33

สูความเปนพุทธบุตร

ทนฺโต เสฎโฐ มนุสเฺ สสุ
มนุษยทฝี่ ก ตนดีแลว นัน่ แหละประเสริฐ
เปลวเทียนละลายแทง
ชีวติ มลายไป
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เพือ่ เปลงแสงอันอำไพ
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คำปฏิญาณพิธีจุดเทียนปญญา
เลือกตัวแทนนักเรียนออกมาอานขอความตอไปนี้ ชาๆ และชัดถอยชัดคำ
“กราบนมัสการพระคุณเจา กราบเทาคุณพอคุณแม คุณครูที่เคารพอยางสูง”
ในทามกลางความมืดมิดแหงราตรีกาลนี้ มีแตความมืดและความเงียบสงบจากสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย เปรียบเชนกับชีวิตของพวกเราทุกคน ที่มืดมนไรปญญา ไมมีกระแสเสียงแหงธรรมที่
จะชี้นำแนงทางใหเราเดินทางไปอยางถูกตอง ชีวิตของเรามัวเพลิดเพลินและลุมหลงมัวเมาใน
ภาพลวงตาของโลกมายา หลงใหลในกามคุณและอบายมุขที่เขามายั่วยวนใหติดอยูในรสนั้น และ
แลวก็ถูกมายาของโลกนั้นเกาะกัดกิน จนตองทนทุกขระทมตลอดเวลา ตกอยูในหวงเหวแหงความ
มืดสกปรกนั้น
มาบัดนี้ พวกเราทั้งหลายนับวาเปนความโชคดียิ่งในชีวิต ที่พระคุณเจา คุณพอคุณแม
และคุณครูอาจารยไดเห็นความสำคัญ ที่จะโอบอุมชี้แนะนำในทางสะอาด สวาง สงบ แกพวก
เรา ท า นมี ค วามปรารถนาดี ที่ จ ะยกระดั บ จิ ต ใจของพวกเราให ร อดพ น จากความทุ ก ข แ ละ
พันธนาการทั้งปวง จึงไดรวมกันจัดการอบรมเขาโครงการคายพุทธบุตรแกพวกเราทั้งหลาย พวก
เรายังมีอายุนอยเปนผูดอยในแนวทางความรู เปนผูดอยตอโลก ยังตองอาศัยความเมตตาจาก
ทุกๆทาน ที่จะชวยประคองชีวิตของพวกเราใหไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้น ขณะนี้แสงเทียนอันเรือง
รองของเราทั้งหลายทอประกอบ ขจัดความมืดมนใหหมดไป เปรียบเชนปญญาของเราที่จะทอ
แสงบรรเจิดจา เพื่อที่จะกำจัดอวิชชา คือ ความโงเขลาใหสิ้นไป การเขาคายอบรมในครั้งนี้เปน
เวลาสั้นนัก และตองอยูภายใตความเมตตาอนุเคราะหจากพระคุณเจาและคุณครู-อาจารย ที่ให
การอบรมสั่งสอน พวกเราทั้งหลายขอมอบตนใหอยูภายใตการดูแลของทุก ๆ ทาน ขอสัญญา
วาจะอยูในกฏระเบียบอันดีงามของการเขาคาย หากมีสิ่งใดเกิดพลาดบกพรอง ขอไดโปรดวากลาว
ตักเตือนและลงโทษตามสมควรแกสถานะนั้น ๆ เถิด
และตอไปนี้ พวกเราขอถวายตัวเปนพุทธบุตร ขอยึดเอาพระพุทธเจาเปนที่พึ่งที่ระลึกอัน
ประเสริฐ ขอบารมีพระปญญาคุณของพระองค จงเปนแสงสวางนำทางชีวิตของพวกเราตลอด
ไปเทอญ
ดวงเทียนอันนอยหลายรอยดวง
เปรียบดวงใจนอย ๆ หลายรอยแรง
เปลวเทียนที่ทอแสง
เปรียบเชนเยาวชน
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ดูโชติชวงงดงามอรามแสง
ไดพบแสงแหงธรรมอันอำไพ
สวางแจงทำลายตน
สลายตนเพื่อทำดี
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คำปฏิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ
เลือกตัวแทนนักเรียนออกมาอานขอความตอไปนี้ ชาๆและชัดถอยชัดคำ
“กราบนมัสการพระคุณเจา กราบเทาคุณพอคุณแม คุณครูที่เคารพอยางสูง”
แสงสวางอันเรืองรอง และบรรเจิดจาเพื่อขจัดความมืดในขณะนี้ แสงเทียนอันออนนุม
นี้นาทัศนายิ่งนัก เปรียบไปแลวก็เปนเชนปญญาของเราที่แจมแจง เพื่อขจัดอวิชชาความโง
เขลาใหหมดไป ฉันนั้น การอบรมโครงการพุทธบุตรในครั้งนี้ พวกเราไดรับปญญาและแสงสวาง
อันเปนอริยทรัพยอันประเสริฐใหชีวิต ชีวิตของเรานั้นเคยจมอยูในอวิชชาแหงความโงเขลา ซึ่ง
ตองทุกขระทมตกอยูในอบายมุข กามคุณ และตกอยูในหวงมายาของโลกมานานแสนนานแลว
บัดนี้พวกเราไดรับดวงตาแสงสวางในธรรมแลว พบแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกตอง นับ
วาเปนความโชคดีเปนอยางมาก
ตอแตนี้ไป เราจะใชชีวิตตอไปภายภาคหนาดวยความมั่นใจ มีธรระเปนเครื่องประคอง
จิตใจในการดำเนินชีวิต เมื่อมีปญญาในการเดินทางถูกตองแลว ก็จะดำเนินชีวิตตอไปอยางมี
อุดมการณ คำวา “อุดมการณของชีวิตนั้น” คือ การกระทำที่อยูเหนือความทุกขทั้งปวง เปน
การใชชีวิตที่มีความสะอาด สวาง สงบ มีเมตตาเปนที่ตั้ง ตอเพื่อนรวมทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย
เปนชีวตที่มีประโยชน กอใหเกิดความสงบสุข ทั้งแกตนเองและผูอื่น
บัดนี้ขอพวกเราทั้งหลาย จงตั้งอธิษฐานรวมกัน (กรุณาวาตามขาพเจาดังนี้)
๑. พวกเราทั้งหลาย ขอเขาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต
๒. พวกเราทั้งหลาย ขอเปนบุตรที่ดีของบิดามารดา
๓. พวกเราทั้งหลาย ขอเปนศิษยที่ดีของครูอาจารย
๔. พวกเราทั้งหลาย ขอเปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน
๕. พวกเราทั้งหลาย ขอเปนพลเมืองที่ดีของชาติ
๖. พวกเราทั้งหลาย ขอเปนสาวกที่ดีของพระศาสดา
๗. พวกเราทั้งหลาย ขอใชกาย วาจา ใจ ประพฤติตนใหเปนประโยชน ทั้งแกตนเอง
และผูอื่นทุกเมื่อ
๘. พวกเราทั้งหลาย ขอใหใชชีวิตที่รมเย็น สะอาด สวาง สงบ ชี้นำทางตลอดไป
สุ ด ท า ยนี้ พวกเราขอให ท า นผู มี เ กี ย รติ ทั้ ง หลายในที่ นี้ จงร ว มเป น สั ก ขี พ ยานรั บ รู
อุดมการณที่พวกเราไดประกาศไปนี้ และขอความกรุณาใหการสนับสนุน ใหแกพวกเราที่ยังออน
อายุ ความรู และประสบการณชีวิต ใหไดกระทำตามอุดาการณที่ไดประกาศไวนี้ดวยเทอญ
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ความเปนลูกที่ดี
เราตองรูกอนวา : พอคือ ผูบังเกิดเกลา
แมคือ ผูใหกำเนิด
ลูกคือ เลือดเนื้อเชื่อไขของพอแม
แมคือใคร
ขี้ขา หรือ นายทุน
ที่ไดชื่อวาพอแม เพราะ : สุหทา มาตา
มารดาเปนผูมีใจดี
ชนยนฺตี มาตา มารดาเปนผูใหเกิด
โปเสนฺติ มาตา มารดาเปนผูเลี้ยงดู
โคเปนติ มาตา มารดาเปนผูคุมครองรักษา
วิหฺญนฺติ มาตา มารดาเปนผูเดือดรอนเปนหวงเปนใย
อนุกมฺปกา ปติฏฐา จ ปุพเพ รสทที จ โน มคฺโค สคฺคสฺส โลกสฺส
มารดาเปนผูเอ็นดู เปนที่พึ่ง เปนผูใหรส
แมเปรียบเหมือน :พรหมของลูก
เพราะมีพรหมวิหาร ๔
บูรพาจารย
เพราะเปนครูสอนลูกคนแรก
เทวดา
เพราะคอยปกปองรักษาลูก
อาหุเนยบุคคล
เพราะทานทำดังกลาวมาแลวลูกจึงควรบูชา
หนาที่ของพอแม :หามไมใหลูกทำชั่ว
สอนใหลูกตั้งอยูในความดี
ใหศึกษาศิลปวิทยา
หาคูครองที่เหมาะสมให
ยกทรัพยสมบัติใหในสมัยที่สมควร
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คุณธรรมของพอแม :คุณธรรมชั้นต่ำ ทำใหลูกเกิด
คุณธรรมชั้นกลาง เลี้ยงดูลูกใหโต
คุณธรรมชั้นสูง เลี้ยงดูลูกใหเปนคนดี
ลูกคือใคร คนใช หรือ
ที่จริงแลว
ลูกคือ
ลูกคือ
ลูกคือ
ลูกคือ
ลูกคือ

เจานาย
แกวตาดวงใจของพอแม
ความอบอุนของพอแม
ความหวังของพอแม
กำลังใจของพอแม
อนาคตของพอแม

ลูกมี ๓ ประเภท
อวชาตบุตร บุตรที่มีฐานะและคุณธรรม ต่ำกวาพอแม
อนุชาตบุตร บุตรที่มีฐานะและคุณธรรม เทาพอแม
อภิชาตบุตร บุตรที่มีฐานะและคุณธรรม สูงกวาพอแม
หนาที่ของลูก :ทานเลี้ยงเรามา เราเลี้ยงทานตอบ
ชวยทำกิจของทาน
ดำรงวงศตระกูล
ทำตนใหสมควรรับทรัพยมรดก
เมื่อทานลวงลับไปแลวทำบุญอุทิศไปให
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ความเปนศิษยที่ดี
เราตองรูกอนวา :ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ศิ ษ ย

คื อ
คื อ
คื อ
คื อ
คื อ
คื อ

คุณธรรมของครู :ปโย
ครุ
ภาวนิโย
วจนกฺขโม
คมฺภีรฺ จ กถํ กตฺตา
โน จฏ ฐาเน นิโยชเย
-

ผูใหคำแนะนำสั่งสอน
ผูยกระดับทางวิญญาณ
ผูนำศิษยไปสูความเจริญ
พอแมคนที่ ๒
ปูชนียบุคคล
ผูเชื่อฟงคำแนะนำสั่งสอน ผูปฏิบัติตาม
เปนที่รัก
เปนผูหนักแนน
เปนผูนาสรรเสริญ
เปนผูอดทดตอถอยคำ
อธิบายเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย
ไมชักชวนในเรื่องที่ไมใชฐานะ

หนาที่ของครูที่มีตอศิษย
แนะนำสั่งสอนดี
ใหเรียนดี
บอกศิลปวิทยาใหโดยไมปดบังอำพราง
ยกยองใหปรากฏในหมูเพื่อนฝูง
ทำความปองกันในทิศทั้งหลาย

-

หนาที่ของศิษย
ลุกขึ้นยืนตอนรับ
คอยรับใช
เชื่อฟงคำสั่งสอน
อุปฐากรับใชใกลชิด
ตั้งใจเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

ลักษณะของครูเปรียบเหมือน :ครู ตองประพฤติตัวเปนครูตัวอยางเต็มตัวทั้งในเวลาและนอกเวลา
หมอ ตองมองนักเรียนทุกคนดวยเมตตา และคอยแกไข
มิตร ครูวางตัวเปนกันเองกับนักเรียนพอสมควร
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ความเปนเพื่อนที่ดี
เพื่อน คื อ

ผูที่รักใครพอใจกัน
ผูที่รักใครวางใจกัน
ผูที่รักใครเกรงใจกัน
เพื่อนมี ๒ ประเภท คือเพื่อนแท กับ เพื่อนเทียม

เพื่อนแท มี ๔ จำพวก
๑. เพื่อนมีอุปการะ มีลักษณะ ๔ อยางคือ
- ปองกันเพื่อนฝูงประมาทแลว
- ปองกันทรัพยสมบัติของเพื่อนฝูงประมาทแลว
- เมื่อมีภัยเปนที่พึ่งได
- เมื่อมีธุระชวยออกทรัพยใหเกินที่ออกปาก
๒. เพื่อนรวมทุกขรวมสุข มีลักษณะ ๔ อยาง คือ
- ขยายความลับของตนแกเพื่อน
- ปดความลับของเพื่อนไมใหแพรงพราย
- ไมละทิ้งในยามวิบัติ
- แมชีวิตก็อาจสละแทนได
๓. เพื่อนแนะประโยชน มีลักษณะ ๔ อยาง คือ
- หามไมใหทำความชั่ว
- แนะนำใหตั้งอยูในความดี
- ใหฟงในสิ่งที่ยังไมเคยฟง
- บอกทางสวรรคให
๔. เพื่อนมีความรักใคร มีลักษณะ ๔ อยาง คือ
- ทุกข ทุกขดวยกัน
- สุข สุขดวยกัน
- โตเถียงคนที่ตำหนิเพื่อน
- รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน
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เพื่อนเทียม มี ๔ จำพวก
๑. เพื่อนปลอกลอก มีลักษณะ ๔ อยาง คือ
- คิดเอาแตฝายเดียว
- เสียใหนอย คิดจะเอาใหไดมาก
- เมื่อมีภัยแกตัวจึงทำกิจของเพื่อน
- คบเพื่อนเพราะเห็นแกประโยชนของตน
๒. เพื่อนดีแตพูด มีลักษณะ ๔ อยาง คือ
- เก็บเอาของลวงมาปราศรัย
- อางเอาของที่ยังไมมีมาปราศรัย
- สงเคราะหดวยสิ่งหาประโยชนมิได
- ออกปากพึ่งไมได
๓. เพื่อนหัวประจบ มีลักษณะ ๔ อยาง คือ
- ทำชั่วก็คลอยตาม
- ทำดีก็คลอยตาม
- ตอหนาสรรเสริญ
- ลับหลังนินทา
๔. เพื่อนชักชวนในทางฉิบหาย มีลักษณะ ๔ อยาง คือ
- ชักชวนดื่มน้ำเมา
- ชักชวนเที่ยวกลางคืน
- ชักชวนใหมัวเมาในการเลน
- ชักชวนใหเลนการพนัน
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ความเปนพลเมืองที่ดี
พลเมืองที่ดี คือ กลุมชนที่อยูในเมืองหรือในประเทศนั้นๆ
พลเมืองที่ดี คือ ผูที่ประพฤติตัวใหเปนประโยชนในบานนั้นเมืองนั้น
หนาที่ของพลเมืองที่ดี
- มีความรักชาติ เคารพศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย
- เคารพกฎหมายบานเมือง
- เสียภาษีบำรุงรัฐ
- ชวยสราง ปองกัน รักษา สาธารณสมบัติของชาติ
- เสียสละไมเห็นแกตัว
- พัฒนาตนเอง ใหสมบูรณ กาวหนา
พลเมืองดีเปนอยางไร

ชอบชวยเหลือ ชอบสรางสรรคสวนรวม

พลเมืองชั่วเปนอยางไร

ชอบทำความเดือดรอน

ผลดีอันเกิดจากการเปนพลเมืองดี
- เปนที่รักใครของคนทั่วไป
- ทำใหประเทศกาวหนา
- อยูรวมกันดวยความรมเย็นเปนสุข
โทษของการไมเปนพลเมืองดี
- ถูกเพงโทษ ถูกประณามวาเห็นแกตัว
- เปนที่เกลียดชังของคนทั่วไป
- ถวงความเจริญในการพัฒนาประเทศชาติ
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พุทธศาสนิกชนที่ดี
สิ่งที่ควรรู :พุทธ

ศาสนา
ศาสนิกชน พุทธบริษัท -

ผูรู รูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ผูตื่น ไมตกเปนทาสกิเลส
ผูเบิกบาน รูตามความเปนจริง
คำสั่งสอน
ผูเชื่อฟงคำสั่งสอนแลวปฏิบัติตาม
กลุมชนผูนับถือพระพุทธเจา มี ๔ หมู
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

พุทธศาสนิกชนที่ดี
๑. เรียนรูคำสั่งสอน
๒. ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
๓. ชวยกันเผยแพรคำสั่งสอน
๔. ไมดูหมิ่นศาสนาอื่น
คุณสมบัติของพุทธศาสนิกชน
๑. มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย
๒. มีศีลบริสุทธิ์ไมตกเปนทาสอบายมุข
๓. ไมเชื่อมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคล
๔. ไมแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา
๕. ทำบุญแตในพระพุทธศาสนา
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สมาธิภาวนา
สมาธิ
แปลวา
หมายถึง
ภาวนา
แปลวา
หมายถึง

ความตั้งหมั่นของจิต หรือภาวะที่จิตตั้งมั่น
ภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่กำหนด หรือการที่จิตกำหนดแนวแนอยูกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมฟุงซาน
การทำใหเปนใหมีขึ้น นิยมแปลสั้นๆวา การเจริญ คือ ทำคุณธรรมที่ยังไมมี
ใหมีขึ้น ทำภาวะที่ยังไมไดเปนใหเปนขึ้น
การฝกอบรมจิตใจใหเจริญงอกงามขึ้นดวยปญญาและคุณธรรม มีความสงบ
และความบริสุทธิ์ผองใส เปนตน

สมาธิภาวนา
แปลวา
การเจริญสมาธิ หรือการฝกสมาธิ
หมายถึง
การทำสมาธิใหเกิดขึ้น การฝกอบรมจิตใจใหเจริญขึ้นดวยสมาธิหรือการ
นำสมาธิมาใชประโยชนในการฝกอบรมจิตใจ
ประเภทของภาวนา
ภาวนา มี ๒ คือ
๑. สมถะ การฝกจิตใจใหสงบ หมายถึง การเจริญสมาธิโดยตรง คือ ฝกจิตใหตั้ง
มั่นและแนวแนประณีตขึ้นไปเปนขั้นๆ โดยลำดับ จนถึงฌานระดับตางๆ
๒. วิปสสนา การทำใหเกิดความเห็นแจง หมายถึงการนำสมาธิมาใชเปนพื้นฐานใน
การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูแจงในสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ทำใหได
ญาณระดับตางๆ ปญญาเห็นแจง เห็นชัด เห็นวิเศษ เห็นโดยอาการตางๆ เห็นตามสภาพ
ที่เปนจริง ทำตามสภาพที่เปนจริง ไดแก เห็นความไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา จนบรรลุ
ถึงพระนิพพานหลุดพนจากกิเลสและกองทุกทั้งปวง
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กรรมฐาน
กรรมฐาน

อารมณเปนที่ตั้งแหงงานทำความเพียรฝกอบรมจิต
วิธีฝกอบรมจิต หรือบำเพ็ญภาวนา
หมายความวา เปนอุบายสงบใจ

สมถกัมมัฏฐาน

วิปสสนากรรมฐาน
วิปสสนากรรมฐาน อารมณที่ตั้งแหงงานทำความเพียร ฝกอบรมจิตโดยวิธีเจริญปญญา
หรือวิธฝี ก อบรมปญญา ใหเกิดความรแู จงตามความเปนจริง เรียกอีกอยางหนึง่
วาวิปสสนาภาวนา หรือเรียกสั้นๆวา วิปสสนา แปลวา การเจริญปญญา
อารมณของวิปสสนากรรมฐาน
อารมณของวิปสสนากรรมฐานมีมาก ไดแก ขันธ ๕ อายตะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย
๒๒ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท ๑๒
การบำเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน
ในการเจริญวิปสสนา ผูปฏิบัติจะตองฝกหัดใชสติกำหนดอารมณของวิปสสนาที่เปน
ปจจุบัน คือที่กำลังเกิดขึ้นหรือปรากฏอยูในขณะนั้นๆ ปญญารูแจงหรือรูเทาทันตามความ
เปนจริงจึงจะเกิดขึ้นได วิธีการตางๆ ในการใชสติกำหนดเพื่อใหเกิดปญญารูแจง เรียกวา
สติปฏฐาน

นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
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ที่มาของคำวา “พองหนอ - ยุบหนอ”
พองหนอ - ยุบหนอ มีปรากฏอยูในพระไตรปฎก เลมที่ ๑๒ วา
โส สโต ว อสฺสสติ ปสฺสสติ.
คำวา “หนอ” อยูในพระไตรปฎก เลมที่ ๑๐ แปลจากบาลีวา วต
ตามรากฐานของศัพทเดิมนั้น วต แปลวา ธรรมที่ยังสัตวใหขามซึ่งวัฏฏสงสาร
โดยองคธรรมไดแก มรรค ๘ ยอใหสั้นไดแก ศีล สมาธิ ปญญา ดังวิเคราะหวา
วฏฏสงฺสาร ตาเรตีติ วโต (ธมฺโม)
ธรรมชื่อวา วตะ เพราะอรรถวา ยังสรรพสัตวใหขามซึ่งวัฏฏสงสาร เรานิยมแปลยอๆ
วา “หนอ”
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ประโยชนของการฝกสมาธิ
ถาเปนนักเรียน นักศึกษา ก็สามารถเรียนหนังสือไดผลดีเพิ่มขึ้น ไดคะแนนสูงขึ้น
เพราะมีจิตใจสงบ
ทำสิ่งตางๆ ไดดีขึ้น ไมคอยผิดพลาด เพราะมีสติสมบูรณขึ้น
สามารถทำงานไดมากขึ้น และไดผลดีมีประสิทธิภาพ
ทำใหโรคภัยไขเจ็บบางอยางหายไปได
ทำใหเปนคนมีอารมณเยือกเย็น มีความสุขใจไดมาก ผิวพรรณผองใส มีจติ ใจเบิกบาน
ทำใหอยูในสังคมอยางปกติสุข
สามารถเผชิญตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาอยางใจเย็นรวมทั้งสามารถ
แกไขความยุงยากวุนวายในชีวิตดวยวิธีที่ถูกตอง
สามารถกำจัดนิวรณที่รบกวนจิตใจลงได หรือทำใหเบาบางลง
ถาทำไดถึงขั้นสูง ก็จะไดรับความสุขอันเลิศยิ่ง และสามารถไดอำนาจจิตพิเศษเชน
รูใจคนอื่นเปนตน
ทำใหเปนพื้นฐานโดยตรงในการเจริญวิปสสนา
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ประโยชนของการฝกบำเพ็ญวิปสสนา
๑. สามารถกำจัดกิเลสตางๆ อันเปนสาเหตุแหงทุกข หรือทำใหเบาบางลง
๒. มีความทุกขนอยลง และมีความสุขมากขึ้น
๓. มีจิตใจมั่นคง รูเทาทันความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย ไมฟูขึ้นหรือยุบลงดวยอำนาจ
โลกธรรม
๔. คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงลงได ไมวุนวายเดือดรอน
๕. มีความเห็นแกตัวนอยลง และบำเพ็ญประโยชนเพื่อผูอื่นมากขึ้น
๖. จิตใจมีคุณธรรม หรือมีคุณภาพสูงขึ้นตามขั้นของการปฏิบัติ
ประโยชนของการเดินจงกรม
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในคัมภีรปญจกนิบาต อังคุตรนิกายวา การเดิน
จงกรมมีอานิสงส ๕ อยาง คือ
๑. เปนผูอดทนตอการเดินทางไกล คือสามารถเดินทางไดไกลและรวดเร็ว
เพราะมีกำลัง ขาที่แข็งแรง
๒. เปนผูอดทนตอการทำความเพียร คือสามารถทำความเพียรหรือนั่งสมาธิไดนาน
ไมปวดเมื่อยงาย
๓. เปนผูมีโรคนอย คือทำใหรางกายแข็งแรงไมคอยมีโรคภัย
๔. อาหารที่บริโภคเขาไปยอยไดดี ทองไมอืดเฟอ ทานอาหารไดดี
๕. สมาธิที่ไดจากการเดินจงกรมตั้งอยูไดนาน ไมเสื่อมงาย
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อานิสงสของการแผเมตตา
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในเมตตนิสังสสูตร วา ผูที่เจริญเมตตาอยูเปนนิจ
จะไดรับอานิสงส ๑๑ ประการ คือ
๑. จะหลับอยูก็เปนสุข
๒. จะตื่นอยูก็เปนสุข
๓. จะไมฝนรายและลามก
๔. เปนที่รักใครของหมูมนุษย
๕. เปนที่รักใครของอมนุษยตลอดจนสัตวเดรัจฉานทั้งหลาย
๖. เทวดายอมคุมครองรักษา
๗. ยอมลวงพนจากไฟ ยาพิษ ศัตราวุธ และภยันตรายทั้งปวง
๘. ทำใหจิตตั้งมั่นเจริญสมาธิไดรวดเร็ว
๙. หนาตาอิ่มเอิบจิตใจเบิกบาน ผิวพรรณผองใส
๑๐. ทำใหมีสติมั่นคง ไมหลงใหลในเวลาจะสิ้นใจ
๑๑. เมื่อสิ้นชีวิตแลวแมจะเกิดอีกก็เกิดในที่ดี มีสวรรคหรือพรหมโลก เปนตน

แมนอยากไดทางเมตตามหาเสนห
อุปเทหใ หคนรัก เปนศักดิศ
์ รี
ตนตองตัง้ กรุณา และปรานี
แผไมตรีตอผูอื่นหมื่นแสนเอย.
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การเขาถึงพระรัตนตรัย
การเขาถึง

คือ การเขาไปอยูใกล การนอมเขามาไวที่ใจ คลุกคลีคุนเคย

พระรัตนตรัย

คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ

การเขาถึงพระพุทธ

เขาถึงดวยการนอมใจใหระลึกถึงคุณความดีของทาน
มีพระปญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

การเขาถึงพระธรรม เขาถึงดวยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค
การนอมเอาธรรมะ คือความจริงที่ถูกตองมาไวที่ใจ
การเขาถึงพระสงฆ เขาถึงดวยการปฏิบัติตามพระสงฆ ตามคำแนะนำ ที่ไมขัดตอระเบียบ
ศีลธรรม มี ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ และกฎหมายบานเมือง
การเขาถึง มี ๒ อยาง คือ
การเขาถึงดวยกาย คือ เขาไปอยูใกล
การเขาถึงดวยใจ
คือ นอมใจระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย

พระรัตนตรัย มีคุณความดีและคุณประโยชน ดังนี้
พระรัตนตรัย

มีคุณความดี คือ

พระพุทธเจา

รูดีรูชอบดวยพระองคเอง

สอนผูอื่นใหรูตาม

พระธรรม

เปนธรรมะ - ความจริง

รักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปสูที่ชั่ว

พระสงฆ

ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอน

สอนผูอื่นใหกระทำตาม
ของพระพุทธเจา
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องคประกอบของพุทธศาสนา
องคประกอบ หมายถึง หลายสิ่งที่รวมกันเปนหนึ่งเดียว
พุทธศาสนา หมายถึง คำสอนของผูรูแจงความจริง
องคประกอบของพุทธศาสนา คือ
- ศาสนสถาน
- ศาสนวัตถุ
- ศาสนบุคคล
- ศาสนพิธี
- ศาสนธรรม
ความหมายขององคประกอบ
- ศาสนสถาน เชน สถานที่ ประสูติ ตรัสรู และสถานที่ปรินิพพาน
- ศาสนวัตถุ เชน โบสถ วิหาร ศาลา กุฏิ
- ศาสนบุคคล
คือ ผูที่นับถือพุทธศาสนา คือ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
- ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา เชน
พิธีถวายสังฆทาน พิธีบวชนาค พิธีขึ้นบานใหม
- ศาสนธรรม คือ หลักธรรมคำสั่งสอนที่เปนแกนแท
ที่ทำให กาย วาจา ใจ สงบเย็น
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มารยาทชาวพุทธ
มารยาท
ชาวพุทธ
มารยาท
-

หมายความวา ความประพฤติเรียบรอยที่แสดงออกทาง กาย วาจา ใจ
คือ คนผูที่นับถือพุทธศาสนาทั่วไป
หมายถึง
มารยาท
มารยาท
มารยาท
มารยาท

แสดงใหเห็นวาผูปฏิบัติเปนคนเจริญ ทางกาย วาจา ใจ
แสดงใหเห็นถึงความเปนผูมีวัฒนธรรม
แสดงใหเห็นถึงความเปนผูมีคุณธรรม
แสดงใหเห็นถึงความเปนผูมีใจสูง

มารยาทชาวพุทธ มี ๔ ประการ
๑. อภิวาท
ไดแก การไหว การกราบ อัษฎางคประดิษฐ เบญจางคประดิษฐ
๒. อุฏฐานะ ไดแก การลุกขึ้นยืนตอนรับ
๓. อัญชลีกรรมไดแก การพนมมือ
๔. สามีจิกรรม ไดแก การโคงคำนับ ยืนตรง ถอนสายบัว
แลวแตความนิยมของสังคมนั้นๆ
มารยาทชาวพุทธที่ควรศึกษาและปฏิบัติ
มารยาทในการไปวัด
- การแตงกายไปวัด
- การนำเด็กไปวัด
- การปฏิบัติตนในวัด
มารยาทในการยืน
- การยืนตอหนาพระสงฆ
- การยืนตอหนาผูใหญ
- การยืนตามลำพัง
มารยาทในการนั่ง
มารยาทในการไหว - การกราบ
- การนั่งสนทนากับพระสงฆ
- การไหว - การกราบพระรัตนตรัย
- การนั่งตอหนาผูใหญ
- การไหว - การกราบบิดามารดา
- การนั่งตามลำพัง
- การไหว - การกราบครูอาจารย
- การนั่งฟงพระธรรมเทศนา
- การไหว - การกราบผูใหญ
- การเปลี่ยนทานั่ง
- การไหว - บุคคลเสมอกัน
- การไหว - การกราบศพ
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การแสดงความเคารพตอสถานที่
- อุโบสถ
- ศาลาการเปรียญ
- ตนโพธิ์และตนไมที่เกี่ยวกับพุทธประวัติ
- หอไตรหรือหอสมุดของวัด
- กุฏิของพระ หรือ ที่นั่ง - ที่นอนของพระสงฆ
การแสดงความเคารพตอพระสงฆ
- ลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ
- การตามสงพระสงฆ
- การหลีกทางใหพระสงฆ
อานิสงสของความมีมารยาทดี
- ตนเองภูมิใจในตนเอง
- ผูรูใครครวญแลวสรรเสริญ
- ชื่อเสียงเกียรติคุณยอมฟุงไป
- คนดีตองการคบหาสมาคมดวย
- ไมเปนที่รังเกียจของสังคม
- เปนแบบอยางที่ดีของอนุชน
- เปนที่เคารพของผูนอย เปนที่รักของผูใหญ
- เปนที่เกรงใจของเพื่อน
- เปนเครื่องเชิดชูเกียรติของชาติ ศาสนา ของตน
- จิตใจสงบสุข ไมวิตกกังวลเพราะเสียมารยาท
- เปนพื้นฐานใหบรรลุคุณธรรมชั้นสูง
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เปาหมายของการศึกษา
เปาหมาย
การศึกษา

คือ จุดหนึ่งที่เราตั้งเอาไว จะไปใหถึง
คือ การแสวงหาความรู

เปาหมายของการศึกษา ๓ ประการ
๑. ศึกษาเพื่อใหเกิดความรู
๒. ศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจ
๓. ศึกษาเพื่อใหเกิดความจำได
เปาหมายที่ตางกัน
เปาหมายของนักเรียน เรียนใหจบ ใหไดความรู
เปาหมายของพอแม
ตองการใหลูกเรียนจบ มีงานทำ ประพฤติตัวเปนคนดี
เปาหมายของพระ
บรรลุมรรคผลนิพพาน เผยแพรคำสอนของพระพุทธเจา
สรุปแลวเปาหมายของทุกคน คือ ความสุข ความสมบูรณของชีวิต
ทุกคนจะไปใหถึงจุดหมาย ตองมีจุดยืนกอน
จุดยืนของมนุษย มีองคประกอบ ๓ ประการ
- ครองตน คื อ รูจักตัวเอง ทั้งทางดี และทางไมดี
ทางดี เชน เราสามารถทำอะไรได และผลที่ออกมาดีและถูกตอง
เปนประโยชนตอสังคม
ทางไมดี คือเรามีขอบกพรองอะไรที่ควรแกไข
- ครองคน คื อ เราทุกคนอยูในสังคมรวมกันมากๆ เราตองรูจักการเอาใจเขามา
ใสใจเรา และมอบหมายงานที่เขาชอบใหถูกตองกับบุคคล
- ครองงาน คื อ เขาใจงาน มีแผนงาน มีโครงสรางที่ถูกตอง มีระเบียบแบบแผน
ไมขัดตอศีลธรรมประเพณี ตัวบทกฎหมายของบานเมือง
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บุญกิริยาวัตถุ
คำวา บุญ มีความหมายไดหลายอยาง
บุญ หมายความวา กุศล คือความดีงาม ความเฉลียวฉลาด
บุญ หมายความวา การทำชอบทาง กาย วาจา ใจ
บุญ หมายความวา เครื่องชำระมลทินทาง กาย วาจา ใจ
บุญ หมายความวา ความสุข ความอิ่มใจ ความชื่นใจ
บุญกุศลจะเกิดตองอาศัยเหตุ ๒ คือ
๑. ทายก ผูให มีองค ๓ คือ กอนใหดีใจ ขณะใหดีใจ ใหแลวไมเสียดาย
๒. ปฏิคาหกผูรับ เปนผูที่เราศรัทธา เลื่อมใส เชื่อถือ
วิธีทำบุญ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ มี ๑๐ อยาง
ทานมัย
บุญสำเร็จดวยการบริจาคทาน
ศีลมัย
บุญสำเร็จดวยการรักษาศีล
ภาวนามัย
บุญสำเร็จดวยการเจริญภาวนา
อปจายนมัย
บุญสำเร็จดวยการประพฤติออนนอมถอมตนตอผูใหญ
เวยยาวัจจมัย บุญสำเร็จดวยการชวยขวนขวายในกิจที่ชอบ
ปตติทานมัย บุญสำเร็จดวยการใหสวนบุญ
ปตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จดวยการอนุโมทนาสวนบุญ
ธัมมัสสวนมัย บุญสำเร็จดวยการฟงธรรม
ธัมมเทศนามัย บุญสำเร็จดวยการแสดงธรรม
ทิฏุชุกัมม
การทำความเห็นใหตรง
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ฆราวาสธรรม
ฆราวาส
ธรรม
ฆราวาสธรรม
ผูครองเรือน

คือ
คือ
คือ
คือ

ผูครองเรือน
ขอปฏิบัติ
ขอปฏิบัติของผูครองเรือน
ฆราวาส คฤหัสถ อุบาสก กุบาสิกา

ธรรมของฆราวาส มี ๔ อยาง คือ
สัจจะ แปลวา ความจริงใจ มีลักษณะ
ทมะ แปลวา ฝกหรือขม มีลักษณะ
ขันติ แปลวา อดทน
มีลักษณะ
จาคะ แปลวา สละ
มีลักษณะ

จริง ตรง แท
ฝก หยุด ขม
ทน ทน ทน
สละวัตถุ สละอารมณ

สัจจะ มีลักษณะ ๓ อยาง คือ
เปนความจริง คือ ไมเก
เปนความตรง คือ ไมคด
เปนความแท คือ ไมปลอม
ผูครองเรือนพึงตั้งใจในสัจจะ ๕
๑. ตรงตอหนาที่
คือ
๒. ตรงตอการงาน คือ
๓. ตรงตอเวลา
คือ
๔. ตรงตอบุคคล
คือ
๕. ตรงตอความดี คือ
ทมะ แปลวา ขมใจ
- รูจักฝก
- รูจักหยุด
- รูจักขม

สถาน
ปฏิบัติหนาที่ใหเต็มตามหนาที่
ตั้งใจทำงานใหดี
รักษาคำมั่นสัญญา
ประพฤติดีตอคนอื่น
ยึดมั่นอยูในความดี

มีลักษณะ ๓ อยาง คือ
รูจักฝกอบรมตัวเอง ฝกตัว ฝกใจ ปรับปรุงใหเหมาะสม
ไดแก ยับยั้งตนเอง ไมใหไถลไปสูความชั่ว ความผิด
หมายความวา ขมตัว ขมใจ ไมปลอยไปตามอำเภอใจ

ขันติ แปลวา ความอดทน มีลักษณะ ๓ อยาง คือ
๑. ทนเพื่อใหพนจากสภาพที่เลว
๒. ทนเพื่อใหไดมาซึ่งสภาพที่ดี
๓. ทนเพื่อจะรักษาความดีไว
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ผูครองเรือนพึงบำเพ็ญขันติในสถาน ๔ คือ
๑. อดทนตอความลำบาก
๒. อดทนตอความทุกขเวทนา
๓. อดทนตอความเจ็บใจ
๔. อดทนตออำนาจกิเลส
จาคะ แปลวา ความเสียสละ มีลักษณะ ๒ อยาง คือ
๑. สละวัตถุ
๒. สละอารมณ

ตัง้ ใจยึดมัน่ ใน
ขมใจใหทมะ
ขันติหมั่นฝกจะสำเร็จ
จาคะสละได

สัจจะ
หยุดได
โดยพลัน
สุขยั่งยืนนาน
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อบายมุข
อบายมุข หมายถึง ปากทางที่จะนำไปสูภาวะวิบัติ
อบาย
แปลวา ความเสื่อม
มุ ข
แปลวา ปาก
อบายมุข ๖
๑. ดื่มน้ำเมา
๒. เที่ยวกลางคืน
๓. เที่ยวดูการละเลน
๔. เลนการพนัน
๕. คบคนชั่วเปนมิตร
๖. เกียจครานทำการงาน

อบายมุข ๑ ดื่มน้ำเมา (ความเปนนักเลงสุรา)
มีโทษ ๖ อยาง
๑. ชื่อวาไมรักษาตัว
๓. ชื่อวาไมรักษาทรัพยสมบัติ
๕. มักถูกใสความ

๒. ชื่อวาไมรักษาลูกเมีย
๔. เปนที่ระแวงของคนทั้งหลาย
๖. ไดรับความลำบาก

อบายมุข ๓ เที่ยวดูการละเลน
มีโทษตามวัตถุที่ไปดู ๖ อยาง
๑. รำที่ไหนไปที่นั่น
๒. ขับรองที่ไหนไปที่นั่น
๓. ดีดสีที่ไหนไปที่นั่น
๔. เสภาที่ไหนไปที่นั่น
๕. เพลงที่ไหนไปที่นั่น
๖. เทิดเถิงที่ไหนไปที่นั่น

อบายมุข ๔ เลนการพนัน (ความเปนนักเลงเลนการพนัน)
มีโทษ ๖ อยาง คือ
๑. เมื่อชนะยอมกอเวร
๓. ทรัพยสินยอมฉิบหาย
๕. เปนที่หมิ่นประมาทของเพื่อน
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๒. เมื่อแพยอมเสียดายทรัพยสินที่เสียไป
๔. ไมมีใครเชื่อถือถอยคำ
๖. ไมมีใครประสงคจะแตงงานดวย
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อบายมุข ๕ คบคนชั่วเปนมิตร
มีโทษตามบุคคลที่คบ ๖ อยาง
๑. ทำใหเปนนักเลงเลนการพนัน
๒. ทำใหเปนนักเลงเจาชู
๓. ทำใหเปนนักเลงเหลา
๔. ทำใหเปนคนลวงเขาดวยของปลอม
๕. ทำใหเปนคนลวงเขาซึ่งหนา
๖. ทำใหเปนคนหัวไม (ดื้อดึง - หัวแข็ง)
อบายมุข ๖ เกียจครานทำการงาน
มีโทษ ๖ อยาง คือ
๑. มักอางวา หนาวนัก
แลวไมทำงาน
๒. มักอางวา รอนนัก
แลวไมทำงาน
๓. มักอางวา เวลาเย็นแลว แลวไมทำงาน
๔. มักอางวา ยังเชาอยู
แลวไมทำงาน
แลวไมทำงาน
๕. มักอางวา หิวนัก
๖. มักอางวา กระหายหนัก แลวไมทำงาน

คนเราเมื่อความเกียจครานครอบงำจิตใจแลว
จะเปนคนเบือ่ งาน ในใจเต็มไปดวยขออางทีจ่ ะไมทำงาน
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ธรรมนูญชีวิต (ทิศ ๖)
ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหนา)
บิดามารดา

ทักขิณทิศ (ทิศเบื้องขวา)
ครูอาจารย

บิดามารดาอนุเคราะหบุตร สถาน ๕
หนาที่บิดามารดา
๑. หามไมใหทำความชั่ว
๒. ใหตั้งอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. หาภรรยาสามีที่สมควรให
๕. มอบทรัพยใหในสมัย

อาจารยอนุเคราะหศิษย สถาน ๕
หนาที่ของอาจารย
๑. แนะนำดี
๒. ใหเรียนดี
๓. บอกศิลปะใหสิ้นเชิงไมปดบัง
๔. ยกยองใหปรากฏในเพื่อนฝูง
๕. ทำความปองกันในทิศทั้งหลาย
(คือจะไปทางทิศไหนก็ไมอดอยาก)

บุตรพึงบำรุงบิดามารดา สถาน ๕
หนาที่ของบุตร
๑. ทานเลี้ยงมาแลวเลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทำกิจของทาน
๓. ดำรงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเปนคนควรรับทรัพยมรดก
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลวทำบุญอุทิศใหทาน

ศิษยพึงบำรุงอาจารย สถาน ๕
หนาที่ของลูกศิษย
๑. ดวยลุกขึ้นยืนรับ
๒. ดวยเขาไปยืนคอยรับใช
๓. ดวยเชื่อฟง
๔. ดวยอุปฏฐาก
๕. ดวยเรียนศิลปวิทยาโดยความเคารพ
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ปจฉิมทิศ (ทิศเบื้องหลัง)
บุตรภรรยา

อุตตรทิศ (ทิศเบื้องซาย)
มิตร

สามีพึงบำรุงภรรยา สถาน ๕
หนาที่ของสามี
๑. ดวยยกยองใหเปนภรรยา
๒. ดวยไมดูหมิ่น
๓. ดวยไมประพฤติลวงใจ
๔. ดวยมอบความเปนใหญให
๕. ดวยใหเครื่องแตงตัว

กุลบุตรพึงบำรุงมิตร สถาน ๕
หนาที่ของมิตร
๑. ดวยใหปน
๒. ดวยเจรจาถอยคำไพเราะ
๓. ดวยประพฤติประโยชน
๔. ดวยความเปนผูมีตนเสมอ
๕. ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจากความเปนจริง

ภรรยาอนุเคราะหสามี สถาน ๕
หนาที่ของภรรยา
๑. จัดการงานดี
๒. สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี
๓. ไมประพฤตินอกใจสามี
๔. รักษาทรัพยที่สามีหามาได
๕. ขยันไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง

มิตรอนุเคราะหกุลบุตร สถาน ๕
หนาที่ตอมิตร
๑. รักษามิตรผูประมาทแลว
๒. รักษาทรัพยของมิตร ฯลฯ
๓. เมื่อมีภัยเอาเปนที่พึ่งพำนักได
๔. ไมละทิ้งในยามวิบัติ
๕. นับถือตลอดถึงวงศตระกูลของมิตร
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61
เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องต่ำ)
บาว

อุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน)
สมณพราหมณ

นายพึงบำรุงบาว สถาน ๕
หนาที่เจานาย
๑. ดวยจัดการงานใหตามสมควรแกกำลัง
๒. ดวยใหอาหารและรางวัล
๓. ดวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข
๔. ดวยแจกของที่มีรสแปลกประหลาดใหกิน
๕. ดวยปลอยในสมัย
บาวอนุเคราะหนาย สถาน ๕
หนาที่ลูกจาง
๑. ลุกขึ้นทำการงานกอนนาย
๒. เลิกการงานทีหลังนาย
๓. ถือเอาแตของที่นายให
๔. ทำการงานใหดีขึ้น
๕. นำคุณของนายไปสรรเสริญในที่นั้น
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สมณฯ อนุเคราะหกุลบุตร สถาน ๖
หนาที่ภิกษุ - สามเณร
๑. หามไมใหกระทำความชั่ว
๒. ใหตั้งอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยน้ำใจอันงาม
๔. ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง
๕. ทำสิ่งที่เคยฟงแลวใหแจง
๖. บอกทางสวรรคให

กุลบุตรพึงบำรุงสมณฯ สถาน ๕
หนาที่อุบาสก - อุบาสิกา
๑. ดวยกายกรรม คือ ทำอะไรๆ ประกอบดวยเมตตา
๒. ดวยวจีกรรม คือ พูดอะไร ๆ ประกอบดวยเมตตา
๓. ดวยมโนกรรม คือ คิดอะไร ๆ ประกอบดวยเมตตา
๔. ดวยความเปนผูไมปดประตู คือมิไดหามเขาบานเรือน
๕. ดวยใหอามิสทาน
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อกุศลกรรมบถ ๑๐
กายกรรม ๓

๑. ปาณาติบาต
ความหมาย
องคธรรม มูลเหตุ
องคประกอบ ๕
ปโยคะ(ความพยายาม) ๖
โทษมาก-นอยอยูที่
ผลที่ไดรับ ๙

๒. อทินนาทาน
ความหมาย
องคธรรม มูลเหตุ
องคประกอบ ๕
ปโยคะ(ความพยายาม) ๖
โทษมาก-นอยอยูที่
ผลที่ไดรับ ๖

การทำใหสัตวตายไปกอนถึงกำหนดอายุ
โทสะ - โมหะ
- สัตวมีชีวิต
- รูวาสัตวมีชีวิต
- มีจิตคิดจะฆา
- ทำความเพียรฆาใหตาย
- สัตวตายเพราะความเพียรนั้น
- ทำเอง
- ใชคนอื่นทำ
- ปลอยอาวุธขวางปา
- สรางเครื่องมือถาวร
- ใชวิชาอาคม
- ใชอิทธิฤทธิ์
- สัตวใหญ, เล็ก, คุณธรรมของสัตว, ความเพียรของผูฆา
- ทุพพลภาพ
- รูปไมงาม
- ออนแอ เฉื่อยชา
- ปญญาไมวองไว
- ขลาดหวาดกลัว
- ฆาตัวเองหรือถูกฆา
- โรคภัยเบียดเบียน
- ความพินาศของบริวาร
- อายุสั้น
เจตนาที่เปนเหตุแหงการลักทรัพย
โลภะ - โทสะ - โมหะ
- ของมีเจาของ
- รูวามีเจาของ
- มีจิตคิดจะลักขโมย
- ทำความเพียรเพื่อจะลักขโมย
- ไดทรัพยมาดวยความเพียรนั้น
- ทำเอง
- ใชคนอื่นโดยวาจาหรือเขียน
- ทิ้งของไวนอกเขต
- สั่งพวกใหพยายามลักขโมย
- ใชเวทยมนตคาถา
- ใชอิทธิฤทธิ์
- ราคาของที่ขโมยมา, ศีลธรรมของเจาของ
- ดอยทรัพย
- ยากจน
- อดอยาก
- ไมไดสิ่งที่ตนปรารถนา
- พินาศในการคา
- พินาศเพราะภัยพิบัติตางๆ
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๓. กาเมสุมิจฉาจาร
ความหมาย
องคธรรม-มูลเหตุ
องคประกอบ ๔
ปโยคะ(ความพยายาม) ๑
โทษมาก-นอยอยูที่
ผลที่ไดรับ ๑๑
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การประพฤติลามกในการเสพเมถุน
โลภะ - โทสะ
- มีวัตถุที่ไมควรเกี่ยวของ - มีจิตคิดจะเสพ
- ทำความเพียรเพื่อ
- ทำสำเร็จดวยความเพียรนั้น
- ทำดวยตนเอง กายปโยคะ
- มีศีลธรรม, ยินยอม คุณธรรมผูถูกทำรายรางกายดวย
- มีผูเกลียดชังมาก
- ถูกปองรายมาก
- ขัดสนทรัพย
- อดอยาก
- ยากจน
- เกิดเปนหญิง กะเทย
- ชายในตระกูลต่ำ
- ไดรับความอับอายเสมอ
- ไมสมประกอบ
- มากดวยวิตก
- พลัดพรากจากคนรัก
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วจีกรรม ๔
๑. มุสาวาท
ความหมาย
องคธรรม-มูลเหตุ
องคประกอบ ๔

การกลาวไมจริงทำใหผูอื่นเขาใจผิด
โลภะ หรือ โทสะ
- สิ่งของหรือเรื่องราวที่ไมจำเปน - มีจิตคิดจะมุสา
- ทำความเพียรเพื่อมุสา
- ผูอื่นเชื่อตามคำมุสา
ปโยคะ(ความพยายาม) ๔ - ทำดวยตนเอง
- ใชคนอื่นทำ
- เขียนประกาศ
- เขียนลงหนังสือถาวร
โทษมาก-นอยอยูที่
- ความเสียหายของผูหลงเชื่อ
ผลที่ไดรับ ๘
- พูดไมชัด
- ฟนไมเรียบ
- ปากเหม็นมาก
- ไอตัวรอนจัด
- ตาไมอยูในระดับปกติ - กลาววาจาดวยปลายลิน้ และปลายปาก
- ทาทางไมสงาผาเผย
- จิตใจรวนเรคลายคนวิกลจริต
๒. ปสุณาวาจา
ความหมาย
พูดสอเสียดใหเกิดการแตกแยกสามัคคีกัน
องคธรรม มูลเหตุ
โลภะ หรือ โทสะ โมหะ
องคประกอบ ๔
- มีผูถูกทำใหแตกแยก
- มีเจตนามุงใหแตกแยกกัน
- ผูฟงรูเนื้อความนั้น
ปโยคะ(ความพยายาม) ๒ - กายปโยคะ - แสดงกิริยาทาทาง
- วจีปโยคะ - วาจา
โทษมาก-นอยอยูที่
- ศีลธรรมของผูถูกสอเสียด
ผลที่ไดรับ ๔
- ตำหนิตนเอง
- มักถูกกลาวหาโดยไมเปนความจริง
- ถูกบัณฑิตติเตียนเสมอ
- แตกกับมิตรสหาย
๓. ผรุสวาจา
ความหมาย
วาจาหยาบทำความเดือดรอนใหแผไปในหัวใจ
องคธรรม มูลเหตุ
โทสะ-โมหะ
องคประกอบ ๓
- มีความโกรธ
- มีผูถูกดา
- มีการกลาววาจาหยาบสาปแชง
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ปโยคะ(ความพยายาม) ๒
โทษมาก-นอยอยูที่
ผลที่ไดรับ ๔

๔. สัมผัปปลาปะ
ความหมาย
องคธรรม มูลเหตุ
องคประกอบ ๒
ปโยคะ(ความพยายาม) ๒
โทษมาก-นอยอยูที่
ผลที่ไดรับ ๔
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-

กายปโยคะ-แสดงกริยาตางๆ
วจีปโยคะ-พูดหยาบ
ศีลธรรมของผูถูกดา และความมีอุปการคุณ
พินาศในทรัพย
ไดยินเสียงก็เกิดไมพอใจ
กายวาจาหยาบ
ตายดวยอาการหลงใหล

พูดเพอเจอทำลายประโยชนและความสุข
โลภะ-โทสะ-โมหะ
- เจตนากลาววาจาที่ไมเปนประโยชน
- กลาววาจาที่ไมเปนประโยชน
- วจีปโยคะ-ทางวจีทวาร
- จำนวนครั้งที่ทำบอยๆ หนักกวาเปนครั้งคราว
- เปนอธรรมวาทบุคคล
- ไมมีผูเลื่อมใสในคำพูดของตน
- ไมมีอำนาจ
- วิกลจริต
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มโนกรรม ๓
๑. อภิชฌา
ความหมาย
อยากไดสมบัติผูอื่น
องคธรรม มูลเหตุ
โมหะ
องคประกอบ ๒
- ทรัพยสมบัติของผูอื่น
- มีจิตคิดใหเปนของตน
ปโยคะ(ความพยายาม) ๑ - คิดเอง นึกเอง ไมมีโดยเฉพาะ
โทษมาก-นอยอยูที่
- ศีลธรรมของเจาของทรัพย
ผลที่ไดรับ ๔
- เสื่อมในทรัพยและคุณความดี - ปฏิสนธิในตระกูลต่ำ
- มักไดรับคำติเตียน
- ขัดสนในลาภสักการะ
๒. พยาบาท
ความหมาย
มุงรายตอผูอื่น ทำใหประโยชนและความสุขเสียไป
องคธรรม มูลเหตุ
โมหะ
องคประกอบ ๒
- มีผูอื่น
- คิดใหความเสียหายเกิดขึ้น
ปโยคะ(ความพยายาม) ๑ - คิดเอง นึกเอง
โทษมาก-นอยอยูที่
- ศีลธรรมของผูถูกทำ
ผลที่ไดรับ ๔
- มีรูปกายทราม
- มีโรคภัยเบียดเบียน
- อายุสั้น
- ตายดวยถูกประหาร
๓. มิจฉาทิฏฐิ
ความหมาย
องคธรรม มูลเหตุ
องคประกอบ ๒

ความเห็นที่วิปริตผิดจากความเปนจริง
โมหะ
- เนื้อความที่ยึดนั้นผิดจากความเปนจริง
- มีความเห็นวาเปนความจริง
ปโยคะ (ความพยายาม) - คิดเอง นึกเอง
โทษมาก-นอยอยูที่
- ศีลธรรมของผูถูกทำ
ผลที่ไดรับ ๔
- หางไกลตอรัศมีแหงพระธรรม - มีปญญาทราม
- ปฏิสนธิในพวกคนปาที่ไมรูอะไร
- เปนผูมีฐานะต่ำ ไมทัดเทียมผูอื่น
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คำทำวัตรเชา-เย็น
๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
พระผูมีพระภาคเจานั้นพระองคใด เปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
*สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรมเปนธรรมอันผูมีพระภาคเจา พระองคใด ตรัสไวดีแลว
สุปะฎิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา พระองคใด ปฏิบัติดีแลว
ตัมมะยัง ภะคะวะโต สะธัมมัง สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ อะภิปชู ะยามะ
ขาพเจาทั้งหลายขอบูชาอยางยิ่ง ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พรอมทั้งพระธรรม
และพระสงฆ ดวยเครื่องสักการะทั้งหลายเหลานี้ อันยกขึ้นตามสมควรแลว
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป
ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา แมปรินิพพานนานแลว ทรงสรางคุณสำเร็จ
ประโยชนไวแกขาพเจาทั้งหลาย
ปจฉิมา ชะนะตานุกัมปะมานะสา
ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะหแกพวกขาพเจา อันเปนชนรุนหลัง
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปฏิคคันหาตุ
ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงรับเครื่องสักการะ อันเปนบรรณาการของคนยาก ทั้งหลาย
เหลานี้
อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพเจาทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ.
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คำบูชาพระรัตนตรัย (ตอ)
อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา
พระผูมีพระภาคเจา เปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง ตรัสรูชอบได
โดยพระองคเอง
พุธธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
(กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวดีแลว
ธัมมัง มะนัสสามิ
ขาพเจานมัสการพระธรรม

(กราบ)

สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ปฏิบัติดีแลว
สังฆัง นะมามิ
ขาพเจานอบนอมพระสงฆ

(กราบ)

ปุพพภาคนมการ
หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส
เชิญเถิดเราทั้งหลาย ทำความนอบนอมอันเปนสวนเบื้องตน แดพระผูมีพระภาคเจาเถิด
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น

อะระหะโต

ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทธัสสะ

ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
(๓ ครั้ง)
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สวดมนตพิเศษ บางบท
๑. สรณคมนปาฐะ
หันทะ มะยัง ติสะระณะคะมะนะปาฐัง ภะณามะ เส.
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย เถิด
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ขาพเจาถือเอาพระพุทธเจา เปนสรณะ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ขาพเจาถือเอาพระธรรม เปนสรณะ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ขาพเจาถือเอาพระสงฆ เปนสรณะ
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
แมครั้งที่สอง ขาพเจาถือเอาพระพุทธเจา เปนสรณะ
ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
แมครั้งที่สอง ขาพเจาถือเอาพระธรรม เปนสรณะ
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
แมครั้งที่สอง ขาพเจาถือเอาพระสงฆ เปนสรณะ
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
แมครั้งที่สาม ขาพเจาถือเอาพระพุทธเจา เปนสรณะ
ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
แมครั้งที่สาม ขาพเจาถือเอาพระธรรม เปนสรณะ
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
แมครั้งที่สาม ขาพเจาถือเอาพระสงฆ เปนสรณะ
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๒. อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
หันทะ มะยัง อัฏฐะสิกขาปะทะปาฐัง ภะณามะ เส.
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงสิกขาบท ๘ ประการเถิด
ปาณาติปาตา เวระมะณี
เจตนาเปนเครื่องเวนจาการฆา
อะทินนาทานา เวระมะณี
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหแลว
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการกระทำอันมิใชพรหมจรรย
มุสาวาทา เวระมะณี
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการพูดไมจริง
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการดื่มสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งของประมาท
วิกาลโภชะนา เวระมะณี
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะ มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา
เวระมะณี
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการฟอนรำ การขับเพลง การดนตรี การดู การเลนชนิด
เปนขาศึกตอกุศล การทัดทรงสวมใส การประดับ การตกแตงตน ดวยพวงมาลา
ดวยเครื่องกลิ่น และเครื่องผัดทา
อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ ดังนี้แล.
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๓. โอวาทปาติโมกขคาถา
หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส.
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงพระโอวาทปาฏิโมกขเถิด
สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง,
การไมทำบาปทั้งปวง ;
กุสะลัสสูปะสัมปะทา,
การทำกุศลใหถึงพรอม ;
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง,
การชำระจิตของตนใหผองแผว ;
เอตัง พุทธานะสาสะนัง,
เปนคำสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา,
ขันติ คือความอดกลั้น เปนธรรมเครื่องเผากิเลสอยางยิ่ง ;
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา,
ผูรูทั้งหลาย กลาวพระนิพพานวาเปนธรรมอันยิ่ง ;
นะ หิ ปพพะชิโต ปะรูปะฆาตี,
ผูกำจัดสัตวอื่นอยู ไมชื่อวาเปนบรรพชิตเลย ;
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต,
ผูทำสัตวอื่นใหลำบากอยู ไมชื่อวาเปนสมณะเลย.
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต,
การไมพูดราย การไมทำราย ;
ปาติโมกเข จะ สังวะโร,
การสำรวมในปาติโมกข ;
มัตตัญุตา จะ ภัตตัสมิง,
ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค ;
ปนตัญจะ สะยะนาสะนัง
การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด ;
อะธิจิตเต จะ อาโยโค
ความหมั่นประกอบความเพียรในการทำจิตใหยิ่ง ;
เอตัง พุทธานะสาสะนัง
เปนคำสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
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ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
(หันทะ มะยัง ระตะนะคุณัง กะโรมะเส)
อิมินา สักกาเรนะ
องคสมเด็จพระศาสดา
ทรงสงาดวยราศี
ทรงมีพระเมตตาเกื้อหนุน
ทานเปนประทีปดวงสดใส
องคแหงรัตนะมีสาม
องคพระพุทธชินศรี
ชาวพุทธทุกคนจงจดจำ
ทุกคนจะเกิดเลื่อมใส
ผูแนะนำซึ่งคำสั่งสอน
มวลหมูพระภิกษุสงฆ
ลูกขอกมกราบวันทา

ขาขอนอมสักการะบูชา
ผูทรงปญญาและบารมี
ประเสริฐเลิศดีมีพระคุณ
แผบุญค้ำจุนใหพนภัย
ใหกำเนิดรัตนตรัยดวงงาม
ระบือนามไปทั่วธานี
ตรัสรูชอบดีในพระธรรม
ชวยกันแนะนำ ใหแพรไป
พระธรรมนำสุขใจ สถาพร
คือศิษยพระชินวร ทุกพระองค
ไดดำรงพระศาสนามา
พุทธศาสนา จงถาวร เทอญ ฯ

ระลึกถึงพระคุณบิดามารดา
(หันทะ มะยัง ปตามาตาคุณัง กะโรมะเส)
อิมินา สักกาเรนะ
อันพระบิดรมารดา
ทานมีเมตตาการุณ
ไดใหกำเนิดลูกเกิดมา
ถึงแมลำบากสุดขื่นขม
ทานไมเคยจะหวั่นไหว
พระคุณทานลนฟา
ลูกขอบูชาเปนอาจิณ
ขอปวงเทพไทชวยรักษา

ขาขอกราบสักการะบูชา
ผูขาขอนอมระลึกคุณ
อุปการคุณตอบุตรธิดา
ทั้งการศึกษาและอบรม
ทุกขระทมสักเพียงใด
ตอสิ่งใดที่ไดเลี้ยงมา
ยิ่งกวาธาราและแผนดิน
ตราบจนสิ้นดวงชีวา
พระบิดรมารดา ของขา เทอญ ฯ
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ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย
(หันทะ มะยัง อาจาริยะคุณัง กะโรมะเส)
อิมินา สักกาเรนะ
อันคุณพระอุปชฌายา
เริ่มตนจากวัยประถม
เพิ่มพูนสติและปญญา
ทานชี้ทางสวางสดใส
ศิษยที่ดีตองหมั่นฝกฝน
จงสังวรสำรวมเอาไว
ตั้งจิตไวใหเที่ยงตรง
ขอผลบุญโปรดจงเกื้อหนุน

ขาขอนอมคารวะบูชา
ผูใหการศึกษาและอบรม
ใหวิทยาคมเสมอมา
อีกวิชาศีลธรรมประจำใจ
ทั้งระเบียบวินัยประจำตน
ใหประพฤติตนตลอดไป
ทั้งกายใจใหมั่นคง
เพื่อจรรโลงในพระคุณ
อาจารยผูมีพระคุณทุกทาน เทอญ ฯ

บทสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ
(ทำนองสรภัญญะ)
(นำ) องคใดพระสัมพุทธ
(รับ) สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลกิเลสมาร
บมิหมนมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยทาน
ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคีบพันพัว
สุวคนธกำจร
องคใดประกอบดวย
พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมูประชากร
มละโอฆะกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข
และชี้สุขเกษมศานต
ชี้ทางพระนฤพาน
อันพนโศกวิโยคภัย
พรอมเบญจพิธจัก
ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกลไกล
ก็เจนจบประจักษจริง
กำจัดน้ำใจหยาบ
สันดานบาปแหงชายหญิง
สัตวโลกไดพึ่งพิง
มละบาปบำเพ็ญบุญ
ขาขอประณตนอม
ศิระเกลาบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ ญภาพนั้นนิรันดร
(กราบหรือนอมไหว)
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บทสวดระลึกถึงพระธรรมคุณ
(ทำนองสรภัญญะ)
(นำ)
ธรรมะคือคุณากร
(รับ)
สวนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
แหงองคพระศาสดาจารย
สวางกระจางใจมนท
ธรรมใดนับโดยมรรคผล
และเกากับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดรพิสดาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
อีกธรรมตนทางครรไล
ปฏิบัติปริยัติเปนสอง
คือทางดำเนินดุจคลอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
ขาขอโอนออนอุตมงค
ดวยจิตและกายวาจา
(กราบหรือนอมไหว)

สองสัตวสันดาน
เปนแปดพึงยล
อันลึกโอฬาร
นามขนานขานไข
ใหลวงลุปอง
นบธรรมจำนง
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บทสวดระลึกถึงพระสังฆคุณ
(ทำนองสรภัญญะ)
(นำ)
สงฆใดสาวกศาสดา
(รับ)
รับปฏิบัติมา
แตองคสมเด็จภควันต
เห็นแจงจตุสัจเสร็จบรร ระงับและดับทุกขภัย
โดยเสด็จพระผูตรัสไตร
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินหางทางขาศึกปอง
ดวยกายและวาจาใจ
เปนเนื้อนาบุญอันไพ และเกิดพิบูลยพูนผล
สมญาเอารสทศพล
อเนกจะนับเหลือตรา
ขาขอนบหมูพระศรา นุคุณประดุจรำพัน
ดวยเดชบุญขาอภิวันท
อุดมดิเรกนิรัติสัย
จงชวยขจัดโพยภัย
จงดับและกลับเสื่อมสูญ
( กราบหรือนอมไหว )
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ลุทางที่อัน
ปญญาผองใส
บมิลำพอง
ศาลแดโลกัย
มีคุณอนนต
พกทรงคุณา พระไตรรัตนอัน
อันตรายใดใด
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บทสวดชยสิทธิคาถา
(ทำนองสรภัญญะ)
(นำ)
ปางเมื่อพระองคปรมะพุท (รับ)
ธะวิสุทธะศาสดา
ตรัสรูอนุตตระสะมา ธิ ณ โพธิบัลลังก
ขุนมารสหัสสะพหุพา หุวิชาวิชิตขลัง
ขี่คีริเมขละประทัง
คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
แสรงเสกสราวุธะประดิษฐ กละคิดจะรอนราน
รุมพลพหลพยุหะปาน
พระสมุทรทะนองมา
หวังเพื่อผจญวะระมุนิน ทะสุชินะราชา
พระปราบพหลพยุหะมา ระเมเลืองมลายสูญ
ดวยเดชะองคพระทศพล
สุวิมละไพบูลย
ทานาทิธรรมะวิธิกูล
ชนะนอมมะโนตาม
ดวยเดชะสัจจะวจนา
และนมามิองคสาม
ขอจงนิกรพละสยาม
ชยะสิทธิทุกวาร
ถึงแมจะมีอริวิเศษ
พละเดชะเทียมมาร
ขอไทยผจญพิชิตผลาญ
อริแมนมุนินทร
(กราบหรือนอมไหว)

76
Manual-Budhabuth.pmd

76

4/3/2553, 15:22

77

วิธีไหวพระ ๕ ครั้ง
คนเราทุกคน ในวันหนึง่ ๆจะตองไหวพระใหได ๕ ครัง้ เปนอยางนอย คือ
ในเวลาค่ำใกลจะนอน ตัง้ ใจระลึกถึงพระรัตนตรัยอันเปนสรณะสูงสุด และทาน
ผมู พี ระคุณแกตน คือ มารดาบิดาและครูอาจารย โดยประนมมือ
(๑) นมัสการพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา กลาววา อะระหัง สัมมา
สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบลงหนหนึง่
(๒) ไหวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา วา ส๎วากขาโต ภะคะวะตา
ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบลงหนหนึง่
(๓) ไหวพระสงฆสาวกของพระพุทธเจา วา สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบลงหนหนึง่
(๔) ไหวคุณมารดาบิดา วา มั ย หั ง มาตาป ตู นั ง วะปาเท วั น ทามิ
สาทะรัง กราบลงหนหนึง่
(๕) ไหว ค รู อ าจารย ว า ป ญ ญาวุ ฑ ฒิ ก ะเร เต เต ทิ น โน วาเท
นะมามิหงั กราบลงหนหนึง่
ตอจากนั้น พึงตั้งใจแผเมตตาจิตไปในเพื่อนมนุษย และสัตวทั้งหลาย
ทัง้ ปวงวา ขอทานทัง้ หลายอยาไดมเี วรแกกนั และกันเลย อยาไดเบียดเบียนซึง่
กันและกันเลย อยาไดมคี วามทุกขกายทุกขใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษา
ตนใหพน จากทุกขภยั ดวยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้ เทอญ.
(เสร็จแลวหลับนอนตามความสบาย)
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บทบูชา คุณบิดามารดา
อะนันตคุณะสัมปนนา ชะเนตติ ชะนะกา อุโภ
ขาขอนบชนกคุณ
ผูกอบนุกูลภูล
ฟูมฟกทนุถนอม
แสนยากเทาไรไร
ตรากทนระคนทุกข
ปกปองซึ่งอันตราย
เปรียบหนักชนกคุณ
ใหญพื้นพสุนธรา
เหลือที่จะแทนทด
แทบูชไนยอัน

ชนนีเปนเคามูล
ผดุงจวบเจริญวัย
บ บำราศนิราไกล
บ คิดยากลำบากกาย
ถนอมเลี้ยง ฤ รูวาย
จนไดรอดเปนกายา
ชนนีคือภูผา
ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน
จะสนองคุณานันต
อุดมเลิศประเสริฐคุณ

มัยหัง มาตาปตนู งั วะ ปาเท วันทามิ สาทะรัง
[พระยาศรีสนุ ทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ประพันธ]
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บทบูชาคุณครูอาจารย
ปาเจราจริยา โหนติ คุณตุ ตะรา นุสาสะกา
อนึ่ง ขาคำนับนอม
โอบเอื้อและเจือจุน
ยัง บ ทราบก็ไดทราบ
ชี้แจงและแบงปน
จิตรมากดวยเมตตา
เหมือนทานมาแกลงเกณฑ
ขจัดเขลาบันเทาโมกังขา ณ อารมณ
คุณสวนนี้ควรนับ
ควรนึกและตรึกใน

ตอพระครูผูการุญ
อนุสาสนทุกสิ่งสรรพ
ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน
ขยายอัดถใหชัดเจน
และกรุณา บ เอียงเอน
ใหฉลาดและแหลมคม
หะจิตรมืดที่งุนงม
ก็สวางกระจางใจ
ถือวาเลิศ ณ แดนไตร
จิตรนอมนิยมชม

ปญญา วุฑฒิ กะเรเตเต ทินโนวาเท นะมามิหงั
[พระยาศรีสนุ ทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ประพันธ]
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พระคุณแม
แมสละสวย
แมไมรอง
แมเฝาถนอม
จะหาใคร
ครบสิบเดือน
แมใกลชิด
แมลำบาก
สายเลือดขน
แมปอนริ้น
แมสงสาร
แมเหกลอม
แมไมผิน
ยามลูกสุข
ยามลูกขื่น
ยามลูกไข
ยามลูกยา
คราลูกหิว
แมเปนหวง
แมแมอด
แมสละได
ใครไหนเลา
แมเติบใหญ
พระคุณเลิศ
ใครไหนเลา
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สละสาว
แมไมบน
จนครรภแก
เหมือนแม
เคลื่อนคลอด
ลูกนอย
อยางไร
เตาแมกลั่น
ปอนไร
หวงลูกยา
ยามนิทรา
แมไมผัน
แมสุขสม
แมขม
แมอดนอน
อับโชค
แมหัวกวา
ดิ้นรนหา
หมดขาวปลา
ลูกอิ่มแปล
เฝาอบรม
ไมทอถอย
ลูกโศกศัลย
รักมั่นแท

คราวอุมทอง
แมทนได
แมเต็มใจ
แพทุกคน
รอดชีวิต
คอยฝกฝน
ใจแมทน
ปนลูกกิน
มิใหผาน
กวาทรัพยสิน
เปนอาจิณ
ทุกวันมา
อารมณชื่น
ระทมกวา
รอนอุรา
แมโศกใจ
น้ำตารวง
เอามาให
ไมวาไร
แมทนเอา
บมนิสัย
คอยนั่งเฝา
ชวยบรรเทา
แมฉันเอง…
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สำนึกถึงวันเกิด
“งานวันเกิด”
ฉลองกัน
หลงลาภยศ
วันเกิดสง
อีกมุมหนึ่ง
หญิงแกๆ
โอ...วันนั้น
แมคลอดสาย
วันเกิดลูก
เจ็บทองแท
กวาอุม
เติบโตจน
แมเจ็บเจียน
กลับเปนวัน
ไดชีวิต
ลืมผูให
ไฉนจึง
วันผูให
คำอวยพร
ใหมารดา
เลิกจัดงาน
ควรที่จะ
ระลึกถึง
อยามัวแต

ยิ่งใหญ
ในกลุม
สรรเสริญ
ชีพสั้น
ซึ่งเหงา
นั่งหงอย
เปนวัน
โลหิต
เกือบคลาย
เทาไหร
กวาจะคลอด
บั ด นี้
ขาดใจ
ลูกฉลอง
แลวก็หลง
ชีวิต
เรียกกัน
กำเนิด
ที่เขียน
คุณเปน
วันเกิด
คุกเขา
พระคุณ
จัดงาน

ใครคนนั้น
ผูลุมหลง
เพลินทะนง
เรงวันตาย
นาเศราแท
และคอยหาย
อันตราย
แทบปลิดชนม
วันตายแม
มิไดบน
รอดเปนคน
นี่เพราะใคร
ในวันนั้น
กันผองใส
ระเริงใจ
อ นิ จ จา !
วา "วันเกิด"
จะถูกกวา
ควรเปลี่ยนมา
จึงถูกแท
กันเถิดนะ
กราบเทาแม
อบอุนแด
ประจานตัว
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สำนึกพระคุณแม
พระคุณแม
พระคุณแม
พระคุณแม
ใครจะปาน

เลิศฟา
สูงสุด
เลิศกวา
แมฉัน

มหาสมุทร
มหาศาล
สุธาธาร
นั้นไมมี

อันพระคุณ ใครใคร ในพิภ
แมและพอ มีคุณตอบุตร สุดประมาณ
เจาขาเอย ใครหนอใคร ใหกำเนิด
ทั้งกลอมเกลี้ยง เลี้ยงลูกมา ดวยการุณ

ยังรูจบ แจงคำ มาพร่ำขาน
ขอกราบกรานระลึกถึงซึ้งพระคุณ
จึงกอเกิด เติบใหญ ดวยไออุน
ชวยค้ำจุน จนรอดพน เปนคนมา

ถึงลำลาก รางกาย ใจหวงลูก
หัวอกใคร จะอุนเทา อีกเลานา
เปนแดนใจ ใสสะอาด ปราศกิเลส
ความรักเปยม เมตตา นานิยม

ดวยพันผูก ดวงใจ ใหหวงหา
คอยปลอบเช็ด น้ำตา คราระทม
เปนสรรเพชญของบุตร พิสุทธิ์สม
ประดุจลม โชยเย็น ใครเห็นดี

หอบสังขาร ทำงาน เลี้ยงลูกนอย
จึงสงให ไดศึกษา วิชามี
เหมือนนกกา หาเหยื่อ มาเผื่อลูก
ยามไกลพราก จากอุรา ตั้งตาคอย

เกรงจะดอย ใจทราม ต่ำศักดิ์ศรี
ใหไดดี กวาแมพอ หวังรอคอย
เปรอความสุขหาทรัพยไวใหใชสอย
ใจละหอยนอนสะอื้น ขื่นขมทรวง

กวาลูกลูก จะสำนัก พระคุณทาน
บางก็ปวย จนแทบ สิ้นแดดวง
อยารอให ใกลตาย จึงกรายใกล
ยามทานอยู ควรรูชัด สรางศรัทธา

ชางเนิ่นนาน บางชีวา ลาลับลวง
ลูกจึงหวง เอาใจใส ในกายา
เปนศพไป จึงรูบุญ คุณทานหนา
ตอบแทนคุณ มารดา บิดาเอย

ขอนอมนอบหมอบกราบแทพระแมแกว
ลูกซึ้งแลว แนววิถี ที่เปนไป
ลูกสรางกรรม ทำบาป กราบเทาแม
น้ำตาแม แตละหยด ที่รดริน

สำนึกแลว ความเลว เคยเหลวไหล
แมช้ำใจ เพราะลูกมา จนชาชิน
ซึ้งใจแท แมอภัย ใหหมดสิ้น
ลูกถวิล ดังน้ำกรด รดหัวใจ

ลูกขอบวช แทนพระคุณ คุณแมแลว
อันกุศล ผลบุญ ที่คุนเคย

รมโพธิ์แกว โพธิ์ทอง ของลูกเอย
ขอชดเชย คุณแมพลัน กตัญู
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พระคุณพอ
พระคุณพอ
พระคุณพอ
พระคุณพอ
พระคุณพอ

ลนฟา
สามารถ
สรางลูก
มากลน

พอผูให กำเนิด เกิดชีวิต
พอชี้นำ แนวทาง ไมหางไกล
ทุกหยาดเหงื่อ แรงงาน ทานลำบาก
เงินจุนเจือ เพื่อลูกเพียร เรียนวิชา
อยูกับพอ ลูกไดพบ ความอบอุน
ความสัมพันธ อันดี มีเยื่อใย
โอผูใด ไหนเลา จะเทาพอ
ยากจะเทียบ เปรียบสิ่งใด ไมไดจริง
คำวาพอ คำนี้ ชี้บงชัด
คำวาพอ เรียกแลว ชื่นชีวา
โอละหนอ ถึงแมพอ จะแกเฒา
ผูกสมัคร รักแท แผไมตรี
ลูกจะไม ขอลืม พระคุณทาน
จะดูแล เลี้ยงพอ ตราบชั่วกาล
ขอนอมนอบ หมอบกราบลง ตรงตักพอ
ประพฤติชั่ว เสเพล เนรคุณ
ลูกสำนึก ความเลว แตหนหลัง
เปยมลนดวย เมตตาธรรม ตามครรลอง
ลูกขอบวช ทดแทน พระคุณพอ
จะยึดมั่น ในคุณพระ รัตนตรัย
จะรักษา คุณธรรม อันประเสริฐ
ประพฤติตัว สดใส ไรราคี
ขอผลบุญ ที่ลูกทำ ในครั้งนี้
ใหคุณพอ ปราศจากโศก ทุกขโรคภัย

นภากาศ
คุมแดดฝน
ใหเปนคน
กวาสิ่งใด

พออุทิศ สั่งสอนลูก ปลูกนิสัย
พอหวงใย รักลูก ทุกเวลา
พอเหนื่อยยาก ตรากตรำ เชาค่ำหา
ใหกาวหนา สมหวัง ดังตั้งใจ
ซาบซึ้งคุณ ความดี พอมีให
ชางสุขใจ ไดเสาหลัก ใหพักพิง
พระคุณหลอ เลี้ยงลูกไว ใหทุกสิ่ง
คุณใหญยิ่ง ตอบุตร สุดพรรณนา
คำวาพอ เจนจัด ไรกังขา
คำวาพอ ขอบูชา คุณความดี
ทานยังเฝา หวงใย ไมหนายหนี
พระคุณมี ลนฟา หาใดปาน
น้ำใจนั้น กวางใหญแท แผไพศาล
แมวายปราณ ขอเชิดชู บูชาคุณ
เวรกรรมกอ สรางไว ไมเสื่อมสูญ
พออาดูร ชอกช้ำ น้ำตานอง
พอทานยัง ใหอภัย ไมขุนของ
ลูกไตรตรอง ระลึกยิ่ง เหนือสิ่งใด
จะไมขอ ทำตัว ใหเหลวไหล
จะฝกใฝ คุณงาม และความดี
ใหดีเลิศ งามเดน เปนศักดิ์ศรี
สมดังที่ พอหวัง และตั้งใจ
หรือความดี ที่ลูกทำ แตครั้งไหน
จิตผองใส รมเย็น เปนสุขเอย.
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บทสวดปลงสังขาร
โอวาอนิจจาสังขารเอย
เมื่อหมดหวังครั้งสุดทายไมหายใจ
นอนตัวแข็งและสลดเมื่อหมดชีพ
สูปาชาสิ้นเชื้อเหลือแตนาม
นี่แหละหนอมนุษยเรามีเทานี้
วิญญาณปราศขาดลับดับจากกาย
เมื่อชีวิตเรานี้มีลมอยู
ทั้งภาวนาทำใจหัดใหเคย
เมื่อสิ้นลมจิตพรากจากโลกนี้
อยาทำบาป นอยนิดใหติดพัน
สูนรกอเวจีที่มืดมิด
ตองทนทุกขสยดสยองในกองไฟ
หมั่นสวดมนตภาวนารักษาศีล
ใหรูจักเคารพนบพระธรรม
เราเกิดมาเพื่อตายมิใชอยู
เมื่อเกิดมาเปนคนไดทั้งที
เพื่อจะไดเปนสุขไมทุกขยาก
ใครทำดียอมสุขแทจงแนใจ
เรงบำเพ็ญทานศีลและภาวนา
ทรัพยภายนอก เปนของโลกโศกระคน

มาลงเอยสิ้นสุดหยุดเคลื่อนไหว
ธาตุลมไฟน้ำดินก็สิ้นตาม
เขาตราสังใสหีบสี่คนหาม
ใครจะถามเรียกเราก็เปลาดาย
หมดลมแลวก็ไมมีซ่ึงความหมาย
หยุดวุนวายทุกทุกสิ่งนอนนิ่งเอย
จงเรงรูศีลทาน นะทานเอย
อยาละเลยความดีทุกวี่วัน
จะไดพาความดีไปสวรรค
เพราะบาปนั้นเกาะเปนเงาตามเราไป
สุดที่ใครจะตามติดไปชวยได
ตามแตกรรมของผูใดที่ไดทำ
สอนลูกหลานใหเคยชินทุกเชาค่ำ
อยาลืมคำที่พระสอนวอนใหดี
ทุกทุกคนจะตองสูความเปนผี
ก็ควรสรางความดีติดตัวไป
ไมคับแคนลำบากเมื่อเกิดใหม
ใครทำชั่วทุกขยากไร ยอมถึงตน
แสวงหาแตสิ่งบุญกุศล
ทรัพยภายในประดับตน พนทุกขเอย.

จงอยาประมาท
เห็นหนากันเมื่อเชา
สายอยูสุขสบาย
บายยังรื่นเริงกาย
เย็นอยูหยอกลูกดวย
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สายตาย
บายมวย
เย็นดับ ชีพนา
ค่ำมวย ดับสูญ
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กรวดน้ำตอนเชา
เชิญเถิดเราทั้งหลาย, กลาวคำแผสวนบุญใหแกสรรพสัตวทั้งหลายเถิด
สัตวทั้งหลาย ไมมีที่สุด ไมมีประมาณ จงมีสวนแหงบุญที่ขาพเจาไดทำในบัดนี้
และแหงบุญอื่นที่ไดทำไวกอนแลว;
คือจะเปนสัตวเหลาใด ซึ่งเปนที่รักใครและมีบุญคุณ เชนมารดาบิดาของขาพเจา
เปนตนก็ดี ที่ขาพเจาเห็นแลว หรือไมไดเห็นก็ดี; สัตวเหลาอื่นที่เปนกลางๆ หรือเปนคู
เวรกันก็ดี
สัตวทั้งหลาย ตั้งอยูในโลก อยูในภูมิทั้งสาม อยูในกำเนิดทั้งสี่ มีขันธหาขันธ มี
ขันธขันธเดียว มีขันธสี่ขันธ; กำลังทองเที่ยวอยูในภพนอยภพใหญก็ดี;
สัตวเหลาใด รูสวนบุญที่ขาพเจาแผใหแลว สัตวเหลานั้น จงอนุโมทนาเองเถิด สวน
สัตวเหลาใด ยังไมรูสวนบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตวเหลานั้น ใหรูเพราะเหตุที่
ไดอนุโมทนาสวนบุญที่ขาพเจาแผใหแลว สัตวทั้งหลายทั้งปวง จงเปน ผูไมมีเวร อยู
เปนสุขทุกเมื่อ จนถึงบทอันเกษมกลาวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว
เหลานั้น, จงสำเร็จเถิด

กอนทานนอน หลับไป ในคืนนี้
นึกถึงกุศล ผลดี ที่ผูกพัน
แผเมตตา ทั่วไป ใหคนอื่น
ขอใหเขา ไดดี มีสุขใจ
แลวใจเรา จะสบาย คลายเรารอน
อนีฆา สุขี อัตตานัง

ขอจงตั้ง ดวงฤดี ไวใหมั่น
จิตตั้งมั่น แนวแน แลวแผไป
ทั้งรักชื่น เกลียดชัง แตครั้งไหน
อยาหวั่นไหว แมอมิตร ที่คิดชัง
เพราะจิตผอน ความเครียด แตหนหลัง
หางทุกขัง ก็เพราะจิต คิดดีเอย
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คำอธิษฐานสวนบุญ
เชิญเถิดเราทั้งหลาย กลาวคาถาอธิษฐานสวนบุญกันเถิด
บุญใดที่ขาพเจาไดทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผสวนนั้น ขอใหขาพเจา
ทำใหแจงโลกุตตรธรรมเกาในทันที
ถาขาพเจาเปนผูอาภัพอยู ยังตองทองเที่ยวไปในวัฏฏะสงสาร
ขอใหขาพเจาเปนเหมือนโพธิสัตวผูเที่ยงแท ไดรับพยากรณแตพระพุทธเจาแลว
ไมถึงฐานะแหงความอาภัพ ๑๘ อยาง
ขาพเจาพึงเวนจากเวรทั้งหา พึงยินดีในการรักษาศีล ไมเกาะเกี่ยวในกามคุณทั้ง
หาพึงเวนจากเปอกตมกลาวคือกาม
ขอใหขาพเจาไมพึงประกอบดวยทิฏฐิชั่ว พึงประกอบดวยทิฏฐิที่ดีงาม ไมพึงคบมิตร
ชั่ว พึงคบแตบัณฑิตทุกเมื่อ
ขอใหขาพเจาเปนบอที่เกิดแหงคุณ คือศรัทธา สติ หิริโอตตัปปะ ความเพียร
และขันติ พึงเปนผูที่ศัตรูครอบงำไมได ไมเปนคนเขลา คนหลงงมงาย
ขอใหขาพเจาเปนผูฉลาดในอุบาย แหงความเสื่อมและความเจริญ เปนผูเฉียบแหลม
ในอรรถะและธรรม ขอใหญาณของขาพเจาเปนไปไมของขัดในธรรมที่ควรรู ดุจลมพัด
ไปในอากาศ ฉะนั้น
ความปรารถนาใด ๆ ของขาพเจาที่เปนกุศล ขอใหสำเร็จโดยงายทุกเมื่อ คุณที่
ขาพเจากลาวมาแลวทั้งปวงนี้ จงมีแกขาพเจาทุก ๆ ภพ
เมื่อใด พระสัมมาสัมพุทธเจาผูแสดงธรรมเครื่องพนทุกข เกิดขึ้นแลวในโลก เมื่อ
นั้นขอใหขาพเจาพนจากกรรมอันชั่วชาทั้งหลาย เปนผูไดโอกาสแหงการบรรลุธรรม
ขอใหขาพเจาพึงไดความเปนมนุษย ไดเพศบริสุทธิ์ ไดบรรพชา อุปสมบทแลว
เปนคนรักศีล มีศีล ทรงไวซึ่งพระศาสนาของพระศาสดา
ขอใหเปนผูมีการปฏิบัติโดยสะดวก ตรัสรูไดพลัน กระทำใหแจงซึ่งอรหัตตผลอัน
เลิศ อันประดับดวยธรรม มีวิชชาเปนตน
ถาหากพระพุทธเจาไมบังเกิดขึ้น แตกุศลกรรมของขาพเจาเต็มเปยมแลว เมื่อ
เปนเชนนั้น ขอใหขาพเจาพึงไดญาณเปนเครื่องรูเฉพาะตน อันสูงสุดเทอญ.
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กรวดน้ำตอนเย็น
เชิญเถิดเราทั้งหลาย, จงสวดคาถาอุทิศและอธิฐานเถิด
ดวยบุญนี้ อุทิศให
แลอาจารย ผูเกื้อหนุน
สูรยจันทร แลราชา
พรหมมาร และอินทราช
ยมราช มนุษยมิตร
ขอให เปนสุขศานติ์
บุญผอง ที่ขาทำ
ใหสุข สามอยางลน
ดวยบุญนี้ ที่เราทำ
เราพลันได ซึ่งการตัด
สิ่งชั่ว ในดวงใจ
มลายสิ้น จากสันดาน
มีจิตตรง และสติ
พรอมทั้ง ความเพียรเลิศ
โอกาส อยาพึงมี
เปนชอง ประทุษราย
พระพุทธผู บวรนาถ
พระปจเจกะ พุทธสม
ดวยอา นุภาพนั้น
ดวยเดชบุญ ทั้งสิบปอง
ทั้งหลายเทอญ.

อุปชฌาย ผูเลิศคุณ
ทั้งพอแม แลปวงญาติ
ผูทรงคุณ หรือสูงชาติ
ทั้งทวยเทพ และโลกบาล
ผูเปนกลาง ผูจองผลาญ
ทุกทั่วหนา อยาทุกขทน
จงชวยอำนวย ศุภผล
ใหลุถึง นิพพานพลัน
แลอุทิศ ใหปวงสัตว
ตัวตัณหา อุปาทาน
กวาเราจะ ถึงนิพพาน
ทุกๆภพ ที่เราเกิด
ทั้งปญญา อันประเสริฐ
เปนเครื่องขูด กิเลสหาย
แกหมูมาร สิ้นทั้งหลาย
ทำลายลาง ความเพียรจม
พระธรรมที่ พึ่งอุดม
ทบพระสงฆ ที่พึงผยอง
ขอหมูมาร อยาไดชอง
อยาเปดโอกาสแกมาร
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คำแผเมตตา
สัพเพสัตตา อันวาสัตวทั้งหลาย, ทุกชาติชั้นวรรณะ, ทุกศาสนา, ทุกภาษา,
ทั่วทั้งโลก, ที่เปนเพื่อนทุกข, เกิดแกเจ็บตาย, ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,
อะเวรา โหนตุ
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรซึ่งกันและกันเลย
อัพพะยาปชฌา โหนตุ จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดเบียดเบียนขมเหงคะเนง
ราย,ปายสีซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมคี วามทุกขกายทุกขใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมี ค วามสุ ข กายสุ ข ใจ รั ก ษาตนให พ น จากทุ ก ข ภั ย
อันตรายทั้งปวงเถิด
อิทัง โน ญาตีนัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล
บุญกุศลนี้แผไปใหไพศาล
ถึงบิดามารดาครูอาจารย
ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
ทั้งคนเคยรวมรักสมัครใคร
ขอใหไดสวนกุศลผลของฉัน
ทั้งพระราชา, พระราชินี
พระราชโอรส, พระราชธิดา
คณะรัฐบาล, ทหาร, ตำรวจ
และสาธุชนทั้งหลาย
ที่ชวยบำรุงพระพุทธศาสนา
ขอใหไดสวนบุญกุศลผลของฉัน
ทั้งเจากรรมนายเวรและเทวัญ มีพระอินทร, พระพรหม, พระยม, พระกาฬ
ทาวจตุโลกบาลทั้ง ๔ พระภูมิเจาที่ นางพระธรณี พระเพลิง พระพาย พระแมโพสพ
พระแมคงคา ตลอดทัง้ สรรพสัตวทงั้ หลาย ดวงวิญญาณทัง้ หลาย ทีไ่ ดรบั ความทุกข ขอให
พนจากทุกข ที่ไดรับความสุขขอใหสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ขอใหทานทั้งหลายเหลานั้นจงไดรับ
อนุโมทนา กุศลผลบุญที่ขาพเจาทั้งหลายไดบำเพ็ญกันแลวในวันนี้ จงทุกคนทุกตน
เทอญ ฯ
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ลูกที่ดีของพอแม
พอไมมีเงินทองจะกองให
หาวิชาความรูเปนคูมือ
พอกับแมมีแตจะแกเฒา
ใชวิชาชวยตนจนวันตาย

จงตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือ
เพื่อยึดถือเอาไวใชเลี้ยงกาย
จะเลี้ยงเจาเรื่อยไปนั้นอยาหมาย
ลูกสบายแมกับพอก็ชื่นใจ

ลูกหมา
เลี้ยงลูกสุนัขยังรูจักรักเจาของ
เลี้ยงลูกอัปรียบัดสีใจ

ตอบสนองคนเราเฝาบานให
เผลอเมื่อไรมันยอนกัดฟดกระเด็น

แมเลี้ยงได
ลูกกี่คนทนเลี้ยงไดไมทุกขหนัก
ลูกกี่คนทนเลี้ยงไดไมหมองมัว

เทาลูกรักประพฤติตนเปนคนชั่ว
ไมโศกเศราเทาลูกตัวชั่วระยำ

ลูกดี - ลูกเหม็น
อันลูกดีอยูที่ไหนใหปราโมทย
อันลูกดีมีศีลธรรมนำรมเย็น

สวนลูกโฉดอยูที่ไหนใหทุกเข็ญ
สวนลูกเหม็นเห็นแกไดใครตองการ

ทุกขของพอแม
อันลูกชั่วพอแมนั้นทานมีทุกข
ไฟนรกลามลุกทุกนาที

หมดสนุกทุกขฤทัยไรสุขี
พอแมนี้ทุกขที่สุดเพราะบุตรเลว

ขึ้นชื่อวาอกตัญูคืองูพิษ
ขึ้นชื่อวาอกตัญูคืองูพิษ
เลี้ยงไมเชื่องเรื่องรักไมพักฟง
ถึงเปรอปรนดวยสมบัติพัสถาน
ทั้งแผนดินสิ้นฟาดวยการุณ

มักแผลงฤทธิ์ทำรายเมื่อภายหลัง
ใครจะยั้งก็ไมอยูเรื่องหลูคุณ
เปนธรรมทานเงินทองมากองขุน
ชาติสถุลแลวไมมีภักดีใคร...
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คุณลูก
ลูกชั่วไมมีมันเสียดีกวา
เสียใจก็ชั่วไมมั่วมูล

หรือมันมรณาชีพไปดับสูญ
ลูกเนรคุณไมตองช้ำใจไปนานๆ

“ไมเทา” ดีกวาลูกเตาอกตัญู
มีไมเทาไวยันหยุดกันราง
ปองกันตัวติดตนผลทวี

คลำหาทางแกวงกวัดสัตวรายหนี
ดีกวามีลูกรั้นอกตัญู

ความหวังของพอแม
ยามแกเฒาหวังใหเจาคอยรับใช
ยามเมื่อถึงวันตายวายชีวา

ยามปวยไขหวังใหเจาชวยรักษา
หวังใหเจาปดตาเวลาตาย

แมของเรา
แมของเราทำไมถึงขี้บน
คงไมมีอะไรซอนในใจ

แมคนอื่นจะบนเหมือนแมเราไหม
แมถึงพร่ำบนไปไดทุกวัน

แม
แมเปนครูผูสอนแตตอนตน
แมเมตตากรุณามุทิตาการ
แมเหมือนพระอรหันตอันสูงสุด
แมกับลูกผูกมิตรจิตรชื่นชม

แมทุกคนอุดมพรหมวิหาร
แมมีญาณอุเบกขาเปนอารมณ
แมหวังบุตรธิดาอยาขื่นขม
แมจึงสมภาษิตมิตรในเรือน

น้ำตาแม
ลูกคนใดกระทำกรรมแกแม
ลูกดาแมตีแมลูกกาลี
น้ำตาแมรินไหลเมื่อลูกราย
น้ำตาแมหลั่งลงรดผืนดิน
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ศิษยที่ดีของครูอาจารย
แดคุณครู
เกิดมาเปนเทียนทองลองสำนึก
พร่ำประสิทธิ์วิทยากวาจะโต
แตละรุนหมุนเวียนเปลี่ยนไมเบื่อ
จะขลาด-เขลา-เตาตุนละมุนละไม
จะซุกซนขนแคนหรือแสนเข็ญ
แมเหลือของอแงแกตอยตี
พอปกกลาขาแข็งตำแหนงหรู
โรงเรียนเดิมเสริมสรางลางคุณพลัน
ชนจะนับศิษยจะนบหรือลบหลู
อยาเตลิดเปดหมวกเลยพวกเรา
เกิดมาเปนเรือจางงานสรางชาติ
ถึงไรเดชจนไมเดนไมเปนไร

เฝาฝนฝกเยาวชนใหพนโง
หัวอกโอครูของชาติแทบขาดใจ
รักเหมือนเนื้อหนอวงศดวยหลงใหล
หรือยากไรเงินตราก็ปราณี
หรือจะเปนลูกพระยามหาเศรษฐี
ครูก็มีรักเจาเทาเทากัน
วิชาฟูแตจิตรกลับคิดสั้น
มิกตัุตาตอบพินอบพิเทา
สรางศรัทธาประสาครูออกสูเขา
จะแยงชั้นปนเหลาใหเศราใย
ชางสมมาตรถูกจิตรพิสมัย
รวมสรางไทยดวยวิชาดีกวาเอย

แดลูกศิษย
เห็นลูกศิษยเรียงรายไรเดียงสา
เวนพอแมผูกพันรักขวัญใจ
ถึงยากแคนแสนเหนื่อยเหลือจะอาง
เห็นศิษยตาดำดำอยากค้ำชู

อนิจจาเจาจะนึกรูสึกไหม
จะมีใครรักเจาเทาเทียมครู
ใชเหินหางธรรมะดอกนะหนู
ถายความรูใหศิษยไมปดบัง

พอแมคนที่สอง
เพราะครูเหมือนพอแมคนที่สอง
ใจของครูสุกปลั่งดั่งแสงเทียน
สมควรที่พวกเราเฝากมกราบ
เราจะรักคุณครูคูจักรวาล

เราจึงตองกราบไหวใหเหนือเศียร
สองนักเรียนใหสวางทางปญญา
รักซึมซาบกรุณามหาศาล
แมลมปราณสิ้นไปไมลืมเลย
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ฝนราย
เห็นไมเรียวเสียวแทบบาอาจารยครับ
เสียงไมเรียวเฟยวเฟยวดังแววมา

แมนอบหลับยังฝนไปใจผวา
เปดเปลือกตาทำการบานในทันที

เรารักคุณครู
เรารักคุณครูเชิดชูบูชา
เราจะไมดื้อ เราจะไมซน

เพราะทานเมตตากรุณาตอเรา
เพราะเราทุกนั้นรักคุณครู

ครูดั่งแสงเทียน
เปรียบคุณครูประดุจเทียนแทงนอยนี้
ถึงแมวาจะคราชีวาตน

ซึ่งพรอมที่จะสองแสงทุกแหงหน
ขอใหคนอื่นสุขกันเทานั้นพอ

น้ำใจครู
สักวาคำวาครูรูกันทั่ว
อันน้ำฝนลนถึงบึงทวมถึงคลอง

ดีหรือชั่วรักศิษยไมคิดหมอง
ยังเปนรองน้ำใสในใจครู

สักวันหนึ่งเถอะ
สักวันหนึ่งคงจะรูวาครูรัก
สักวันหนึ่งคงจะรูวาครูดี

สักวันหนึ่งคงประจักษเปนสักขี
สักวันหนึ่งจักไดดีเพราะเชื่อครู

ลูกศิษย หรือ ลูกสัตว
มีลูกศิษยเปนลูกสัตวมันกัดขบ
สารพัดทำไดมันไมคิด
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เพื่อนที่ดีของเพื่อน
เพื่อนดี
เพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะนอย
เหมือนเกลือดีมีนอยดอยราคา

ดีกวารอยเพื่อนคิดริษยา
ยังดีกวาน้ำเค็มเต็มทะเล

เพื่อนผีผี
ยามกูมีผีผอมตอมกันแดก
มึงบางกูบางก็ยังดี

ยามถังแตกผีอวนชวนกันหนี
เลนแบบนี้กูฉิบหายสบายมึง

เพื่อนกิน-เพื่อนตาย
เพื่อนเพราะกินเหลาดวยกันนั้นมีมาก ดีแตปากสักวาเพื่อนก็เลือนหาย
แตเพื่อนใดในเมื่อกิจเกิดมากมาย
ชวยจนตายนั่นแหละเพื่อนอยาเชือนเลย

โธเพื่อน
เพือ่ นยืมเงินเสียทัง้ เงินเสียทัง้ เพือ่ น ยามยืมเหมือนเทพเจาเขานพไหว
ยามทวงเลาเขาเห็นเปนจัญไร
เงินไมไดซ้ำเพื่อนแยกแตกทางกัน

เพื่อนแท
เพื่อนธุระชวยประครองไมตองใช
เพื่อนอยากพบออกไปไมตองรอ
เพื่อนมีสุขทุกทียินดีดวย
เพื่อนทำชั่วคอยชี้ความดีชวน

เพื่อนยากจนเจียดใหไมตองขอ
เพื่อนโศกทอปลอบใจไมตองครวญ
เพื่อนทุกขชวยทุกทีคอยมีสวน
เพื่อนทำครวญทุกทีพลอยดีใจ

มิตรหนอมิตร
เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายหมอง เมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมา
เมื่อไมมีหมดมิตรมุงมองมา
เมื่อมอดมวยแมหมูหมาไมมามอง
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พลเมืองที่ดีของชาติ
พุทธศาสนิกชนที่ดี
อันลิงคางกลางปาจับมามัด
เกิดเปนคนอาจารยฝกแทบตาย

สารพัดฝกไดดั่งใจหมาย
ถาเอาดีไมไดก็อายลิง

มาดี
ธรรมดามาดีตีทีหนึ่ง
ธรรมดาคนดีมีปญญา

ยอมตะบึงเร็วรี่สำนึกหนา
ถูกเขาวาหนึ่งคำจำจนตาย

เตาดื้อ
เตาไมเดินเขาใชไมแยงกน
คนไมจำคำสอนหยอนการเรียน

วัวควายไมเดินใชปฏักสักแทงเฆี่ยน
คุยพลัดเพี้ยนนี่ใจใชอะไรดัน

อยาเปนคนคด
ถนนคดลดเลี้ยววนมากที่
แตคนคดนี่สิหมดราคา

ก็ยังมีประโยชนล้ำคุณคา
มันจะพาฉิบหายหมดวายปราณ

อยาเหลวไหล
อันน้ำเหลวยังไหลไปตามรอง
คนเหลวไหลไมเขาทางขวางกระบวน

ไหลสูคลองลองมาเขานาสวน
มันเรรวนรายมากยากการเอย

กลับตัวซะ
ผิดพลาดไปกลับตัวซะอยามัวชา
กลับตัวใหมกลับใจกลับความคิด

แลวจงกลากลับมาอยาทำผิด
เมื่อทำผิดรีบกลับตัวพนชั่วเอย

สอนคนยาก
เหล็กหินทั้งแทงสรางทำใหหว่ำโหว แกะสิงโตไดสนิทไมผิดแผน
ถึงสอนคนใหดีแมมีแปลน
ก็ยากแสนยิ่งกวาแกะแคะสิงโต
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ไมเห็นโลงศพไมหลั่งน้ำตา
ชาติคนดื้อเขาเปรียบอยางชาติคางคก
หากไมเจ็บมักไมจำทำหนาเปน

ยางหัวตกจึงรูสึกสำนึกเห็น
เมื่อทุกขเข็ญน้ำตาพรูจึงรูตัว

คนเห็นแกตัว
คนเห็นแกตัวจะขาดคนเห็นใจ
คนเห็นแกกินใครเห็นก็ชิงชัง

คนเห็นแกไดจะเสียใจภายหลัง
โปรดจงระวังเรื่องเห็นแกตัว

การทำดี
การทำดีถูกดียอมมีคา
การทำดีถูกคนผลอนันต

การทำดีถูกเวลาคามหันต
การทำดีดวยความมั่นนั้นไดดี

คา คือ ราคา
คาของคนอยูที่ผลของงาน
คาของครูอาจารยอยูที่ความสำเร็จของลูกศิษย
คาของชีวิตอยูที่การรูจักแกปญหา
คาของปวงประชาอยูที่การรูจักเคารพกฎหมาย
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คำสัญญา
กอนจากกันขอสัญญา ฝากประทับตรึงตรา จนกวาจะพบกันใหม โบก
มืออำลา สัญญาดวยหัวใจ เพราะความรักติดตรึงหวงใย ดวยใจผูกพันมั่นคง
ดวยความดีนั้นฝงตรึง จากไปแลวคำนึง ตรึงประทับดวงใจ อยาได
ลืมเลือน สัญญากันไวอยางไร ขอใหเรามั่นคงจิตใจ กาวไปสรรคสรางความดี
โอ...เพื่อนเอยเคยรวมอบรมธรรมมา แตเวลาตองพาใหเราจากกัน ไม
นานหรอกหนาเราคงไดมาพบกัน ไมมีสิ่งใดขวางกั้น เพราะเรามั่นในสัญญา
หากแผ น ดิ น ไม ฝ ง กาย จะสุ ข จะทุ ก ข เ พี ย งใด น อ มกายยิ้ ม สู ฟ น ฟ า
รอยรัดดวงใจ มั่นในคำสัญญา สรางสรรคเพื่อปวงประชา นี่คือสัญญาของเรา

ทำดี ดี
ทำวันนี้ใหดี แลววันหนาก็จะไดดี ปจจุบันฉันมีดี เพราะฉันทำวันกอนไวดี
ทำวันนี้ไมดีแลววันหนาก็จะไมดี ปจจุบันที่เขาไมดี เพราะเขาทำวันกอนไมดี
วันนี้เปนวันสำคัญ เปนวันที่ฉันจะตองทำดี พูดดี เรียนดี เลนดี
เติบโตเมื่อไหรจะเปนผูใหญที่ดี
ใครทำของไมดี ฉันไมจำตัวอยางไมดี ดวยคนทำคนนั้นไมดี เพราะเขา
ใจต่ำทำสิ่งไมดี

คนดีมีคุณธรรม
คนดีเขามีคุณธรรม คนเลวทรามคุณธรรมไมมี คุณธรรมนั้นเปนของดี
ถาหากใครมีแลวพาสุขใจ
ใครขาดคุณธรรม ชีวิตตกต่ำถูกหยามร่ำไป มีคุณธรรมประจำใจ ชีวิต
แจมใสเจริญรุงเรือง
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สิ่งเสพติดมีพิษราย
สิ่งเสพติด มากมาย มีหลายอยาง
ลวนเปนทาง สูอบายมุข สรางทุกขให
เสียชื่อเสียง เสียเงินทอง ขาวของไป
ประเทศไทย ก็จะแย ควรแกกัน
เฮโรอีน กัญชา ยาบาอีก
ควรหลบหลีก ใหหางไกล อยาใฝฝน
ทั้งสุรา ยาเมา อยาเอามัน
สรางชีวัน ใหสุดสวย ดวยความดี
เราหลงทาง เสียเวลา กลับมาใหม
ถาปลอยใจ หลงติดยา จะเปนผี
เปนนักเรียน ก็ไมครบ จบสักที
เรียนกี่ป ยิ่งย่ำแย แพพิษยา
เปนนักรัก รักก็พราก จากจางหาย
ทั้งหญิงชาย เขาทิ้งไป ใครฝนหา
เปนชาวสวน บางคนเห็น เปนชาวนา
เปนพอคา ก็หมด สลดใจ
รักอนาคต รักชีวี อันมีคา
อยาติดยา ติดอบายมุข จะสุกใส
แมบุหรี่ ก็ไมควร ลวนเปนภัย
เจายาอี ยิ่งรายใหญ ภัยมากมี
เอาธรรมะ พระศาสดา มาใชบาง
ชวยเสริมสราง ชีวี มีศักดิ์ศรี
มีเหตุผล อยาใฝต่ำ เรงทำดี
คิดสิ่งที่ ชวยชีวิต อยาติดยา
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บันทึกประจำวัน
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บันทึกประจำวัน
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บันทึกฐานกิจกรรม
ฐานที่ ๑

ฐานที่ ๒
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บันทึกฐานกิจกรรม
ฐานที่ ๓

ฐานที่ ๔
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บันทึกฐานกิจกรรม
ฐานที่ ๕
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“ความฝนอันสูงสุด”
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