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ปางที่ 1 
น า มอ ฮอ ลา ตนั นอ  ตอ ลา เหย่ เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฎพระวรกายเป็นรูปพระองค์ทรงถือลูกประค า 
ออกมาคอยสังเกตดูเหตุการณ์เพือ่หาช่องทางช่วยเหลอืบรรดาสัตว์โลกทั้งหลาย 

ผู้ที่สวดมนต์ปฏิบัติด้วยความเคารพศรัทธาโดยแท้จริง 
 

ความหมายของพระคาถา  น า มอ ฮอ ลา ตนั นอ  ตอ ลา เหย่ เย 
น า มอ  หมายถึง การนอบนอ้ม พึ่งพิง 
ฮอ ลา ตนั นอ  หมายถึง ความเป็นรัตนะ 
ตอ ลา เหย ่  หมายถึง สาม 
เย    หมายถึง นมสัการ 
ขอนอบน้อมนมัสการพระไตรรัตน์ทั้งสาม  
การน้อมเอาพระไตรสรณคมน์ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึง่ที่ระลกึ 
 
ผู้ต้องการปฏิบัตใิห้ถึงพระองค์ จะต้องสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติด้วยความเคารพ
ศรัทธาโดยแท้จริง พระโพธิสัตว์ขอให้เรานอบน้อมพึง่พงิมหามรรคบรรลุแจ้งชัดใน

จิตและ เห็นสภาวะแห่งตนอันเป็นธารณี*  ที่จะส าเร็จสัมมาสัมพทุธิ  
ที่ว่านอบน้อมพึง่พงิกค็อื ไตรสาม  
ถือพระพทุธเจ้าเป็นสรณะ ถือพระธรรมเป็นสรณะ ถือพระสงฆ์เป็นสรณะ  
 
เห็นสภาวะแห่งตนอนัเป็นธารณ*ี  
ท าตนดุจผนืแผ่นดนิซ่ึงเป็นทีใ่ห้ก าเนิด อุ้มชูเลีย้งดูและรองรับส่ิงปฏิกลูเน่าเสียภายใต้ขันตบิารมีโดยไม่ปริปากบ่น 
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ปางที่ 2 
น า มอ ออ หลี ่เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกาย 
เป็นรูปพระองค์ทรงถือพระธรรมจักร 

ผู้ปฏิบัตจิะต้องปฏิบัตติามด้วยความเคารพ 
 

ความหมายของพระคาถา  น า มอ ออ หลี ่เย 
น า มอ   หมายถึง นอบนอ้มพึ่งพิง 
ออ หล่ี   หมายถึง องคอ์ริยะ 
เย    หมายถึง นมสัการ 
ขอนอบน้อมพึง่พงิองค์อริยะ ซ่ึงละบาปและอกศุลธรรมแล้ว 
 
ผู้ปฏิบัตจิะต้องปฏิบัตติามด้วยความเคารพ 
ประโยคนีเ้ป็นธารณีที่พระโพธิสัตว์ส่ังสอนชาวโลกให้ต้องปฏิบัตทิางจิตเป็นมูลฐาน  
พระสัทธรรม ล้วนเกิดขึน้ด้วยจิต  
ฉะน้ันผู้ปฏิบัตจิะต้องมีความแจ้งชัดในจิต และเห็นสภาวะแห่งตน  
จึงจะสามารถบรรลุโพธิภูมิ  
เมื่อแจ้งชัดในจิต  กจ็ะสามารถเห็นสภาวะแห่งตน  

ถ้าความคดิไม่เกดิ จิตจะสว่างแจ่มใส *  
ตถาคตเป็นอจละ กจ็ะบรรลุถึงนิพพาน  
 
ถ้าความคดิไม่เกดิ จติจะสว่างแจ่มใส *  
การปฏบิัตจิติจติจบัทีก่ารก าหนดลมหายใจ ดวงจติเพกิเฉยจากความเกดิดบัแห่งจติ เมือ่ความคดิไม่เกดิ จติเป็นอสิระจากความคดิ 
ในขณะนั้นจะท าให้ดวงจติใสสว่างและท าให้เกดิแสงแห่งจติเดมิแท้ในกายโชตช่ิวงขึน้ 
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ปางที่ 3 
ผ่อ ลู กดิ ตี ซอ ปอ ลา เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกาย 
เป็นรูปพระองค์ทรงปางอุ้มบาตร เพือ่ออกโปรดสัตว์ทั้งสามโลก 

ผู้ปฎบิัตจิงเพ่งให้เห็นพระองค์ท่าน กส็ามารถให้สรรพสัตว์ได้มีอายุยนืยาวนาน 
 

ความหมายของพระคาถา  ผ่อ ลู กดิ ต ีซอ ปอ ลา เย 
ผอ่ ล ูกิด ตี   หมายถึง  เพง่ สวา่ง พิจารณา 
ซอ ปอ ลา   หมายถึง  เสียงของโลกอนัเป็นอิสระ 
เย    หมายถึง  นอบนอ้ม นมสัการ พึ่งพิง 
ขอน้อมนอบคารวะต่อองค์พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์   
ผู้เพ่งเสียงแห่งสรรพสัตว์ผู้ยาก 
 
พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ สงสารชีวิตคนที่ตกอยู่ในความทุกข์ ล้วนเกิดจากการ
หลงลมืสภาวะเดมิของตน ตกอยู่ในการเวียนว่ายตายเกดิ จึงเกิดเมตตาจิตเพือ่โปรด
สรรพสัตว์ ต่างปฏิบัตพิระพทุธรรม พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ไม่ยดึอนิทรีย์
ต่างๆ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ   เป็นโพธิสัตว์ที่บริสุทธ์ิ  
ฉะน้ันผู้ปฏิบัตจิะต้องศึกษาตามท่านให้จิตใจสว่าง นิสัยสะอาดแล้วจึงปฏิบัติธรรมได้ 
คอื เห็นขันธ์ห้า เป็นศูนย์  ข้ามพ้นไปจากทุกข์ยากทุกประการ ปิดทวารทั้งหกแล้วไป
ปฏิบัตทิ าสมาธิ จึงไม่หันเหไปทางนิสัยภายนอก  
ผู้ปฎบิัตจิงเพ่งให้เห็นพระองค์ท่าน กส็ามารถให้สรรพสัตว์ได้มีอายุยนืยาวนาน 
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ปางที่ 4 
ผู่ ที สัต ตอ ผ่อ เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ปรากฏพระวรกาย 
เป็นรูปพระอมงบาศโพธิสัตว์ ก าลังโปรดสัตว์ 

 
ความหมายของพระคาถา  ผู่ ที สัต ตอ ผ่อ เย 
ผู ่ที (โพธิ )   หมายถึง ตรัสรู้ 
สัต ตอ   หมายถึง สัตว ์
ผอ่ เย    หมายถึง นอ้มคารวะ 
ขอนอบน้อมคารวะต่อผู้ให้ผู้ให้ความตรัสรู้แก่ทุกชีวติ 
 
เป็นการตักเตือนให้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ 
ตื่นจากความหลบั(อวชิชา ,มัวเมาในกามคุณ 5 )โดยเร็ว 
หันมาให้ปฏิบัตมิหาธรรมมรรค อนัเป็นเส้นทางสู่ธารณ ี    
หากมุ่งมั่นฝักใฝ่อยู่ในธรรมด้วยความตั้งใจอย่างลกึซ้ึง   
หมั่นระลกึนอบน้อมต่อความแจ้งในสภาวะดั้งเดมิ  กจ็ะหลุดพ้นได้โดยง่าย 
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ปางที่ 5 
หม่อ ฮอ สัต ตอ พอ เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏเป็นพระวรกาย 
เป็นรูปพระองค์ก าลงัสวดพระคาถาทรงประทับน่ังอยู่บนแท่นดอกบัวดอกใหญ่ 

ผู้ปฏิบัติตามพระคาถานี ้ย่อมหลุดพ้นทุกข์  
 

ความหมายของพระคาถา  หม่อ ฮอ สัต ตอ พอ เย 
หม่อ ฮอ  หมายถึง ใหญ่มาก 
สัต ตอ   หมายถึง สัตวโ์ลก หรืออีกนยัหน่ึงหมายถึงผูก้ลา้หาญ   
พอ เย   หมายถึง นอ้มคารวะ 
น้อมคารวะต่อผู้กล้าหาญ แห่งสรรพสัตว์ในโลกที่กว้างใหญ่  
 
พระโพธิสัตว์อันเป่ียมด้วยพระกรุณา เห็นว่า 
สรรพสัตว์อยู่ใต้อ านาจของอนิทรีย์ 6(ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ) ถูกอารมณ์ทั้ง 7  
(ดใีจ โกรธ  กังวล ครุ่นคดิ โศกเศร้า หวาดกลวั ตกใจ)ปกคลุมอยู่   
ยอมละทิง้มูลสัจธรรมของตนไปเวยีนว่ายตายเกดิ  
จึงประกาศพระธารณนีี ้
 ผู้ปฏิบัตติามพระคาถานี ้สามารถยดึมั่นอนุตตรมรรคนี ้ 
ถ้ารู้สึกตวัและลงมือปฏิบัติล้วนหลุดพ้นได้ทั้งส้ิน 
จะได้หลุดพ้นทุกข์ สามารถข้ามสาครอนัเป็นทุกข์นีไ้ด้   
และจะได้รับความสุขอนัเป็นนิรันดร์  
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ปางที่ 6 
หม่อ ฮอ เกยี ลู หน่ี เกยี เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระอัศวโฆษโพธิสัตว์ 
ซ่ึงตรัสรู้อนุตตรธรรมด้วยตนเอง คอื ตรัสรู้เอง หลุดพ้นได้ด้วยพระองค์เอง  

ทั้งยงัโปรดผู้อืน่ให้เห็นแจ้งในอนุตตรธรรมน้ันด้วย  
และเมื่อผู้น้ันรู้แจ้งแล้วยงัโปรดผู้อื่น 

 
ความหมายของพระคาถา  หม่อ ฮอ เกยี ลู นี เกยี เย 
หม่อ ฮอ   หมายถึง ใหญ่มาก 
เกีย ล ู   หมายถึง กรุณา 
หน่ี เกีย   หมายถึง จิต 
เย    หมายถึง คารวะ 
ขอน้อมคารวะต่อผู้มีมหากรุณาจิต   
 
ประโยคนีเ้ตือนให้ผู้ปฏิบัติต้องปล่อยวางกายและจิต หลีกพ้นจากภาพลวงทั้งหลาย 
และท าให้จิตใจผ่องใสลดความโลภของตน ไม่มีลกัษณะแห่งมนุษย์ ไม่มีลกัษณะแห่ง
ตน เป็นอยู่โดยอสิระ  
ผู้ปฏิบัติต้องสามารถปล่อยวาง อารมณ์ใดๆ สามารถลมือารมณ์ต่างๆได้  
ปฏิบัติอยู่ต่อเน่ืองกันกจ็ะสามารถบรรลุถึงมหามรรคได้  
เมื่อเพ่งเห็นรูป และลักษณะโลกเป็นสูญ  
ความทุกข์กจ็ะดบัไปเอง ข้ามไปถึงฝ่ังหลุดพ้นได้ 
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ปางที่ 7 
งนั 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ปรากฏพระวรกายเป็นรูปราชาแห่งเทพทั้งปวง  
เทพเจ้าทุกช้ัน พทุธเจ้าทุกองค์ ล้วนเพ่งค านีแ้ละบรรลุสัมมาสัมพทุธิ 

จะต้องพนมมือฟังพระคาถาบทนี้ 
 

ความหมายของพระคาถา  งนั 
งนั  หมายถึง   นอบนอ้ม  
ความนอบน้อม อันเป็นมารดาแห่งธารณีทั้งหลาย  เป็นมูลเหตุดั้งเดมิของมนุษย์ 
 
ขอนอบน้อมบูชาถวายแด่พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีความเมตตากรุณาไม่มีประมาณ  
ทรงน าสัทธรรมอนัเป็นความสุขที่แท้จริง ปลุกให้มนุษย์ฟ้ืนคืนจากสภาวะเดมิที่มีอยู่ 
เข้าถึงสัทธรรมธรรมอนับริสุทธ์ิ   มีความหมายว่า 
นอบน้อม บูชาถวาย  ปลุกให้ตืน่  ฝึกธรรมกาย  นิรมานกาย  สัมโภคกาย   
ถ้าชาวโลกถือสัทธรรมนี ้ทวยเทพและภูตผจีะพนมมือคารวะ 
จะต้องพนมมือฟังพระคาถาบทนี ้ 
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ปางที่ 8 
สัต พนั ลา ฮัว อี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
ท่านท้าวจตุโลกบาลและองค์เทพราช 

เพือ่โปรดพวกมาร ด้วย พระบารมี 6 อย่าง* 
 

ความหมายของพระคาถา  สัต พนั ลา ฮัว อี 
สัต พนั ลา     หมายถึง  อิสระ 
ฮวั อี            หมายถึง องคอ์ริยะ 
องค์อริยะ ผู้มีจิตอสิระ มีกายใจอนับริสุทธ์ิ  
มีกาย ใจ สะอาด เหล่ามารมาท าร้ายไม่ได้  
 
ประโยคนีเ้ป็นคาถาพระโพธิสัตว์  
สอนผู้ปฏิบัตจิะต้องท ากายและจิตใจให้บริสุทธ์ิ 
จะให้กายใจบริสุทธ์ิ ต้องตั้งใจอยู่ในสัทธรรม ปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีล  
 แก้ความผดิมาเป็นกุศลกรรม เป็นทางที่จะเข้าถึงธรรมมรรค  
ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องกวาดล้างความโลภทางกายใจให้หมดส้ิน  
จึงจะเกดิเป็นปัญญาได้  
และได้รับการคุ้มครองจาก ท่านท้าวจตุโลกบาลเทพราช  
 
* บารมี 6 ประกอบดว้ย ทานบารมี ศีลบารมี ขนัติบารมี วริิยะบารมี ฌานบารมี ปัญญาบารมี 
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ปางที่ 9 
ซู ตนั นอ ตนั เซ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
ท่านท้าวจตุโลกบาลและองค์เทพราชพร้อมทั้งองค์เทพทั่วไป 
เสดจ็พร้อมด้วยเทพและภูตผปีีศาจบริวาร ในใต้บังคบับัญชา 

เพือ่ช้ีหนทางให้มนุษย์เลกิท าบาปหันไปท ากรรมด ี
 

ความหมายของพระคาถา  ซู ตนั นอ ตนั เซ 
ซู ตนั นอ ตนั เซ  หมายถึง การปฏิบติัธรรม 
 
การปฏิบัติธรรม ต้องถือความสัตย์เป็นพืน้ฐาน ถือความเพยีรเป็นเคร่ืองมือ  
เพือ่บรรลุสู่อริยสัจ 
ถ้าการปฏิบัติมิได้ประกอบด้วยความสัตย์ กเ็ท่ากบัไม่เข้าใจ  เพราะความสัตย์
ปราศจากความหลอกลวง จิตจะเป็นหน่ึง  
เมื่อมีความสัตย์   จิตจะเป็นหน่ึง  กจ็ะเกดิความเข้าใจ 
เมื่อเกดิความเข้าใจ   กจ็ะเห็นความปลอดโปร่ง 
 เมื่อจิตปลอดโปร่ง   กจ็ะเกดิการเปลีย่นแปลง  
เมื่อมีการเปลีย่นแปลง กจ็ะมีการกลบักลายไปในทางที่ดีงาม  
ฉะน้ันการปฏิบัติด้วยความสัตย์ 
จึงได้รับความคุ้มครองจากจตุโลกบาล 6 และทวยเทพทั้งหลาย  
เพือ่ให้พระอริยะใช้อภินิหารเพือ่ปกปักรักษาตกัเตือนมวลมนุษย์  
ให้ตั้งใจมุ่งตรงไปในทางธรรม พยายามก าจัดความเคยชินต่อการท าบาป 
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ปางที่ 10 
น า มอ สิด กดิ ล ีตอ อ ีหม่ง ออ ล ีเย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระนาคารชุนโพธิสัตว์  
เป็นผู้ควบคุมและคุ้มครองผู้ปฏิบัตธิรรมอย่างแท้จริง  

และปราบปรามเหล่ามาร (ศัตรูคู่อริ) ให้พนิาศส้ินสมดังมุ่งหวงั 
 

ความหมายของพระคาถา   น า มอ สิด กดิ ล ีตอ อ ีหม่ง ออ ลี เย 
น า มอ             หมายถึง นอบนอ้ม 
สิด กิด ลี ตอ อี หม่ง  หมายถึง ผูป้ฏิบติัธรรมยอ่มไดรั้บความคุม้ครองจาก
พระพทุธเจา้และพระโพธิสัตว ์
ออ ลี เย           หมายถึง การปฏิบติัธรรมจะใจร้อนเพื่อใหไ้ดผ้ลในทนัที
ไม่ได ้
ขอนอบน้อมต่อผู้ปฏิบัตธิรรมที่ย่อมได้รับความคุ้มครองจากพระพทุธเจ้า  
และพระโพธิสัตว์  ซ่ึงการปฏิบัติธรรมจะต้องท าด้วยความมานะพากเพยีร มีจิต
มั่นคงจะใจร้อนเพือ่ให้ได้ผลในทันทีไม่ได้ 
ผู้ที่จะนอบน้อมเข้าถึงองค์อริยะ จ าต้องปฏิบัตธิรรมโดยความมานะพากเพยีร  มีจิต
มั่นคงเป็นหน่ึง 
จะกระท าโดยเร่งรีบไม่ได้ ต้องท าใจให้ว่าง  เข้าถึงองค์พระธรรมคมัภีร์ 
หมั่นในการปฏิบัติตามหลกัธรรม  มีความคดิด าริมั่น  
ที่จะก้าวข้ามพ้นต่อโลกย์ีวสัิย คดิจะท าประโยชน์ต่อสรรพชีวติ 
เช่นนี ้กจ็ะมีโพธิสัตว์วชัรธร คอยปกปักษ์รักษาการกระท าไม่มีขัดข้องในทุกๆ กรณ ี 
มีความสะดวกเหมาะสมความปรารถนาทุกประการ 
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ปางที่ 11 
ผ่อ ลู กิต ต ีสิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็น 
รูปพระสัมโภคกาย แห่งองค์พระไวโรจนะพทุธเจ้าอนัเป็นทิพยภาวะ  
มีรัศมีรุ่งเรืองแผ่ซ่านทั่วไป  เพือ่ลงมาโปรดสัตว์ในจ านวนที่เป็นอมิต 

 
ความหมายของพระคาถา  ผ่อ ลู กติ ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ 
ผอ่ ล ูกิต ตี   หมายถึง   จิตตอ้งกระท า 
สิด ฮู ลา  หมายถึง   ท่องเท่ียวไปอยา่งอิสระ 
เลง ถ่อ พอ   หมายถึง   มุ่งส าเร็จในมรรคผล 
พระโพธิสัตว์สอนให้ผู้ปฏิบัติ มีจิตอสิระ ตั้งจิตมุ่งก้าวหน้าไป   
เพือ่ส าเร็จในมรรคผล 
 
ประโยคนีพ้ระโพธิสัตว์สอนให้ผู้ปฏิบัต ิต้องตั้งใจมุ่งก้าวหน้าไป  
การน่ังเพ่งสมาธิ เป็นการ ฝึกฝนให้จิตและกายรวมเป็นหน่ึง(เอกคัคตา) 
ดงัน้ันเวลาปฏิบัติต้องน่ังตัวตรง จิตมีสมาธิ  
กจ็ะได้แสงสว่างอนัสมบูรณ์  
มารไม่สามารถมารบกวนได้ ทุกส่ิงจะเป็นไปตามความต้องการ   
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ปางที่ 12 
น า มอ นอ ลา กนิ ซี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระไวโรจนะพทุธเจ้า  
โปรดบันดาลให้เหล่าสัตว์โลกทั้งหลายมีความสุขส าราญ 

 
ความหมายของพระคาถา  น า มอ นอ ลา กนิ ซี 
น า มอ   หมายถึง นอบนอ้ม 
นอ ลา กิน ซี     หมายถึง การคุม้ครองผูก้ระท าความดี และผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบ 
ขอนอบน้อมต่อพระโพธิสัตว์ ผู้ให้การคุ้มครองต่อผู้กระท าความด ีและผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัตชิอบ พร้อมนักปราชญ์ อนัเป็นความเมตตากรุณาอย่างแท้จริง ขององค์พระ
มหาโพธิสัตว์ 
 
ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องท าตนเป็นตวัอย่าง   เพือ่ให้สาธุชนรุ่นหลงัได้รับรู้เป็นแบบอย่าง
และเจริญรอยตามสาธุชนผู้ปฏิบัตติามพระพทุธองค์และพระธรรม  
ซ่ึงต้องมีความเมตตากรุณาจิตและโพธิจิตเพือ่โปรดสัตว์  
รักษาพระธรรมยิง่กว่าชีวติ และเผือ่แผ่ทั่วไปไม่มีประมาณ 
เป็นคาถาที่บอกกล่าวแก่ชาวโลก ให้ยดึถือพระไตรรัตนะ    
จะต้องปฏิบัตตินอยู่ในมนุษยธรรม  
ผู้ปฏิบัตจิะต้องมีจิตใจที่กว้างขวาง  
ศึกษาตามพระโพธิสัตว์ หรือการโปรดสัตว์เป็นหน้าที่ของตน   
มีปณธิานว่า ตราบใด นรกไม่ว่างจะไม่บรรลุพทุธภูมิ เพือ่ให้สัตว์โลกหลุดพ้น  
โลกเรานีก้อ็าจจะเป็นโลกบริสุทธ์ิ 
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ปางที่ 13 
ซี ล ีหม่อ ฮอ พนั ตอ ซา เม 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระรูปเมษ ศีรษะเทพเจ้า 
 

ความหมายของพระคาถา  ซี ลี หม่อ ฮอ พนั ตอ ซา เม 
ซี ลี หม่อ ฮอ  หมายถึง ความเมตตากรุณาไพศาล สามารถบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุขได ้
พนั ตอ ซา เม  หมายถึง ผูท่ี้มีบุญวาสนาจะไดรั้บการคุม้ครองจากองคพ์ระ
โพธิสัตวแ์ละเทพเจา้เบ้ืองบนพวกมารและอริราชศตัรูทั้งหลาย  ไม่สามารถมา
รบกวนได ้
พระโพธิสัตว์ทรงเห็นว่ามนุษย์ควรมีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์  ผ่อนใจในทาง
โลก โน้มน้าวจิตมาในทางมรรคผล อันจะสามารถช่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขได้  โดยที่ผู้
ที่มีบุญวาสนาเหล่าน้ันย่อมจะได้รับการคุ้มครองจากองค์พระโพธิสัตว์และเทพเจ้า
เบือ้งบน พวกมารและอริราชศัตรูทั้งหลายไม่สามารถมารบกวนได้ 
 
พระโพธิสัตว์เล็งเห็นว่าชาวโลก  
ถือเอาความรวย มีช่ือเสียง ศักดินา เป็นที่นิยมศรัทธา   
อนัเป็นการหาความทุกข์ใส่ตวัเอง  
พระองค์จึงเตอืนจิตให้มนุษย์ จงผ่อนใจในทางโลก  
ฉะน้ันจึงกล่าวคาถานี ้ให้ผู้ปฏิบัตผ่ิอนใจในทางโลก โน้มน้าวจิตใจ   
 ให้จิตหันไปทางมรรคผล 
เมื่อจิตว่างจากทางโลกหมดส้ินแล้ว จิตในทางธรรมกจ็ะเจริญขึน้  
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ปางที่ 14 
สัต ผ่อ ออ ทอ เตา ซี พง 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระอมฤตโพธิสัตว์  
มือหน่ึงพระองค์ทรงถือกิง่ทับทิม อกีมือหน่ึงถืออมฤตกณุฑี(หม้อน า้มนต์)  

เพือ่จะออกโปรดสัตว์โลก 
 
ความหมายของพระคาถา  สัต ผ่อ ออ ทอ เตา ซี พง 
สัต    หมายถึง การไดเ้ห็น (ไดรู้้ไดเ้ห็นในส่ิงทั้งหลายทั้งปวง) 
ผอ่    หมายถึง เสมอภาค 
ออ    หมายถึง พระสัทธรรมอนับริสุทธ์ิ 
ทอ เตา ซี พง  หมายถึง ธรรมไม่มีขอบเขต 
พระสัทธรรมอนับริสุทธ์ิอนัเป็นธรรมที่ไม่มีขอบเขต มนุษย์ทุกคนสามารถรู้ได้เห็น
ได้เพือ่สู่พระพทุธภูมิโดยเสมอภาค 
 
พระโพธิสัตว์ทรงมีความเมตตากรุณาประทานพระคาถาบทนี ้
ให้ทุกคนสวดท่องพระมนต์อนัส าคญัและปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกสบาย 
น าไปสู่การจะสามารถปฏิบัตบิรรลุพระพุทธภูมิได้ส าเร็จ  
ทุกคนที่ปฏิบัตสิามารถรู้ได้เห็นได้ และบรรลุสู่พทุธภูมิได้โดยเสมอกนั 
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ปางที่ 15 
ออ ซี เยน็ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปยักษ์ 
เหาะเหินมาตรวจตราไปทั่วทุกๆ ทิศ เพือ่พจิารณาความผดิถูก  

พระองค์จะได้คอยตักเตอืนให้มนุษย์หันมาท าความด ีละเว้นจากการกระท าความช่ัว 
 

ความหมายของพระคาถา  ออ ซี เยน็ 
ออ ซี เยน็  หมายถึง  สรรพสัตวแ์ละผูท่ี้ท าความดียอ่มไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ผูท้  า
บาปจะตอ้งส านึกและขอขมาโทษ ใหพ้ระองคท์รงโปรดประทานเมตตากรุณา 
 
พระโพธิสัตว์เกิดความห่วงใยและสงสารในสรรพสัตว์ที่มีจิตเป็นอกศุล  
ชอบในการกระท าความช่ัว ไม่ยอมท าบุญ ยอมตกอยู่ในห้วงทุกข์  
พระองค์เกรงว่าสรรพสัตว์เบื่อหน่ายการท าบุญ  
จึงให้ยกัษ์ราชเหาะมาส ารวจทั่วทุกทิศ และแสดงอภินิหาร  
เพือ่เป็นการตักเตือนให้แก้ไขกลบัใจมาสร้างความด ี 
ให้ละบาปและมาบ าเพญ็บุญแทน  
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ปางที่ 16 
สัต ผ่อ สัต ตอ  นอ มอ ผ่อ สัต ตอ นอ มอ ผ่อ เค 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปเทพเจ้าภคต ิ 
รูปร่างใหญ่โต ผวิกายด าสนิท ถือโตมรเป็นศาสตราวุธ(ถือมีดเตรียมปราบมาร) 

 
ความหมายของพระคาถา  สัด ผ่อ สัต ตอ  นอ มอ ผ่อ สัต ตอ นอ  มอ ผ่อ เค 
สัต ผอ่ สัต ตอ   หมายถึง พระพทุธธรรมอนัไม่มีขอบเขตท่ีส้ินสุด สรรพ 
                                        สัตวท์ั้งหลายในโลกน้ีลว้นจะส าเร็จเป็นพระพุทธเจา้ได ้
นอ มอ ผอ่ สัต ตอ  หมายถึง พุทธธรรมเป็นความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกชั้น 
                                        วรรณะเป็นสูงหรือต ่า และมากนอ้ย 
นอ มอ ผอ่ เค  หมายถึง พุทธธรรมมีความยิง่ใหญ่ไพศาล ผูท่ี้ปฏิบติัธรรม  
                                        จะระงบัภยนัตรายทุกส่ิงได ้
พระพทุธธรรมอนัไม่มีขอบเขตที่ส้ินสุด สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนีล้้วนจะส าเร็จ
เป็นพระพทุธเจ้าได้ พทุธธรรมเป็นความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกช้ันวรรณะเป็นสูง
หรือต า่ และมากน้อย  พทุธธรรมมีความยิง่ใหญ่ไพศาล ผู้ที่ปฏิบัตธิรรม จะระงบั
ภยนัตรายทุกส่ิงได้ไม่ว่านักปราชญ์หรือผู้โง่เขลาเบาปัญญา คนหรือสัตว์ล้วนสามารถ
หลุดพ้นได้  ถ้าเขาเหล่าน้ันปฏิบัติธรรมด้วยความสัจ 
เป็นคาถาที่ไม่ว่านักปราชญ์ หรือคนโง่เขลา คนหรือสัตว์ เมื่อสวดบูชา ล้วนสามารถ
หลุดพ้นได้ ถ้าสรรพสัตว์ปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ พระโพธิสัตว์จะให้ความเมตตา
กรุณา ปรากฏให้เห็นพนักรพนัเนตร มาโปรดให้พ้นทุกข์ภัย  เพราะโพธิสัตว์มีอาวุธที่
สามารถปราบปรามมารร้าย  ให้ผู้ปฏิบัตไิด้ปฏิบัตธิรรมอย่างสุขสบาย 
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ปางที่ 17 
มอ ฮัว เตอ เตา 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปกนุตาล ี 
ทรงถือจักรมือหน่ึง และทรงถือบ่วงบาศเป็นศาสตราวุธ  

มีตา 3 ดวง น่าเกรงขามยิง่นัก 
 

ความหมายของพระคาถา    มอ ฮัว เตอ เตา 
ค าวา่ มอ ฮวั เตอ เตา  หมายถึง การสั่งสอนตกัเตือน  
พระโพธิสัตวไ์ดส้ั่งสอนตกัเตือน ใหผู้ต้ ั้งใจถือในการปฏิบติัในสัทธรรมใหเ้กิดความ
วา่ง ไม่ขอ้งแวะติดในรูป ไม่ยดึติดในจิต ใชปั้ญญาดบักิเลสใหห้มดส้ินไป   
 
เป็นการตักเตือนของพระโพธิสัตว์  
ให้ผู้ปฏิบัตถิือพระสัทธรรมให้เป็นสูญ ไม่ข้องแวะ  
ไม่ยดึถือตดิอยู่ในรูป และไม่ยดึถือตดิอยู่ในจิต  
ถือความสัทธรรมเป็นใหญ่  
ต้องละความคดิวิตกกงัวล  ดบัความโกรธ ความโลภ ความหลง  
โดยใช้หลกัแห่งปัญญาดบักเิลสให้หมดส้ินจนเกดิจิตว่างจิตสงบ  
เป็นอยู่ในโลกนีอ้ย่างสันตสุิข  
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ปางที่ 18 
ตัน จิต ทอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระอรหันต์  
ทรงแสดงธรรมเพือ่โปรดสัตว์ 

 
ความหมายของพระคาถา 
ตนั จิต ทอ  หมายถึง   ความศรัทธาท่ีแทจ้ริงอยา่งต่อเน่ือง  
ความศรัทธาที่แท้จริงอย่างต่อเน่ือง  ยงัผลให้จิตตรงกบัพระธรรม ไม่เกดิความติด
ทางโลกเกดิขึน้ในดวงจิต  เพือ่น าทางเข้าถึงธรรมทั้งหลาย ด้วยความศรัทธาโดย
แท้จริง 
 
ความศรัทธาจริงอนัต่อเน่ืองกนั จิตต้องตรงกบัพระธรรม  
ห้ามมิให้มีความคดิทางโลกเกดิขึน้โดยเด็ดขาด   
ทั้งนีเ้น่ืองจากว่า หากปล่อยให้ความคดิทางโลกเกดิขึน้ในจิต  
กายใจกจ็ะไม่บริสุทธ์ิ  
ท าให้เกดิความขัดแย้งกบัพระธรรม   
จะไม่อาจพบสันตสุิขได้เลย 
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ปางที่ 19 
งนั ออ ผ่อ ลู ซี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระองค์ทรงประทับน่ังขัดสมาธิพนมมือตรงระหว่างหน้าอก 

แสดงถึงความเมตตากรุณาเพือ่จะให้เป็นความสุข 
ช่วยปลดเปลือ้งความทุกข์ของสรรพสัตว์ที่อยู่ในโลก 

 
ความหมายของพระคาถา    งนั ออ ผ่อ ลู ซี 
งนั(โอม)      หมายถึง นอบนอ้ม, เป็นบทน า 
ออ ผอ่ ล ูซี      หมายถึง ถือหลกัปฏิบติัดว้ยจิตใจเดด็เด่ียวไม่หวัน่ไหว    
ขอนอบน้อมต่อผู้ปฏิบัตธิรรมที่ถือหลกัปฏิบัตด้ิวยจิตใจเดด็เดี่ยวไม่หวัน่ไหว    
 
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีจิตใจที่เดด็เดีย่ว ไม่หวัน่ไหวต่อการก่อกวนของเหล่ามารทั้งมวล
(กเิลส) ถ้าหากสามารถตั้งจิต ข่มจิต ส ารวมกาย วาจา และจิต ละทิง้โลกย์ีวสัิย
ทั้งหมด ยดึถือในพระธรรมเป็นผู้น าแห่งความบริสุทธ์ิ จิตสะอาดปราศจากราค ีมี
ความสดใสไม่มีราคะปนเป้ือน กจ็ะเข้าถึงพทุธสภาวะที่มีอยู่ดั้งเดมิ  
ถ้าสามารถท าให้จิตมีความสงบน่ิงอยู่ทุกขณะ ไม่ว่าจะเดิน น่ัง นอน  น่ิงอยู่ในทุก
ขณะ ทั้งในขณะหยุดน่ิงและเคลือ่นไหว ก็จะมีความส าเร็จทางธรรมโดยไม่รู้สึกตวั  
พระพทุธเจ้าทุกพระองค์ รวมทั้งพระโพธิสัตว์ได้หลุดพ้นในขณะที่อยู่บนโลก อนั
มากล้นๆด้วยกเิลสที่เต็มไปด้วยความเส่ือม  5 ประการ(เส่ือมญาต ิเส่ือมโภคะ เส่ือม
เพราะโรค เส่ือมศีล เส่ือมทิฐิ)นี ้
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ปางที่ 20 
ลู เกยี ตี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระมหาพรหมเทพราช  
ออกโปรดสัตว์และคอยสอดส่องดูแลโดยเฉพาะสรรพสัตว์ที่ปฏิบัตดิีปฏิบัตชิอบ 

 
ความหมายของพระคาถา  ลู เกยี ต ี
ล ูเกีย ตี  หมายถึง  มีกุศลจิตสะอาดบริสุทธ์ิ 
 
เป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์ได้ตักเตือนสรรพสัตว์ 
พระโพธิสัตว์ตกัเตอืนสรรพสัตว์  ให้รักษาความมีกศุลจิตให้สะอาดบริสุทธ์ิ 
 มีแสงรัศมีสว่างรอบกาย ไม่มัวหมอง  สามารถเข้าร่วมกบัดนิฟ้าเป็นอนัหน่ึงอนั
เดยีวกนั  การเป็นอสิระ เป็นโลกนารถ มีกุศลจิตสะอาดบริสุทธ์ิ มีแสงสว่างรอบพระ
วรกาย ไม่มัวหมอง อย่าท าลายตนเอง อย่าหลงผดิเป็นชอบ สามารถเข้าร่วมกบัดนิฟ้า
เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั  
 
ผู้ปฏิบัตจิิต ส่ิงส าคญัต้องรักษาจิตให้บริสุทธ์ิ  
ต้องระมัดระวงัอยู่ตลอดเวลา และสวดมนต์คาถาอยู่เสมอ  
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ปางที่ 21 
เกยี ลอ ตี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปของเทพเจ้า  
เพือ่คอยช่วยเหลอืสรรพสัตว์ 

 
ความหมายของพระคาถา    เกยี ลอ ตี 
เกีย ลอ ตี     หมายถึง   ผูมี้ความกรุณา ผูป้ลดเปล้ืองความทุกข ์ 
พระโพธิสัตว์มีเมตตาจิต กรุณาจิต ให้ผู้ปฏิบัตธิรรมมีความกรุณา เป็นผู้ปลดเปลือ้ง
ความทุกข์ ให้เป็นผู้มีจิตสงบ มีจิตในทางธรรม ด ารงด้วยมรรคอนัเที่ยงแท้มั่นคง มี
สตปัิญญาเฉียบแหลม ยิง่ใหญ่ 
 
เป็นคาถาที่พระโพธิสัตว์มีเมตตาจิต กรุณาจิต ชักชวนให้มนุษย์ได้ปฏิบัตธิรรม  
เมื่อจิตมีความสงบ ก็จะสามารถเปลีย่นแปลงส่ิงช่ัวร้ายให้กลบักลายเป็นด ีเปลีย่นจิต
บาปเป็นจิตกศุลได้ 
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ปางที่ 22 
อ ีซี ลี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปเทพเจ้ามเหศวร 
เสดจ็ลงมาจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ทรงน าทัพเทพยดา ลงมาโปรดเหล่าสัตว์ 

ฉะน้ันไม่ว่าในหนแห่งใดสรรพสัตว์ใดได้รับความไม่เป็นสุข 
พระโพธิสัตว์จะไปช่วยตามเสียงที่ร้องขอน้ันๆ 

 
ความหมายของพระคาถา   อ ีซี ลี 
อี ซี ลี    หมายความวา่  การไม่ใหมี้จิตใจท่ีคิดผิดและหลงผิดมวัเมามากไปดว้ย
ความโลภท่ีเป็นตน้เหตุ 
 
พระโพธิสัตว์ผู้ตั้งอยู่ในความเมตตากรุณา อ านวยประโยชน์แก่มนุษย์และสรรพสัตว์
ทั้งปวง   ทรงส่ังสอนไม่ให้มนุษย์มีจิตใจที่คดิผดิและหลงผดิมัวเมามากไปด้วยความ
โลภที่เป็นต้นเหตุ  ซ่ึงท าให้สรรพสัตว์ได้รับความไม่เป็นสุข  
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ปางที่ 23 
หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระโพธิสัตว์  
ใช้ความเมตตากรุณาอนับริสุทธ์ิเป็นพระคาถาที่มีความเป็นอนัตตา  

เพือ่จะได้น าเอามาอบรมส่ังสอนผู้ที่ปฏิบัติ 
 

ความหมายของพระคาถา  หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ 
หม่อ ฮอ  หมายถึง ความยิง่ใหญ่ไพศาลในพระพทุธธรรม ทุกคนพึงปฏิบติักนัได ้       
                    ดว้ยหลกัเหตุผล 
ผู ่ที   หมายถึง  มองเห็นโลกท่ีพวกเราไดอ้าศยัอยูน้ี่ 
                   โลกน้ีเป็นความสูญ  โลกน้ีเป็นจุดศูนยก์ลาง 
สัต ตอ  หมายถึง อนตัตาธรรม พึงปฏิบติัได ้มองเห็นสรรพธรรมเป็นศนูยก์ลาง 
พระพทุธธรรมที่มีความยิง่ใหญ่ไพศาลซ่ึงทุกคนพงึปฏิบัติ คอือนัตตาธรรม  ที่
มองเห็นโลกและสรรพธรรมเป็นศูนย์กลาง พจิารณาเห็นโลกนีเ้ป็นความสูญ  
 
พระโพธิสัตว์ทรงช้ีให้เห็นว่า  
ความรุ่งเรือง ลาภ ยศ สรรเสริญเป็นสูญ  
เห็นเป็นฟองน า้ เห็นเป็นเงาลวง  
ท าจิตใจร่างกายให้บริสุทธ์ิ  
โดยเฉพาะผู้เร่ิมปฏิบัต ิจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่  
พยายามข้ามพ้นไปจากความทุกข์ กเิลส  
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ปางที่ 24 
สัต พอ สัต พอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปคนธาลยัโพธิสัตว์ 
ได้น าทหารและทัพภูตผทีั้ง 5 ทิศ และผู้ติดตามมาโปรดสรรพสัตว์ 

 
ความหมายของพระคาถา  สัต พอ สัต พอ 
สัต พอ สัต พอ หมายถึง   พระพุทธธรรมมีความเสมอภาค 
พระพทุธธรรมมีความเสมอภาค  ช่วยทั้งอ านวยประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกทั้งหลาย 
ท่านที่มีปัจจัยแห่งบุญ ประกอบบุญกุศล ย่อมได้รับความสุขยิง่ๆ ขึน้ไป 
 
พระโพธิสัตว์ ได้ปรากฏเป็นลักษณะอนัเป็นอจินไตย บันดาลความสุข และประโยชน์
ให้แก่เหล่าสรรพชน  
เมื่อท่านโปรดสัตว์โดยทั่วไปน้ัน  ไม่หลกีเลีย่งความยากล าบาก  
ไม่หวัน่ต่อความทุกข์เข็ญ ก้าวหน้าไปเร่ือย  
จึงสามารถท าประโยชน์แก่สัตว์โลกได้ 
ผู้ปฏิบัตถ้ิาลมืความเกดิดบัอนัเป็นเร่ืองใหญ่ ไม่หลงติดในรูปลักษณะทางโลก  
ผู้ที่เร่ิมต้นด้วยความเพยีรแต่เมื่อนานวนัเข้า ไม่ตั้งใจ ลังเลสงสัย 
น่ีคอืความไม่มีวนัที่จะหลุดพ้น  
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ปางที่ 25 
มอ ลา มอ ลา 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระปัณทรวาสินีโพธิสัตว์  
มือขวาทรงถือดวงแก้วมณ ีมือซ้ายทรงจูงเดก็   

แสดงให้เห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะได้รับการช่วยเหลอืจากพระองค์  
และยงัแนะน าส่ังสอนให้พงึปฏิบัติ เพือ่จะได้มีอายุอนัยืนยาวที่สุด 

  
ความหมายของพระคาถา   มอ ลา มอ ลา 
มอ ลา (ค าแรก)   หมายถึง ผูพ้ึงไดป้ฏิบติัในธรรมจะไดมี้มโนรถแกว้มณี 
                          ในส่วนท่ีใส สะอาดบริสุทธ์ิ 
มอ ลา (ค าท่ีสอง) หมายถึง แกว้มณีอนัเป็นมโนรถท่ีใส่สะอาดบริสุทธ์ิ  
                            จะเพิ่มรัศมีของแกว้  แจ่มใสไม่มีอะไรขดัขอ้ง 
ผู้พงึได้ปฏิบัตใินธรรมต้องก าจัดความคิดอนัเป็นอกศุล ความคิดฟุ้งซ่าน ระงบัความ
วติกกังวลเพยีรพยายามเสาะหาสัจธรรม ช าระล้างอายตนะภายในให้สะอาดบริสุทธ์ิ 
ละความห่วงใยใดๆ ให้ส้ินเชิง จะได้จิตที่ใสสะอาดบริสุทธ์ิ มีรัศมีของกายที่สว่าง
แจ่มใส ดัง่แก้วมณ ีมโนรถ ที่ใสสะอาดบริสุทธ์ิ  เหตุเน่ืองจาก จิตเป็นใหญ่ จิตเป็น
ประธานแห่งบุญและบาป ความคดิค านึงเกดิมาแต่ผู้ปฏิบัตต้ิองก าจัดความคดิอนัเป็น
อกศุล ความคดิฟุ้งซ่าน ระงบัความวิตกกังวลเพยีรพยายามเสาะหาสัทธรรม 
 ผู้ปฏิบัตทิี่ได้ช าระล้างกายและจิตรวมทั้งอายตนะภายในให้สะอาดบริสุทธ์ิจะได้จิตที่
ใสสะอาดบริสุทธ์ิ มีรัศมีของกายที่สว่างแจ่มใส ดัง่มี แก้วมณแีละมโนรถแก้วมณ ี ที่
แจ่มใสไม่มีอะไรขัดข้อง จะช าระกายธาตุให้มีอายุอนัยนืยาว 
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ปางที่ 26 
มอ ซี มอ ซี ล ีทอ ยิน 

พระอวโลกเิตศวรโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระอมิตาภาพทุธเจ้า  
เมื่อส้ินลมและส าเร็จความประสงค์แล้ว ได้สัมโภคกายนีแ้ล้ว  

ต่างไปบังเกิดในสุขาวดภูีมิ คอื ภูมิที่มีความสงบสุข 
 

ความหมายของพระคาถา มอ ซี มอ ซี  ลี ทอ ยนิ 
มอ ซี มอ ซี  หมายถึง ไดรั้บความมีอิสระทนัที หมายความวา่ ผูป้ฏิบติัไม่มีเวลาใด 
                     และโอกาสใด ท่ีจะไม่เป็นอิสระ 
ลี ทอ ยนิ  หมายถึง ผูป้ฏิบติัเม่ือส าเร็จไดใ้นชั้น วชิรธรรมกาย ถึงกบัไดรั้บ 
                    อาสน์ดอกบวัรองรับนั้น 
เป็นคาถาที่พระโพธิสัตว์หวงัว่าทุกคน เร่งรีบในการปฏิบัติธรรมถ้ามีจิตว่างกจ็ะมี
ความสะอาดทั้งกายและใจ บรรลุมรรคผล จิตได้รับความมีอสิระทันที บรรลุความ
เป็นวชัรกาย อันไม่เส่ือมโทรมได้   ผู้ปฏิบัตเิมื่อส าเร็จได้ในช้ัน วชิรธรรมกาย ถึงกบั
ได้รับ อาสน์ดอกบัวรองรับน้ัน 
 
เป็นคาถาที่พระโพธิสัตว์หวงัว่าทุกคน เร่งรีบในการปฏิบัตธิรรม  
ถ้ามีจิตว่างกจ็ะมีความสะอาดทั้งกายและใจ บรรลุมรรคผล บรรลุความเป็นวชัรกาย 
อนัไม่เส่ือมโทรมได้ 
แต่คนเรามักจมอยู่ในกามคุณโภคทรัพย์ จึงขาดโอกาสส าเร็จเป็นพทุธะ  
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ปางที่ 27 
ก ีลู ก ีลู กิด มง 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปอากาศกายโพธิสัตว์  
พระองค์ทรงน ากองทัพเหล่าทวยเทพจ านวนหมื่นโกฏิ 

 เพือ่โปรดสัตว์ที่เป็นอมิตา ทั้งหมด 
 

ความหมายของพระคาถ า ก ีลู ก ีลู กดิ มง 
กี ลู กี ลู  หมายถึง พึงมุ่งมัน่ตั้งใจคิดปฏิบติัธรรมนั้นๆ ยอ่มสามารถบนัดาล 
                              ใหเ้ทพเจา้เสดจ็ลงมาปกปักษรั์กษาคุม้ครองป้องกนั 
กิด มง   หมายถึง ผูป้ฏิบติัตอ้งหมัน่สร้างสมบุญบารมี เพื่อเป็นจุดเร่ิม 
                             และพื้นฐานในการบรรลุสู่มรรคผล 
ผู้ปฏิบัติต้องหมั่นสร้างสมบุญบารมี เพือ่เป็นจุดเร่ิมและพืน้ฐานในการบรรลุสู่มรรค
ผล ทั้งการพงึมุ่งมั่นตั้งใจคดิปฏิบัตธิรรมน้ันๆ ย่อมสามารถบันดาลให้เทพเจ้า  เสด็จ
ลงมาปกปักษ์รักษาคุ้มครองป้องกนั  
 
เป็นคาถาที่พระโพธิสัตว์ตักเตอืนผู้ปฏิบัตธิรรม เพยีงแต่จิตที่เป็นกศุลเกดิขึน้ เทพเจ้า
อนัเป็นมงคลกจ็ะติดตามให้การกระท าได้ส าเร็จผล ถ้าเราสามารถสร้างสมบุญวาสนา 
ปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคงไม่เปลีย่นแปลง 
กจ็ะท าให้ธรรมกายประกอบด้วยอนัตตา บุญกศุล 
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ปางที่ 28 
ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระอุครโพธิสัตว์ 
ขณะคุมทหารของกองทัพมยุรราชออกปราบเหล่ามารทั้งหลายให้หมดไป 

 
ความหมายของพระคาถา  ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี 
ตู ล ู  หมายถึง      ผูป้ฏิบติัจะตอ้งยดึใหม้ัน่ ตั้งใจปฏิบติั ไม่ลุ่มหลงดว้ยพวก 
                   เดียรถียใ์หต้ั้งใจปฏิบติัโดยตรง 
ตู ล ู  หมายถึง     มีจิตท่ีบงัเกิดเป็นสมาธิแลว้ท าจิตใหส้งบและว่างผูท่ี้มุ่ง 
                   ปฏิบติัยอ่มมีจิตท่ีแน่วแน่มัน่คงเสมอไป 
ฟา เซ เย ตี  หมายถึง ความบริสุทธ์ิผดุผอ่งและสะอาดอยา่งยอดเยีย่ม สามารถ 
                    ควบคุมจิตใหพ้น้จากกิเลสทั้งหลายยงัสามารถขา้มพน้สังสารวฏัได ้
ผู้ที่มุ่งปฏิบัตย่ิอมมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคง  ตั้งใจปฏิบัติ  ไม่ลุ่มหลงด้วยพวกเดยีรถีย์    
มีจิตที่ป็นสมาธิแล้วท าจิตให้สงบและว่าง มีจิตที่มีความบริสุทธ์ิผุดผ่องและสะอาด
อย่างยอดเยีย่มสามารถควบคุมจิตให้พ้นจากกเิลสทั้งหลายยงัสามารถข้ามพ้น
สังสารวฏัได้ 
 
พระโพธิสัตว์ได้ทรงส่ังสอนผู้ปฏิบัตจิ าต้องเห็นแจ้งในแนวทางที่เข้าถึงธรรมอนั
บริสุทธ์ิอย่างแท้จริงด้วยจิตอนัมั่นคงไม่เบื่อหน่ายท้อแท้ก้าวไปอย่างเร่งด่วน  
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ปางที่ 29 
หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปแม่ทัพมหาพละ  
มือขวาทรงถือคทา คอยมาคุ้มครองสรรพสัตว์ 

 มีจิตที่เพยีรปฏิบัตธิรรมด้วยพระองค์ไม่ยอมให้ได้รับอนัตรายจากหมู่มาร 
 

ความหมายของพระคาถา  หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี 
หม่อ ฮอ ฮวั เซ เย ตี  หมายถึง ธรรมอนัไพศาลแห่งสัทธรรมการเกิดและการดบั  
                                       ผูมุ่้งปฏิบติัจะไม่มีการตกอยูใ่นหว้งของทุกขภ์ยั 
 
พระสัทธรรมอนัไพศาล  
สามารถระงบัความเกดิดบัแห่งกเิลสได้ ภัยพบิัติต่างๆ ไม่แผ้วพาน  
ทุกคนสามารถส าเร็จเป็นพทุธะได้เหมือนกนั  
พระคาถานี ้จะต้องก าจัดความหลงผดิ ความเห็นแก่ตัว ปล่อยวางปัจจัยทางโลก  
เมื่อจิตบริสุทธ์ิ เหล่ามารไม่กล้ารบกวน   
จะต้องให้ความโกรธความโลภความหวงราคะ  
ที่เป็นความคดิที่ช่ัวร้าย จะต้องระงบัไปทันที เพราะนิสัยภายนอก  
มรรคผลจะส าเร็จแก่ตน  
พทุธะอยู่ที่จิตเราต้องการ  
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ปางที่ 30 
ทอ ลา ทอ ลา 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระมหาบุรุษ  
ผู้มีความเพยีรบ าเพญ็ทุกข์กริิยาอย่างสงบ 

 
 ความหมายของพระคาถา  ทอ ลา ทอ ลา 
ทอ ลา ทอ ลา  หมายถึง เป็นธารณจีิต เป็นฝุ่นละอองที่มาเกาะจิตใจ ท าให้ดวงจิต
ขุ่นมัว หลงทาง และและปกปิดบดบังแสงสว่างแห่งธรรมในจิตตนเอง จิตที่เป็นธรรม
ในสภาวะเดมิแห่งตน  
 
การที่ฝุ่นละอองทีม่าเกาะจิตใจ  เปรียบได้กบัว่าสภาวะของจิตยงัมืดมน เหมือนมีมาร
ร้ายมาราว ีเข้ามายดึครองจิตตนท าให้คดิผดิหลงทางจึงไม่สามารถสอดส่องมองเห็น
ธรรมได้ 
หากเราก าจัดมารเสีย ท าจิตให้แจ่มใสไม่ให้มีกเิลสที่เป็นฝุ่นละอองเข้ามาปกปิดบดบัง
จิตใจแล้ว จะได้ไปบังเกดิในสวรรค์ช้ันพรหมกนัได้  
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ปางที่ 31 
ตี ล ีนี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกาย 
เป็นรูปพระโพธิสัตว์ ทรงน่ังประทับบนหลงัสิงห์ราช 

 เพือ่ลงมาทดสอบการศึกษาพระธรรมและการปฏิบัตขิองเหล่ามวลมนุษย์ 
 

ความหมายของพระคาถา ตี ล ีนี 
ตี  หมายความวา่ โลก 
ลี  หมายความวา่ สรรพสัตวท่ี์สามารถรับรู้ในการโปรดของพระองคท่์านได ้
นี  หมายความวา่ พระพรหมจาริณีท่ีปฏิบติัธรรมอยูอ่ยา่งสงบ 
สรรพสัตว์โลกทั้งหลาย  ผู้บ าเพญ็เพยีรล้วนสามารถรับรู้ในการโปรดของพระองค์
ท่านได้ โดยเฉพาะหญิงสาว พระพรหมจาริณทีี่ปฏิบัตธิรรมอยู่อย่างสงบน้ัน ควรเร่ง
ปฏิบตัิธรรมโดยเร็ว 
 
พระโพธิสัตว์กล่าวประโยคนี ้เพือ่โปรดหญิงสาวให้ปฏิบัติธรรมโดยเร็ว  
ถ้ามีจิตที่มุ่งปฏิบัตธิรรมดแีล้ว  
พระสัมมาสัมพทุธเจ้า ทวยเทพ นาคราช กจ็ะคุ้มครอง  
พระองค์ทรงแปลงกายเป็น 40 กร ปราบปรามพวกมารร้าย  
ให้หญิงสาว ได้ก้าวข้ามห้วงแห่งโภคะ  
สตรีควรเร่งที่จะปฏิบัต ิเพือ่ไม่ให้เสียความตั้งใจของพระโพธิสัตว์ 
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ปางที่ 32 
สิด ฮู ลา เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระค ารามโพธิสัตว์ 
 มือหน่ึงถือคทาทองเป็นศาสตราวุธ แบกเอาไว้บนบ่า เพือ่ท าหน้าที่ในการปราบปราม 

 
ความหมายของพระคาถา   สิด ฮู ลา เย 
สิด ฮู ลา เย  หมายความวา่ เมื่อปฏิบัตธิรรมเข้าถึงความสมบูรณ์เพยีบพร้อมแห่ง
สภาวะเดมิแล้ว จะมีความสว่างปรากฏในกายของตน 
 
ประโยคนีเ้ป็นคาถาที่พระโพธิสัตว์ได้ประกาศความยอดเยีย่มของพระธรรม 
หวงัให้ทุกคนได้เข้าถึงมรรคผล สามารถปล่อยวางทางโลก  
ไม่ก่อเร่ืองยุ่งยากจิตใจจะสะอาด  
ส าเร็จเป็นพชีะแห่งพุทธิ อนัเปล่งปลัง่ไปด้วยแสงรัศมี  
สามารถปรากฏกายแสดงธรรมท าการโปรดสัตว์ได้ทุกแห่งหน  
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ปางที่ 33 
เจ ลา เจ ลา 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกาย 
เป็นรูปพระหักหาญโพธิสัตว์ มือถือสุวรรณจักร 

 เพือ่โปรดส่ังสอนและตักเตือนเหล่ามารให้มานอบน้อมต่อพระศาสนา 
 

ความหมายของพระคาถา   เจ ลา เจ ลา 
เจ ลา เจ ลา  หมายถึง เสียงค ารามอนัดัง สุรเสียงที่เปล่งออกมาดุจเสียงค ารามของฟ้า
กระห่ึมไปทั่วทุกสารทิศ เน่ืองด้วยอ านาจ แห่งความโกรธ จึงแสดงอาการดุออกมาให้
เห็น 
 
ประโยคนี ้เป็นคาถาของพระโพธิสัตว์ 
เห็นสรรพสัตว์ถูกชักจูงไปตามเหล่ามาร  
ไม่สามารถหลุดพ้นได้ จึงแสดงความโกรธเกร้ียวกราด เพือ่โปรดให้หลุดพ้น  
เป็นการห้ามปรามผู้ปฏิบัติ ต้องปฏิบัติด้วยความสัตย์จริง   
มารคอืความโลภของตนเอง  
ฉะน้ันจึงต้องฟังพระสัทธรรม เพือ่ท าลายความหลงผดิ  
ธรรมมะเหมือนดัง่ฟ้าร้องค ารามดงัไปทุกสารทิศเป็นเสียงแห่งพรหม  
เมื่อเหล่ามารได้ยนิก็จะเกดิสะดุ้งกลวั 
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ปางที่ 34 
มอ มอ ฮัว มอ ลา 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกาย 
เป็นรูปพระอภิจารกมารวชิร มือถือสุวรรณจักร  
คอยคุ้มครองสัตว์โลกให้มีความเป็นสิริมงคล 

 
ความหมายของพระคาถา  มอ มอ ฮัว มอ ลา 
มอ มอ   หมายถึง การปฏิบติัในส่ิงท่ีดีและการกระท าดี     
สามารถท าลายความกงัวลแห่งภยนัตรายได ้
ฮวั มอ ลา   หมายถึง ธรรมะเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ มีประโยชน์มาก มีความ                                  
ลึกซ้ึงไม่สามารถประเมินค่าได ้เพราะเป็นประโยชน์ท่ีไม่มีส่ิงใดจะเท่าเทียม 
ธรรมะเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ มีประโยชน์มาก มีความลกึซ้ึงไม่สามารถประเมินค่าได้ 
เพราะเป็นประโยชน์ที่ไม่มีส่ิงใดจะเท่าเทียม   การปฏิบัติในส่ิงที่ดแีละการกระท าดี  
สามารถท าลายความกงัวลแห่งภยนัตรายได้ 
 
ประโยคนีเ้ป็นคาถาของพระโพธิสัตว์ที่ตั้งใจโปรดสัตว์   
ปรากฏเป็นเมตตาจิต คุ้มกนัผู้ปฏิบัต ิ 
ให้ได้รับมหามงคล ได้ไปเกิดในพทุธภูมิทุก ๆ ชาติ   
ไม่ตกอยู่ในวฏัฏะสงสาร ซ่ึงต้องได้รับความทุกข์ทรมาน  
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ปางที่ 35 
หมก ต ีลี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระพทุธเจ้า และพระโพธิสัตว์ ทรงยนืพนมมือ 

 
ความหมายของพระคาถา   หมก ตี ลี 
หมก ตี ลี  หมายถึง หลุดพน้ 
ผู้ปฎบิัติธรรมท าจิตให้สะอาดผ่องใส  สาธยายมนต์ด้วยความสงบ กจ็ะบรรลุพระ
พทุธผลหลุดพ้นทุกข์ 
 
การท าจิตให้สะอาดผ่องใส ด้วยการสวดมนต์ท่องบ่นคาถาพระธารณเีงยีบๆ 
 เป็นประโยคหน่ึงที่พระโพธิสัตว์สอนให้  
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเร่ิมต้นด้วยการปล่อยวางจิตใจให้ห่างจากภาวะทางโลก  
กระท าจิตให้ส ารวมตลอดวนั ให้จิตเป็นหน่ึง 
เพือ่ปลดเปลือ้งสรรพกเิลส ไม่ให้มีความโลภและความเห็นแก่ตวัอยู่ในสันดานเลย  
ผู้ที่เจริญพระคาถานี ้พระพทุธเจ้าทางทิศตะวนัตก จะยกย่องอนุโมทนา  
น่ีพอจะเห็นได้ว่า เป็นคาถาที่หามิได้แล้ว 
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ปางที่ 36 
อ ีซี อ ีซี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระมเหศวรเทพเจ้า  
ลงมาโปรดมวลมนุษย์ สรรพสัตว์และเหล่าเทพ 

 เพือ่ให้เกิดความสะดวกและสบาย ในการปฏิบัตบิ าเพญ็ธรรมให้ส าเร็จ 
 

ความหมายของพระคาถา  อ ีซี อ ีซี 
อ ีซี อ ีซี หมายถึง ทุกสรรพส่ิงด าเนินไปตามธรรมชาต ิเหตุปัจจัยแห่งชะตา  
 
ประโยคนีพ้ระโพธิสัตว์สอนให้คนเราท าใจให้สบาย  
ตามบัญชาของสวรรค์  รู้จักโชคชะตาของตน  
พระโพธิสัตว์ได้ทรงชักชวน ให้ผู้ที่มุ่งปฏิบัตใินทุกส่ิงให้เป็นไปตามธรรมชาติ  
ทุกส่ิงปล่อยตามเหตุปัจจัยปรุงแต่ง อย่าฝืนท าตามใจชอบ  
คนเราถ้าไม่เกดิการหลงผดิ สภาวะเดมิกแ็จ่มใส  
นานเข้ากจ็ะได้รับการหลุดพ้น 
พระโพธิสัตว์ได้ทรงชักชวน ให้ผู้ที่มุ่งปฏิบัตใินทุกส่ิงให้เป็นไปตามธรรมชาติ  
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ปางที่ 37 
สิด นอ สิด นอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระกาณะมารเทพราช  
ส่ังสอนให้ปวงเทพ อย่ากลัน่แกล้งให้ร้ายแก่มนุษย์ 

 
ความหมายของพระคาถา   สิด นอ สิด นอ 
สิด นอ สิด นอ  หมายถึง เป็นมหาสติและมีปฏิภาณ  จิตใจที่มั่นคง ท าให้สามารถ 
                              เข้าสู่มหาปัญญา 
 
องค์พระโพธิสัตว์ทรงกล่าวพระคาถานี้ 
 เพือ่อธิบายให้ผู้ปฏิบัตมิีจิตเป็นสมาธิจะช่วยท าให้เกดิปัญญา 
 และองค์พระสัมมาสัมพทุธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนว่า 
 ผู้ปฏิบัตธิรรมต้องมีแสงสว่างแห่งสติปัญญา  
หากใช้ธรรมให้เกดิประโยชน์ต่อจิต  ประกอบกนัให้เป็นฐานอันมั่นคง  
กจ็ะได้ฐานธาตุที่สดช่ืน 
แต่ถ้าหากไม่มีจิตมั่นคง  
ก าจัดความโลภ ความเห็นแก่ตัว ก าจัดกเิลสในตนไม่หมด  
กไ็ม่มีทางที่จะให้ความสว่างแห่งสติปัญญาที่มีอยู่ดั้งเดมิ ปรากฏออกมาได้  
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ปางที่ 38 
ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระองค์โดยพระหัตถ์ขวาทรงถือธนูและคนัศร พระหัตถ์ซ้ายทรงถือโล่ทองค า 

 
ความหมายของพระคาถา   ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี 
ออ ลา ซนั  หมายถึง พระราชาทั้งหลายท่ีผา่นธรรมเขา้ถึงความเป็นอิสระในธรรม 
                    ไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นพระธรรมราชา 
ฮู ลา เซ ลี  หมายถึง การไดพ้ระธรรมกายอนับริสุทธ์ิ ไดด้วงแกว้แห่งพระรัตนะ 
การปฏิบัติธรรมไม่ควรยดึตดิในธรรม ต้องเข้าถึงอสิระในธรรม และห่างจากธรรม
ไม่ได้ ทั้งยังได้พระธรรมกายอนับริสุทธ์ิ ได้ดวงแก้วแห่งพระรัตนะ ไม่ห่างจากธรรม 
 
ประโยคนีเ้ป็นคาถาที่พระโพธิสัตว์ 
สอนให้การปฏิบัติไม่ควรยดึตดิในธรรมและขณะเดยีวกนัห่างจากธรรมไม่ได้ 
เวลาปฏิบัตต้ิองเข้าถึงความสงบ   
มีความเคลือ่นไหว แต่ไม่มีความเคลือ่นไหว * 
จึงจะสามารถบรรลุพทุธภูมิได้ 
 
มีความเคลือ่นไหว แต่ไม่มีความเคลือ่นไหว * 
หมายถึง ต้องพฒันาสมาธิระดับสูง เข้าสู่สภาวะแยกจิตจากกาย  กายในเคลือ่นไหว แต่กายนอกไร้เคลือ่น ปฏิบัติจิตเข้าสู่สภาวะจิตเดมิแท้ รัศมแีห่งแสง
โอภาสจากดวงจิตที่ส่องสว่างจนสุดขอบฟ้า เข้าสู่สุญญตาสมาบัติ ตามแนวทางสมาธิ ในพระสูตร  มหาสุญญตาสูตรและจุฬสุญญตาสูตรตามล าดบั 
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ปางที่ 39 
ฮัว ซอ ฮัว ซัน 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปแม่ทัพสุวรรณมงกฎุภูมิ 
ทรงถือกระดิ่งทองทรงเขย่าเป็นการประกาศธรรม  
ไปตามกาลที่เหมาะสม เพือ่โปรดสัตว์โลกทั่วไป 

 
ความหมายของพระคาถา  ฮัว ซอ ฮัว ซัน 
ฮวั ซอ  หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติัธรรม ตั้งอยูด่ว้ยความสงบน่ิงแห่งขนัติธรรม 
ฮวั ซนั  หมายถึง ผูบ้รรลุธรรม มีความสุขอนัแทจ้ริง 
ความสุขอนัแท้จริงจะต้องได้จากการปฏิบัตทิี่ล าบาก ผู้ที่ที่ปฏิบัตธิรรม ควรตั้งอยู่
ด้วยความสงบน่ิงแห่งขันติธรรม ด ารงจิตอนุโมทนาตามเหตุปัจจัย 
 
พระโพธิสัตว์กล่าวด้วยความเมตตากรุณาว่า  
เป็นการอนุโมทนาตามเหตุตามปัจจัย 
ความสุขที่แท้จริง จะได้จากการปฏิบัตทิี่ยากล าบาก  
ถ้าสามารถอดทนต่อความยากล าบาก 
กจ็ะเข้าถึงความสุขอันยิง่ได้ 
ความอดทนของคนไม่ใช่เพยีงแต่ความเหน่ือยยาก หิวโหย  
แม้แต่ส่ิงที่ท าให้ใจเราหวัน่ไหวกต้็องอดทน จะเกดิความโกรธมิได้  
ถือว่ารูปกายเป็นของนอกกาย เราอยู่ในฐานะที่ไม่มีตวัตน  
 

 



79 
 

 

 



80 
 

 

ปางที่ 40 
ฮู ลา เซ เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระอมิตาพทุธเจ้า 
หากอยากพบพระองค์ เพยีงตั้งจิตสวดพระคาถาออกพระนามของพระองค์ 

กจ็ะสามารถพบพระองค์ท่านได้โดยตลอดกาล 
 

ความหมายของพระคาถา ฮู ลา เซ เย 
ฮู ลา เซ เย  หมายถึง จะต้องปฏิบัตธิรรมมีความรอบรู้ด้วยตนเอง หากสามารถ
เข้าถึงสภาวะดั้งเดมิได้ ย่อมสามารถละส่ิงที่ยดึตดิทั้งปวงได้โดยหมดส้ิน ธรรมที่
ปฏิบัตินีย่้อมส่งหนุนให้พบพระพทุธเจ้าได้ทุกพระองค์ 
 
ประโยคนีเ้ป็นคาถาที่พระโพธิสัตว์ 
เตอืนให้สรรพสัตว์เร่งรีบคดิจะบรรลุโพธิธรรม 
ปฏิบัติธรรมอนัเป็นชอบ  
ถือรูปเป็นสูญ  
ถือธรรมเป็นจิต  
กจ็ะพบองค์พระพทุธเจ้าได้ทุกพระองค์  
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ปางที่ 41 
ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปเทพเจ้าแปดคติ  
ยนืพนมมือ ตั้งเมตตาจิต เพือ่ที่จะปราบเหล่าภูตผปีีศาจให้พนิาศส้ินไป 

 
ความหมายของพระคาถา   ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา 
ค าว่า   ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา  หมายถึง  เมื่อบรรลุธรรมจะมีอภินิหารตามใจปรารถนาไม่
อยู่ในการบังคบัใดๆ 
 
พระโพธิสัตว์สอนให้เราทราบว่า  
เมื่อบรรลุธรรมแล้ว เน่ืองจากความพากเพยีรในการปฎบิัติธรรม 
ด้วยจิตที่เกดิเป็นอสิระ ย่อมมีสตปัิญญาเกดิขึน้ 
และจะมีอภินิหารอกีทั้งอภิญญาที่เกดิขึน้กบัตัวเองน้ัน  
ปรากฏเป็นความอศัจรรย์ใจเกนิความคาดคดิอย่างไม่รู้เนือ้รู้ตัวมาก่อนว่าจะเกดิขึน้
ได้  ย่อมเกิดปรากฏการณ์ประหลาดเป็นความมหัศจรรย์เกดิขึน้  
หากคราวใดบังเกดิมีกองทัพผยีกเข้ามาปราบผด้ีวยกนั  
บ้างปรากฏกายเป็นมงคลกาย โปรดสัตว์ทั้งหลาย 
จริงๆแล้วน้ันถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ด ีว่าจะส าเร็จในธรรมได้ 
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ปางที่ 42 
ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปเทพเจ้า 4 กร 
พระหัตถ์ขวาทรงถือดวงจันทร์และพระหัตถ์ซ้ายทรงถือดวงอาทิตย์ 

ช่วยในการส่องแสงสว่างลงบนพืน้โลกเพือ่โปรดเหล่าสรรพสัตว์มนุษย์และทวยเทพ 
 

ความหมายของพระคาถา  ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี 
ค าวา่ ฮู ล ูฮู ลู ซี ลี  หมายถึง ผู้ส าเร็จมหามรรค คอื การกระท าใดๆ จะเป็นไปโดยจิตที่
เป็นอสิระสูง ไร้การยึดตดิในความเป็นตวัเป็นตน 
 
ผู้ที่ปฏิบัตจินสามารถท าจิตให้เป็นอสิระ ไม่ยดึมั่นหมายมั่นในตัวตนแล้ว 
 ย่อมส าเร็จในมหามรรค 
แม้กระทั่งการปฏิบัติและการกระท าในส่ิงต่างๆ  
ย่อมเป็นไปได้โดยอสิระ ไม่ต้องฝืนใจ ตามที่จิตปรารถนา  
สามารถปรากฏทุกแห่งหนตามที่คดิ  
หากจะต้องการช่วยเหลอืผู้เจ็บป่วย จะปรากฏตัวเป็นแพทย์  
ปลดเปลือ้งสรรพโรคภัยให้หายได้  
พระโพธิสัตว์ผู้บรรลุพระธรรมกายอนัอสิระนี ้
ด้วยความมีเมตตากรุณาเป็นกศุลอย่างแท้จริง 
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ปางที่ 43 
ซอ ลา ซอ ลา 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปองค์พระโพธิสัตว์ 
ทรงแปลงเป็นภาพของถ า้พรหมโฆษ อยู่บนภูเขาพูถอ ในมณฑลเจ้อเจียง  

 
ความหมายของพระคาถา ซอ ลา ซอ ลา 
ซอ ลา ซอ ลา  หมายถึง ผูป้ฏิบติัท่ีมีความมุ่งมัน่มีจิตอนัเป็นหน่ึงเดียว  
และมีความเพียรพยายามอยา่งต่อเน่ือง จะไดเ้ห็นองคพ์ระโพธิสัตว ์
ผู้ที่ตั้งใจในการปฏิบัตธิรรม เมื่อนมัสการกราบไหว้สักการะพระองค์ท่านเป็นประจ า 
ด้วยบารมีจะบันดาลให้เห็นองค์พระโพธิสัตว์ พระองค์ท่านก็จะปรากฏกายให้เห็น  
นับว่าเป็นที่อัศจรรย์อย่างยิง่ 
 
ประโยคนีบ้อกให้ทราบว่า  
ผู้ปฏิบัตทิี่ต้องการได้เห็น องค์พระโพธิสัตว์ทรงปรากฏกาย 
จะต้องถือว่าตัวตนเรานีเ้ป็นภาพลวง  
ตั้งใจปฏิบัติธรรม มุ่งตรงไปข้างหน้า มุ่งมั่นไม่เปลีย่นแปลง 
ซ่ึงจะสามารถหลุดพ้นจากการเกดิการตายได้   
ด้วยบรรลุมรรคผล  
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ปางที่ 44 
สิด ลี สิด ลี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปองค์พระโพธิสัตว์ 
ทรงแปลงกายเป็นภาพที่ให้มองเห็นใบหน้ากนัอย่างชัดเจน  

อนัเป่ียมไปด้วยความเมตตากรุณา ทรงเสดจ็ลงมาโปรดสรรพสัตว์ทั่วทุกทิศ 
พระหัตถ์ซ้ายทรงถืออมฤตกณุฑี (หม้อน า้มนต์) พระหัตถ์ขวาทรงถือกิง่ทับทิม  

เพือ่ประพรมน า้อมฤตให้แก่สรรพสัตว์  
ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์ภัยทั้งหลาย 

 
ความหมายของพระคาถา สิด ลี สิด ลี 
ค าวา่ สิด ลี สิด ลี  หมายถึง ผูต้ ั้งใจประกอบกศุลธรรมจะมีความสมบูรณ์และความ
เป็นมหามงคลอนัสูงสุด ท่ีสามารถอ านวยผลประโยชน์และคุม้ครองป้องกนัสรรพ
สัตว ์  
 
ถ้าผู้ใดตั้งใจประกอบกศุลกรรม ปล่อยวางทางโลก  
ประกอบกจิที่เป็นประโยชน์แก่ปวงชน  
กจ็ะมีความสุขสมบูรณ์ในบุญกศุล จะเป็นที่อนุโมทนาของทวยเทพ  
น่ีเป็นคาถาเพือ่จะบรรลุธรรมกาย 
ผู้สวดมิเพยีงแต่เป็นที่คุ้มครองของผู้มีบุญ  
ยงัเป็นที่พึง่ของสรรพสัตว์ ในคติ 6 จนกระทั่งได้ส าเร็จในมรรคผล  
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ปางที่ 45 
ซู ลู ซู ลู 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปองค์พระโพธิสัตว์  
แปลงเป็นน า้อมฤตเพือ่โปรดสรรพสัตว์ให้ได้รับความชุ่มช่ืน อิม่เอบิและเบิกบาน 

อนัเป็นหิตานุหิตประโยชน์ในทางธรรม บ้างกเ็รียกว่าเสียงใบไม้ร่วง 
อนัเป็นประโยชน์ต่อทางธรรม 

 
ความหมายของพระคาถา ซู ลู ซู ลู 
ซู ลู ซู ลู  หมายถึง น า้อมฤตอันมีคุณอนันต์ เพือ่โปรดสรรพสัตว์ทั้งปวงให้ได้รับ
ความชุ่มช่ืน สามารถช าระล้างกายและจิตใจ  
 
พระโพธิสัตว์ ทรงช้ีแนะให้ผู้ปฏิบัตธิรรมขณะบ าเพญ็เพยีรอยู่น้ัน  
จะต้องบันดาลให้น า้ทิพย์มาช าระกายใจ และความกงัวลเดอืดร้อนกจ็ะหายไป  
ได้รับความชุ่มช่ืนเยน็สบาย  
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ปางที่ 46 
ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระองค์ทรงแปลงให้ในท่าจูงเดก็  ซ่ึงมีเดก็ติดตามมา 

แสดงความเมตตากรุณา เพือ่โปรดสรรพสัตว์ 
 
ความหมายของพระคาถา ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย 
ค าวา่ ผู ่ถ่ี เย ผู ่ถ่ี เย  หมายถึง การตรัสรู้ธรรมตอ้งมีวิริยะพากเพียรไม่มีทอ้ถอย
ดว้ยตนเอง ตรัสรู้ถึงภูมิจิต 
 
ประโยคนีพ้ระโพธิสัตว์ได้ตักเตือนให้ 
ผู้ปฏิบัติธรรม จะต้องมีวริิยะพากเพยีรอย่างแรงกล้า 
จะต้องแสวงหาโพธิจิต วริิยะจิต  
ไม่ข้องแวะรูปธรรม  ไม่ตกอยู่ในกองเพลงิกเิลส  
ไม่หวัน่ไหวต่ออุปกเิลส   ไม่เลีย่งความล าบากพากเพยีร 
ปฏิบัตทุิกวนัทุกคืน เสมอต้นเสมอปลาย 
กล้าหาญ ไม่ย่อท้อ ใม่ท้อถอย   
ถ้าเราตั้งใจเป็นหน่ึง อดทนต่อภาระหนักกายจิตจะเจริญงอกงาม  
ที่สุดจะไปจุติในสุขาวดภูีมิ 
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ปางที่ 47 
ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ปรากฏพระวรกาย 
เป็นรูปพระอานนท์เถระ ก าลงัอุ้มบาตรออกจาริกเพือ่โปรดสรรพสัตว์ 

 
ความหมายของพระคาถา ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย 
ผู ่ถ่อ เย ผู ่ถ่อ เย  หมายถึง ค าสอนขององคพ์ระโพธิสัตว ์  ใหผู้ท่ี้ปฏิบติัตอ้งมีความ
เมตตา ความกรุณา ใหถื้อเป็นหลกัส าคญั  
องค์พระโพธิสัตว์ ทรงสอนให้รู้ว่า  คนดีและ คนช่ัว คนมีบุญและคนมีบาป 
 แม้สัตว์ที่ต้องตกไปอยู่ในทุคต ิกส็ามารถไปสู่สุขาวดีภูมิได้เช่นกนั  
จะเห็นได้ว่าทุกสรรพส่ิงมีความเท่าเทียมเสมอภาคกนัเช่นตวัเรา  
 
ประโยคนีแ้สดงถึงความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว์   
ไม่เพยีงแต่จะเป็นคาถาที่จะให้คนดคีนช่ัวพร้อมกนัไปสู่สุขาวดีภูมิ  
แม้แต่สัตว์ที่ตกไปอยู่ในทุกชาต ิ 
พระโพธิสัตว์กจ็ะหาอุบายต่างๆ ช่วยเหลอืให้ออกมา  
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องถือความเมตตากรุณาเป็นหลกัเป็นการรู้ในธรรม รู้ในจิต 
ผู้ปฏิบัติต้องไม่ถือตัวเขาตวัเรา ถือว่าพวกเราเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
ไม่เพยีงแต่ไม่เห็นลกัษณะตวัเขาตัวเรา 
แม้สรรพสัตว์ในทุคติ กต้็องถือว่าเท่าเทียมกบัเรา 

 
 
 



95 
 

 

 



96 
 

 

ปางที่ 48 
มี ต ีล ีเย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูปพระเมตไตรยโพธิสัตว์ 
ทรงเสดจ็ออกมาแนะน าส่ังสอนสัตว์โลกให้ได้รับสุขในโพธิธรรม 

เร่งปฏิบัตธิรรมด้วยความเมตตา กรุณา ในที่สุดย่อมบรรลุ 
 

ความหมายของพระคาถา มี ต ีล ีเย 
มี ตี ลี เย  หมายถึง พระมหากรุณาขององคพ์ระโพธิสัตว ์ เพื่อใหส้รรพสัตวเ์ขา้ถึง    
                    โพธิมรรค 
 
องค์พระโพธิสัตว์ทรงแนะน าส่ังสอน ให้ผู้ปฏิบัติ 
เน้นหนักในเร่ืองของจิต ต้องมีเมตตากรุณา ให้เข้าถึงโพธิมรรค  
ในบรรดาสรรพสัตว์ หากรักตนเองมากเท่าใดก็ให้รักผู้อืน่มากเท่าน้ัน  
ผู้ปฏิบัติธรรม ต่างหวงัความหลุดพ้น น่ีคือหัวใจของมหายาน 
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ปางที่ 49 
นอ ลา กนิ ซี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
องค์พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์  

โปรดสัตว์ให้บรรลุธรรม (โปรดสัตว์ในนรก) พ้นจากทุคติ 
 

ความหมายของพระคาถา นอ ลา กนิ ซี 
นอ ลา กิน ซี  หมายถึง ผูป้ฏิบติัจะตอ้งเคารพนกัปราชญ ์เห็นผูท้  าดีตอ้งมีมหา
กรุณาจิตช่วยกนัรักษาใหอ้ยูใ่นธรรม  
 
องค์พระโพธิสัตว์ทรงส่ังสอนและตักเตือน  
ให้ผู้ปฏิบัตจิะต้องเคารพนักปราชญ์ 
เห็นผู้ใดท าความด ีหวงัในพระพทุธผล  
จะต้องช่วยกนัรักษา อย่าให้ได้มีความท้อถอยทั้งทางกายและทางใจ  
จงส่งเสริมและให้ก าลงัใจ เพือ่จะให้ผู้มุ่งในการปฏิบัต ิ 
ได้กลบัตวั กลบัใจ หันมากระท าในส่ิงที่ชอบที่ถูกต้องด้วยปัญญา  
ในที่สุดย่อมบรรลุพุทธผลสู่พทุธภูมิได้  
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ปางที่ 50 
ตี ล ีสิด นี นอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระธรรมกายเป็นรูปพระรัตนธวชัโพธิสัตว์ 

ทรงถือโตมร (หอกสามง่าม) ทองค า  พระโพธิสัตว์วชัระ 
คอยคุ้มครองให้ผู้ปฏิบัตธิรรม สามารถปราบเหล่ามารเหล่าผไีด้ 

 
ความหมายของพระคาถา ตี ล ีสิด นี นอ 
ตี ลี สิด นี นอ      หมายถึง ผูป้ฏิบติัตอ้งมีความตั้งใจและเร่งรีบทั้งมีความมัน่คงใน
การปฏิบติัธรรม 
 
หากการปฏิบัตน้ัินมีมารผจญ มีความคดิสับสนเกดิขึน้  
เพยีงพระโพธิสัตว์ยกดาบขึน้ คมของวชิระ คมของอาวุธ คมของจักร 
เหล่ามารกจ็ะพากนัหายหนีไป  
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ปางที่ 51 
ผ่อ เย มอ นอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระสุวรรณาภาธวชัโพธิสัตว์ 

มือทั้งสองทรงถือวชิรคฑาทองค า   เพือ่โปรดสัตว์ 
 

ความหมายของพระคาถา ผ่อ เย มอ นอ 
ผอ่ เย มอ นอ  หมายถึง   ส่งเสียงกอ้งไปทั้งสิบทิศ   เป็นเสียงแห่งความปิติยินดี 
 
ประโยคนีเ้ป็นคาถาที่  
พระโพธิสัตว์ต้องการจะคดัเลอืกผู้ที่ปฏิบัตไิด้ดงีามให้ได้ฟังอนุตรธรรม   
ฉะน้ันพระโพธิสัตว์จึงมาปรากฏธรรมกาย  ในการโปรดสรรพสัตว์  
เพือ่ให้สัตว์โลกหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน ในการเวยีนว่ายตายเกดิอยู่ในวฏัฏะ  
ซ่ึงเป็นความประสงค์ของพระพทุธโพธิสัตว์    
จึงมีความปิติยนิดี  ที่จะได้พากันข้ามฟากไปยงั แดนนิพพาน 
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ปางที่ 52 
ซอ ผ่อ ฮอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ปรากฏพระวรกายเป็นรูป   
องค์พระโพธิสัตว์ทรงน่ังขัดสมาธิมีเศียรพระอริยะสามเศียร    
โปรดสัตว์ด้วยพระนิพพานธรรมเพือ่จะน าให้สรรพสัตว์ทั้งปวง   

ได้เดนิตามพระองค์สู่ความส าเร็จผลสู่แดนนิพพาน 
 

ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ ฮอ 
ซอ ผอ่ ฮอ   หมายถึง  พระสัทธรรมไม่เกิดไม่ดบั   เป็นสภาวะสงบมาแต่เดิม            
                   ถา้สรรพส่ิงเขา้ถึงนิพพาน โลกกจ็ะกลบักลายเป็นสุขาวดีภูมิ  
                                  
สรรพธรรม ไม่เกดิไม่ดบั 
เป็นความสงบน่ิงที่มีแต่ดั้งเดมิ สภาวะแห่งตนเป็นนิพพานอยู่แล้ว  
เป็นธรรมช้ันยอดเยีย่ม  
ที่องค์พระโพธิสัตว์ทรง ส่ังสอน  แนะน าให้คนเราไปสู่พระนิพพาน   
มีความสงบตามสัทธรรม ให้ความสว่างแก่สต ิ 
เมื่อมีสตสิมบูรณ์   
อนัเป็นอันหน่ึงอันเดียวกนัแล้วจึงจะมีความส าเร็จอนัใหญ่ยิง่  
หากสรรพเข้าถึง อนุปาทิเสนิพพาน  โลกนีก้จ็ะเป็นสุขาวดภูีมิ 

 
 
 



105 
 

 

 



106 
 

 

ปางที่ 53 
สิด ถ่อ เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระสารีบุตรเถระ ทรงกระท ามือเป็นปทุมมุทร 
แสดงถึงความรอบรู้ธรรมด้วยพระองค์เอง 

 
ความหมายของพระคาถา  สิด ถ่อ เย 
สิด ถ่อ เย    หมายถึง  ความมุ่งมัน่เกิดความส าเร็จในอรรถธรรมทั้งปวง   

หากละวางจากสรรพส่ิงทั้งหลาย หลุดพน้จากลาภยศช่ือเสียง 
ดว้ยมีธรรมเป็นตวัจิตใจ   โดยปราศจากขอบเขตจ ากดัไว ้ กจ็ะ 
เขา้ถึงความหลุดพน้ไดโ้ดยง่าย 

 
พระคาถานีพ้ระพทุธเจ้า ตรัสถึงพระธรรมลกัษณะอันสูงสุดแห่งความดงีาม  
ทรงโปรดสัตว์ด้วยพระทัยเสมอภาค   
แต่น่าเสียดายที่ชาวโลกไม่รู้ตวั   
ถือส่ิงปลอมแปลงเป็นส่ิงแท้จริง เอาแต่แย่งชิงลาภยศช่ือเสียง 
โพธิสัตว์ตกัเตอืนให้คนเราเร่งรีบกลบัตวัส่งเสริมบุญบารมี  
ปฏิบัติด้วยความตั้งใจ    
เพือ่บรรลุพทุธธรรมอนัเป็นอนุตรธรรม 
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ปางที่ 54 
ซอ ผ่อ ฮอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระธรรมกาย พระอวโลกเิตศวรโพธิสัตว์เท่าจ านวนเม็ดทรายในแม่น า้คงคา 

ทรงยนืตั้งกายตรง  ด้วยจิตที่ทรงจะได้โปรดสัตว์อยู่ในธรรมสาคร 
 
ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ ฮอ 
ซอ ผอ่ ฮอ     หมายถึง  ถา้ผูป้ฏิบติัไดรู้้แจง้เห็นจริงในสัทธรรม   
                                      และส่ิงหลอกลวง ซ่ึงเป็นส่ิงไม่จริง  ไม่ใช่ของ 
                                      แท ้กจ็ะส าเร็จไดโ้ดยง่าย 
 
บัดนีพ้ระพทุธองค์ได้ตรัสให้เห็นแล้วว่า    
เพยีงตั้งใจปฏิบัติธรรม   อย่าหลงอยู่ในโลกยีวสัิย  
ขอให้ชาวโลกมีความพากเพยีร ด้วยวริิยะอุตสาหะในธรรม  
จึงจะพบความเมตตากรุณาของพระองค์ 
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ปางที่ 55 
หม่อ ฮอ สิด ทอ เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระโพธิสัตว์ ทรงเปล่งรัศมี พระหัตถ์ทรงถือรัตนธวชั    

ได้ส่องสว่างเสดจ็โปรดสรรพสัตว์ในไปทั่วโลก 
 

ความหมายของพระคาถา หม่อ ฮอ สิด ทอ เย 
หม่อ ฮอ สิด ทอ เย   หมายถึง  พระพทุธธรรมท่ีมีความกวา้งใหญ่ไพศาล    
หากน ามาปฏิบติัไว ้ จะส าเร็จในพระพุทธผล 
 
เป็นคาถาที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์   
ส่องแสงรัศมีด้วยความเมตตากรุณา เพือ่ให้สัตว์โลกในทุกโลกธาตุ   
สรรพสัตว์ที่ดทีี่ช่ัวได้รับการโปรดทั้งส้ิน 
อยู่ในสุขาวดีภูม ิ ที่ไม่มีการเกดิดบั  
ฉะน้ัน ผู้ปฏิบัตธิรรมจะต้องละกเิลสในมโนจิต  
ปฏิบัตเิตรียมกายเตรียมใจเร่งละทิง้ตนเอง 
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ปางที่ 56 
ซอ ผ่อ ฮอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระโมคคลัลานะเถระ    

มือขวาทรงถือไม้เท้าขักขระ  มือซ้ายทรงอุ้มบาตร 
 

ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ ฮอ 
ซอ ผอ่ ฮอ   หมายถึง พระโพธิสัตวส่์งมอบ ธารณีท่ียงัประโยชน์ในการปฏิบติั
ธรรม เพื่อโปรดมนุษยด์ว้ยความเมตตากรุณา แนะน าใหส้ัตวโ์ลกใหเ้ร่งปฏิบติัมรรค
ผลโดยเร็ว 
 
องค์พระโพธิสัตว์มุ่งให้สัตว์โลก ให้เร่ิมปฏิบัตมิรรคผลโดยเร็ว  
จะได้หลุดพ้นพร้อมกนั และพ้นจากความทุกข์ในทุคตทิั้ง  3  (โลภ โกรธ หลง) 
พทุธคุณนับว่าเป็นอมิตตา ไม่มีขอบเขต 
ไม่ว่าสัตว์ในสวรรค์ หรือ มนุษย์โลก ต้องตื่นตวัโดยเร็ว ปฏิบัติธรรมโดยเร็ว  
ช าระจิตใจให้สะอาดและปฏิบัติโดยรีบด่วน 
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ปางที่ 57 
สิด ทอ ย ีอี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระโพธิสัตว์แสดงกายเป็นทวยเทพจ านวนมหาศาล 

ต่างมาชุมนุมพร้อมกัน ณ แดนสุขาวดี 
 

ความหมายของพระคาถา สิด ทอ ยี อี 
สิด ทอ   หมายถึง   ความส าเร็จ 
ย ีอี    หมายถึง   ความวา่งเปล่า 
ทวยเทพเจ้าต่างได้รับความส าเร็จด้วยการปฏิบัตยิึดถือสุญญตาธรรม  
อนัเป็นความว่างเปล่า 
 
ทวยเทพต่างได้รับความส าเร็จสุญญตาธรรม  อนัเป็นความว่างเปล่า  
พทุธรรมน้ันกว้างใหญ่ไพศาล สามารถให้ประโยชน์แก่ทวยเทพ  
พระธารณ ีปรากฏเป็นเทพกาย  
เพือ่โปรดบรรดาเทพเจ้า บรรลุอนุตตรธรรมร่วมกนั 

 
 

 
 
 
 
 



115 
 

 

 



116 
 

 

ปางที่ 58 
สิด พนั ลา เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระอมิตภพทุธเจ้า กับพระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ และพระโพธิสัตว์อืน่ๆ 

ทรงแสดงในท่าก ายานของรูปมหายาน    
ทรงปรากฏเป็นรูปลักษณะของเทพนารี (เทพเทพ)ี 

 
ความหมายของพระคาถา สิด พนั ลา เย 
สิด พนั ลา เย   หมายถึง   พระโพธิสตัวโ์ปรดเหล่าเทพีเพื่อใหส้ าเร็จในธรรมท่ีมี   
                               อิสระอยา่งสมบูรณ์ 
 
องค์พระโพธิสัตว์ในธารณนีี ้เป็นรูปเทพ ี  

เทพคีอืสตทีี่ท าความดใีนโลกมนุษย์แล้วจุตมิาเกดิเป็นเทพ ี

เพือ่โปรดเทพเีหล่าน้ันให้หลุดพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิ   

ด้วยพระมหากรุณา จึงทรงได้ตรัสส่ังสอนธรรมกบับรรดาเทพ ีเพือ่ให้ปฏิบัติ      

พทุธธรรมอนับริสุทธ์ิ 
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ปางที่ 59 
ซอ ผ่อ ฮอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระอชานเถระ ทรงยนือุ้มบาตรชูขึน้สูงเสมอศีรษะ ใบหน้าดูอิม่  ยิม้แย้มหัวเราะ 

เป็นการบูชาก าลังใจ  เพือ่หวงัจะเพิม่ก าลังในการโปรดสัตว์ทั้งปวง  
 

ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ ฮอ 
ซอ ผอ่ ฮอ    หมายถึง  สภาวธรรมท่ีมีความสมบูรณ์  มีความเป็นอิสระ  
ไม่มีขอบเขตจ ากดั  
 
ประโยคนีเ้ป็นคาถาที่ช้ีให้เห็นว่า 
สรรพธรรม  อันเป็นสภาวธรรมที่มีความสมบูรณ์   
มีความเป็นอสิระ เป็นส่ิงที่ไม่มีเขตแดน ไม่มีขอบเขตใดจะขวางกั้นได้  
ต้องถือคุณธรรมเป็นฐานในการประกาศความยิง่ใหญ่ของพระธรรมมรรค 
ที่มีผลสุดลกึซ้ึง  ต้องถือคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน  
เพราะการไม่มีคุณธรรมกไ็ม่สามารถเข้าถึงธรรม 
ทรงโปรดด้วยความเมตตาและกรุณา  เพือ่ให้  โลกทั้ง 3(เทวโลก มนุษย์โลก ยมโลก) 
ที่ตั้งใน 10 ทิศ ต่างก็จะบรรลุพทุธธรรมได้ 
ตามความประสงค์ของพระพทุธเจ้า พระอริยะเจ้าและปราชญ์ทั้งหลาย  
เพือ่ประกอบในบุญทานตามความสามารถในฐานะของตนเอง 
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ปางที่ 60 
นอ ลา กนิ ซี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระครีิสาครปัญญาโพธิสัตว์  พระหัตถ์ทรงถือดาบทองค า    

ทรงโปรดพระอริยะเถระทางฝ่ายหินยาน 
 

ความหมายของพระคาถา นอ ลา กนิ ซี 
นอ ลา กิน ซี   หมายถึง พระโพธิสัตวโ์ปรดพระอริยะเถระฝ่ายมหายานโดยให้
เนน้ศึกษาธรรมฝ่ายมหายานเพื่อความส าเร็จ 
 
เป็นธรรมที่สอนฝ่ายมหายานธรรม ให้ออกจากหินยาน  
ขณะที่พระโพธิสัตว์แสดงคาถานี ้
ปรากฎเป็นรูปพระโพธิสัตว์   
เพือ่โปรดหินยานโดยเฉพาะ ให้ศึกษาธรรมของฝ่ายมหายาน 
เพือ่ ให้พบ ความส าเร็จด้วยความรัก ความเมตตากรุณา  
ช่วยปกปักรักษา คุ้มครองป้องกนัไม่ให้มีจิตเป็นอกุศลกรรม  
บรรลุผลส าเร็จในมรรคผลโพธิญาณ 
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ปางที่ 61 
ซอ ผ่อ ฮอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระจัณฑาลเถระ ทรงถือสัทอรรถธรรมอสังสกฤต  และทรงหาบงอบฟาง 

เพือ่โปรดสัตว์ทั้งหลาย 
 

ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ ฮอ 
ค าวา่  ซอ ผอ่ ฮอ   หมายถึง  ธารณีแห่งความเมตตากรุณา 
สรรพสัตว์ควรตืน่ตวัมาแสวงหาการบรรลุธรรมทางมหายาน  
อนัมีจุดมุ่งหมายที่พระโพธิธรรม 
 
ความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว์ตกัเตือนผู้มุ่งมั่นในหินยาน 
ให้รีบกลบัตวัอย่ายดึในทัศนะของตน ให้แสวงหามหายาน อนัส าเร็จพทุธรรม  
ควรเข้าใจว่าพระพทุธเจ้าประสูตมิาด้วยเหตุปัจจัยอนัยิง่ใหญ่ 
ไม่ถือเอาหินยานมาโปรดสัตว์ 
จะต้องตั้งตวัแสวงหาการบรรลุธรรมมหายานจะดกีว่า 
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ปางที่ 62 
มอ ลา นอ ลา 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระรัตนมุทรราชโพธิสัตว์  พระหัตถ์ทรงถือขวานทองค าด้ามยาว   

ทรงยนือยู่ระหว่างสรรพสัตว์ เพือ่ทดสอบจิตใจและการกระท าของสัตว์โลก 
 

ความหมายของพระคาถา มอ ลา นอ ลา 
 มอ ลา  หมายถึง   มโนรส – ความปรารถนา ความประสงค ์
 นอ ลา  หมายถึง  อนุตตรธรรม 
การปฏิบัตธิรรมอนัยิ่ง(อนุตตรธรรม)ส าเร็จพทุธธรรมสมดงัประสงค์ 
 
เทพเจ้าเบือ้งบนสวรรค์คดิถึงแผ่นดนิอันกว้างใหญ่   
ปฏิบัติธรรมอนัยิง่ใหญ่นี ้ล้วนที่จะได้พทุธธรรม 
อนัเป็นวชิรมโนรสอันมั่นคงแข็งกล้าไม่มีวนัเส่ือมโทรม 
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ปางที่ 63 
ซอ ผ่อ ฮอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระเกาซีลาเถระ สวมรองเท้าหญ้าท าด้วยต้นอ้อ 
ทรงเดนิอยู่บนผวิน า้ เปล่งสุรเสียงดังคลื่นทะเล 

 
ความหมายของพระคาถา  ซอ ผ่อ ฮอ 
ซอ ผอ่ ฮอ   หมายถึง  พระโพธิสัตวไ์ดเ้ปิดเผยอรรถธรรมอนัลึกซ้ึงของ 
                              มหามรรคน้ี  ปฏิบติัเพื่อมุ่งถึงสภาวะเดิมเท่านั้น  

 
พระโพธิสัตว์มุ่งเน้นให้คนปฏิบัตธิรรม 
อกีทั้งเปิดเผยหัวใจอันลกึซ้ึงของมหามรรคนี ้
ทั้งมุ่งปฏิบัตเิพือ่มุ่งถึงสภาวะเดมิเท่าน้ัน  
ขอให้ผู้ปฏิบัตศึิกษาธรรมด้วยความจริงใจ มีความมุมานะ ท าอย่างจริงจัง 
มีสตกิล้าหาญท าประโยชน์ให้กบัมวลชน  
หากเป็นกศุลธรรม ซ่ึงต้องท าด้วยความมานะพยายาม 
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ปางที่ 64 
สิด ลา เซง ออ หมก เค เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
เภสัชราชโพธิสัตว์ รักษาโรคร้ายต่าง ๆ เพือ่ให้สรรพสัตว์ได้มีความสุขสบาย 

เป็นการแสดงความรักของพระโพธิสัตว์ต่อหมู่ชนด้วยสงสารสัตว์โลกทั้งหลาย   
ที่ต้องทนทุกข์ทรมานความหลงผดิคดิทะเยอทะยานอยาก  

 ด้วยความโลภเข้ามาเกาะกนิจิตใจ  เท่ากบัว่าเกดิเป็นโรคร้ายเกิดขึน้ 
ดงัน้ันพระอริยะเพยีรรักษาโรคทางจิตให้มลายหายส้ิน 

 
ความหมายของพระคาถา สิด ลา เซง ออ หมก เค เย 
สิด ลา เซง        หมายถึง   การแสดงความรักของพระโพธิสัตวต่์อหมู่ชน   
ดว้ยสงสารสัตวโ์ลกทั้งหลาย  ท่ีตอ้งทนทุกขท์รมาน 
ออ หมก เค เย    หมายถึง  ความหลงผิดคิดทะเยอทะยานอยากดว้ยความโลภเขา้มา
เกาะกินจิตใจ  เท่ากบัวา่เกิดเป็นโรคร้ายเกิดข้ึน 
 
คาถาบทนี ้เป็นการแสดงความรักแก่หมู่ชนสรรพสัตว์โลกที่ต้องทนทุกข์ทรมาน  
คนเรามีโรคเพราะความหลงผดิ คดิผดิ  ความคดินีจ้ะเกดิขึน้ก็คอืเวลาที่เกดิโรค  
ดงัน้ันหมอที่ดรัีกษาโรคทางกายเหมือนกับท่านอริยะรักษาโรคทางจิต   
องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า สอนให้คนเรางดกเิลส   
พระพทุธเจ้าให้เราเพ่งจิต  เพราะถ้ารู้ว่าจิตของเรานีเ้ป็นส่ิงที่หาพบมิได้    
โรคทางจิตกจ็ะหายไป 
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ปางที่ 65 
ซอ ผ่อ ฮอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระสมบูรณ์โพธิสัตว์ พระหัตถ์ประณมดุจดอกบัว สวมเส้ือคลุมสีแดง 

ด้วยจิตอนัสมบูรณ์แจ่มใส  คอยอ านวยความสุขแก่สัตว์โลก 
 

ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ ฮอ 
ซอ ผ่อ ฮอ     หมายถึง    พระคาถาน้ีติดต่อกบัประโยคก่อน หมายถึงคนเรามีโรคทาง
จิตเป็นภยั มีธรรมเท่านั้นท่ีจะรักษาได ้
 
คนเรามีโรคทางจิตเป็นภัย มธีรรมเท่าน้ันที่จะรักษาได้ 
เป็นการกล่าวถึงสาเหตุที่มนุษย์มีโรคมากน้ัน  
ล้วนเกดิจากอวชิชากรรม คอื อารมณ์ต่างๆ และความโลภเป็นมูลเหตุของโรค   
เมื่อกระทบกบัภายนอกกเ็ป็นความเจ็บปวดทันที 
 และกลายเป็นโรคที่รักษามิได้ 
ดงัน้ัน ซ่ึงมหาธรรมมรรคนีม้าโปรดสัตว์โลก ด้วยความเมตตากรุณา  
ขอให้ชาวโลกปล่อยวางรูปกายภายนอก  เร่ิมลงมือปฏิบัติธรรม 
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ปางที่ 66 
ซอ ผ่อ หม่อ ฮอ ออ สิด ถ่อ เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระอุตรเภสัชโพธิสัตว์ พระหัตถ์ทรงถือกณุโฑบรรจุยา 

เพือ่โปรดรักษาโรคร้ายให้กบัสรรพสัตว์ทั้งปวง 
 

ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ หม่อ ฮอ ออ สิด ถ่อ เย 
ซอ ผอ่ หม่อ ฮอ    หมายถึง  สรรพสัตว ์มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั  

สามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิไดเ้หมือนกนั 
 ออ สิด ถ่อ เย       หมายถึง  สรรพสัตวร่์วมรับความสุขสบายทัว่ถึงกนั  
สรรพสัตว์ทุกประเภท มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั  สามารถได้รับความสุขและ
บรรลุพระสัมมาสัมโพธิได้เหมือนกนั 
 
เป็นคาถาที่พระโพธิสัตว์มีความเมตตากรุณาอนัล้นพ้น  สงสารสรรพสัตว์ 
จึงปรากฏเป็นกายต่างๆ 
อบรมส่ังสอน เพือ่ให้มีความส าเร็จในสัทธรรม 
บุคคลมีขันตธิรรมกจ็ะเข้าถึงธรรมด้วยด ี 
สามารถส าเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ไม่จ ากดั 
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ปางที่ 67 
ซอ ผ่อ ฮอ  

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระสารีบุตรเถระ  ประทับน่ังทรงกางพระสูตร 

เผยแผ่ช้ีให้เห็นพระสัทธรรมทั้งปวง  โปรดสัตว์ไปจุติในสุขาวดภูีมิ 
 

ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ ฮอ  
ซอ ผอ่ ฮอ     หมายถึง   ประโยคน้ีต่อเน่ืองจากประโยคก่อน เพื่อความส าเร็จในพทุธ
ภูมิ ในฝ่ายมหายานธรรม เป็นพระคาถาท่ีมีความเมตตากรุณาจิตอนัสูงสุด 
 
พระพทุธเจ้าและพระโพธิสัตว์ โปรดสัตว์ทุกพระองค์ เป็นความส าคญั 
เผยแพร่พระสัทธรรม(ธรรมที่ด ีธรรมที่แท้ ธรรมของคนด)ี  
โปรดสัตว์ไปจุติในสุขาวดภูีมิ 
ไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวติ เอาจิตของสรรพสัตว์มาเป็นจิตของตน  
เพราะสวรรค์ช่ืนชมการมีชีวติของสัตว์โลก   
ถ้าได้ท าเช่นนี ้กจ็ะท าให้บรรลุพทุธผล 
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ปางที่ 68 
เจ กดิ ลา ออ สิด ถ่อ เย 

 พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
แม่ทัพพยคัฆ์ค าราม   ทรงถือขวานทองค า    
ทรงตั้งจิตมุ่งมั่น  ออกปราบศัตรูหมู่มาร 

 
ความหมายของพระคาถา เจ กดิ ลา ออ สิด ถ่อ เย 
 เจ กิด ลา          หมายถึง   การใชว้ชัรจกัรปราบเหล่ามาร 
ออ สิด ถ่อ เย    หมายถึง   ความส าเร็จท่ีไม่มีส่ิงใดเทียบได ้
การใช้วชัรธรรมจักร ปราบเหล่ามารศัตรู เพือ่ความส าเร็จธรรม 
 
พระโพธิสัตว์ แผ่ความกรุณาโดยทั่วไป  
จึงปรากฏสมาธิธรรมให้สรรพสัตว์ได้รับความกรุณา 
แสงสว่างแห่งอสิระท าให้บรรดามารและความช่ัวหมดไป 
มารและความช่ัวเกดิจากจิตใจ  
พระพทุธเจ้าตรัสรู้ถึงความบริสุทธ์ิน้ัน  
คอืความไม่ยดึมั่นในธรรมใดๆ จึงมุ่งเข้าถึงตรัสรู้ภูมิได้ 
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ปางที่ 69 
ซอ ผ่อ ฮอ  

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
เทพมารราช ทรงแบกหอกทองค าด้ามยาว 

จาริกไปแนะน าส่ังสอนสัตว์โลก  ระงบัความเกลยีดชังซ่ึงกนัและกนั 
 

ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ ฮอ 
ซอ ผอ่ ฮอ  หมายถึง  ประโยคน้ีซ ้ ากบัปางท่ี  61 และปางท่ี 63 ,65,67,68 จะเห็นว่า
เป็นพระคาถาเดียวกนั   แต่มีความหมายต่างกนั  ถา้จะอ่านพระคาถาบทน้ีต่อเน่ือง
จากบทก่อน คือปางท่ี 68 หมายความวา่ สรรพสัตว์ส าเร็จในความบริสุทธ์ิได้น้ัน    
ต้องไม่ประกอบอกศุลกรรมทั้งหลาย  
 
สรรพสัตว์ส าเร็จในความบริสุทธ์ิได้น้ันต้องไม่ประกอบอกุศลกรรมทั้งหลาย   
อกีนัยหน่ึงคอื พระโพธิสัตว์ประกาศพระคาถาธรรมบทนี ้ 
ผู้ปฏิบัติแล้วไม่เพยีงแต่ลบล้างบาปกรรมทั้งยงัก าจัดมาร และบรรลุถึงพทุธภูมิได้ 
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ปางที่ 70 
ปอ ทอ มอ กดิ สิด ถ่อ เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระสัทคนธ์เทพโพธิสัตว์ ทรงยกกระถางธูปมโนรถ  

เพือ่คุ้มครองสัตว์โลก 
 

ความหมายของพระคาถา ปอ ทอ มอ กิด สิด ถ่อ เย 
ปอ ทอ       หมายถึง   ดอกบวัแดง 
มอ กิด       หมายถึง   ชนะ 
สิด ถ่อ เย   หมายถึง   มีผลส าเร็จหมดทั้งส้ิน 
พทุธธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีขอบเขต จะต้องปฏิบัตเิพือ่ได้รับความสุขร่วมกนั มีความ
สว่างแห่งปัญญา เป็นการย า้เตอืนให้ผู้คนที่ปฏิบัติธรรม จะต้องประกอบด้วย
สตปัิญญาเพือ่การหลุดพ้นละจากกเิลสกายจิตสะอาดดั่งดอกบัวแดง   
 
พทุธธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีขอบเขต จะต้องปฏิบัตจิึงจะรับความสุขได้ 
เป็นการย า้เตือนให้ผู้คนที่ปฏิบัตธิรรม  
จะต้องประกอบด้วยสตปัิญญาเพือ่การหลุดพ้นละจากกเิลส 
ประโยคนีเ้ป็นคาถาที่กล่าวถึง  
พระโพธิสัตว์ที่ประทับอยู่ ณ รัตนะปทุมอาสน์  ส่องแสงสว่าง  
แสงนีจ้ะเกดิประโยชน์มหาศาลหาอะไรเทียบเคยีงมิได้ 
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ปางที่ 71 
ซอ ผ่อ ฮอ 

 พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
เทพเจ้าโปรยดอกบัวจ านวน ๑,๐๐๐ กลบี   

เพือ่จะได้บรรลุส่ิงปรารถนาที่จะให้สัตว์โลกประสพแต่ความสุข 
 

ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ ฮอ 
ซอ ผ่อ ฮอ     หมายถึง   พระคาถาบทน้ี ต่อเน่ืองจากบทก่อน มีหมายถึงวา่มรรคผล
นั้นส าเร็จไดด้ว้ยตนเอง  ดว้ยการท่ีผูป้ฏิบติัไม่ยดึติดในทางใดทางหน่ึง   ปฏิบติัดว้ย
การพิจารณาหิริโอตตปัปะ 
 
พระโพธิสัตว์กล่าวว่า   
ผู้ปฏิบัติไม่ยดึในทางใดทางหน่ึง    
ปฏิบัตโิดยการพจิารณาพร้อมทั้งมีหิริโอตตปัปะ 
มรรคผลส าเร็จได้ด้วยตนเอง  ส าเร็จได้ด้วยการพจิารณาทุกขณะ  
จะต้องพจิารณาจิตของตน รักษาไว้ให้ได้ในทุกเหตุปัจจัย 
ไม่ให้วติกจิตเกดิขึน้ได้ 
นานเข้ากจ็ะส าเร็จผล 

 
 
 

 
 



143 
 

 



144 
 

 

ปางที่ 72 
นอ ลา กนิ ซี พนั เค ลา เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระปูรณเถระ  ทรงน่ังอุ้มบาตร 

ช่วยเหล่าสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง 
 

ความหมายของพระคาถา นอ ลา กนิ ซี พนั เค ลา เย 
นอ ลา กิน ซี     หมายถึง   รักษาไวด้ว้ยความเป็นภทัระ 
พนั เค ลา เย      หมายถึง   พระเถระเพง่โดยอิสระ 
การเป็นที่รักของผู้เจริญ การเป็นที่รักของพระอริยะ  
ความน่าหวัน่กลวัทั้งหลาย  จะถูกก าจัดให้ได้รับความสงบสุข  
 
พระโพธิสัตว์จะยืน่พระหัตถ์  มาก าจัดความน่าหวัน่กลวัทั้งหลาย   
ให้ได้รับความสงบสุข ความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว์   
จึงปรากฏเป็นธรรมกายทั่วสามโลกธาตุ  โปรดสัตว์ทั้งหลาย  
ให้เร่งรีบปฏิบัติธรรม เพือ่ให้หลุดพ้นจากสรรพภัยอันตราย   
บุคคลทั่วไปมักตกอยู่ในความหวาดกลวั  ถือส่ิงปลอมเป็นแท้  
พระพทุธองค์ได้สอนให้เราละลกัษณะต่าง ๆ  อนัเป็นส่ิงปลอมแปลง 
เพือ่ตวัเราไม่มีกายไม่มีใจ    กจ็ะง่ายต่อการที่จะส าเร็จมรรคผล 
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ปางที่ 73 
ซอ ผ่อ ฮอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระตาลาณี  เป็นพระราชบุตรขององค์พระโพธิสัตว์    

ทรงถือถาดใส่ผลไม้  เพือ่โปรดสัตว์ ให้ทานแก่สรรพสัตว์ 
 

ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ ฮอ 
ซอ ผ่อ ฮอ    หมายถึง   พระคาถาบทน้ีต่อเน่ืองจากบทก่อน หมายถึง  การปฏิบัติให้
ถือเอาสัมมาจิต และความมีสัจจะเป็นหลกั 
 
คนเราต้องไม่รับความทุกข์ยากหวาดกลวัน้ัน  
มีที่มาจากความคดิที่ไม่สะอาดบริสุทธ์ิ   
จึงเกดิความหวาดกลัวไม่สงบ   
เพราะพืน้ฐานการปฏิบัติธรรมส าเร็จด้วยความคดิความรู้ส านึก 
ชาวโลกที่ไม่เข้าถึงจึงน่าสงสารยิง่นัก 
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ปางที่ 74 
มอ พอ ล ีเซง กติ ลา เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระสมาธิฌานโพธิสัตว์ ทรงน่ังขัดสมาธิบนจักร พระหัตถ์ทรงถือโคมไฟรัตนะ 

ส่องแสงไปทั่วโลกธาตุและพระธรรมธาตุ 
 

ความหมายของพระคาถา มอ พอ ล ีเซง กติ ลา เย 
มอ พอ ลี เซง   หมายถึง    ผูก้ลา้หาญ 
กิต ลา เย         หมายถึง    สภาวะเดิม 
การปฏิบัติธรรมอาศัยสภาวะแห่งเมตตาธรรม   ฉะน้ันหากจิตที่ตั้งอยู่ในอกุศลย่อม
เป็นการยากที่จะส าเร็จพระอนุตตรธรรมได้ 
 
พระคาถานีก้ล่าวถึง พระโพธิสัตว์  พระมหาเมตตากรุณา    
ปรากฏเป็นพนักร พนัเนตร ส่องทั่วธรรมธาตุ  
เราต้องพึง่พงิการน าของพระพทุธเจ้า  ไม่เกดิความหวัน่ไหวทางจิตกาย 
กจ็ะไม่สะเทือนเมื่อประสบกบัวสัิยดหีรือร้าย   กส็ามารถเป็นอยู่ได้ด้วยความสบาย 
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ปางที่ 75 
ซอ ผ่อ ฮอ 

 พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระมหากสัสปเถระเจ้า พระหัตถ์ซ้ายทรงถือลูกประค า   พระหัตถ์ขวาทรงถือไม้เท้า 

ทรงเที่ยวแนะน าค าส่ังสอนให้สรรพสัตว์  ได้ปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจจริง 
 

ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ ฮอ 
ซอ ผอ่ ฮอ     หมายถึง   ความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตวเ์พื่อโปรดเหล่าสรรพ
สัตวท์ั้งปวงใหไ้ดรั้บพระสัมมาสัมโพธิเห็นหลกัชยั เป็นการรวมเอาพระคาถาทั้งหมด
แห่งมหากรุณาธารณีสูตร มาไวค้รบถว้น 
 
เป็นการรวมความเอาพระคาถาทั้งหมด 
แห่งมหากรุณาธารณีสูตรมาไว้ในประโยคนี ้  
มีนัยบ่งบอกถึงความเมตตากรุณาของพระมหาโพธิสัตว์   
เพือ่โปรดเหล่าสรรพสัตว์ให้ได้รับหิตานุหิตประโยชน์(ประโยชน์เกือ้กูลน้อยใหญ่)  
มีพระสัมมาสัมโพธิเป็นหลกัชัย 
ทรงเที่ยวแนะน าส่ังสอนให้สรรพสัตว์   
ได้ปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจจริง 
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ปางที่ 76 
น า มอ ห่อ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่  เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
อากาศครรภ์โพธิสัตว์ ทรงประทับน่ังอยู่บนอาสน์หินศิลา 

พระหัตถ์ขวาทรงวางไว้บนอาสนะ  พระหัตถ์ซ้ายทรงถือดอกไม้ 
 

ความหมายของพระคาถา น า มอ ห่อ ลา ตนั นอ ตอ ลา เหย่  เย 
น า มอ ห่อ ลา ตนั นอ ตอ ลา เหย ่ เย     หมายถึง  อยา่ปล่อยเวลาใหเ้สียโอกาสให้
หมัน่ตั้งใจปฏิบติัธรรม 
 
เพือ่การส่ังสอนตักเตือนให้มวลสัตว์โลก   
จงมั่นคงในศรัทธาวิริยะกล้าหาญอดทนขยนัหมั่นเพยีรในการปฏิบัติพระธรรม 
พระโพธิสัตว์ได้ย า้เตือนผู้สวดท่องมนต์บทนี ้  
ต้องพยายามควบคุมกายใจ  ไม่ให้ลื่นไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบ    
โน้มน าฌานสมาธิเพ่งพจิารณาการเกดิการดบั  
พจิารณาบุคคลที่ถือเอาพทุธะเป็นสรณะ แต่ไม่ยอมเพ่งตถาธรรม   
เพยีงแต่กนิเจ  ระลกึถึงพระพทุธเจ้าเป็นที่น่าสงสารมาก 
ความประสงค์ที่พระโพธิสัตว์ได้ย า้ถึงมนต์นี ้  
เพือ่แจ้งว่าการปฏิบัติมีทางที่ไปได้โดยเร็ว   
เราจงอย่าละเสียซ่ึงโอกาสต้องตั้งใจปฏิบัติจริง 
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ปางที่ 77 
น า มอ ออ ล ีเย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทรงประทับน่ังขัดสมาธิบนคนัธหัตถ์ 

ทรงร้อยรัตนะเพือ่ให้สัตว์โลก  ได้รู้เห็น  ได้เพยีรพยายามในการปฏิบัติ 
เพือ่การบรรลุธรรมได้อย่างสมบูรณ์ 

 
ความหมายของพระคาถา น า มอ ออ ลี เย 
น า มอ ออ ลี เย หมายถึง   คาถาบทน้ีเป็นการนอบนอ้มสรรเสริญพระอริยะ และกล่าว
ย  ้าถึงการปฏิบติัธรรม ตอ้งละความเป็นตวัตนของเรา จึงจะสามารถ ไม่ใหเ้กิดความ
นึกคิดได ้
 
คาถาบทนีเ้ป็นสาธยายมนต์สรรเสริญพระอริยะ และกล่าวย า้ถึง 
การปฏิบัติธรรมต้องละความเป็นตัวตน บุคคล  เรา-เขา  
จึงจะสามารถไม่ให้เกดิความนึกคดิอันเป็นบ่อเกดิแห่งความทุกข์ได้   
ความนึกคดิติดยดึไม่เกดิ  ความเข้าใจถึงธรรมกจ็ะเป็นที่หวงัได้ 
ธรรมบทนีเ้ป็นการย า้ให้เร่งรีบสวดท่องธารณี   
มีความตื่นตัวโดยเร็ว  แก้ความผดิแล้วตั้งต้นใหม่ 
เสาะแสวงหาพระธรรมรักษาโรคทางจิตกวาดล้างความหลงผิด 
ถ้าสามารถระลกึถึงพระธรรมอยู่เนืองๆ ไม่ว่าในกริิยาใด เสมอต้นเสมอปลาย   
กระทั่งบรรลุในความไม่มีตวัตน  ความนึกคดิไม่โปร่งสบายเข้าถึงธรรมกไ็ม่มีหวงั 
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ปางที่ 78 
ผ่อ ลู กิต ตี 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
มัญชูศรีโพธิสัตว์ ประทับน่ังบนหลังสิงหอาสน์   พระหัตถ์ช้ีขึน้ฟ้า 

เพือ่ส่ังสอนให้สรรพสัตว์เข้าถึงธรรม 
 

ความหมายของพระคาถา ผ่อ ลู กติ ตี 
ผอ่ ล ูกิต ตี หมายถึง  พระสัทธรรมไม่มีความส้ินสุด  บรรดาผูป้ฏิบติัยอ่มมีความ
บริสุทธ์ิ  สามารถไปจุติยงัสุขาวดีภูมิ 
 
ประโยคนีเ้ป็นคาถาที่โพธิสัตว์ย า้ถึงความลึกซ้ึงของมนต์  
พระสัทธรรมไม่มีความส้ินสุด   
บรรดาผู้ปฏิบัตธิรรม ย่อมมีความบริสุทธ์ิเป็นเคร่ืองอยู่น าทางสู่แดนสุขาวดี   
มีการเกดิย่อมต้องมีการตาย   มีชนะกย่็อมมีความพ่ายแพ้   
แต่ชาวโลกผู้ตกอยู่ภายใต้อวชิชา 
กลบัยนิดีต่อการเกิด   เกลยีดชังความตาย  
แต่ท้ายที่สุดก็ต้องมีการตายอยู่น่ันเอง 
ฉะน้ันถ้าหากต้องการให้รอดพ้นจากความตายมีอายุยนืยาว  
จะต้อง ค้นหาความเป็น ในความตาย ให้ได้เสียก่อน 
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ปางที่ 79 
ซอ พนั ลา เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ได้ทรงแสดงกริิยาอาการบรรยายให้เห็น 
พระองค์ก าลงัปลดประสาทตาที่รับรูป รับรู้มองเห็น 

ทรงประทับน่ังบนดอกบัวทองพนักลบี 
 
ความหมายของพระคาถา ซอ พนั ลา เย 
 
ซอ พนั ลา เย         หมายถึง   ผูป้ฏิบติัตอ้งการส าเร็จเป็นธรรมกายอนับริสุทธ์ิได้
โดยเร็วกวา่ปกติ จะตอ้งช าระประสาททางตาใหส้ะอาดเสียก่อน เพื่อเป็นอุบายให้
สรรพสัตวล์ะประสาทตาและรูปภายนอก  เพื่อการมองเห็นธรรมวิสัยอนัเป็นอนุต
ตระ(ดวงตาเห็นธรรม) ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
เพือ่แนะน าชักชวนให้สัตว์โลก   ลดละประสาทตาและรูปภายนอก อันเป็นความหลง
ผดิ   ต้องให้มองเห็นในสภาวะแห่งตน  เข้าใจในจิตภายในตนอย่างแท้จริงประโยคนี้
เป็นการแนะให้เห็นถึงมหามรรคโดยตรง  ให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีทางจะแสวงหาได้ไม่
หลงเข้าที่ผดิ 
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การปฏิบัติธรรมจ าเป็นต้องปิดทวารทั้งหก   
ก าจัดประสาทตาด้วยใจ ไม่ยดึติดไปตามภาพน้ันๆ ที่ตามองเห็นและรับรู้ในส่ิงที่จะ
เกดิเป็นบาปกรรมเพราะรูปขึน้มาได้อกี  
ผู้ปฏิบัตทิั้งหลายจงรับรู้ไว้ด้วยเถิดว่า   
ตาเป็นมารอย่างร้ายกาจ ที่คอยขัดขวางการเข้าถึงพระธรรม   
จ าเป็นต้องก าจัดประสาทตาเพราะตาเป็นมารที่ขัดขวางการเข้าถึงธรรม  
จงระลกึถึงธรรมไว้ในใจเสมอ เหมือนเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ   
 
หากมุ่งเข้าสู่สุขาวดภูีมิ ต้องละประสาทตาให้หมดไปจากการสัมผสัรับรู้   
จะได้ไม่เป็นมารคอยขัดขวางความส าเร็จอกีต่อไป   
ผู้ปฏิบัติต้องส ารวม ตาเห็นรูป ไม่ปรุงแต่งไปตามรูปที่มองเห็น 
รู้ถึงความปลอมแปลงหลอกลวงของรูปจากประสาทตาสัมผสั  
ให้มองเป็นเพยีงส่ิงไม่ยัง่ยนื  
รู้ถึงสภาวะซ่ึงรากมูลของสภาวะน้ันเป็นสูญ   
เพือ่เป็นไปในการเข้าสู่ความบริสุทธ์ิ  
เป็นธรรมชาตขิองสภาวะเดมิของตนมีความเป็นสูญ   
สู่ทางส าเร็จมรรคผลได้  
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ปางที่ 80 
ซอ ผ่อ ฮอ 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ได้ทรงแสดงกริิยาอาการ 
บรรยายให้เห็นถึงประสาทหู  วพิากษ์ถึงเสียงเป็นภัย 

ทรงวางแขนสีทองค าลงมาเบือ้งล่าง เพือ่ช้ีแนะส่ังสอนให้สัตว์โลกทั้งปวง 
โดยให้เหล่าสัตว์ละประสาทหู ได้ฟังความสูญแห่งสภาวะตน 

 
ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ ฮอ 
ซอ ผอ่ ฮอ         หมายถึง   เป็นพระคาถาน้ีต่อเน่ืองจากประโยคก่อน มีความหมาย
วา่   ถึงแมจ้ะละประสาทตาแลว้ประสาทหูกเ็ป็นท่ีขดัขอ้งกีดขวาง จึงตอ้งละเช่นกนั 
 
จงปฏิบัติธรรมด้วยการส ารวมหูฟังเสียง ไม่ปรุงแต่งไปตามเสียงที่ได้ยนิ รู้ถึงสภาวะ
ซ่ึงรากมูลของสภาวะน้ันเป็นสูญ  เพือ่เป็นไปในการเข้าสู่ความบริสุทธ์ิ เป็นธรรมชาติ
ของสภาวะเดมิ  
รู้ถึงความปลอมแปลงหลอกลวงของกลิน่สัมผสั ให้มองเป็นเพยีงส่ิงไม่ยัง่ยนื   
แล้วในที่สุดกจ็ะสามารถเข้าถึงสภาวะเดมิของตนมีความเป็นสูญ สู่ทางส าเร็จมรรค
ผลได้ ละประสาทหู จากเสียงที่ไม่ใช่ความเป็นจริง  เพือ่การฟังแต่เสียงจริง  ความ
สูญแห่งสภาวะของตน 
ฉะน้ันความส าเร็จในวสัิยที่เป็นอนุตตระได้  เพราะถ้าประสาทไม่บริสุทธ์ิกไ็ม่มีทางที่
จะบรรลุมรรคผลได้ เราต้องท าให้ประสาทหู ประสาทตาสะอาดไม่หวัน่ไหว  ตาม
ภาวะสัมผสัที่มากระทบการปฏิบัติต้องให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วาตุ  4  ขันธ์  5  ก็
จะสะอาดเองไม่ดบัสูญและสมบูรณ์ในความเป็นธาตุที่แท้จริง 
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ปางที่ 81 

งนั สิต ตนิ ตู 
พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ได้ทรงแสดงกริิยาอาการบรรยายให้สรรพสัตว์ได้

มองเห็น  พระกริิยาอาการชูนิว้มือทั้งห้า ความแปลกปลอมที่แปลงปลอม 
ในการดมกลิน่ต่างๆ ของประสาทสัมผสัทางจมูก ซ่ึงฐานเดมิสภาวะเป็นศูนย์ 

 
ความหมายของพระคาถา งนั สิต ตนิ ตู 
งนั               หมายถึง การน าใหเ้กิด เป็นปฐมบทแห่งธารณี 
สิต ติน ตู    หมายถึง ความส าเร็จของธาตุแห่งตน เป็นจุดศนูยร์วมของการปฏิบติั
ธรรม  คือการปฏิบติัธรรมจะตอ้งละการดมของจมูก  จึงจะเขา้ถึงความบริสุทธ์ิ 
มนต์พระคาถาบทนี ้ เมื่อรวมเข้าด้วยกนั ย่อมหมายถึง การปฏิบัตดูิลมหายใจ เข้า-
ออกในทุกขณะจิตการปฏิบัตจิะต้องมีจิตสงบ ให้การหายใจสม ่าเสมอจากหยาบถึง
ละเอยีด  ด้วยความเป็นสมาธิสงบน่ิงอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  จนกระทั่งไม่รู้สึกว่ามี
ลมหายใจ 
 
เพือ่ให้สรรพสัตว์เห็นความปลอมแปลง 
ในการดมกลิน่ของประสาทสัมผสัทางจมูก ซ่ึงมาจากภายนอก 
ส ารวมจมูกดมกลิน่ ไม่ปรุงแต่งไปตามที่จมูกดม รู้ถึงสภาวะซ่ึงรากมูลของสภาวะ
น้ันเป็นสูญเพือ่เป็นไปในการเข้าสู่ความบริสุทธ์ิ เป็นธรรมชาติของสภาวะเดมิ  
รู้ถึงความปลอมแปลงหลอกลวงของกลิน่สัมผสั ให้มองเป็นเพยีงส่ิงไม่ยัง่ยนื   แล้วใน
ที่สุดกจ็ะสามารถเข้าถึงสภาวะเดมิของตนมีความเป็นสูญ  สู่ทางส าเร็จมรรคผลได้  
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ปางที่ 82 
มัน ตอ ลา 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ได้ทรงแสดงกริิยาอาการบรรยาย  
เร่ือง ลิน้ เพือ่ปล่อยละสัมผสัในการลิม้รสชาตต่ิาง ๆ รูปลกัษณะปรากฏให้เห็น 

พระกริิยาอาการรูปชูพระหัตถ์ เพือ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมองเห็นเป็นการประกาศว่า 
ให้ละการลิม้รสด้วยลิน้ที่สัมผสัตดิใจ  ให้มองเป็นเพยีงส่ิงไม่ยัง่ยนืเป็นศูนย์  

แล้วในที่สุดกจ็ะสามารถเข้าสู่ทางส าเร็จมรรคผลได้ 
 

ความหมายของพระคาถา มัน ตอ ลา 
 มนั ตอ ลา     หมายถึง   ผูป้ฏิบติัตอ้งปล่อยละล้ินประสาท เพื่อตดักิเลสท่ีตอ้งล้ิม
ลองรสชาติอยูต่ลอดเวลา  ตอ้งขจดัการติดใจในการล้ิมรส อยา่ใหเ้ขา้มาสัมผสักบัล้ิน  
จิตใจจึงจะมีสะอาดบริสุทธ์ิ 
 
พระโพธิสัตว์ บรรยาย เร่ืองลิน้ประสาทไปชิมรส เพือ่ปล่อยละสัมผสัในการลิม้
รสชาติต่างๆ   เพือ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมอง เห็นเป็นการประกาศว่า  
ให้ละการลิม้รสด้วยลิน้ที่สัมผสัตดิใจ รู้ถึงว่าเป็นการปลอมแปลง  
ประสาทสัมผสัในการลิม้รสชาตต่ิางๆ  จะท าให้จิตใจไขว้เขวติดใจเกดิกเิลสตามมา
จะต้องตัดปัญหาในด้านของรสที่ลิน้ได้ไปเที่ยวสัมผสัเข้าเที่ยวไปชิมตลอดเวลา  
ส ารวมลิน้รับรส ไม่ปรุงแต่งไปตามรสที่ลิน้รับ  รู้ถึงสภาวะซ่ึงรากมูลของสภาวะน้ัน
เป็นสูญ เพือ่เป็นไปในการเข้าสู่ความบริสุทธ์ิ เป็นธรรมชาตขิองสภาวะเดมิ  
รู้ถึงความปลอมแปลงหลอกลวงของรสสัมผสั ให้มองเป็นเพยีงส่ิงไม่ยัง่ยนืเป็นสูญ   
แล้วในที่สุดกจ็ะสามารถเข้าถึงสภาวะของตนมีความเป็นสูญ ทางส าเร็จมรรคผลได้  
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ปางที่ 83 
 ปัด ถ่อ เย 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระโพธิสัตว์ปางถือบาตร บรรยายถึงความหลงในกายสัมผสั  เกดิความโลภมักมาก
ในการสัมผสัร่างกาย  สอนให้สรรพสัตว์ละจากกายสัมผสั  ให้เห็นว่ารูปกายและเรือน

ร่างที่จริงแล้วน้ันเป็นส่ิงที่หลอกลวงใจ  เป็นภาพลวงตาทั้งส้ิน 
 
ความหมายของพระคาถา ปัด ถ่อ เย 
ปัด ถ่อ เย     หมายถึง ความตอ้งใจ ถกูใจและมีความตอ้งการท่ีหมายถึงร่างกายเป็น
เหตุมูลฐานแห่งความทุกข ์ เม่ือไม่มีร่างกายน้ีแลว้  สามารถเขา้ถึงธรรมได ้
 
พระโพธิสัตว์ทรงช้ีเหตุและได้บรรยายให้สรรพสัตว์โลกเกีย่วกับความหลงในกาย
ประสาทและกายสัมผสั  ถึงเกดิเป็นความโลภมักมากในการสัมผสัแตะต้องร่างกาย  
เพือ่สอนให้สรรพสัตว์ละจากกายประสาทและกายสัมผสั  ส ารวมกายถูกต้องสัมผสั  
ไม่ปรุงแต่งไปตามที่ร่างกายถูกต้องสัมผัส  ให้เห็นว่ารูปกายและเรือนร่างที่จริงแล้ว
น้ันเป็นส่ิงที่หลอกลวงใจ  เป็นภาพลวงตาทั้งน้ัน 
คาถาบทนี ้ เป็นความกรุณาของพระโพธิสัตว์ 
ช้ีให้สรรพสัตว์รีบหลีกหนีจากความหลงร่างกายน้ัน 
ที่จริงเป็นภาพลวง  เป็นการผสมของดนิน า้ลมไฟ   ไม่มีตัวตนที่แท้จริง   
เป็นเพยีงสภาวะแห่งตนของธาตุ 4   ขันธ์ทั้ง 5  
ในความไม่มีตวัตนที่แท้จริง  สภาวะแห่งตนเป็นสูญ  
เพือ่ท าจิตให้สงบน่ิงกบัสภาวะน้ัน ผู้ปฏิบัตคิวรสังวรให้มาก 
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ปางที่ 84 
ซอ ผ่อ ฮอ 
Suo Po He 

พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ ปรากฏพระวรกายเป็นรูป 
พระโพธิสัตว์ทรงเหาะในกลางอากาศ ส่วนพระหัตถ์ทรงถือ   ธวชัด้ามยาว   

ทรงเหาะไปเพือ่แนะน าส่ังสอนธรรม  มีเนือ้หาสาระเข้าใจง่ายในเร่ืองของจิตให้
มองเห็นในสภาวะไม่ใช่ตัวตน  ว่าอะไรจริงและไม่จริง  เมื่อจิตสัมผสั ก าหนดรับรู้
เข้าถึงสภาวะแห่งตน  จึงมองทุกส่ิงเป็นสูญ พระองค์ทรงมีจิตใจเมตตากรุณาอย่าง

เป่ียมล้น  ในการช่วยช้ีทางสว่างพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง 
 

ความหมายของพระคาถา ซอ ผ่อ ฮอ 
ซอ ผอ่ ฮอ   หมายถึง  จบแลว้โดยบริบูรณ์ 
ธรรมเหล่าใดจะส าเร็จไดด้ว้ยอาศยัใจเป็นประธาน  จงเวน้จากการท าบาป  เร่งบ าเพญ็
กุศล ช าระจิตใหส้ะอาดหมดจด น่ีคือพระธรรมของพระพทุธเจา้ทั้งหลาย 
 
ให้มองเห็นในสภาวะไม่ใช่ตัวตน  ว่าอะไรจริงและไม่จริง   
เมื่อจิตสัมผสั  ก าหนดรับรู้เข้าถึงสภาวะแห่งตน  
จึงมองทุกส่ิงเป็นสูญ  
พระองค์ทรงมีจิตใจเมตตากรุณาอย่างเป่ียมล้น 
ในการช่วยช้ีทางสว่างพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง  
เป็นคาถาอนัศักสิทธ์ิ  ทรงมีอานุภาพในการท าจิตใจให้สะอาด  
สอนให้เรารู้ระบบของจิต 
สอนให้เรารู้ว่าต้องมีจิตจดจ่ออยู่กบัธรรมตลอดเวลา   
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ถ้าผู้ปฏิบัตสิ ารวมใจรับรู้อารมณ์  
ไม่ยดึมั่นถือมั่น ไม่ปรุงแต่งให้เกดิอารมณ์ใดๆ ที่ใจรับรู้  
รวมเรียกว่า ส ารวมอนิทรีย์ 6  ให้ ตา หู จมูก ลิน้ กายและใจบริสุทธ์ิ   
กจ็ะสามารถข้ามห่วงทุกข์ทั้งมวลโดยปลอดภัย    
บรรลุเป็นโพธิสัตว์อันบริสุทธ์ิ 
เพราะคาถาของพระพทุธเจ้า  พระองค์ตรัสว่า  
 เว้นจากการท าบาป  บ าเพญ็สรรพกุศล  ช าระจิตให้สะอาดหมดจด   
ความสะอาดจะต้องเร่ิมจากในใจ   
ฉะน้ันเร่ิมด้วยความสัตย์จริง  จบลงด้วยความสัตย์จริง   
น่ีคอืพระธรรมของพระพทุธเจ้าทั้งหลาย   
ทรงใช้ส่ังสอน  ก้าวพ้นทุกข์  สู่แดนสงบยิง่ด้วยธรรม   
ต้องค้นหาในความเกิดให้บังเกดิขึน้มาจากความแตกดบั   
ค้นหาในความชนะให้เกดิขึน้ในความพ่ายแพ้    
ค้นหาความสุขให้เกิดขึน้มาจากความทุกข์   
ค้นหาความสบายให้เกดิขึน้มาจากความล าบาก   
เพยีงเท่านีก้ส็ามารถส าเร็จในคุณธรรมทั้งหมด   
ไม่กงัวลในการเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย   
เป็นหนทางก้าวเข้าถึงความจริง 
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มหากรุณาธารณสูีตรและมนต์มหากรุณาธารณ ี
 

มหากรุณาธารณ ี(สันสกฤต: महा करुणा धारनी, จนี: 大悲咒: ธารณว่ีา

ด้วยความกรุณาอนัยิง่ใหญ่) หรือ นิลกณัฐธารณ ี(สันสกฤต: नीलकण्ठ धारनी : 
ธารณว่ีาด้วยพระผู้มีศอสีนิล) เป็นช่ือบทสวด (ธารณ)ี ส าคญัในพระพุทธศาสนามหายาน 
เป็นธารณปีระจ าองค์พระอวโลกเิตศวร ปางสหัสภุชสหัสเนตร (พนัหัตถ์พนัเนตร) ใน

ภาษาจนีเรียกธารณนีีว่้า ไต่ปุ่ยจิว่ (จนี: 大悲咒; พนิอนิ: Dàbēi zhòu; "ต้าเปย
โจ้ว" ตามส าเนียงจนีกลาง) มต้ีนก าเนิดจากพระสูตรมหายานภาษาสันสกฤตของอนิเดยี พระ
ภควธรรมเถระชาวอนิเดยีน าเข้าไปแปลในประเทศจนีสมัยราชวงศ์ถงั และมีฉบับแปลเป็น
ภาษาทิเบตด้วย 
 

มหากรุณาธารณเีป็นมนตร์อนัเกดิจากความเมตตากรุณาอนัยิง่ใหญ่ของพระอวโลกเิต
ศวร ทีม่ีต่อสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ในโลก ในคมัภร์ีกล่าวว่าธารณนีีม้ีช่ือต่าง ๆ กนั เช่น มหาไว
ปุลยสัมปุรณธารณ,ี อกญิจนมหากรุณาธารณ,ี อายุวฒันธารณ,ี วกิรมอุตตรภูมิธารณ,ี 

มโนมยัอศิวรธารณ ีเป็นต้น อกัษรหน่ึงตวัและประโยคหน่ึงในบทธารณมีนตร์นี ้ล้วนขยาย
เป็นอรรถธรรม อนัจะน าเข้าถงึพระสัมมาสัมโพธิญาณในประเทศไทยธารณสูีตรฉบับนีไ้ด้
แปลโดยหลวงจนีคณาจนีพรต (เยน็บุญ) เจ้าอาวาสวดัทิพย์วารีวหิาร แขวงบ้านหม้อ เขตพระ
นคร กรุงเทพ ในคมัภร์ีสันสกฤตของมหายานคอืคมัภร์ี "สหัสภุชสหัสเนตรอวโลกเิตศวรโพธิ
สัตวไวปุลยสัมปุรณอกญิจนมหากรุณาจติธารณสูีตรมหากรุณามนตระ" น าเข้าไปแปลในจนี
โดยพระภควธรรม ชาวอนิเดยี ในสมัยราชวงศ์ถงั ได้กล่าวถงึบทสวดธารณแีห่งพระโพธิสัตว์
อวโลกเิตศวร คอื มหากรุณาหฤทัยธารณ ีอนัจะยงัอานิสงส์ความศักดิ์สิทธ์ิให้บังเกดิขึน้แก่ผู้
สวดนานัปการ 
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เนือ้หากล่าวถงึเมื่อคร้ังที่พระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โปตาลกะ
บรรพต ในกาลน้ัน พระอวโลกเิตศวรโพธิสัตว์ได้ขอพุทธานุญาตแสดงธารณมีนตร์อนั
ศักดิ์สิทธ์ิไว้ เพือ่เป็นทีพ่ึง่แก่สรรพสัตว์ ซ่ึงธารณนีีย้้อนไปในคร้ังกาลสมัยของพระพุทธเจ้า
นามว่าพระสหัสประภาศานตสิถติยตถาคต พระพุทธเจ้าพระองค์น้ันได้ตรัสธารณนีีแ้ก่
พระอวโลกเิตศวร และตรัสว่า "สาธุ บุรุษ เมื่อเธอได้หฤทยัธารณนีี ้จงสร้างประโยชน์สุข
ส าราญแก่สัตว์ทั้งหลายในกษายกลัป์แห่งอนาคตกาลโดยทั่วถงึ" ตามเนือ้ความของพระสูตร
ได้กล่าวว่า ในขณะน้ัน เมื่อพระอวโลกเิตศวรโพธิสัตว์ได้สดบัมนตร์นีแ้ล้ว กไ็ด้บรรลุถงึภูมทิี่ 
8 แห่งพระโพธิสัตว์เจ้า จงึได้ตั้งปณธิานว่า "ในอนาคตกาล หากข้าพเจ้าสามารถยงั
ประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ได้ ขอให้ข้าพเจ้ามีพนัเนตรพนัหัตถ์ในบัดดล" 
 

เมื่อท่านตั้งปณธิานดงันีแ้ล้ว พลนักบ็ังเกดิมีพนัหัตถ์พนัเนตรขึน้ทนัที และเพลาน้ัน
พืน้มหาพสุธาดลทั่วทศทิศกไ็หวสะเทือนเลือ่นลัน่ พระพุทธเจ้าทั้งปวงในทศทศิกเ็ปล่งแสง
โอภาสเรืองรองมาต้องวรกายแห่งพระโพธิสัตว์ และฉายรัศมีไปยงัโลกธาตุต่าง ๆ อย่าง
ปราศจากขอบเขต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า เน่ืองจากปณธิานอนั
ยิง่ใหญ่ของพระโพธิสัตว์ หากเหล่ามนุษย์และทวยเทพตั้งจติสวดธารณมีนตร์นีค้นืละ 7 จบ 
กจ็ะดบัมหันตโทษจ านวนร้อยพนัหมื่นล้านกลัป์ได้ หากเหล่ามนุษย์ทวยเทพสวดคาถามหา
กรุณาธารณนีี ้เมื่อใกล้ชีวติดบั พระพุทธเจ้าทั้ง 10 ทิศจะยืน่พระกรมารับให้ไปอบุัตใินพุทธ
เกษตรทุกแห่งในพระสูตรกล่าวว่า ผู้ที่ตั้งใจสวดมหากรุณามนตร์นีด้้วยจติศรัทธาตั้งมั่น จะ
ประกอบด้วยอานิสงส์ดงันี ้
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อานิสงส์ของการสวดธารณีสูตร 
 

ในพระสูตรกล่าวว่า ผู้ที่ตั้งใจสวดมหากรุณามนตร์นีด้้วยจติศรัทธาตั้งมั่น จะประกอบด้วย
อานิสงส์เป็นกศุล ๑๕ ประการคอื 
๑.ทีท่ี่เกดิจะพบแต่กศุล ๕ ประการ 
๒.ได้เกดิในประเทศกศุล 
๓.พบแต่ยามด ี
๔.พบแต่มติรด ี
๕.ร่างกายประกอบด้วยอนิทรีย์พร้อมมูล 
๖.จติเป็นธรรมโดยสมบูรณ์ 
๗.ไม่ผดิศีล 
๘.ญาตบิริวารมีความกตญัญู ปรองดองกนั มสีามัคคกีนั 
๙.ทรัพย์สมบัต ิโภคทรัพย์มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
๑๐.มีผู้เคารพและให้ความช่วยเหลอืเสมอ 
๑๑.ทรัพย์สินทีม่ีอยู่ไม่มีใครมาปล้นชิง 
๑๒.คดิปรารถนาส่ิงใดจะได้สมความปรารถนา 
๑๓.ทวยเทพ นาค ให้ความปกปักรักษาอยู่ทุกเมื่อ 
๑๔.เกดิในที่ทีไ่ด้เฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า 
๑๕.สามารถเข้าถงึอรรถแห่งพระธรรมที่ได้สดบั 
  
 
 
 
 

https://84awatarn.wordpress.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c/
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นอกจากนีย้งัมีอานิสงส์ท าให้ไม่ต้องทุกขมรณะด้วยเหตุ ๑๕ ประการ คอื  
๑.ไม่ต้องมรณะด้วยความอดอยากข้นแค้น 
๒.ไม่ต้องมรณะด้วยการใส่ขือ่คา กกัขงั และเฆีย่นโบย 
๓.ไม่ต้องมรณะด้วยศัตรูจองเวร 
๔.ไม่ต้องมรณะด้วยการศึกสงคราม 
๕.ไม่ต้องมรณะด้วยสัตว์ขบกนิ 
๖.ไม่ต้องมรณะด้วยงูพษิ แมลงป่อง 
๗.ไม่ต้องมรณะด้วยการจมน า้ ไฟไหม้ 
๘.ไม่ต้องมรณะด้วยยาพษิ 
๙.ไม่ต้องมรณะด้วยแมลงร้ายขบกดั 
๑๐.ไม่มรณะด้วยจติใจว้าวุ่น เป็นบ้า 
๑๑.ไม่มรณะด้วยตกจากภูเขา ต้นไม้ และหน้าผาสูง 
๑๒.ไม่ต้องมรณะด้วยการสาปแช่งภูตผปีีศาจ 
๑๓.ไม่ต้องมรณะเพราะเทพร้ายและผสีาง 
๑๔.ไม่ต้องมรณะด้วยโรคร้ายเร้ือรัง 
๑๕.ไม่ต้องมรณะด้วยความไม่ประมาณตนจนเกนิฐานะ 
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บทสวดนีเ้ป็นทีนั่บถอืและสวดบูชาพระอวโลกเิตศวร (กวนอมิ) กนัอยู่ทั่วไปในหมู่
พุทธศาสนิกชน ตั้งแต่อนิเดยีเหนือ เนปาล ทิเบต ไปจนถงึจนี ญีปุ่่น และเกาหล ีมหากรุณา
ธารณนีีเ้ป็นบทสวดของพระอวโลกเิตศวรปางพนัหัตถ์พนัเนตร ในคมัภร์ีระบุว่า  

 

ผู้ที่เลือ่มใสถวายสักการะต่อพระอวโลกเิตศวรอยู่เป็นเนืองนิตย์ ตั้งใจสวดสรรเสริญ
พระนาม ย่อมจะถงึพร้อมในกศุลทั้งปวง สามารถยงัวบิากกรรมอนัมมิีประมาณให้ส้ินสูญ 
คร้ันเมื่อวายชนม์จะไปอุบัต ิณ สุขาวดโีลกธาตุแห่งองค์พระอมิตภพุทธเจ้า ตามเนือ้ความของ
พระสูตรได้กล่าวว่า ในขณะน้ัน เมื่อพระอวโลกเิตศวรโพธิสัตว์ได้สดบัมนตร์นีแ้ล้ว กไ็ด้บรรลุ
ถงึภูมิที่ ๘ แห่งพระโพธิสัตว์เจ้า จงึได้ตั้งปณธิานว่า  
 

“ในอนาคตกาล หากข้าพเจ้าสามารถยงัประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ได้ ขอให้ข้าพเจ้ามี
พนัเนตรพนัหัตถ์ในบัดดล” เมื่อท่านตั้งปณธิานดงันีแ้ล้ว พลนักบ็ังเกดิมีพนัหัสถ์พนัเนตร
ขึน้ทันท ีและเพลาน้ันพืน้มหาพสุธาดลทั่วทศทิศกไ็หวสะเทือนเลือ่นลัน่ พระพุทธเจ้าทั้งปวง
ในทศทศิกเ็ปล่งแสงโอภาสเรืองรองมาต้องวรกายแห่งพระโพธิสัตว์ และฉายรัศมีไปยัง
โลกธาตุต่าง ๆ อย่างปราศจากขอบเขต  

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า เน่ืองจากปณธิานอนัยิง่ใหญ่ของพระ
โพธิสัตว์ หากเหล่ามนุษย์และทวยเทพ ตั้งจติสวดมหากรุณาธารณ ีมนตร์นีค้นืละ ๗ จบ กจ็ะ
ดบัมหันตโทษจ านวนร้อยพนัหมื่นล้านกลัป์ได้ หากเหล่ามนุษย์ทวยเทพสวดคาถามหากรุณา
ธารณนีี ้เมือ่ใกล้ชีวติดบั พระพุทธเจ้าทั้ง ๑๐ ทิศจะยืน่พระกรมารับให้ไปอุบัตใินพุทธเกษตร
ทุกแห่ง 
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จากเร่ืองราวในพระสูตรนีท้ าให้เกดิการสร้างรูปพระโพธิสัตว์พนัหัสถ์พนัเนตร อนั
แสดงถงึการทอดทศันาเลง็เห็นทั่วโลกธาตุและพนัหัสต์แสดงถงึอ านาจในการช่วยเหลอืสรรพ
สัตว์ให้พ้นทุกข์ บทสวดในพระสูตรนีเ้ป็นภาษาสันสกฤตผสมภาษาท้องถิน่โบราณในอนิเดยี 
ที่หลงเหลอืมาในปัจจุบันมีหลายฉบบัทีไ่ม่ตรงกนั ทั้งในฉบบัทิเบต ฉบับจนีซ่ึงมีทั้งของพระ
ภควธรรม พระอโมฆวชัระ ฯลฯ ต่อมาได้มีการค้นคว้าและปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลกั
ไวยากรณ์โดย Dr.Lokesh Chandra และตพีมิพ์เผยแพร่เมื่อ ค.ศ.1988 เป็น
บทสวดส าคญัประจ าองค์พระอวโลกเิตศวรโพธิสัตว์ที่พุทธศาสนิกชนมหายานสวดกนัอยู่
โดยทั่วไป 

 

บทสวดนีเ้ป็นทีนั่บถอืและสวดบูชาพระอวโลกเิตศวร กนัอยู่ทั่วไปในหมู่
พุทธศาสนิกชน ตั้งแต่อนิเดยีเหนือ เนปาล ทิเบต ไปจนถงึจนี ญีปุ่่น และเกาหล ีมหากรุณา
ธารณนีีเ้ป็นบทสวดของพระอวโลกเิตศวรปางพนัหัตถ์พนัเนตร ในคมัภร์ีระบุว่า ผู้ที่เลือ่มใส
ถวายสักการะต่อพระอวโลกเิตศวรอยู่เป็นเนืองนิตย์ ตั้งใจสวดสรรเสริญพระนาม ย่อมจะถงึ
พร้อมในกศุลทั้งปวง สามารถยงัวบิากกรรมอนัมิมีประมาณให้ส้ินสูญ คร้ันเมื่อวายชนม์จะไป
อุบัต ิณ สุขาวดโีลกธาตุแห่งองค์พระอมิตาภพุทธ 
 

อ้างอิงจาก 

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%

E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-

%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-

%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0

%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8

%A3-

%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0

%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8

%A8%E0%B8%A9%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2

%E0%B8%A3.614517/ 

https://84awatarn.wordpress.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B

8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C/ 

 

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.614517/
https://palungjit.org/threads/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.614517/
https://palungjit.org/threads/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.614517/
https://palungjit.org/threads/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%91%E0%B9%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.614517/
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มหากรุณาธารณีสูตร ฉบับสวดมนต์แปล 
รจนาและเรียบเรียงโดย อาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช 

 
ปางที่ 1 

น า มอ ฮอ ลา ตนั นอ ตอ ลา เหย่ เย 
ขอนอบน้อมนมัสการพระไตรรัตน์ทั้งสาม 

 
ปางที่ 2 

น า มอ ออ หลี ่เย 
ขอนอบน้อมมนัสการองค์อริยะซ่ึงละบาปและอกศุลธรรมแล้ว 

 
ปางที่ 3 

ผ่อ ลู กดิ ต ีซอ ปอ ลา เย 
ขอน้อมนอบคารวะต่อองค์พระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ 

ผู้เพ่งเสียงแห่งสรรพสัตว์ผู้ยาก 
 

ปางที่ 4 
ผู่ ที สัต ตอ ผ่อ เย 

ขอนอบน้อมคารวะต่อผู้ให้ความตรัสรู้แก่ทุกชีวติ   
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ปางที่ 5 
หม่อ ฮอ สัต ตอ ผ่อ เย 

ขอน้อมคารวะต่อผู้กล้าหาญ แห่งสรรพสัตว์ในโลกทีก่ว้างใหญ่ 
 

ปางที่ 6 
หม่อ ฮอ เกยี ลู หน่ี เกยี เย 

ขอน้อมคารวะต่อผู้มีมหากรุณาจิต 
 

ปางที่ 7 
งนั 

ความนอบน้อม อนัเป็นมารดาแห่งธารณีทั้งหลาย 
 

ปางที่ 8 
สัต พนั ลา ฮัว อ ี

องค์อริยะ ผู้มีจิตอสิระ  
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ปางที่ 9 
ซู ตัน นอ ตนั เซ 

การปฏิบัติธรรม ต้องถือความสัตย์เป็นพืน้ฐาน 
และใช้ความเพยีรเป็นเคร่องมือ   

 
ปางที่ 10 

น า มอ สิด กดิ ล ีตอ อ ีหม่ง ออ ล ีเย 
ขอนอบน้อมต่อผู้ปฏิบัติธรรมที่ซ่ึงมีความเพยีรและมีจิตมั่นคง 
ย่อมได้รับความคุ้มครองจากพระพทุธเจ้าและพระโพธิสัตว์ 

 
ปางที่ 11 

ผ่อ ลู กติ ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ 
ผู้ปฏิบัติต้องมีจิตอสิระตั้งจิตในมรรคผล 

 
ปางที่ 12 

น า มอ นอ ลา กนิ ซี 
ขอนอบน้อมต่อพระโพธิสัตว์ ผู้ให้คุ้มครองต่อผู้ประพฤติธรรม 
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ปางที่ 13 
ซี หลี่ หม่อ ฮอ พนั ตอ ซา แม 

ผู้มีความเมตตากรุณาย่อมจะได้รับการคุ้มครอง 
จากองค์พระโพธิสัตว์และเทพเจ้าเบือ้งบน  

 
ปางที่ 14 

สัต ผ่อ ออ ทอ เตา ซี พง 
พระสัทธรรมอนับริสุทธ์ิ เสมอภาคไร้ขอบเขต ทุกคนรู้เห็นได้ 

 
ปางที่ 15 
ออ ซี เยน็ 

ผู้ที่ท าความดย่ีอมได้รับค าชมเชย 
ผู้ท าบาปจะต้องส านึกและขอขมาโทษ 

 
ปางที่ 16 

สัต ผ่อ สัด ตอ  นอ มอ ผ่อ สัด ตอ นอ มอ ผ่อ เค 
อนัพระพทุธธรรมยิง่ใหญ่ไร้ขอบเขตไร้การแบ่งแยก 

ระงบัภยนัตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
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ปางที่ 17 
มอ ฮัว เตอ เตา 

ส่ังสอนตักเตือนให้ถือพระสัทธรรมเป็นสูญ 
 

ปางที่ 18 
ตัน จิต ทอ 

ผู้ปฏิบัติต้องก าจัดความคดิทางโลกไม่ให้เกดิในดวงจิต 
 

ปางที่ 19 
งนั ออ ผ่อ ลู ซี 

ขอนอบน้อมต่อผู้เดด็เดีย่วในธรรม    
 

ปางที่ 20 
ลู เกยี ต ี

ให้รักษาความมีกศุลจิตสะอาดบริสุทธ์ิ 
 

ปางที่ 21 
เกยี ลอ ต ี

จงมีความกรุณาช่วยปลดเปลือ้งความทุกข์ 
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ปางที่ 22 
อ ีซี ล ี

เว้นจากความเห็นผดิมัวเมาในความโลภ 
 

ปางที่ 23 
หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ 

พจิารณาอนัตตาธรรมเห็นโลกนีเ้ป็นความสูญ 
 

ปางที่ 24 
สัต พอ สัต พอ 

พระพทุธธรรมมีความเสมอภาค 
 

ปางที่ 25 
มอ ลา มอ ลา 

ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติจิตให้ใสสะอาดบริสุทธ์ิ 
 

ปางที่ 26 
มอ ซี มอ ซี ล ีทอ ยนิ 

จงเร่งปฎบัิติธรรมสู่จิตอสิระและบรรลุมรรคผล 
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ปางที่ 27 
ก ีลู ก ีลู กดิ มง 

ทวยเทพคุ้มครองผู้หม่ันสร้างสมบุญบารมี 
 

ปางที่ 28 
ตู ลู ตู ลูฟา เซ เย ตี 

มีจิตใจทีส่ะอาดบริสุทธ์ิ สงบ มีสมาธิ พบความว่าง  
สามารถดบักเิลสข้ามพ้นสังสารวฏัได้ 

 
ปางที่ 29 

หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ต ี
ระงบัความเกดิดบัแห่งกิเลสได้ ภัยพบัิติต่างๆ ไม่แผ้วพาน 

 
ปางที่ 30 

ทอ ลา ทอ ลา 
ด ารงจิตให้ไร้ฝุ่นละอองและความขุ่นมัว 

 มุ่งสู่แสงสว่างแห่งสภาวะเดมิ  
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ปางที่ 31 
ตี ล ีนี 

หญิงสาวทีป่ฏิบัติธรรมดแีล้วย่อมได้รับความคุ้มครอง 
  

ปางที่ 32 
สิด ฮู ลา เย 

การเข้าถึงความสมบูรณ์เพยีบพร้อมแห่งสภาวะเดมิ 
จะมีความสว่างปรากฏในกายของตน 

 
ปางที่ 33 
เจ ลา เจ ลา 

เสียงแห่งพรหม เสียงค ารามของฟ้า ปลุกจิตตื่นรู้ธรรม 
 

ปางที่ 34 
มอ มอ ฮัว มอ ลา 

การปฏิบัติในส่ิงทีด่ ีท าลายความกงัวลแห่งภยันตรายได้ 
 



185 
 

 

ปางที่ 35 
หมก ตี ล ี

ท าจิตสะอาดผ่องใส สาธยายมนต์ด้วยความสงบ 
จะบรรลุพทุธผลหลุดพ้นทุกข์ 

 
ปางที่ 36 
อ ีซี อ ีซี 

ทุกสรรพส่ิงด าเนินไปตามเหตุปัจจัย 
 

ปางที่ 37 
สิด นอ สิด นอ 

มีมหาสติและมีปฏิภาณ  ด ารงจิตม่ันเข้าสู่มหาปัญญา 
 

ปางที่ 38 
ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ล ี

จงเข้าถึงอิสระในธรรม เพือ่พระธรรมกายอนับริสุทธ์ิ 
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ปางที่ 39 
ฮัว ซอ ฮัวซัน 

การตั้งอยู่ในขันตธิรรม น าความสุขอนัแท้จริง 
 

ปางที่ 40 
ฮู ลา เซ เย 

ผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความรอบรู้ด้วยตนเอง 
เมื่อเข้าถึงสภาวะดั้งเดมิ ย่อมสามารถละส่ิงที่ยึดติดทั้งปวงได้ 

 
ปางที่ 41 

ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา 
การบรรลุธรรมจะมีอภินิหารตามใจปรารถนา 

 
ปางที่ 42 

ฮู ลู ฮู ลู ซี ล ี
ผู้ส าเร็จมหามรรคการกระท าใดๆ ไร้การยดึติด มีจิตอสิระ 
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ปางที่ 43 
ซอ ลา ซอ ลา 

ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มุ่งม่ันมีจิตเป็นหน่ึงเดยีว 
สักการะพระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์เป็นประจ า 

บารมีดลบันดาลให้พบพระองค์ 
  

ปางที่ 44 
สิด ล ีสิด ล ี

ประกอบกศุลกรรม พาความสุขสมบูรณ์ 
 

ปางที่ 45 
ซู ลู ซู ลู 

น ้าอมฤตจากดวงจิตพระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ 
ช าระล้างกายและจิตให้สุขสดช่ืน  

 
ปางที่ 46 

ผู่  ถี ่ เย  ผู่  ถี่  เย 
การตรัสรู้ธรรมต้องหมั่นพากเพยีร 
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ปางที่ 47 
ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย 

ผู้ปฏิบัติธรรมต้องยดึถือความเมตตากรุณาเป็นหลกัส าคญั 
 

ปางที่ 48 
มี ตี ล ีเย 

พระมหากรุณาขององค์พระโพธิสัตว์ 
ยงัสรรพสัตว์ให้เข้าถึงโพธิมรรค 

 
ปางที่ 49 

นอ ลา กนิ ซี 
ต้องเคารพและช่วยกันรักษานักปราชญ์  

 
ปางที่ 50 

ตี ล ีสิด นี นอ 
การปฏิบัติธรรมด้วยจิตมั่นไม่รอช้า 
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ปางที่ 51 
ผ่อ เย มอ นอ 

ส่งเสียงแห่งปิติสุข ก้องไปสิบทิศ   
 

ปางที่ 52 
ซอ ผ่อ ฮอ 

มีความสงบไม่เกดิดับ    
ถ้าสรรพส่ิงเข้าถึงนิพพาน  โลกกค็อืสุขาวด ี

 
ปางที่ 53 
สิด ถ่อ เย 

ละวางทุกสรรพส่ิง หลุดพ้นโดยง่าย 
 

ปางที่ 54 
ซอ ผ่อ ฮอ 

รู้แจ้งในสัทธรรม  เห็นแจ้งจริงเท็จ ส าเร็จมรรคผลได้โดยง่าย 
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ปางที่ 55 
หม่อ ฮอ สิด ทอ เย 

ปฎบัิติพทุธธรรมอนัไพศาล บันดาลความส าเร็จในพระพทุธผล 
 

ปางที่ 56 
ซอ ผ่อ ฮอ 

ธารณีแห่งพระโพธิสัตว์ ยงัประโยชน์ให้หลุดพ้น 
 

ปางที่ 57 
สิด ทอ ย ีอ ี

ยดึถือความว่าง บรรลุมรรคผล 
 

ปางที่ 58 
สิด พนั ลา เย 

พระโพธิสัตว์โปรดเหล่าเทพ ีให้ส าเร็จในธรรม 
 

ปางที่ 59 
ซอ ผ่อ ฮอ 

สภาวธรรมมีความสมบูรณ์ เป็นอสิระ ไร้ขอบเขต 
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ปางที่ 60 
นอ ลา กนิ ซี 

พระโพธิสัตว์โปรดหินยานเถระสู่มหายานธรรม 
 

ปางที่ 61 
ซอ ผ่อ ฮอ 

ความเมตตากรุณา ธารณีแห่งมหายาน 
 

ปางที่ 62 
มอ ลา นอ ลา 

ส าเร็จพทุธธรรม ด้วยอนุตระธรรม 
 

ปางที่ 63 
ซอ ผ่อ ฮอ 

พระโพธิสัตว์เปิดเผยมหามรรค มุ่งสู่สภาวะเดมิ 
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ปางที่ 64 
สิด ลา เซง ออ หมก เค เย 

พระโพธิสัตว์โปรดสัตว์โลกที่หลงผดิ โลภครองจิตใจ   
โรคร้ายทางจิตเกดิขึน้เป็นภัยคุกคาม   

 
ปางที่ 65 
ซอ ผ่อ ฮอ 

โรคทางจิตเป็นภยัคุกคาม มีธรรมเท่าน้ันที่จะรักษาได้ 
 

ปางที่ 66 
ซอ ผ่อ หม่อ ฮอ ออ สิด ถ่อ เย 

สรรพสัตว์บรรลุพระสัมมาสัมโพธิ ได้เสมอภาคเท่าเทียม 
 

ปางที่ 67 
ซอ ผ่อ ฮอ 

เพือ่ความส าเร็จในพทุธภูมิ ให้มุ่งสู่มหายานธรรม  
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ปางที่ 68 
เจ กดิ ลา ออ สิด ถ่อ เย 

วชัรธรรมจักร ปราบเหล่ามาร ส าเร็จธรรม 
 

ปางที่ 69 
ซอ ผ่อ ฮอ 

สรรพสัตว์ส าเร็จในความบริสุทธ์ิ ด้วยการละอกศุลกรรม 
 

ปางที่ 70 
ปอ ทอ มอ กดิ สิด ถ่อ เย 

สติปัญญาพาผลส าเร็จ กายจิตสะอาดดั่งดอกบัวแดง  
 

ปางที่ 71 
ซอ ผ่อ ฮอ 

จิตด ารงหิริโอตตปัปะ น าทางสู่ความส าเร็จมรรคผล   
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ปางที่ 72 
นอ ลา กนิ ซี พนั เค ลา เย 

ก าจัดความหวัน่กลวั  ด้วยการเป็นที่รัก 
 

ปางที่ 73 
ซอ ผ่อ ฮอ 

การปฏิบัติธรรมให้ถือเอาสัมมาจิตและสัจจะเป็นหลกั 
 

ปางที่ 74 
มอ พอ ลี เซง กติ ลา เย 

ด ารงจิตเป็นผู้กล้า  มรรควถีิสู่สภาวะเดมิ 
 

ปางที่ 75 
ซอ ผ่อ ฮอ 

ธารณีทั้งปวงแห่งพระมหากรุณาธารณีสูตร 
น าสู่พระสัมมาสัมโพธิ 
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ปางที่ 76 
น า มอ ห่อ ลา ตนั นอ ตอ ลา เหย่  เย 

จงตั้งใจปฏิบัติธรรม อย่าปล่อยเวลาให้เสียไป 
 

ปางที่ 77 
น า มอ ออ ล ีเย 

การละความเป็นตัวตน สามารถท าให้ละความนึกคดิ 
ที่เป็นบ่อเกดิแห่งทุกข์ได้ 

 
ปางที่ 78 

     ผ่อ  ลู  กติ  ต ี
พระสัทธรรมยงัความบริสุทธ์ิน าทางสู่สุขาวดภูีมิ 

 
ปางที่ 79 

ชอ พนั ลา เย 
ส ารวมตาเห็นรูป ไม่ปรุงแต่งไปตามรูปที่มองเห็น 
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ปางที่ 80 
ซอ ผ่อ ฮอ 

ส ารวมหูฟังเสียง ไม่ปรุงแต่งไปตามเสียงที่ได้ยนิ 
 

ปางที่ 81 
งนั สิต ตนิ ตู 

ส ารวมจมูกดมกลิน่ ไม่ปรุงแต่งไปตามกลิน่ที่จมูกดม  
 

ปางที่ 82 
มัน ตอ ลา 

ส ารวมลิน้รับรส ไม่ปรุงแต่งไปตามรสที่ลิน้รับ 
 

ปางที่ 83 
 ปัด ถ่อ เย 

ส ารวมกายถูกต้องสัมผสั ไม่ปรุงแต่งไปตามที่ร่างกายถูกต้องสัมผสั 
 

ปางที่ 84 
ซอ ผ่อ ฮอ 

ส ารวมใจรับรู้อารมณ์  ไม่ปรุงแต่งให้เกดิอารมณ์ใด ๆ ที่ใจรับรู 
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