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ค าน า 
ภัยเป็นสิ่งทีน่่ำกลวัเพรำะน้ำควำมทุกข์ยำกมำสูม่วลมนุษย์ โดยเฉพำะ

ภัยแล้งที่ก้ำลงัเกดิขึ นในหลำยประเทศทั่วโลก ไม่เวน้แมป้ระเทศไทยของเรำ ท้ำ
ให้ประชำชนเดือดรอ้น เพรำะอำกำศร้อนขึ น ขำดแคลนน ้ำ ส่งผลกระทบด้ำน
กำรเกษตร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ฝ่ำยรฐับำลก็แกไ้ขด้วยกำรแจกน ำ้ 
ขุดเจำะน ำ้บำดำล เป็นต้น แตก่ำรแก้ไขปญัหำต้องอำศัยฝ่ำยบ้ำนคือประชำชน 
และฝ่ำยวัดคือพระสงฆ์ ร่วมมือดว้ย จึงจะประสบผลสำ้เร็จดว้ยดี 

ด้วยเหตนุี  ทำงวดัจำกแดงจึงอำสำเป็นฝ่ำยวัดที่จะเชญิชวนฝ่ำยบ้ำนให้
ร่วมมือกนัสู้ภัยแล้ง ด้วยกำรจัดกิจกรรมสู้ภัยแลง้ตำมแนววถิีพุทธขึ น ในวันที ่
๒๗ มีนำคม ๒๕๕๙ เพื่อกระตุน้เชญิชวนและสรำ้งจติจิตส้ำนกึในกำรแก้ปญัหำ
ภัยแล้งตำมแนวพุทธ และเพ่ือเป็นแบบอยำ่งในกำรสู้ภยัแล้งในโอกำสต่อไป 

 หนังสอื “สู้ภยัแล้งตามแนววิถีพุทธ” เล่มนี  ทำงวัดได้รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกบัภัยแล้งและวิธแีกไ้ขจำกพระไตรปิฎก พรอ้มทั งบทสวดพระปริตรขอฝน 
เพื่อแจกใหแ้ก่พุทธศำสนกิชนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

หวังว่ำหนงัสือเล่มนี  จะช่วยให้ทุกท่ำนไดเ้ข้ำใจถงึปญัหำภัยแล้ง และมี
จิตส้ำนกึในกำรรว่มสู้ภัยแลง้ เพื่อให้ประเทศชำติพร้อมทั งประชำชน ถึงควำม
สวัสด ี อยู่เย็นเป็นสขุตลอดไป และดว้ยอำนุภำพแห่งคณุพระรตันตรัย ขอให้ทกุ
ท่ำนจงถึงควำมสวัสดีในกำลทุกเมื่อเทอญ. 

 พระมหาประนอม  ธมฺมาลงฺกาโร 
 (รองเจ้ำอำวำสวดัจำกแดง) 
 ปฏิบัตหิน้ำทีแ่ทนเจ้ำอำวำส





 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๑ 

สู้ภัยแล้งตามแนววถิีพุทธ 

ภัย คือ สิ่งที่น่ำกลวั เพรำะน้ำควำมทุกข์ยำกต่ำง ๆ มำสู่มวลมนุษย์
ทั งหลำย เช่น ทุพภิกขภัย ภัยที่เกิดจำกกำรขำดแคลนอำหำร โรคภัย ภัยที่เกิด
จำกโรคระบำด เปน็ตน้ ซึง่ภัยทั งหลำยกไ็ดเ้กดิขึ นในหลำย ๆ ประเทศทัว่โลก 
ดังที่ปรำกฏเป็นข่ำวให้เหน็กนัอยู่เนือง ๆ และไม่เว้นแมแ้ตป่ระเทศไทยของเรำที่
ก้ำลังประสบกับภำวะขำดแคลนน ำ้ที่เรียกว่ำ ภัยแล้ง ในหลำยพื นที ่และภัยแล้ง
ที่เกิดขึ นนี ก็ส่งผลกระทบ โดยตรงกับกำรเกษตรและแหล่งน ำ้รวมถงึผลกระทบ
ด้ำนเศรษฐกิจ สิ่ง แวดล้อม และสังคม  

เมื่อเกดิภัยแลง้ขึ นแลว้ ทำงฝ่ำยรัฐบำลก ็พยำยำมต่อสู ้แก้ไขปญัหำ ทั ง
ระยะสั น ระยะกลำง ระยะยำว ด้วยกำรแจกน ้ำให้ประชำชน กำรขดุเจำะน ำ้
บำดำล กำรสร้ำงศูนย์จ่ำยน ้ำเปน็ตน้ แต่ล้ำพังรัฐบำลฝ่ำยเดียวก็มิอำจแก้ไข
ปัญหำนี ให้ลุลว่งไปไดด้้วยดี จะต้องอำศัยควำมร่วมมือกันทั ง ๓ ฝ่ำย คือ ฝ่ำย
บ้ำน ฝ่ำยวดั และฝ่ำยรัฐบำล  

วัดจากแดงขออาสาสู้ภยัแล้ง  

แต่ในขณะที่ฝำ่ยรัฐบำลก้ำลงัแกป้ัญหำภัยแล้งนี  ฝ่ำยบำ้นคือประชำชน 
และฝ่ำยวัดคือพระสงฆ ์ ก็ควรรว่มแก้ปญัหำไปพรอ้ม ๆ กบัรัฐบำล ดว้ยเหตุนี 
ทำงวดัจำกแดงจึงขออำสำเป็นฝ่ำยวัด ที่จะเชญิชวนฝำ่ยบ้ำนใหร้่วมมือสู้ภัยแลง้
ครั งนี  ดว้ยกำรจดั “กิจกรรมสู้ภัยแล้งตามแนววถิีพุทธ” ขึ น ในวนัอำทติย ์ 
ท่ี ๒๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. จนถึง เวลำ ๑๕.๓๐ น.  



        
๒ วัดจำกแดง 

ในกิจกรรมสู้ภัยแลง้ครั งนี  ทำงวัดได้กรำบเรียนพระภิกษุสงฆแ์ละเชญิ
ชวนผูน้้ำท้องถิ่นและประชำชน ให้มำรว่มกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เช่น กำร
บูชำพระพุทธรูปปำงขอฝน ไตรสรณคมน์ สมำทำนศีล กำรถวำยน ้ำดื่มน ้ำใช ้
กำรฟังธรรมเทศนำ กำรสวดพระปริตรคำถำขอฝน กำรปลูกต้นไม ้ เป็นตน้ ทั งนี  
เพื่อกระตุ้นเชิญชวนให้ฝ่ำยพระสงฆแ์ละประชำชนในทกุภำคส่วน ไดม้ีจิตส้ำนึก
ร่วมกันในกำรแก้ปญัหำภัยแล้งที่ก้ำลังคุกคำมประเทศชำติอยู่ในขณะนี  และเพื่อ 
ให้กิจกรรมนี เปน็แบบอย่ำงกำรสู้ภัยแลง้ โดยใช้วิถแีนวทำงแห่งพระพุทธศำสนำ
ในภำยหน้ำด้วย 

สาเหตุของภัยแล้ง 

ภัยแล้งเกดิจำกสำเหตุหลำยประกำร ตำมทีรู่้กันโดยมำก คือเกดิจำกภัย
ธรรมชำต ิ๒ อย่ำง ไดแ้ก ่ เตโชธำตุวิปริต และวำโยธำตุวปิริต ก็คือ ธำตุไฟหรือ
ควำมร้อนและลมฟ้ำอำกำศที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจำกปกติ และอีก ๑ 
อย่ำง คือ เกดิจำกน ้ำมือของมนุษย ์ ซึ่งส่งผลกระทบมำกกวำ่เหตธุรรมชำติเสีย
อีก ส่วนสำเหตุภัยแล้งอีก ๒ อย่ำง ก็คือ เกดิจำกเทวดำ ๒ ตน คือ วัสสวลำหก
เทพบุตรประมำท และอสรุินทรำหแูกล้งมนุษย์ เพรำะมนุษยไ์มต่ั งอยู่ในศีลใน
ธรรม ซึ่งสำเหตุภัยแล้งทั ง ๕ ประกำร เหล่ำนั น มีปรำกฏอยู่ในวัสสสตูร ปัญจก-
นิบำต อังคตุตรนิกำย 

วัสสสูตร ว่าด้วยอันตรายของฝน  

ดูก่อนภิกษุทั งหลำย อันตรำยของฝน (ฝนแล้ง) ซึง่นักพยำกรณไ์ม่รู ้
สำยตำของนกัพยำกรณห์ยั่งไม่ถงึ ๕ ประกำรนี  ๕ ประกำร เป็นไฉน ? คือ  



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๓ 

๑. เตโชธาตเุบื้องบนอากาศก าเริบ เมฆที่เกิดขึ นย่อมกระจำยไปเพรำะ
เตโชธำตุก้ำเริบ นี เป็นอนัตรำยของฝนข้อที ่๑ ซึ่งนักพยำกรณ์ไม่รู ้สำยตำของนัก
พยำกรณ์หยั่งไม่ถงึ  

(พระอรรถกถำจำรย์กล่ำววำ่ เตโชธำตกุ้ำเริบ ก็คือ กองไฟใหญ่เกดิขึ น)  

๒. วาโยธาตเุบื้องบนอากาศก าเริบ เมฆที่เกิดขึ นย่อมกระจำยไปเพรำะ
วำโยธำตกุ้ำเริบ นี เป็นอนัตรำยของฝนขอ้ที ่ ๒ ซึ่งนักพยำกรณ์ไมรู่ ้ สำยตำของ
นักพยำกรณห์ยั่งไม่ถงึ  

๓. อสุรินทราหูเอาฝา่มือรบัน้ าแล้วทิ้งลงในมหาสมุทร นี เป็นอันตรำย
ของฝนข้อที ่๓ ซึ่งนักพยำกรณ์ไมรู่ ้สำยตำของนกัพยำกรณ์หยั่งไม่ถงึ  

(พระอรรถกถำจำรย์กล่ำววำ่ อสุรินทรำห ู เอำมือกว้ำงประมำณ ๓๐๐ 
โยชน ์รับน ้ำทีต่ั งขึ นตำมฤดกูำล)  

๔. วัสสวลาหกเทพบุตรประมาทเสีย นี เปน็อนัตรำยของฝนขอ้ที ่๔ ซึ่ง
นักพยำกรณไ์ม่รู ้สำยตำของนักพยำกรณห์ยั่งไม่ถงึ  

(พระอรรถกถำจำรย์กล่ำววำ่ วัสสวลำหกเทพบตุรเปน็ผู้ประมำท คือ
ปรำศจำกสต ิ เพรำะมัวเมำในกำรเล่นของตนเสีย จริงอยู ่ เมื่อพวกเขำมีจติคดิวำ่ 
พวกเรำจะยินด ี ดว้ยควำมยนิดขีองตน ฝนย่อมตกแม้มิใช่ฤดกูำล เพรำะไมม่ีจิต
คิดอย่ำงนั นฝนจึงไมต่ก ทรงหมำยถึงข้อนั น จึงตรัสดงันี ว่ำ ถึงแม้ในฤดูกำลฝนก็
ไม่ตก)  

๕. พวกมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรม นี เป็นอนัตรำยของฝนข้อที ่ ๕ ซึ่งนัก
พยำกรณ์ไมรู่ ้สำยตำของนักพยำกรณ์หยั่งไม่ถงึ  



        
๔ วัดจำกแดง 

ดูก่อนภิกษุทั งหลำย อันตรำยของฝน ๕ ประกำรนี แล ซึ่งนกัพยำกรณร์ู้
ไม่ได ้สำยตำของนักพยำกรณ์หยั่งไม่ถึง 

 อสุรินทราหูและวัสสวลาหกเทพบุตร คือใคร ? 

 อสุรินทราห ู  เปน็เทวดำในดำวดึงสเ์ทวโลก มีกำยสูงใหญ่กวำ่เทวดำทีม่ี
อยู่ในเทวโลกทั ง ๖ ชั น ในสตุตนัตมหำวัคคอรรถกถำกลำ่วว่ำ ร่ำงกำยของ 
อสุรินทรำหมูีควำมสูงจำกเสน้ผมถงึปลำยเทำ้ ๔,๘๐๐ โยชน์ ระหว่ำงไหลท่ั งสอง
กว้ำง ๑,๒๐๐ โยชน์ รอบตัวใหญ่ ๖๐๐ โยชน์ ฝ่ำมอืฝ่ำเท้ำหนำ ๓๐๐ โยชน ์
จมูกใหญ่ ๓๐๐ โยชน์ ปำกกว้ำง ๓๐๐ โยชน์ ข้อนิ วมือ ข้อหนึง่ ๆ ยำว ๕๐ 
โยชน์ ระหว่ำงลูกตำทั ง ๒ ห่ำงกนั ๕๐ โยชน์ หนำ้ผำกกว้ำง ๓๐๐ โยชน์ ศีรษะ
ใหญ่ ๙๐๐ โยชน ์ เมื่ออสรุินทรำหูลงไปในมหำสมุทรอันลึกล ้ำ น ้ำจะท่วมเพียง
แค่เข่ำ 

 อสุรินทรำห ู เสวยสิริสมบัตเิป็นอุปรำชอยู่ในภพอสูรภำยใต้เขำพระสุเมร ุ
คิดวำ่ “เรำมรี่ำงกำยสูงใหญ่ เวลำไปหำพระพุทธองคผ์ู้มีร่ำงกำยเล็กก็จะต้องกม้
ตัวลงดูพระพุทธองค ์เรำมิอำจก้มตวัลงได้” เมือ่คดิอย่ำงนี แลว้กไ็ม่เข้ำไปเฝ้ำพระ
พุทธองค ์เมือ่ได้ฟังเทวดำพรรณนำคุณของพระพุทธเจ้ำ จึงเข้ำไปเฝ้ำด้วยคิดเสีย
ว่ำ “จะดูตำมแต่จะดไูด”้  

 พระพุทธองค์ทรงทรำบอัธยำศัยของอสุรินทรำหู ทรงด้ำรวิ่ำ “เรำจะ
แสดงอิริยำบถไหน ในบรรดำอิริยำบถ ๔” ทรงด้ำรติ่อไปว่ำ “ตำมธรรมดำ  
คนที่ยืน ถึงจะต่้ำ ก็ปรำกฏดุจดังว่ำสูง เรำจะแสดงอริิยำบถไสยำสน์แก ่
อสุรินทรำหู ให้อสุรนิทรำหเูห็นตถำคตในอิริยำบถนอนนี เถดิ” แลว้ตรัสสั่งพระ



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๕ 

อำนนทว์่ำ “อำนนท ์ เธอจงลำดเตียงในบริเวณพระคันธกุฎีเถิด” แลว้ทรงส้ำเร็จ
สีหไสยำสน์บนเตียงนั น  

เมื่ออสุรนิทรำหูมำถึงที่ใกลพ้ระพุทธองค์ ก็ชะเง้อคอมองดูพระพุทธองค์
ที่บรรทมอยู่ เหมือนแหงนคอดูพระจันทร์เพ็ญกลำงอำกำศ พระพุทธองค์ตรัส
ถำมว่ำ “นี อะไรกัน ?” อสุรินทรำหกูรำบทูลว่ำ “ขำ้พระองค์ไมไ่ดม้ำเข้ำเฝ้ำ
เพรำะคดิวำ่ เรำไม่อำจกม้ดพูระผู้มีพระภำคเจ้ำได้” 

พระพุทธองค์ตรัสว่ำ “จอมอสูร เรำมิได้บ้ำเพ็ญบำรมีเหมอืนอย่ำงก้ม
หน้ำ เรำให้ทำนกระท้ำให้มผีลเลิศชั นสงูทั งนั น” และอสุรินทรำหูก็ยอมรบันับถือ
พระพุทธองค์ว่ำเป็นที่พ่ึงในกำลครั งนั นเอง 

ส่วน วัสสวลาหกเทพบุตร เปน็เทวดำที่อยู่ในหมู่วลำหก (เทวดำที่
ล่องลอยไปในอำกำศ) อยู่ในเทวโลกชั นจำตุมหำรำชกิำ ได้แก่ สตีวลำหก อุณห-
วลำหก อัพภวลำหก วำตวลำหก และวัสสวลาหก  

สีตวลาหก เมื่อเทวดำพวกนี คิดว่ำ “พวกเรำพึงยินดีดว้ยควำมยินดีของ
ตน” จะมีความหนาวเกิดขึน้ เพรำะอำศัยควำมตั งใจของเทวดำพวกนี  

ควำมเย็นที่มีในฤดูฝนและฤดูหนำว มฤีดเูป็นสมุฏฐำน ส่วนควำมเย็นที่มี
มำกกว่ำควำมเย็นทั งหลำย และควำมเย็นทีเ่กดิขึ นในฤดูรอ้น เปน็ควำมเยน็ที่
เกิดขึ นด้วยอำนุภำพของเทวดำ 

อุณหวลาหก เมื่อเทวดำพวกนี คิดว่ำ “พวกเรำพึงยนิดีดว้ยควำมยินดี
ของตน” จะมีความรอ้นเกดิขึ้น เพรำะอำศัยควำมตั งใจของเทวดำพวกนี  



        
๖ วัดจำกแดง 

ควำมร้อนที่มีตำมปกติในฤดรู้อน มฤีดเูป็นสมุฏฐำน ส่วนควำมร้อนจดัที่
มีในหน้ำร้อน และควำมร้อนที่มีในหน้ำหนำว เปน็ควำมร้อนที่เกิดขึ นด้วย
อำนุภำพเทวดำ 

อัพภวลาหก เมื่อเทวดำพวกนี คิดว่ำ “พวกเรำพึงยินดีดว้ยควำมยินดี
ของตน” จะมีเมฆหมอกเกดิขึ้น เพรำะอำศัยควำมตั งใจของเทวดำพวกนี  

กลุ่มก้อนเมฆทีก่่อตัวขึ นในฤดูฝนและฤดหูนำว เปน็เมฆตำมปกตนิั่นเอง 
มีฤดเูป็นสมุฏฐำน สว่นเมฆหนำในฤดูที่มีเมฆนัน่แหละ ที่บดบังพระจันทร์และ
พระอำทติย์ ท้ำให้มดืมดิหมดเปน็เวลำถงึ ๗ สปัดำห์ และเมฆในเดือน ๕ เดอืน 
๖ เปน็เมฆที่เกดิขึ นดว้ยอำนภุำพของเทวดำ 

วาตวลาหก เมื่อเทวดำพวกนี คิดว่ำ “พวกเรำพึงยนิดดี้วยควำมยนิดขีอง
ตน” จะมีลมเกดิขึ้น เพรำะอำศัยควำมตั งใจของเทวดำพวกนี  

ลมตำมปกติที่พัดมำจำกทศิเหนือและจำกทิศใต้เปน็ตน้ทีม่ีในฤดูนั น เปน็
ลมมีฤดูเปน็สมุฏฐำนนั่นเอง ส่วนลมแรงกว่ำปกติที่พัดทำ้ลำยสิ่งตำ่ง ๆ เชน่ตน้ไม ้
เป็นต้น และลมที่เกิดขึ นผดิฤดูกำล เป็นลมที่เกดิขึ นดว้ยอำนุภำพของเทวดำ 

วัสสวลาหก เมื่อเทวดำพวกนี คิดว่ำ “พวกเรำพึงยนิดดี้วยควำมยินดี
ของตน” จะมีฝนเกิดขึ้น เพรำะอำศัยควำมตั งใจของเทวดำพวกนี  

ฝนที่ตกตลอด ๔ เดอืน ในช่วงฤดูฝน มฤีดูเป็นสมุฏฐำนนั่นเอง สว่นฝน
ชุกที่ตกในฤดูฝน และฝนในเดือน ๕ เดือน ๖ เปน็ฝนทีเ่กิดขึ นด้วยอำนุภำพของ
เทวดำ ดังตัวอย่ำงในเรื่องนี  



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๗ 

 เล่ำกันว่ำ วัสสวลำหกเทพบุตรตนหนึง่เขำ้ไปหำพระเถระผู้ขีณำสพ ซึ่ง
จ้ำพรรษำอยู่ในกุฏไิม้กฤษณำ แล้วได้ยืนอยู่ข้ำงนอก เมือ่พระเถระถำมว่ำ “ท่ำน
เป็นใคร” ก็ตอบวำ่ “ข้ำพเจำ้เป็นวัสสวลำหกเทพบุตร ขอรับ” 

 พระเถระถำมว่ำ “ทรำบวำ่ ด้วยอ้ำนำจจติของท่ำน ท้ำให้ฝนตกได้หรือ”  

 “ถูกแล้ว ขอรับ” 

 “อำตมำต้องกำรดู” 

 “ท่ำนจะเปียกนะ ขอรับ” 

 “ไมป่รำกฏเค้ำเมฆใหญ่หรือเสียงฟ้ำร้องเลย อำตมำจะเปียกได้อย่ำงไร” 

 “ท่ำนผูเ้จรญิ อ้ำนำจจติของขำ้พเจ้ำท้ำให้ฝนตกได ้ นิมนต์ทำ่นเข้ำ
บรรณสำลำเถดิ” 

 “ดแีล้ว เทพบุตร” พระเถระรับคำ้แลว้ล้ำงเท้ำ เข้ำบรรณศำลำ เมื่อท่ำน
ก้ำลังเข้ำไป เทพบุตรก็ขบัเพลงขับบทหนึง่แลว้ยกมือขึ น ในขณะนั น ไดม้ีก้อน
เมฆก้อนหนึ่งรอบ ๆ ทีป่ระมำณ ๓ โยชน์ (ท้ำใหเ้กดิฝนตก) พระเถระเปียกครึง่
ตัวขณะเข้ำไปสู่บรรณศำลำ 

การแก้ไขภัยแลง้ด้วยวิถีพุทธ  

กำรป้องกนัและกำรแกไ้ขภยัแล้งที่เกดิขึ นด้วยเหตดุังกลำ่วแลว้ ตอ้งใช้
วิถแีนวทำงของพระพุทธศำสนำ ดังนี   

ภัยข้อที ่ ๑ (เตโชธำตุเบื องบนอำกำศกำ้เรบิ) และข้อที ่ ๒ (วำโยธำตุ
เบื องบนอำกำศก้ำเรบิ) ซึ่งเป็นเหตุให้ฝนไม่ตกเกดิภำวะแล้งขึ น แก้ไขดว้ย การ
ปลูกต้นไม ้และ ท าบุญด้วยน้ า  



        
๘ วัดจำกแดง 

เพรำะ การปลกูต้นไม้ ชว่ยลดโลกร้อน ใหค้วำมรม่เย็น ควำมรื่นรมย ์ให้
ปัจจัย ๔ แก่มนุษย์ เปน็ที่อยู่ของเหล่ำเทวดำ จนถึงเป็นที่อำศัยปฏิบตัิสมณธรรม
ของพระสงฆ์ และที่ส้ำคญักำรปลูกต้นไมไ้ดบุ้ญถำวร  

ส่วน การท าบุญดว้ยน้ า กจ็ะส่งผลให้ผู้กระทำ้มีน ำ้ดืม่น ้ำใช้บรบิูรณ์ คือ
ไม่ตอ้งประสบกับภัยแลง้นัน่เอง 

ภัยข้อที ่๓ (อสุรนิทรำหูแกล้งมนุษย์) และข้อที ่๔ (วัสสวลำหกเทพบตุร
ประมำท) แกไ้ขด้วย การสวดพระปรติร  

เพรำะ พระปรติร มีอำนุภำพมำก เป็นเครื่องคุม้ครอง ป้องกนัภัยทั งปวง 
เช่น อมนุสสภัย โรคภัย ภัยแล้ง เปน็ตน้ เมื่อเทวดำทั งหลำยได้ฟังเสียงสวด 
สำธยำย กม็ีจิตยินดีอนุโมทนำทุกครั งไป และเมื่อผู้สวดอุทศิบญุให้เหล่ำเทวดำ 
เขำก็จะเปน็ที่รกัท่ีชอบใจของเทวดำทั งหลำย และเมื่อเทวดำทั งหลำยได้รับกำร
อนุเครำะห์จำกมนุษย์เชน่นี  ก็จะมีไมตรีจิตและชว่ยเหลือมนุษย์ให้พ้นจำกทกุข์
ภัยที่ประสบอยู ่ดว้ยอำนุภำพของเทวดำทั งหลำยนั่นเอง 

ภัยข้อที ่๕ (พวกมนุษย์ไมต่ั งอยู่ในธรรม) แก้ไขดว้ย ไตรสรณคมน์ การ
รักษาศีล ๕ การงดเว้นทุจริตทั้งหลาย และตั้งตนอยู่ในธรรม เช่น ไมล่ักลอบ
ตัดไม้ท้ำลำยป่ำ ไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม ไม่ท้ำให้สิง่แวดล้อมเปน็พิษ รู้จกัวธิี
จัดกำรขยะในครวัเรอืนว่ำสิง่ใดน้ำกลับมำใช้ใหมไ่ด ้ หรอืควรทำ้ลำยอย่ำงไรไม่ให้
เกิดมลพิษ เปน็ตน้  

เพรำะ ไตรสรณคมน์ จะชว่ยขจัดภัย ควำมหวำดกลวัทุกข์ ทคุต ิ และ
กิเลสทั่วไปได้ คือยังภัยเปน็ต้นให้พินำศไป  



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๙ 

ส่วน การรักษาศลี ๕ เป็นตน้ จะช่วยใหถ้ึงสุคติ มีโภคทรัพย์สมบูรณ์ ไม่
ขำดแคลนปัจจัย ๔ และให้ถึงพระนิพพำน และเป็นท่ีรักของเทวดำและมนุษย์
ทั งหลำย  

กิจกรรมสู้ภัยแล้งวิถีพทุธ ณ วัดจากแดง 
วิถีพุทธ คือ วิถีที่ให้ปญัญำ ปัญหำแกไ้ด้ดว้ยปัญญำ มิใชแ่กด้้วยอำรมณ ์

ด้วยควำมรู้สึก เพรำะถ้ำใหป้ัญญำแลว้คนจะแก้ปญัหำได้  

เพรำะเหตนุี เอง ทำงวัดจำกแดงเห็นว่ำภัยแล้งต้องแกด้้วยวิถีพุทธ ต้อง
ให้ปัญญำแก่พุทธศำสนิกชน จึงได้คน้คว้ำและรวบรวมข้อมูลจำกพระไตรปิฎก
แล้วน้ำมำจดัเป็นกิจกรรมสูภ้ัยแล้งตำมแนววิถีพุทธขึ น 

ในกิจกรรมประกอบด้วย กำรนอ้มสักกำรบูชำพระพุทธรูปปำงขอฝน 
ไตรสรณคมน ์ สมำทำนศีล ๕ ท้ำบุญด้วยน ้ำ ฟังธรรมเทศนำ สวดพระปรติรขอ
ฝน ปลกูตน้ไม้ ถวำยสงัฆทำน ถวำยผำ้ป่ำ อุทิศสว่นบญุและแผ่เมตตำใหแ้กห่มู่
ญำตแิละสรรพสัตว์ โดยเฉพำะเทวดำทั งหลำย  

๑. การน้อมสักการบูชาพระพุทธรูปปางขอฝน 
กำรเห็นพระพุทธรปูแลว้มีจิตหยั่งลงไปในพระคุณทั ง ๙ ประกำร มี

ควำมเปน็พระอรหนัต์ เป็นต้น กล่ำวสรรเสริญพระคณุของพระพุทธองค์พร้อม
ทั งพระธรรมและพระสงฆ์ แล้วกรำบดว้ยจิตที่เลือ่มใสศรัทธำอยำ่งยิ่ง พร้อมทั ง
น้ำเครื่องสกักำระมดีอกไม้ ธูป เทียน เป็นตน้ มำน้อมสักกำรบูชำด้วยควำม
เคำรพยิ่ง ใคร ๆ กม็ิอำจนับบญุของบุคคลผู้บูชำพระพุทธองค์ ผูเ้ปน็ปูชำรห-
บุคคล สงูสุด ว่ำ บญุนี มปีระมำณเทำ่นี  และบุญนี ย่อมส่งผลให้ผู้บูชำถึงควำมสุข



        
๑๐ วัดจำกแดง 

ควำมเจรญิในโลกนี  เมื่อลว่งลับไปกบ็ังเกิดในสคุติภมู ิ และเป็นปัจจัยแก่พระ
นิพพำน 

และเมื่อได้เห็นพระพุทธรปูปำงขอฝน ชื่อว่ำได้ทัสสนำนุตตริยะ ไดก้ำร
เห็นอนัยอดเยี่ยม เพรำะท้ำให้ระลึกถึงพระมหำกรณุำธิคุณของพระพุทธองค ์ 
ดังเรื่องทีป่รำกฏในอรรถกถำมัจฉชำดก ดงันี  

มัจฉชาดก ว่าด้วยเรื่องปลาขอฝน 

พระบรมศำสดำ เมื่อประทบัอยู่ ณ วดัพระเชตวนั ทรงปรำรภฝนที่
พระองค์ทรงบนัดำลใหต้กลง จงึตรัสพระธรรมเทศนำนี ว่ำ อภิตถฺนย ปชชฺุนฺน 
เป็นต้น 

ดังได้สดับมำ สมัยหนึง่ ฝนไมต่กในแคว้นโกศล ขำ้วกล้ำเหี่ยวแห้งเป็น
จ้ำนวนมำก ตระพัง สระโบกขรณี และสระน ำ้ ในทีน่ั น ๆ กแ็ห้งขอด แม้สระ
โบกขรณีเชตวัน ที่อยู่ใกล้ซุม้ประตวูัดพระเชตวนั ก็ยังขำดน ้ำ ฝูงกำและนกเป็น
ต้นเอำจะงอยปำกอันเทียบได้กับปำกคีม จิกทึ งฝงูปลำและเต่ำทีห่ลบคุดเข้ำสู่
เปือกตม ดึงออกมำกินทั ง ๆ ที่ยังดิ นอยู่ 

พระศำสดำทอดพระเนตรเหน็ควำมพินำศของฝูงปลำและเต่ำ มีพระทัย
อันพระมหำกรุณำเตือนให้ทรงอตุสำหะ จึงทรงพระด้ำรวิ่ำ “วันนี  เรำควรท้ำให้
ฝนตก”  

ในเวลำรุ่งสำง เมื่อทรงปฏิบัติพระสรีระเสร็จแล้ว ทรงก้ำหนดเวลำ
ภิกขำจำร มีพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ตดิตำม เสด็จเขำ้ไปบิณฑบำตในพระนคร 
สำวัตถีดว้ยพระพุทธลีลำ เมือ่ฉันเสร็จแล้ว ก็เสด็จกลับจำกบิณฑบำต กำ้ลังเสด็จ



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๑๑ 

จำกพระนครสำวตัถไีปพระวิหำร ประทบัยืนที่บนัไดสระโบกขรณีเชตวนั ตรัส
เรียกพระอำนนทเถระว่ำ 

“อำนนท์ จงเอำผำ้อำบน ้ำมำ เรำจะสรงน ้ำในสระโบกขรณีเชตวัน” 

พระเถระทูลถำมว่ำ “น ้ำในสระโบกขรณีเชตวนัแห้งขอด เหลือแตเ่พียง
เปือกตมเทำ่นั นมิใช่หรือ พระเจ้ำขำ้” 

เมื่อพระพุทธองคต์รัสว่ำ “อำนนท์ ธรรมดำวำ่ ก้ำลงัของพระพุทธเจ้ำ
ใหญ่หลวง จงเอำผ้ำอำบน ้ำมำเถดิ” พระเถระจึงไดน้้ำผำ้อำบน ำ้มำถวำย 

พระศำสดำทรงนุง่ผ้ำอำบน ำ้ด้วยชำยข้ำงหนึ่ง ทรงคลุมพระสรรีะด้วย
ชำยอีกข้ำงหนึ่ง ประทับยืนที่บันได ตั งพระทัยว่ำ “เรำจะสรงน ้ำในสระ
โบกขรณีเชตวัน” 

ทันใดนั นเอง บัณฑุกัมพลศลิำอำสนข์องท้ำวสักกะกแ็สดงอำกำรร้อนขึ น 
ท้ำวสักกะจึงใคร่ครวญดวู่ำ “จะมีเหตุอะไรหนอ” ทรงทรำบเหตนุั นแล้ว จึงม ี
เทวบญัชำใหเ้รียกวัสสวลำหกเทวรำชมำเข้ำเฝ้ำ แลว้ตรสัว่ำ “พ่อเทพบตุร พระ
บรมศำสดำทรงตั งพระทัยวำ่ จะสรงน ้ำในสระโบกขรณีเชตวัน ประทบัยืนอยู่ที่
บันได เธอจงท้ำแควน้โกศลทั งสิ นให้มกี้อนเมฆเป็นอันเดียวกนั บนัดำลให้ฝนตก
โดยเร็วเถิด” 

วลำหกเทวรำชรับเทวบญัชำแล้ว นุ่งกอ้นเมฆก้อนหนึ่ง ห่มก้อนหนึ่ง ขับ
เพลงเมฆสังคีต เหำะมุง่หนำ้ไปทำงโลกธำตุดำ้นตะวันออก ในสว่นทศิตะวนัออก
ก็ปรำกฏกลุ่มเมฆกลุ่มหนึง่ซึง่มีขนำดเท่ำลำนนวดข้ำว ซอ้นกันเปน็ชั น ๆ ตั งร้อย
ชั น พันชั น คำ้รนค้ำรำม ฟ้ำแลบแปลบปลำบ ฝนก็ตกลงมำด้วยอำกำรประหนึง่



        
๑๒ วัดจำกแดง 

ว่ำคว่้ำหม้อเทลงมำ ท่วมทน้แคว้นโกศลทั งสิ น เหมือนห้วงน ้ำไหลบำ่ท่วมอยู่ ฝน
ก็ตกอยูไ่ม่ขำดสำย ครู่เดียวเท่ำนั นกเ็ตม็สระโบกขรณเีชตวนั น ้ำขังจนถึงแคร่
บันได 

พระบรมศำสดำลงสรงในสระโบกขรณเีชตวันแลว้ ทรงครองผ้ำสองชั นสี
แดง คำดรัดประคด ทรงครองสุคตจีวรเฉวียงพระอังสำ แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์
เสด็จพระด้ำเนินไป ประทบันั่งเหนือพระบวรพุทธอำสนท์ี่ปูลำดไว้ในบริเวณพระ
คันธกุฎี เมื่อภกิษุสงฆแ์สดงวตัรปฏิบตัิแลว้ กเ็สด็จลุกขึ น ประทับยืนที่พื น
ขั นบนัไดแก้วมณ ีประทำนโอวำทแก่ภิกษุสงฆ์แลว้ทรงสง่กลับไป เสด็จเขำ้สู่พระ
คันธกุฎีที่มีกลิน่จรุงใจ ทรงบรรทมสีหไสยำดว้ยพระปรศัว์เบื องขวำ  

ในเวลำเยน็ เมื่อพวกภิกษปุระชุมกันในธรรมสภำแล้วยกเรื่องขึ นสนทนำ 
กันวำ่  

“ท่ำนผูม้ีอำยุทั งหลำย ท่ำนทั งหลำยจงดูพระคุณสมบัต ิ คือ ขันต ิ พระ
เมตตำ และพระกรุณำของพระทศพล ในเมื่อข้ำวกล้ำต่ำง ๆ ก้ำลังเหี่ยวแหง้ 
ชลำลัยทุกแห่งกเ็หือดแห้ง ฝูงปลำและเต่ำประสบทุกข์ใหญ่หลวง พระองค์ทรง
อำศัยพระกรุณำ ทรงครองผ้ำอำบน ้ำ ดว้ยมุ่งพระทัยจะให้มหำชนพ้นจำกควำม
ทุกข์ ประทบัยืนที่บนัไดขั นแรกสระโบกขรณีเชตวัน ทรงบนัดำลให้ฝนตก 
เหมือนหว้งน ้ำใหญ่ไหลบ่ำทว่มโกศลรฐัทุกสว่น โดยเวลำเพียงครู่เดียว ทรงปลด
เปลื องมหำชนจำกทุกขก์ำย ทุกข์ใจ แล้วเสด็จเข้ำพระวหิำร” 

พระศำสดำเสด็จออกจำกพระคนัธกุฎ ี เสด็จมำสูธ่รรมสภำ ตรัสถำมว่ำ 
“ภิกษุทั งหลำย พวกเธอนั่งประชมุสนทนำกนัดว้ยเรือ่งอะไร ?” เมื่อพวกภิกษุ
กรำบทูลให้ทรงทรำบแลว้ ตรัสว่ำ  



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๑๓ 

“ภิกษุทั งหลำย มิใช่แต่ในบัดนี เท่ำนั น ทีต่ถำคตท้ำให้ฝนตกในเวลำที่
มหำชนล้ำบำก แม้ในกำลกอ่น ในกำลที่เรำเกิดในก้ำเนดิสัตว์เดรัจฉำน เป็นพญำ
ปลำ กไ็ด้ทำ้ให้ฝนตกแล้วเหมือนกนั” แลว้ทรงน้ำเรื่องในอดตีมำเล่ำวำ่ 

ในอดตีกำล มีล้ำห้วยแห่งหนึ่งล้อมรอบด้วยชัฏแหง่เถำวัลย์ อยู่ตรงสระ
โบกขรณีเชตวันนี  ณ เมืองสำวตัถ ี แคว้นโกศลนี แหละ ครั งนั น พระโพธิสตัว์
บังเกดิในกำ้เนดิปลำ มีฝูงปลำเป็นบรวิำรอยู่ในล้ำหว้ยนั น แม้ในครำวนั น แควน้
นั นฝนก็ไม่ตกเหมือนครำวนี  ข้ำวกล้ำของพวกมนุษย์เหีย่วแห้ง ในบึงเป็นต้นขำด
น ้ำ ฝูงปลำและเต่ำพำกนัคดุเข้ำเปือกตม  แม้ทีล่้ำหว้ยนั น ฝูงปลำก็พำกนัคดุเขำ้
โคลนตม ซกุซ่อนในทีน่ั น ๆ ฝงูกำเป็นตน้ก็พำกนัรุมจิกทึ งออกมำจิกกนิดว้ย
จะงอยปำก 

พระโพธิสตัวเ์หน็ควำมพินำศของหมูญ่ำต ิ ด้ำริวำ่ “ผู้อืน่เวน้เรำเสียแลว้ 
ใครเล่ำที่จะไดช้ื่อวำ่สำมำรถปลดเปลื องทกุข์ของพวกปลำเหล่ำนี  เปน็ไมม่ ี เรำ
จักท้ำสัจจกิริยำให้ฝนตก ปลดเปลื องฝูงญำติจำกทุกข์คอืควำมตำยให้จงได”้ 
แล้วแหวกตมสดี้ำออก พญำปลำใหญ่สีกำยเหมือนปุ่มตน้อัญชนั ลืมตำทั งคู่อนั
เปรียบไดก้ับแก้วมณีสีแดงทีเ่จียระไนแลว้ มองดูอำกำศ บันลือเสียง กลำ่วแก่
เทวรำชปัชชนุนะวำ่  

“แน่ะท้ำวปัชชุนนะผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำอำศัยหมูญ่ำติเดอืดร้อนมำก ในเมือ่
ข้ำพเจ้ำผู้ทรงศีลล้ำบำกอยู ่ ท้ำไมทำ่นไม่ชว่ยให้ฝนตกลงมำเล่ำ ข้ำพเจ้ำบังเกิด
ในฐำนะที่จะกัดกินพวกเดียวกัน แต่ก็ยังไม่เคยได้ชื่อว่ำกัดกนิมัจฉำชำติ ตั งต้นแต่
ปลำเล็กแม้มขีนำดเท่ำเมลด็ข้ำวสำร ถงึสัตว์มปีรำณอื่น ๆ เล่ำ ข้ำพเจ้ำก็มิได้เคย



        
๑๔ วัดจำกแดง 

แกล้งปลงชวีิตเลย ดว้ยสัจจวำจำนี  ขอทำ่นจงให้ฝนตกลงมำ ปลดเปลื องหมูญ่ำติ
ของขำ้พเจ้ำจำกทกุข์เถิด” 

เมื่อจะเรียกเทวรำชปัชชนุนะ ประหนึ่งสัง่งำนคนรับใช ้กล่ำวคำถำนี วำ่ 

 “อภิตถฺนย ปชฺชุนฺน   นิธึ กากสฺส นาสย 
  กาก  โสกาย รนฺเธหิ   ม  ฺจ โสกา ปโมจย. 

แนะ่ท้ำวปัชชนุนะ  ทำ่นจงค้ำรนค้ำรำม จงยังขมุทรัพย ์
ของกำพินำศไป จงท้ำลำยฝงูกำดว้ยควำมโศก จงยัง 
ข้ำพเจ้ำและญำติทั งหมดใหพ้้นจำกควำมโศกเถิด”  

ขยายความคาถา : เมฆ เรียกกนัวำ่ ปัชชุนนะ พญำปลำเรียก 
วัสสวลำหกเทวรำช (เทพเจำ้แหง่ฝน) ผู้ได้ชื่อว่ำ ปัชชุนนะ ด้วยอ้ำนำจแห่งเมฆ  

ได้ยินว่ำ พญำปลำมีควำมประสงค ์ดงันี  ว่ำ “ธรรมดำวำ่ ฝนทีต่กโดยไม่
ร้องกระหึ่ม ไม่ให้สำยฟ้ำแลบแปลบปลำบก็ไม่งำม ฉะนั น ท่ำนจงร้องกระหึม่ ให้
สำยฟ้ำแลบแปลบปลำบ ท้ำให้ฝนตกลงมำเถดิ” 

ฝูงกำพำกนัจิกทึ งฝงูปลำทีค่ดุเขำ้เปือกตมซุกซ่อนอยู ่ เอำจะงอยคำบ
ออกมำกินเป็นอำหำร เพรำะฉะนั น พญำปลำจงึเรียกฝงูปลำที่คดุในเปือกตมว่ำ
เป็น “ขุมทรัพย์” ของกำเปน็ตน้เหลำ่นั น  

พญำปลำกลำ่วว่ำ “ท่ำนจงให้ฝนตกลงมำ เอำน ำ้ปกปิดไว้ ทำ้ลำย
ขุมทรัพย์นั นของฝูงกำเสีย เมื่อล้ำหว้ยมนี ้ำเต็มแล้ว ฝูงกำเมือ่ไมไ่ด้ฝงูปลำเป็น
อำหำรก็จะเศร้ำโศก เมือ่ทำ่นให้ล้ำห้วยนี เตม็เปี่ยม ก็ชื่อว่ำท้ำลำยฝูงกำนั นดว้ย



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๑๕ 

ควำมโศก ทำ่นจงยังฝนใหต้ก เพื่อระงบัควำมโศก คอืเพือ่ควำมโล่งใจของปลำ ก็
คือ ท่ำนจงท้ำให้ฝูงกำถึงควำมเศร้ำโศกที่มีลกัษณะหม่นไหม้ภำยในเถดิ” 

จ อักษร ในคำถำว่ำ มญฺจ โสกำ ปโมจย นี  รวบรวมเนื อควำม (มญฺจ 
มม าตเก จ สพฺเพว ข้ำพเจ้ำและญำติทั งหลำยของขำ้พเจ้ำทั งหมดเทียว)  
ก็คือ พญำปลำกล่ำววำ่ “ทำ่นจงใหข้้ำพเจ้ำและฝงูญำตขิองขำ้พเจ้ำทั งหมดเทียว 
พ้นจำกควำมเศร้ำโศกที่จะเกิดแต่ควำมตำยนี เถดิ”. 

พระโพธิสตัวเ์รียกท้ำวปัชชนุนะเหมอืนสัง่บังคับคนรับใช้อย่ำงนี แล้ว  ก็
ให้ฝนห่ำใหญต่กทัว่แควน้โกศล ให้มหำชนพน้จำกมรณทุกข์ ในบั นปลำยชีวติก็
เป็นไปตำมยถำกรรม  

พระศำสดำตรัสวำ่ “ภิกษทุั งหลำย ตถำคตท้ำให้ฝนตกมิใชแ่ต่ในบัดนี 
เท่ำนั น แม้ในกำลก่อน ตถำคตแม้เกดิในก้ำเนดิปลำก็ท้ำให้ฝนตกเหมือนกัน”  

ครั นทรงน้ำพระธรรมเทศนำนี มำแล้ว ทรงสบือนุสนธิประชมุชำดก 
ว่ำ “ฝูงปลำในครั งนั น ได้มำเปน็พุทธบริษัท ปัชชุนนะเทวรำชได้มำเป็นพระ
อำนนท ์ส่วนพญำปลำได้มำเป็นเรำตถำคตนั่นเอง”. 

๒. ไตรสรณคมน์  

กำรกล่ำวคำ้ขอถึงพระพุทธเจ้ำ พระธรรม และพระสงฆ์ วำ่เปน็ที่พึ่ง 
เป็นทีร่ะลึก เป็นทีข่จัดภัยได้จริง กค็ือกำรปฏิญำณตนว่ำเปน็พุทธมำมกะ เปน็
ชำวพุทธนั่นเอง บุคคลผู้ถงึไตรสรณคมน์ย่อมเข้ำถึงสุคติโลกสวรรคแ์ละถงึพร้อม
ด้วยโภคทรัพย์  

http://www.84000.org/tipitaka/atita100/s.php?B=32&A=1165&Z=1213
http://www.84000.org/tipitaka/atita100/s.php?B=32&A=1165&Z=1213


        
๑๖ วัดจำกแดง 

ค้ำว่ำ สรณะ หมำยถึง เบียดเบียนทุกข์ภัยเป็นตน้ คือ ท้ำให้พินำศ  
ก้ำจัดอนัตถะ (สิ่งมิใชป่ระโยชน์) อบำยทุกข์ทุกอย่ำง และสังสำรทุกข์ทั งมวลได ้

รัตนะคือพระพุทธเจำ้เปน็ตน้ ย่อมขจัดภัย ควำมหวำดกลัวทุกข ์ ทุคต ิ
กิเลสทั่วไปได้ คือยังภัยเป็นตน้ให้พินำศไปเพรำะกำรเข้ำถึงสรณะนั นนัน่แหละ
ของผู้ถงึสรณะทั งหลำย 

อีกอย่ำงหนึ่ง พระพุทธเจำ้ชื่อว่ำเป็นสรณะ เพรำะก้ำจัดภัยของสัตว์
ทั งหลำย ดว้ยกำรให้หนัเข้ำหำประโยชน์และใหห้ันออกจำกสิ่งที่ไม่เปน็ประโยชน์
เกื อกูล พระธรรมชื่อว่ำเปน็สรณะ เพรำะก้ำจดัภัยของสัตว์ทั งหลำยดว้ยกำรให้
ข้ำมพ้นกนัดำรคือภพ และให้ควำมสบำยใจ พระสงฆช์ื่อว่ำเป็นสรณะ เพรำะ
ก้ำจัดภัยของสัตว์ทั งหลำยได้ โดยกำรทำ้ผู้บ้ำเพ็ญบญุแม้นอ้ยให้ได้รับประโยชน์
ไพบูลย์ เพรำะฉะนั น พระรตันตรัยจึงชือ่ว่ำเปน็สรณะโดยบรรยำยนี  

ในติสรณคมนิยเถรอปำทำน กล่ำวถงึอำนิสงส์แห่งโลกยิสรณคมนไ์ว ้ ๘ 
ประกำร คือ  

๑. ได้รบักำรยกย่องบชูำในที่ทุกสถำน  
๒. มปีฏิภำณไหวพริบดีเยี่ยม  
๓. มีเพื่อนแท้ทกุเสน้ทำง  
๔. ได้รบัควำมเจริญรุ่งเรอืงพร้อมดว้ยโภคทรัพย์  
๕. มรีูปสวย รูปงำมในทุกภพทุกชำติ  
๖. เปน็ที่ย่อมรับนับถอืแก่ผูพ้บเห็น  
๗. เปน็ที่รกัของเพื่อนฝงูทุกคน  
๘. มีชือ่เสียงฟังขจรไกลไปทกุแหง่ 



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๑๗ 

 โลกิยสรณคมน์ มีภวสมบัตบิ้ำง โภคสมบตัิบ้ำง เป็นผล สมดังพระพุทธ
องค์ตรัสไว้วำ่ “ชนเหล่ำใดเหล่ำหนึ่งถึงพระพุทธเจ้ำว่ำเป็นที่พ่ึง ชนเหลำ่นั นจัก
ไม่ไปสู่อบำยภูม ิเขำละรำ่งกำยอันเปน็ของมนุษย์แลว้จักยังกำยทิพย์ให้บรบิูรณ”์ 

 แม้พระมหำโมคคัลลำนะกไ็ด้กล่ำวกะท้ำวสกักะจอมเทพที่เข้ำไปหำทำ่น
พร้อมทั งเหล่ำเทวดำ ๘๔,๐๐๐ ตน ซึง่ประทับยนื ณ สว่นขำ้งหนึ่ง วำ่  

 “ขอถวำยพระพรท่ำนจอมเทพ กำรถึงพระพุทธเจำ้ว่ำเป็นที่พ่ึงเป็นกำรดี
แล ดูกอ่นจอมเทพ เพรำะเหตแุหง่กำรถึงพระพุทธเจำ้วำ่เป็นสรณะแล สัตว์บำง
จ้ำพวกจึงเข้ำถงึสุคติโลกสวรรค์หลังจำกตำยแล้วเพรำะร่ำงกำยแตกสลำยไปดว้ย
ประกำรฉะนี  พวกเขำจะไดร้ับทิพย์อย่ำงอืน่ ๑๐ สถำน คือ อำยุทิพย์ วรรณ
ทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รปูทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ 
โผฏฐัพพทิพย”์ 

 ๓. การสมาทานศีล ๕   
 กำรถอืไว้ดว้ยดี ไดแ้ก ่ กำรตั งใจงดเวน้จำกกำรกระทำ้กรรมชั่วทั งทำง
กำยและวำจำ ๕ ประกำร เช่น กำรไม่ฆ่ำสตัว์ เปน็ตน้ ผู้รักษำย่อมถึงพร้อมดว้ย
โภคทรัพย์ บงัเกดิในสุคติภูม ิและเข้ำถึงพระนิพพำน 

 พระพุทธองค์ตรัสบอกอำนิสงส์ของศีลแก่พระอำนนท์ ประดุจตรัสบอก
แก่พุทธศำสนกิชนทั งหลำย ว่ำ 

 “ดูกอ่นอำนนท์ ศีลทั งหลำยที่เป็นกศุล...  

๑. มีควำมไมเ่ดือดรอ้น เปน็ประโยชน ์เปน็อำนิสงส์  
๒. มีควำมปรำโมทย ์(ควำมชื่นบำน) เป็นประโยชน ์เปน็อำนิสงส์ 



        
๑๘ วัดจำกแดง 

๓. มปีีต ิ(ควำมอิม่เอิบ) เปน็ประโยชน ์เปน็อำนิสงส์ 
๔. มปีัสสัทธ ิ(ควำมสงบ) เปน็ประโยชน์ เป็นอำนิสงส์ 
๕. มีสขุ (ควำมสุข) เปน็ประโยชน์ เป็นอำนิสงส์ 
๖. มีสมำธ ิ(ควำมตั งมัน่) เปน็ประโยชน์ เป็นอำนิสงส์ 
๗. มียถำภูตญำณทัสสนะ (ควำมรู้เห็นตำมควำมเปน็จรงิ) เปน็ประโยชน ์

เป็นอำนิสงส ์
๘. มนีิพพิทำ (ควำมเบื่อหนำ่ย) เปน็ประโยชน์ เป็นอำนสิงส์ 
๙. มวีิมตุต ิ(ควำมหลุดพ้น) เป็นประโยชน ์เปน็อำนิสงส์ 
ดูก่อนอำนนท์ ศีลทั งหลำยที่เป็นกศุล ย่อมบริบรูณ์ เพ่ือควำมเป็นพระ

อรหนัต ์อย่ำงทีก่ล่ำวมำนี ” 

ศีล ๕ แก้ภัยแล้ง  

แม้ในอดตีกำล เมื่อบ้ำนเมอืงเกดิภัยแล้งขึ น พระรำชำทรงแก้ไขดว้ยกำร
รักษำกรุุธรรมคือศีล ๕ ดงัที่ปรำกฏในอรรถกถำแห่งกุรธุรรมชำดก ซึ่งมี
เนื อควำมโดยย่อ ดงันี  

ในอดตีกำล สมัยที่พระเจำ้ธนญัชัยโกรัพย์ ครองรำชสมบัตอิยู่ในพระ
นครอนิทปัฏฏ์ แควน้กุรุ พระโพธิสตัว์ปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอคัรมเหสี
ของพระรำชำนั น เมื่อเจรญิวัยแลว้ได้เรียนจบศิลป์ทั งปวงในเมืองตักกศิลำ พระ
โพธิสัตว์ทรงด้ำรงต้ำแหน่งอปุรำช แตห่ลังจำกพระบดิำสิ นพระชนม ์ ก็ทรง
ครองรำชสมบัติสบืต่อมำ  

พระองคป์ระกอบด้วยทศพิธรำชธรรม ทรงประพฤติในศีลคือกุรธุรรม
อย่ำงบริสุทธิ ์ แม้พระมำรดำ พระอัครมเหส ี พระอุปรำช ผู้เป็นพระอนุชำ 



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๑๙ 

พรำหมณ์ผู้เป็นปุโรหติ อ้ำมำตย ์ผู้รังวดันำ สำรถ ีเศรษฐี มหำอ้ำมำตย์ผูต้วงขำ้ว 
นำยประต ูและนำงวรรณทำสีผู้เป็นนครโสเภณ ีกร็ักษำศีล ๕ ไดบ้ริสุทธิ์เหมือน
พระโพธิสตัว ์พระโพธิสัตว์ได้สร้ำงโรงทำน ๖ แห่ง ทรงสละทรัพย์วนัละหกแสน 
ทรงยินดีในกำรบริจำคทำนแก่ชำวชมพูทวีปทั งสิ น  

ต่อมำ ในแคว้นกำลิงคะเกดิภัยแล้ง ฝนไมต่ก เกิดควำมอดอยำกไปทั่ว
ทุกหนแหง่ พวกมนุษย์เกดิภัย ๓ ประกำร คือ ฉำตกภัย ภัยคือควำมอดอยำก 
โรคภัย ภัยคือโรคระบำด ทพุภิกขภัย ภัยคือข้ำวยำกหมำกแพง พำกันไปสง่เสียง
ร้องขอควำมชว่ยเหลือจำกพระเจ้ำกำลิงครำชผูเ้ป็นเจ้ำเมือง  

พระรำชำได้ตรัสถำมถึงกำรแก้ภัยแลง้กับพวกอ้ำมำตย์ทั งหลำย ก็ไดร้ับ
ค้ำตอบว่ำ สมัยก่อน เมื่อฝนไมต่ก พระรำชำไดบ้ริจำคทำน อธิษฐำนอโุบสถ 
สมำทำนศีล แล้วเข้ำห้องสิริไสยำสน ์ บรรทมเหนือเครื่องลำดที่ท้ำดว้ยไม้เป็น
เวลำ ๗ วัน ในกำลนั นฝนกต็ก แต่หลังจำกทรงกระท้ำอย่ำงนั นแลว้ฝนก็ยงัไมต่ก 

ต่อมำ พวกอ้ำมำตย์กรำบทูลให้ขอช้ำงมงคลมำจำกนครอินทปัฏฏ์ แต่
เมื่อได้ช้ำงนั นมำแล้ว ฝนก็ยงัไมต่ก ในที่สุดทรงได้สดบัวำ่ พระเจ้ำธนญัชัยโกรัพย
รำชทรงรักษำศีล ๕ คือกุรธุรรม ด้วยเหตนุั นฝนจึงตกในแว่นแคว้นของพระองค์
ทุกกึ่งเดือน ทุก ๑๐ วัน เพรำะอำนุภำพแหง่คุณควำมดขีองพระรำชำฝนจึงตก 

พระรำชำจงึรบัสั่งให้พรำหมณ์และอำ้มำตย์น้ำชำ้งนั นไปถวำยคนืแด่
พระรำชำแลว้ให้จดศีล ๕ คอืกุรุธรรม ที่พระรำชำนั นทรงรักษำลงในแผน่ทองค้ำ
พรำหมณแ์ละอำ้มำตย์ได้ท้ำตำมรับสั่งพรอ้มได้นำ้แผน่ทองค้ำที่จำรึกกรุุธรรม ๕ 
ประกำร ตำมค้ำของพระโพธิสัตว์ตรัสบอก ว่ำ 



        
๒๐ วัดจำกแดง 

 “ปาโณ น หนฺตพฺโพ,   ไม่พึงฆ่ำสตัว ์๑  
อทินฺน ้ นาทาตพฺพ ้,   ไม่พึงถือเอำสิ่งของทีเ่จ้ำของมิได้ให้ ๑  
กาเมสุมิจฺฉาจาโร น จริตพโฺพ,  ไม่พึงประพฤติผิดในกำม ๑  
มุสาวาโท น ภาสติพฺโพ,  ไม่พึงกล่ำวค้ำเท็จ ๑  
มชฺชปาน ้ น ปาตพฺพ ้,   ไม่พึงดืม่น ้ำเมำ ๑”  

หลังจำกนั น  พวกพรำหมณ์และอำ้มำตย์ก็เข้ำไปหำบคุคลอื่น ๆ ตั งแต ่
พระมำรดำ จนกระท่ังนำงวรรณทำส ี จำกนั นได้ถำมและขอจำรึกกรุุธรรมทีช่น
ทั ง ๑๑ คน รักษำลงในแผน่ทองคำ้ แลว้นำ้ไปยงัทันตปุรนคร ถวำยแผ่นทองค้ำ
แก่พระเจ้ำกำลงิครำช  

ต่อมำ พระองค์ทรงประพฤติกุรธุรรมนั น ทรงบ้ำเพ็ญศลี ๕ ให้บรบิูรณ ์
ในกำลนั น ฝนก็ตกลงในแวน่แคว้นกำลิงคะทั งสิ น ภัยทั ง ๓ ก็สงบระงบั แวน่
แควน้กม็ีควำมเกษมส้ำรำญ มีภักษำหำรสมบูรณ ์ 

 ๔. การท าบุญด้วยน้ า  

 กำรถวำยน ้ำดืม่น ้ำใชแ้ด่พระพุทธเจ้ำ แด่พระภิกษุสงฆ ์ เปน็ต้น ถึงแม้
พระสัมมำสมัพุทธเจำ้จะเสดจ็ปรินิพพำนแล้วก็ตำม แต่พุทธบริษัทก็สำมำรถ
ถวำยน ้ำแก่พระพุทธองคไ์ดเ้ช่นเดิม มีแนวทำงปฏิบตัิ คอื  

 ให้น้ำพระพุทธรูปมำตั งไว้บนโต๊ะหรือหิ งบูชำ หำกมีเครื่องสกักำรบูชำ 
เช่น ดอกไม้ พวงมำลัย ของหอม เป็นต้น ก็พึงนำ้มำกรำบไวแ้ละน้อมบูชำ กล่ำว
ค้ำถึงไตรสรณคมน ์ และสมำทำนศีล ๕ แล้วน้ำน ้ำที่สะอำดใส่ภำชนะ เชน่ ขัน 



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๒๑ 

แก้ว ขวด เปน็ต้น ระลึกถึงพระพุทธคุณ มคีวำมเปน็พระอรหันต์ เปน็ต้น กลำ่ว
ค้ำถวำยตำมหนังสือนี  จบแล้วน้ำน ้ำนั นไปวำงไว้เบื องหน้ำพระพุทธรูป 

 กำรถวำยน ้ำเชน่นี สำมำรถทำ้ได้ทกุ ๆ วนั ทั งเช้ำและเย็น ส่วนน ำ้ที่
ถวำยไปแลว้นั น เมื่อถวำยน ้ำแก้วใหม่แลว้ ก็สำมำรถน้ำน ้ำนั นมำดื่มหรือลำ้ง 
หน้ำได ้

ค าถวายน้ าแด่พระพุทธเจ้า 

อะระหะตาทีห ิ นะวะคุเณหิ สะมันนาคะตัสสะ สัมมาสัม- 
พุทธัสสะ  อิมัง  อุทะกัง  เทมิ. 

       ข้ำพเจำ้ขอน้อมถวำยน ้ำฉนัน ำ้ใช้นี    แด่องค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ   ผู้ทรง
ประกอบด้วยพระคุณ ๙ ประกำร มีควำมเปน็พระอรหนัต์  เปน็ตน้. 

ค าปรารถนา 

อิทัง  เม  ปุญญัง  นิพพานัสสะ  ปัจจะโย  โหตุ. 

ขอผลบุญนี ของขำ้พเจ้ำ จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพำน. 

ค าอุทิศส่วนบุญ 

 อิทัง  ปุญญะภาคัง  สัพพะสัตตานัง  เทม.ิ 

 ข้ำพเจ้ำขออุทิศสว่นบญุนี ใหแ้ก่สรรพสัตว์ทั งหลำย. 

 (ข้ำพเจ้ำขออุทิศสว่นบุญนี  ให้แกญ่ำติทั งหลำย ในชำตินี ก็ด ี ในชำต ิ
ก่อน ๆ ก็ด ี ตลอดจนถึงภมุมัฏฐเทวดำ รุกขเทวดำ อำกำสัฏฐเทวดำ ท้ำวจต-ุ
โลกบำลทั ง ๔ ท้ำวสักกเทวรำช ขอให้ท่ำนทั งหลำยเหล่ำนั น จงได้รับรู้ ได้รว่ม



        
๒๒ วัดจำกแดง 

อนุโมทนำบุญในครั งนี  และขอเจำะจงไปถึงท่ำนอสุรนิทรำหูเทพบตุร วัสส-
วลำหกเทวรำช หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำท่ำนท้ำวปัชชนุนะ จงได้รบัรู ้ ไดร้่วม
อนุโมทนำบุญกบัข้ำพเจำ้ทั งหลำยดว้ยเทอญ.) 

 อานิสงส์การถวายน้ า 

กำรถวำยน ้ำได้อำนิสงส์ ๑๐ ประกำร คือ 

 ๑. คล่องแคล่วว่องไว 
๒. มีชือ่เสียง 
๓. มีควำมสะอำดบริสุทธิ ์
๔. ปรำศจำกควำมกระหำย 
๕. มบีริวำรมำก 
๖. อำยุยืน 
๗. มีผวิพรรณผดุผ่อง 
๘. มีพละก้ำลัง 
๙. มปีัญญำมำก 
๑๐. มีควำมสุข 

ตัวอย่างพระอุทกปูชกเถระถวายน้ าแด่พระพุทธเจ้า  

พระอุทกปชูกเถระได้สัง่สมกุศลที่บ้ำเพ็ญไว้ในพระพุทธเจ้ำองคก์่อน ๆ  
บ้ำเพ็ญบญุทั งหลำยที่เป็นอปุนิสัยแก่พระนิพพำนในภพนั น ๆ    

ในกำลแห่งพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระนำมวำ่ปทุมตุตระ เกิดในเรือนมี
ตระกูลแห่งหนึง่ เจรญิวัยแล้ว รู้ถงึกุศลกรรมและอกศุลกรรม  เลื่อมใสในพระ



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๒๓ 

รัศมีมวีรรณะ ๖ ที่แผซ่่ำนออกของพระผู้มีพระภำคเจำ้พระนำมวำ่ปทุมตุตระผู้
ก้ำลังเหำะไปในอำกำศ จึงเอำมือทั งสองกอบน ้ำบูชำ น ำ้ที่ท่ำนบชูำแลว้ไดต้ั งอยู่
ในอำกำศ 

ท่ำนเลื่อมใสย่ิง ได้บังเกิดในเทพชั นดุสติ  เปน็ต้น   ดว้ยโสมนัสนัน่แล   
เสวยทิพยสมบตัิ และภำยหลังเสวยมนุษยสมบตั ิ ในกำลที่พระพุทธเจ้ำเสด็จ
อุบัติครั งนี กบ็งัเกดิในเรือนมตีระกูล   ถึงกำรรู้เดียงสำแล้ว  เลื่อมใสในพระ
ศำสดำบวชแลว้ไมน่ำนก็ได้เป็นพระอรหนัต์.  

ต่อมำ ท่ำนระลกึถงึกรรมในชำติก่อนของตนแล้วเกิดโสมนัส ประสงค์จะ
ประกำศถงึควำมประพฤติทีต่นได้ท้ำไวแ้ลว้ในกำลก่อนจงึกล่ำวคำถำนี ว่ำ 

 “ข้ำพระองค ์  ได้เห็นพระสมัพุทธเจ้ำมีพระฉววีรรณ 
ดังทอง ผู้รุง่เรืองดงักองไฟ  เหมือนพระอำทิตย ์ เป็นทีร่องรับ 
เครื่องบูชำ  เสด็จไปในอำกำศ  จึงเอำมือทั งสองกอบน ้ำแล้ว 
โยนขึ นไปในอำกำศ  พระพุทธเจ้ำมหำวีระ  มีพระกรุณำ 
ในข้ำพระองค ์ทรงรับไว ้พระศำสดำมีพระนำมว่ำปทุมตุตระ 
ผูป้ระทบัยืนอยู่ในอำกำศ ทรงทรำบควำมคิดของข้ำพระองค ์  
จึงไดต้รัสพระคำถำเหล่ำนี วำ่ 

  ‘ด้วยกำรถวำยน ้ำนี   และด้วยกำรให้เกิดปีต ิ เขำจะ 
 ไม่เขำ้ถึงทุคตเิลยในแสนกปั’    
  ข้ำแต่พระองค์ผู้เป็นจอมสัตว ์  ผู้ประเสริฐในโลก 
 ผู้นรำสภะ ด้วยกรรมนั น ข้ำพระองค์ละควำมแพ้และควำม 



        
๒๔ วัดจำกแดง 

 ชนะแล้ว  บรรลถุึงฐำนะอันไม่หวั่นไหว. 
 ในกัปที ่๖,๕๐๐ แต่กัปนี  ไดเ้ป็นพระเจ้ำจักรพรรด ิ 
๓  ครั ง  มีพระนำมวำ่สหัสสรำช  เป็นจอมชน  ปกครอง 
แผ่นดินมีสมุทรสำคร ๔ เปน็ที่สุด 
 คุณวิเศษเหล่ำนี   คือ ปฏิสัมภิทำ ๔  วิโมกข ์ ๘  และ 
อภิญญำ ๖  เรำท้ำใหแ้จ้งชดัแลว้  ค้ำสอนของพระพุทธเจ้ำ  
เรำได้ท้ำเสร็จแลว้” 

 เรื่องนี มำในพระสตุตนัตปิฎก ขุททกนิกำย อุทกปชูกเถรำปทำน พร้อม
ทั งอรรถกถำ                                                         

๕. การฟังธรรมเทศนา  
กำรฟังเทศนำธรรมจะทำ้ใหเ้กิดศรัทธำปสำทะ แล้วรู้จักใช้ปัญญำในกำร

แก้ปญัหำ โดยเฉพำะภัยแล้งที่กำ้ลังประสบอยู่ ดงัเทศนำธรรมที่พระมหำ-
ประนอม ธมฺมำลงฺกำโร รองเจ้ำอำวำสวัดจำกแดง ไดแ้สดงแก่สำธุชนทีเ่ข้ำร่วม
กิจกรรม ณ วดัจำกแดง ในวันที ่๒๗ มนีำคม ๒๕๕๙ มเีนื อหำส้ำคญั ดังนี  

 ...วิถีพุทธ คือวิถีที่ใหป้ัญญำ เมื่อเกดิศรัทธำแลว้ รูปแบบไดแ้ลว้ ต่อไป
ต้องใส่ปญัญำ ปัญญำนีแ่หละคือวถิีพุทธ ปัญหำแกด้ว้ยปัญญำ ไม่ไดแ้กด้้วย
อำรมณ ์ไม่ไดแ้กด้้วยควำมรูส้ึก เพรำะถ้ำให้ปัญญำ คนจะแกป้ัญหำได ้ 

 ในส่วนทีร่ัฐบำลไปขดุเจำะให ้ก็แก้ปัญหำได ้แต่ในสว่นที่ไม่ได้ขดุเจำะ ก็
แก้ปญัหำไมไ่ด ้ แต่ถ้ำใหป้ญัญำ ชำวบ้ำนสำมำรถชว่ยเหลือตวัเองได้ครึง่หนึ่ง 
รัฐบำลให้ควำมชว่ยเหลอือีกครึ่งหนึ่ง ในที่สุดกแ็ก้ไขได ้



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๒๕ 

 ฉะนั น  วิถีพุทธก็คอืวถิีที่ใหป้ัญญำ  เพรำะมื่อเกดิปัญหำ  ไม่วำ่ปญัหำ 
ใด ๆ ก็ตำม ต้องให้ปญัญำก่อน ต้อง อตตฺา หิ อตตฺโน นาโถ ตนเปน็ที่พึ่ง 
ของตน ต้องมปีัญญำชว่ยเหลือตนเองเปน็อันดับแรกกอ่น ต่อไปรฐับำลมำเสริม 
หนว่ยงำนอื่น ๆ มำเสริม ในที่สุดกแ็ก้ปญัหำได้ทั งหมด 

 เพรำะฉะนั น อำตมำจึงรวบรวมข้อมูลปัญญำสู้ภัยแลง้จำกพระไตรปิฎก
มำให ้ มีบทสวดมำให ้ แล้วก็น้ำท้ำกิจกรรมทั งหมด 

 พระสงฆ์อำจจะคดิวำ่ ท่ำนไม่ใช่นักสู ้ไม่ใช่นกัรบ แต่ควำมจริง เมื่อทำ่น
บวชเข้ำมำแลว้ ทุกรปูเปน็นกัรบหมด นักรบในทำงพระพุทธศำสนำ มีชื่อเต็มยศ
ว่ำ กิเลสสงฺคามโยโธ แปลว่ำ นักรบสมรภูมกิิเลส มีศีลเป็นเสื อเกรำะ มีพระ
ปริตรเปน็โล ่มีศรทัธำเป็นกระสุน มีเมตตำและปญัญำเป็นอำวุธ เมตตำเปน็อำวุธ 
ปล่อยไป ๆ แตป่ัญญำวธุห้ำมปลอ่ย ต้องไว้กับตวั กระสนุคือปญัญำ ได้แก่
วิปัสสนำปญัญำ  

 อย่ำลืมนะ...โยม ใส่เสื อเกรำะคือศีลให้แลว้ทุกคน ตอนนี กำ้ลังจะให้โล่
คือพระปริตรคนละใบ แลว้ก็เตรียมกระสนุคือศรัทธำให้พร้อม สทฺธา พีช ้ 
ศรัทธำคือเมล็ดเป็นกระสนุ  ตโป วุฏฺ  ิ  ตบะคือควำมเพียรเป็นน ้ำฝน มีทั งอำวุธ 
มีทั งกระสุน เป็นนักรบชั นยอดแล้ว เรำก็จะประกำศสู้กับควำมไมรู่้ นักรบ
สมรภูมินี  สู้กับควำมไม่รู ้สู้กับควำมแหง้แลง้ สู้กับควำมยำกจน ฉะนั น วันนี เปน็
วันประกำศสงครำมกับควำมไม่รู ้ควำมแหง้แลง้ เรำจะฆ่ำกิเลสที่อยู่ในใจของเรำ  

 ศัตรูภำยในทีเ่รำจะประกำศสู้ คือ กิเลส ที่ท้ำให้จติของเรำเศร้ำหมอง มี 
๑๐ ตัว ไดแ้ก ่โลภะ ควำมโลภ โทสะ ควำมโกรธ โมหะ ควำมหลง มานะ ควำม



        
๒๖ วัดจำกแดง 

ถือตวั ทิฏฐิ ควำมเหน็ผิด วิจิกิจฉา ควำมสงสัย ถนีะ ควำม หดหู่ท้อถอย  
อุทธัจจะ ควำมฟุ้งซ่ำน อหิริกะ ควำมไม่ละอำยต่อควำมชัว่ และอโนตตัปปะ 
ควำมไม่เกรงกลัวต่อควำมชัว่ เพรำะเมื่อจดักำรกิเลสเหล่ำนี ไดแ้ล้ว ทุกคนจะมี
ควำมสขุ  

 ท้ำไมต้องสู้ภัยแลง้ดว้ย เพรำะเรำเปน็กิเลสสงฺคามโยโธ นักรบสมรภูมิ
กิเลส ข้อนี พระพุทธเจำ้ไดต้รัสไว้ให้เอง แล้วก็สวมเสื อเกรำะให้ทุกคน มีโล ่ มี
อำวุธ มีกระสนุให ้ทุก ๆ คน และบอกด้วยว่ำ ศัตรูม ี๓ ระดับ  

 ระดับแรก ศัตรูเห็นตัวได ้เดินไปมำได ้เรียกว่ำ วีติกกมกิเลส เป็นกเิลส
อย่ำงหยำบ ที่ท้ำให้ก้ำวล่วงทุจริตทำงกำยและวำจำ ใช้อำวุธคือศีล  

 ระดับสอง ศัตรูที่เห็นแค่เงำ แว้บ ๆ ขึ นมำ แว้บ ๆ ขึ นมำ เรียกว่ำ  
ปริยุฏฐานกเิลส เป็นกเิลสอย่ำงกลำงทีเ่กดิรว่มกบัอกุศลจิต ใช้อำวุธคือสมำธ ิ 

 ระดับที่สาม ศัตรูทีไ่ม่เห็นแม้แต่เงำ ไม่ขึ นสูว่ิถีจติ แต่ปฏิบัติกำรเล่นงำน
เรำได ้ เรียกชื่อว่ำ อนุสัยกเิลส เป็นกิเลสทีน่อนเนื่องอยู่ในขันธสันดำนของเรำ  
ใช้อำวุธคือปญัญำ วิปัสสนำปัญญำ 

 กิจกรรมสู้ภัยแล้งในวนันี  สู้ด้วยทำน คือทำ้บุญดว้ยน ้ำ สู้ดว้ยศีล  
คือรักษำศีล ๕ และสู้ดว้ยภำวนำ คือกำรสวดพระปรติรและกำรแผ่เมตตำ  
นี คือสิ่งทีเ่รำจะได้ทั งหมด 

 ขณะนี วดัจำกแดงมีกิจกรรมเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมอยำ่ง เช่น กำรน้ำเศษ
ขยะในวดักลบัมำใชป้ระโยชน์ เศษขยะทุกชนดิ เช่น เศษผัก เศษผลไม ้ เศษ
อำหำร พลำสติก กิ่งไม ้ยกเว้นขยะมีพิษ ทำงวัดคัดแยกประเภท แล้วเอำกลบัมำ
ใช้ได้ทั งหมด เอำมำใช้ทำ้เปน็แก๊ส เป็นปุ๋ย เป็นอีเอม็  



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๒๗ 

ถุงและแก้วพลำสติก อย่ำทิ ง ให้เก็บรวบรวมเอำไว ้ ถ้ำนำ้ไปขำยได้
กิโลกรมัละ ๕-๘ บำท แต่ถำ้น้ำมำให้วดั พลำสติก ๑ กิโลกรัม ผลิตน ำ้มันเบนซนิ
ได ้๑ ลิตร เพรำะตอนนี เครือ่งมือของทำงวดัพร้อมแล้ว รอให้ญำตโิยมมำร่วมมือ
กัน อำตมำจะใหป้ัญญำ ใหญ้ำตโิยมได้รบัรูว้่ำ ตอนนี เรำมำช่วยรักษำสิง่แวดลอ้ม 
ช่วยลดโลกรอ้น ดว้ยกำรเอำขยะมำใช้งำนได้ทั งหมด ไม่เหลือแมแ้ตช่ิ นเดียว… 

 นี คือเทศนำธรรมที่สำธุชนได้รับฟังแลว้ได้ทรำบว่ำกำรแก้ปัญหำดว้ยวถิี
พุทธต้องทำ้อย่ำงไรบ้ำง จึงจะประสบผลส้ำเร็จอย่ำงแทจ้ริง 

๖. การสวดพระปริตรขอฝน  
พระปริตร แปลว่ำ เครื่องคุ้มครอง คอื ป้องกันอนัตรำยภำยนอก  

เช่น โจร ยกัษ์ สตัว์เดรัจฉำน และป้องกันอนัตรำยภำยใน เชน่ โรคภัยไขเ้จบ็ 
เป็นต้น ซึ่งเป็นผลทีเ่กดิจำกอำนุภำพของพระรัตนตรัยและผลของกำรเจรญิ
เมตตำภำวนำ  

บุคคลผู้สวดสำธยำยพระปรติรเป็นประจ้ำยอ่มได้รบัผล เช่น ควำมสวัสด ี
ควำมเจรญิรุ่งเรือง มีชัยชนะ มีควำมแคล้วคลำดปลอดภัย มีสขุภำพดีทั งกำย
และใจ มอีำยุยืนยำว เป็นตน้ 

พระพุทธองค์ทรงแนะนำ้ใหพุ้ทธบริษัทสวดพระปรติรเพื่อคุ้มครองตน 
เช่น ในอำฏำนำฏิยสูตร มีพระพุทธด้ำรัสว่ำ  

“ภิกษุทั งหลำย พวกเธอจงเรียนมนตค์ุ้มครองคอือำฏำนำฏิยปริตร พวก
เธอจงศึกษำมนต์คุ้มครองคอือำฏำนำฏิยปริตร ภิกษทุั งหลำย มนต์คุ้มครอง 
คืออำฏำนำฏิยปรติรประกอบดว้ยประโยชน ์ เปน็ไปเพ่ือคุ้มครอง เพื่อรกัษำ  



        
๒๘ วัดจำกแดง 

เพื่อควำมไมเ่บียดเบียน เพือ่ควำมอยู่เปน็สุขของภิกษ ุ ภิกษุณี อบุำสก และ
อุบำสิกำ” 

กำรสวดพระปรติรให้มีอำนภุำพมำก ผู้สวดต้องประกอบดว้ยองค ์๓ คอื 
๑) สวดถูกอักขรวิธ ี ๒) รู้ควำมหมำยของบทสวด และ ๓) มีจิตเมตตำมุ่ง
ประโยชนแ์ก่ผู้ฟัง สว่นผู้ฟังพระปรติรต้องประกอบด้วยองค์ ๓ คือ ๑) ไม่เคยท้ำ
อนันตริยกรรม คือ ไม่เคยฆำ่มำรดำ ฆำ่บดิำ ฆ่ำพระอรหันต์ ท้ำรำ้ยพระพุทธเจ้ำ
จนพระโลหติห้อขึ น และท้ำสงฆ์ให้แตกกัน  ๒) ไม่มีควำมเหน็ผิดว่ำกรรมและผล
กรรมไม่ม ีและ ๓) เชื่อมัน่วำ่พระปรติรมีอำนุภำพจริง สำมำรถคุ้มครองผู้ฟังได้ 

ในกิจกรรมสู้ภัยแลง้นี  นอกจำกจะสวดพระปรติรตำมปกตแิล้ว ก็จะสวด 
“คำถำขอฝน” เพิ่มเข้ำมำอีก เพื่อให้มีอำนุภำพขจดัภัยแล้งนัน่เอง สำ้หรับบท
สวดพระปรติรและคำถำขอฝนสู้ภัยแล้งปรำกฏอยู่ในตอนท้ำยของหนังสือนี แลว้ 

๗. การปลูกต้นไม้  
กำรปลกูตน้ไมเ้พื่อลดโลกรอ้น ก็เห็นประจกัษ์กันอยู่แลว้ วันนี ญำตโิยม

จะไดป้ลูกต้นไม ้๑ หมื่นต้น ต้นแรกคือต้นไม้กลำงใจคือควำมร่มเยน็ ซึ่งอำนิสงส์
ปลูกตน้ไม ้ได้อะไรบ้ำง ในพระไตรปิฎก วนโรปสตูรไดก้ล่ำวไว้ชดัเจนมำก  

เทวดำทูลถำมพระพุทธองคว์่ำ “ชนพวกไหนมบีุญเจริญในกำลทุกเมื่อ 
ทั งกลำงวันและกลำงคืน ชนพวกไหนตั งอยู่ในธรรม สมบูรณด์้วยศลี เป็นผูไ้ป
สวรรค”์  

พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสตอบว่ำ “ชนเหล่ำใดสรำ้งอำรำม (สวนไม้
ดอกไม้ผล) ปลูกหมู่ไม ้(ใช้ร่มเงำ) สร้ำงสะพำน และชนเหล่ำใดใหโ้รงน ้ำเป็นทำน 
และบอ่น ้ำ ทั งบ้ำนที่พักอำศัย ชนเหลำ่นั นย่อมมบีุญเจริญในกำลทุกเมื่อ ทั ง



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๒๙ 

กลำงวนัและกลำงคนื ชนเหล่ำนั นตั งอยู่ในธรรม สมบูรณด์้วยศลี เปน็ผู้ไป
สวรรค”์  

กำรปลกูตน้ไมไ้ด้บุญถำวร และที่สำ้คัญก็คือกำรปลูกต้นไม้อย่ำคิดว่ำ 
ต้นเลก็นดิเดียว เพรำะได้สร้ำงที่ประสตูิใหแ้ก่พระพุทธเจ้ำ ได้สร้ำงทีต่รัสรู้ให้แก่
พระพุทธเจ้ำ ได้สร้ำงที่ปรนิิพพำนให้แก่พระพุทธเจ้ำ เพรำะพระพุทธเจำ้ทุก
พระองค ์ประสตู ิตรัสรู ้และปรนิิพพำนใตต้้นไม้  

พระพุทธเจ้ำเป็นโอรสกษัตรยิ์ แตป่ระสูติใตต้น้ไม้ทกุพระองค์ ตรัสรู้ใต้
ต้นไม้ทุกพระองค ์ ปรินิพพำนใตต้้นไม้ทุกพระองค ์ และก็แสดงธรรมโดยมำกใต้
ต้นไม ้และมีพระสูตรที่บอกให้พระไปปฏิบตัิธรรม พระพุทธองค์ก็จะใช้ค้ำศัพท์ที่
เกี่ยวกบัตน้ไม้ว่ำ ดูก่อนภิกษุทั งหลำย โนน้ โคนไม ้ โนน้ เรือนว่ำง พวกเธอจงมี
ควำมเพียรไปปฏิบัตธิรรมเถดิ  

โคนไม้เป็นจดุแรกที่พระพุทธเจ้ำตรัสบอกพระให้ไปปฏบิัตธิรรม ฉะนั น 
เรำปลกูตน้ไมเ้พื่อสร้ำงที่ปฏิบัตธิรรมให้กับพระสงฆ์ สว่นกำรสรำ้งตึก สร้ำง
อำคำร ใช้งบประมำณเยอะ หลังจำกนั น ต้นไม้ทุกต้นทีญ่ำตโิยมได้ปลกู ก็เหมอืน
ได้สรำ้งวิมำนให้กบัเทวดำ คือ รุกขเทวดำจะมำอำศัยอยู่ วิมำนที่เรำอยู่สรำ้งได้
แล้ว เรำจะสร้ำงวมิำนให้กับเทวดำดว้ย  

นอกจำกนั น กำรปลูกต้นไม้เป็นกำรสร้ำงบ้ำนให้นก หน ู มด แมลง 
ต่ำง ๆ ไดอ้ยู่อำศัย จำกนั น ช่วยลดโลกรอ้น จำกนั น ไดป้ัจจัย ๔ จำกต้นไม ้และ
ที่ส้ำคัญ ปลูกต้นไม้ได้บญุถำวร ปลูกต้นไม ้๑ ต้น ได้บญุตลอดเวลำ ตั งแตต่้นไม้
นี ยังอยู่จนกระทัง่หมดสภำพไป  



        
๓๐ วัดจำกแดง 

แตญ่ำตโิยมไม่มโีอกำสได้ยนิได้ฟัง เพรำะพระสงฆ์มกัจะเทศน ์ โยม...
ท้ำบุญด้วยศำลำได้อำนิสงสอ์ย่ำงนี  โยม...ท้ำบุญสร้ำงเมรุได้อำนิสงส์อยำ่งนี   
โยม...สร้ำงโบสถ์ได้อำนิสงสอ์ย่ำงนี  แตอ่ำนิสงส์กำรปลกูต้นไม้...ไมไ่ด้เทศน ์สู้ภัย
แล้ง...ไม่ได้เทศน์เลย 

กิจกรรมที่เหลือที่ทำงวดัปรำรภจัดขึ น คอื กำรถวำยสังฆทำน กำรถวำย
ผ้ำป่ำจัดซื อทีด่ิน และในตอนท้ำยของกิจกรรมก็มีควำมส้ำคัญ คือกำรอุทศิส่วน
บุญและกำรแผเ่มตตำให้แกส่รรพสัตว์และเทวดำทั งหลำย โดยเฉพำะอสุรนิท-
รำห ูและวัสสวลำหกเทวรำชหรือทำ้วปชัชุนนะ 

ด้วยกิจกรรมทั งหลำย นบัแต่กำรน้อมสักกำรบูชำพระพทุธรูปปำงขอฝน 
ไตรสรณคมน์ จนถงึกำรอุทศิส่วนบุญและกำรแผ่เมตตำ เปน็กิจกรรมเพื่อสู ้ เพื่อ
แก้ปญัหำภัยแล้งอย่ำงถูกต้องตำมแนวทำงแห่งค้ำสอนของพระพุทธองค์ ตำมที่
ปรำกฏในพระไตรปิฎกทั งสิ น เพรำะฉะนั น กิจกรรมดังกล่ำวมำทั งหมด จึงชือ่ว่ำ 
“เปน็แบบอย่ำง” กิจกรรมสู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ สำ้หรับจดัขึ นในโอกำสและ
สถำนที่อืน่ ๆ ได้ในอนำคต  

สรุป สู้ภัยแล้งตามแนววิถีพุทธ  
ภัยแล้งถือว่ำเป็นอนัตรำยร้ำยแรงน่ำหวำดกลวั เพรำะนำ้ควำมวบิัติทกุข์

ยำกอย่ำงแสนสำหัสมำสู่มนษุย์ทั งหลำย และทำ้ให้เกดิภยัอื่น ๆ เช่น ทุพภิกขภัย 
โรคภัย เป็นต้น ตำมมำอกีมำกมำย และภัยนี กำ้ลังเกิดขึ นหลำยพื นที่ทั่วโลก  
ไม่เว้นแมแ้ตป่ระเทศไทยของเรำ  



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๓๑ 

สำเหตุภัยแล้งตำมหลักพระพุทธศำสนำ เกิดจำกสำเหต ุ๕ ประกำร คือ 
เตโชธำตุก้ำเริบ วำโยธำตุกำ้เริบ อสุรินทรำหูแกล้งมนษุย์ วัสสวลำหกประมำท 
และพวกมนุษย์ไมต่ั งอยู่ในธรรม  

เพรำะเมื่อสภำพแวดล้อมของโลกเกิดควำมเปลี่ยนแปลง เพรำะควำม
ร้อนและอำกำศทีแ่ปรปรวน ซึ่งส่วนใหญ่เกดิมำจำกกำรกระท้ำของมนุษย์ผู้ไมม่ี
ศีลธรรม ไม่ตระหนักถึงสภำพแวดลอ้ม สร้ำงมลภำวะ มลพิษ ให้เกดิขึ นมำกมำย
แก่โลกที่ตนอำศัยอยู่ ประกอบกบัเทวดำทีไ่ม่พอใจกำรกระท้ำของมนุษย์ผู้ไมต่ั ง 
อยู่ในศีลธรรมดังกล่ำวแล้ว ก็กระท้ำเหตุใหเ้กิดภัยแล้งขึ น  

กำรจะสู้ภัยแล้ง กำรจะแกป้ัญหำภัยแล้ง ให้ดับสิ นไปโดยสิ นเชงิ ต้องใช้
วิถีพุทธเท่ำนั น คือต้องใชป้ญัญำในกำรแกป้ัญหำ เช่น แกด้้วยกำรบริหำรจัดกำร
ขยะให้ถกูตอ้ง กำรปลูกตน้ไม ้ กำรท้ำบญุดว้ยน ำ้กำรรักษำศีล กำรสวดพระ
ปริตร กำรแผ่เมตตำ และกำรอุทิศบุญให้แกเ่ทวดำ เป็นตน้ ดังเชน่กิจกรรมใน
วันนี   

และในกำรแก้ปญัหำภัยแล้ง ต้องอำศัยควำมรว่มมือกนัในทุกภำคสว่น 
คือ บ้ำน วัด รัฐบำล ต้องกระท้ำกิจกรรมสู้ภัยแล้งนี ไปดว้ยกัน ฝ่ำยรัฐกแ็ก้ปญัหำ
ด้วยวิธขีองตน เช่น กำรแจกจ่ำยน ้ำ เป็นตน้ ฝ่ำยวัดและประชำชน ก็ร่วมมือกนั 
ด้วยกำรรู้จกัรักษ์สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ เพรำะเมื่อทกุคนกระท้ำไดด้ังนี  กำรสู้ภัย
แล้งย่อมประสบชัยชนะ ประสบควำมส้ำเร็จดว้ยด ี แล้วประเทศชำตขิองเรำจะ
ถึงควำมเกษมส้ำรำญ มีภักษำหำรสมบูรณ ์อยู่เยน็เปน็สุขตลอดไป. 
 

*********** 



        
๓๒ วัดจำกแดง 

บทสวดพระปริตร 
(บทสวดป้องกันภัยทั งปวง) 

มหานมัสการ 
(บทนอบน้อมพระพุทธเจ้ำ) 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธสัสะ. (สวด ๓ หน) 

ไตรสรณคมน์ 
(บทปฏิญำณตนเข้ำถึงพระรัตนตรัยว่ำเป็นท่ีพึ่ง) 

พุทธัง   สะระณัง   คัจฉาม ิ 
ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉามิ  
สังฆัง   สะระณัง   คัจฉาม ิ

ทุติยัมปิ   พุทธัง   สะระณงั   คัจฉามิ  
ทุติยัมปิ   ธัมมัง   สะระณงั   คัจฉามิ  

ทุติยัมปิ   สังฆัง   สะระณงั   คัจฉามิ   
ตะติยัมปิ  พุทธัง   สะระณงั   คัจฉามิ  
ตะติยัมปิ  ธัมมัง   สะระณงั   คัจฉามิ  
ตะติยัมปิ  สังฆัง   สะระณงั   คัจฉามิ.  
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พระพุทธคุณ 
(บทสวดระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ำ) 

อิติป ิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง,  สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะ- 
สัมปันโน,  สุคะโต,  โลกะวิทู,  อะนุตตะโร  ปุรสิะธัมมะสาระถิ,  สัตถา   
เทวะมนุสสานัง,  พุทโธ,  ภะคะวาติ.  

พระธรรมคุณ 
(บทสวดระลึกถึงคุณของพระธรรม) 

สฺวากขาโต  ภะคะวา  ธัมโม.  สันทิฏฐิโก,  อะกาลิโก,  เอหิปัสสิโก,  
โอปะนะยิโก,  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ.  

พระสังฆคุณ 
(บทสวดระลึกถึงคุณของพระสงฆ์) 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  
สาวะกะสังโฆ,  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สามีจิ- 
ปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคาน ิ 
อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา,  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อาหุเนยโย,  
ปาหุเนยโย,  ทักขเิณยโย,  อัญชะลกิะระณีโย,  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  
โลกสัสาติ. 



        
๓๔ วัดจำกแดง 

นมการสิทธิคาถา 
(บทสวดนอบน้อมพระรัตนตรัย) 

 สัมพุทเธ  อัฏฐะวสีัญจะ  ทฺวาทะสัญจะ  สะหัสสะเก  
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ  สิระสา  อะหัง 
เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหัง  
นะมะการานุภาเวนะ  หันตฺวา  สัพเพ  อุปัททะเว  
อะเนกา  อันตะรายาปิ  วินัสสันต ุ อะเสสะโต.  

 สัมพุทเธ  ปัญจะปัญญาสญัจะ จะตุวีสะตสิะหัสสะเก  
ทะสะสะตะสะหสัสานิ  นะมามิ  สิระสา  อะหัง  
เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหัง  
นะมะการานุภาเวนะ  หันตฺวา  สัพเพ  อุปัททะเว  
อะเนกา  อันตะรายาปิ  วินัสสันต ุ อะเสสะโต.  

 สัมพุทเธ  นะวุตตะระสะเต  อัฏฐะจัตตาฬสีะสะหัสสะเก  
วีสะตสิะตะสะหสัสานิ  นะมามิ  สิระสา  อะหัง  
เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหัง  
นะมะการานุภาเวนะ  หันตฺวา  สัพเพ  อุปัททะเว  
อะเนกา  อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ  อะเสสะโต. 
 
 



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๓๕ 

รตนสูตร 
(บทสวดอ้ำงคุณพระรัตนตรัยมำคุ้มครองให้ปลอดภัย) 

 
๑. ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตาน ิ

ภุมมาน ิ วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข 
สัพเพวะ  ภูตา  สุมะนา  ภะวันตุ 
อะโถปิ  สกักัจจัง  สุณันตุ  ภาสิตัง. 

๒. ตัสฺมา  หิ  ภูตา  นิสาเมถะ  สัพเพ 
เมตตัง  กะโรถะ  มานสุิยา  ปะชายะ 
ทิวา  จะ  รัตโต  จะ  หะรนัติ  เย  พะลิง 
ตัสฺมา  หิ  เน  รักขะถะ  อปัปะมัตตา. 

๓. ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา  หุรัง  วา 
สัคเคสุ  วา  ยัง  ระตะนัง  ปะณีตัง 
นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ 
อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ. 

๔. ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง    
ยะทัชฌะคา  สักยฺะมุนี  สะมาหิโต 
นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ 
อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ. 



        
๓๖ วัดจำกแดง 

๕. ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี  สุจิง 
สะมาธิมานันตะรกิัญญะมาหุ 
สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ  วิชชะต ิ
อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ. 

๖. เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตงั  ปะสัตถา 
จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนติ 
เต  ทกัขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา 
เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลาน ิ
อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ. 

๗. เย  สุปปะยตุตา  มะนะสา  ทัฬเหนะ 
นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ 
เต  ปตัติปตัตา  อะมะตัง  วิคัยหะ 
ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภุญชะมานา 
อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ. 

๘. ยะถินทะขีโล  ปะฐะวิสสโิต  สิยา                  
จะตุพภิ  วาเตภิ  อะสัมปะกัมปิโย  
  



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๓๗ 

ตะถูปะมัง  สัปปุริสัง  วะทาม ิ    
โย  อะริยะสัจจานิ  อะเวจจะ  ปัสสะต ิ                 
อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ. 

๙. เย  อะรยิะสัจจานิ  วิภาวะยันต ิ  
คัมภีระปัญเญนะ  สุเทสติานิ   
กิญจาป ิ เต  โหนติ  ภุสัง  ปะมัตตา   
นะ  เต  ภะวัง  อัฏฐะมะมาทิยันต ิ  
อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ.   

๑๐. สะหาวัสสะ  ทัสสะนะสัมปะทายะ   
ตะยัสส ุ ธัมมา  ชะหิตา  ภะวันติ   
สักกายะทิฏฐิ  วิจิกิจฉติัญจะ  
สีลัพพะตัง  วาป ิ ยะทัตถิ  กิญจิ.   

๑๑. จะตูหะปาเยห ิ จะ  วิปปะมุตโต   
ฉัจจาภิฐานาน ิ อะภัพพะ  กาตุง  
อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ.   

๑๒. กิญจาป ิ โส  กัมมะ  กะโรต ิ ปาปะกัง   
กาเยนะ  วาจา  อุทะ  เจตะสา  วา   



        
๓๘ วัดจำกแดง 

อะภัพพะ  โส  ตสัสะ  ปะฏิจฉะทายะ     
อะภัพพะตา  ทิฏฐะปะทัสสะ  วุตตา                  
อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ.                

๑๓. วะนัปปะคุมเพ  ยะถะ  ผุสสติัคเค   
คิมหานะมาเส  ปะฐะมัสฺมิง  คิมเห   
ตะถูปะมัง  ธัมมะวะรัง  อะเทสะย ิ  
นิพพานะคามิง  ปะระมัง  หิตายะ   
อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ.                

๑๔. วะโร  วะรัญญู  วะระโท  วะราหะโร   
อะนุตตะโร  ธัมมะวะรัง  อะเทสะย ิ  
อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง    
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ.   

๑๕. ขีณัง  ปุราณัง  นะวะ  นัตถิ  สัมภะวัง 
วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัสมฺิง 
เต  ขณีะพีชา  อะวริุฬหิฉนัทา 
นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัง  ปะทีโป 
อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหตุ.  



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๓๙ 

๑๖. ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ 
ภุมมาน ิ วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข 
ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
พุทธัง  นะมัสสามะ  สุวตัถ ิ โหตุ.  

๑๗. ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ 
ภุมมาน ิ วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข 
ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
ธัมมัง  นะมัสสามะ  สุวัตถ ิ โหตุ. 

๑๘. ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ 
ภุมมาน ิ วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข 
ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
สังฆัง  นะมัสสามะ  สุวัตถ ิ โหตุ. 

มัจฉราชจริยา 
(บทสวดพญำปลำขอฝน) 

ปุนาปะรัง  ยะทา  โหมิ  มัจฉะราชา  มะหาสะเร 
อุณฺเห  สรูิยะสันตาเป  สะเร  อุทะกัง  ขียะถะ. 
ตะโต  กากา  จะ  คิชฌา  จะ กังกา  กลุะละเสนะกา 
ภักขะยันติ  ทิวา  รตัติง  มัจเฉ  อุปะนิสีทิยะ. 
เอวัง  จินเตสะหัง  ตตัถะ สะหะ  ญาตีหิ  ปีฬิโต 



        
๔๐ วัดจำกแดง 

เกนะ  นุ  โข  อุปาเยนะ ญาตี  ทุกขา  ปะโมจะเย. 
วิจินตะยิตฺวา  ธัมมัตถัง  สัจจัง  อัททะสัง  ปัสสะยัง 
สัจเจ  ฐัตวฺา  ปะโมเจสิง ญาตีนัง  ตัง  อะติกขะยัง. 
อะนุสสะริตวฺา  สะตัง  ธัมมัง ปะระมัตถัง  วิจินตะยัง 
อะกาสิง  สัจจะกิรยิัง  ยัง  โลเก  ธวุะสัสสะตัง. 
ยะโต  สะรามิ  อตัตานัง ยะโต  ปตัโตสฺมิ  วิญญตุัง 
นาภิชานามิ  สัญจิจจะ  เอกะปาณังปิ  หิงสติัง. 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  ปัชชุนโน  อะภิวัสสะต ุ
อะภิตถะนะยะ  ปัชชุนนะ นิธิง  กากสัสะ  นาสะยะ. 
กากัง  โสกายะ  รันเธห ิ มัญจะ  โสกา  ปะโมจะยะ 
สะหะ  กะเต  สัจจะวะเร ปัชชุนโน  อะภิคัชชิยะ. 
ถะลัง  นินนัญจะ  ปูเรนโต ขะเณนะ  อะภิวัสสะถะ 
เอวะรูปัง  สัจจะวะรัง  กัตวฺา  วริิยะมุตตะมัง. 
วัสสาเปสิง  มะหาเมฆัง  สัจจะเตชะพะลัสสิโต 
สัจเจนะ  เม  สะโม  นัตถ ิ เอสา  เม  สัจจะปาระมตีิ. 

ปัตติทานคาถา 
(บทสวดอุทิศส่วนบุญแก่เทวดำเป็นต้น) 

ยา  เทวะตา  สันติ  วิหาระวาสินี 
  ถูเป  ฆะเร  โพธิฆะเร  ตะหิง  ตะหิง 

เทวดำเหลำ่ใดมปีกติอยู่ในวหิำร,   สถติอยู่ที่เรือน 
พระสถูป  ที่เรือนโพธิ์ในทีน่ั น ๆ 



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๔๑ 

ตา  ธัมมะทาเนนะ  ภะวันตุ  ปูชิตา 
โสตถิง  กะโรนเตธะ  วิหาระมัณฑะเล 

เทวดำเหลำ่นั นเปน็ผู้อันเรำทั งหลำยบชูำแลว้ด้วยธรรม- 
ทำน  ขอจงกระท้ำควำมสวสัดีในวหิำรมณฑลนี  

เถรา  จะ  มัชฌา  นะวะกา  จะ  ภิกขะโว 
สารามิกา  ทานะปะตี  อุปาสะกา 

พระภิกษุทั งหลำยที่เปน็เถระก็ด ี ที่เป็นมัชฌมิะ 
ก็ดี  ที่เปน็นวกะกด็ี,  อุบำสกอุบำสิกำทั งหลำย 
ผู้เป็นทำนบดีกด็ี  พร้อมด้วยอำรำมกิชนก็ดี 

คามา  จะ  เทสา  นิคะมา  จะ  อิสสะรา 
สัปปาณะภูตา  สุขติา  ภะวันตุ  เต 

ชนทั งหลำยที่เปน็ชำวบ้ำนกด็ี  ทีเ่ปน็ชำวเมืองกด็ี   
ที่เป็นชำวนิคมก็ด ี ที่เป็นอิสรชนกด็ี,   ขอสัตว ์
ที่มีชีวติเหลำ่นั น  จงเปน็ผู้ถงึซึ่งควำมสุขเถิด 

ชะลาพุชา  เยปิ  จะ  อัณฑะสัมภะวา 
สังเสทะชาตา  อะถะโวปะปาตกิา 

แม้สตัว์เหล่ำใด  ทีเ่ป็นชลำพุชะก้ำเนิดกด็ี  ที่เป็น 
อัณฑชะก้ำเนิดก็ดี,  ที่เป็นสงัเสทชะก้ำเนิดกด็ี   
ที่เป็นโอปปำตกิะกำ้เนดิกด็ี 



        
๔๒ วัดจำกแดง 

นิยยานิกัง  ธัมมะวะรัง  ปะฏิจจะ  เต 
สัพเพป ิ ทุกขสัสะ  กะโรนตุ  สังขะยัง. 

สัตว์เหล่ำนั นแม้ทั งปวง  อำศัยพระธรรมอนัประเสริฐ   
อันเปน็นิยยำนิกธรรม  น้ำออกจำกสังสำรแล้ว,  
จงกระท้ำควำมสิ นไปแห่งทกุข์เถดิ 

ฐาตุ  จิรัง  สะตัง  ธัมโม ธัมมัทธะรา  จะ  ปุคคะลา 

ขอธรรมของสตับรุุษทั งหลำย  และบุคคลทั งหลำยผู้ทรงธรรม 
จงด้ำรงอยู่สิ นกำลนำน  

สังโฆ  โหตุ  สะมัคโค  วะ อัตถายะ  จะ  หิตายะ  จะ  

ขอพระสงฆ์จงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันทีเดียว  เพื่อประโยชน ์
และเกื อกูลเถิด 

อัมฺเห  รกัขะตุ  สัทธัมโม สัพเพปิ  ธัมมะจาริโน   

ขอพระสัทธรรมจงรักษำเรำทั งหลำย  และผู้ประพฤติธรรม 
แม้ทั งปวง  

วุฑฒิง  สัมปาปเุณยยามะ ธัมเม  อะริยัปปะเวทิเต.   

ขอเรำทั งหลำยพึงถึงพรอ้มซึง่ควำมเจรญิ  ในธรรมที่พระ- 
อริยเจ้ำประกำศไว้แล้วเถิด. 

ปะสันนา  โหนตุ  สัพเพป ิ ปาณิโน  พุทธะสาสะเน  

ขอสัตว์มีชวีิตแม้ทั งปวง  จงเป็นผู้เลือ่มใสในพระพุทธศำสนำ 



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๔๓ 

สัมมา  ธารัง  ปะเวจฉันโต กาเล  เทโว  ปะวสัสะตุ 

ขอฝนจงตกต้องตำมฤดูกำล เพ่ิมสำยธำรใหโ้ดยชอบ 

วุฑฒิภาวายะ  สตัตานัง สะมิทธัง  เนตุ  เมทะนิง  

จงน้ำควำมส้ำเร็จมำสู่พื นปฐพี  เพื่อควำมเจริญแก่สตัว์ทั งหลำย 

 มาตา  ปติา  จะ  อตัฺระชัง นิจจัง  รักขันติ  ปุตตะกัง 

มำรดำและบดิำย่อมรักษำบตุรนอ้ย  ผูเ้กดิในตนเปน็นติย์ ฉันใด, 

 เอวัง  ธัมเมนะ  ราชาโน ปะชัง  รักขันตุ  สัพพะทา. 

ขอพระรำชำจงปกครองประชำชนโดยชอบธรรม ในกำลทุกเมื่อ   
ฉันนั น เถดิ. 

เมตตาภาวนา 
(บทแผ่เมตตำ) 

ปุรัตถิมายะ  ทิสายะ,  ปัจฉิมายะ  ทิสายะ,  อุตตะรายะ  ทิสายะ,  
ทักขิณายะ  ทิสายะ,   

ในทิศตะวนัออก,  ในทิศตะวันตก,  ในทิศเหนือ,  ในทิศใต้,  

ปุรัตถิมายะ  อะนุทิสายะ,  ปัจฉิมายะ  อะนุทิสายะ,  อุตตะรายะ   
อะนุทิสายะ,  ทักขิณายะ  อะนุทิสายะ,   

ในทิศตะวนัออกเฉียงใต,้  ในทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ,  ในทิศตะวนัออก 
เฉียงเหนือ,  ในทิศตะวนัตกเฉียงใต้,   



        
๔๔ วัดจำกแดง 

เหฏฐิมายะ  ทิสายะ,  อุปะริมายะ  ทิสายะ …  

ในทิศเบื องล่ำง,  ในทศิเบื องบน 

สัพเพ  สัตตา,  สัพเพ  ปาณา,  สัพเพ  ภูตา,  สัพเพ ปุคคะลา,   
สัพเพ  อัตตะภาวะปะริยาปันนา,   

ขอสัตว์ทั งหลำยทั งปวง,  ขอปำณะทั งหลำยทั งปวง,  ขอภูตทั งหลำย 
ทั งปวง,  ขอบุคคลทั งหลำยทั งปวง,  ขอผู้เนื่องอยู่ในอัตภำพทั งหลำยทั งปวง,   

สัพพา  อิตถิโย,  สัพเพ  ปุริสา,  สัพเพ  อะริยา,  สัพเพ  อะนะริยา,  
สัพเพ  เทวา,  สัพเพ  มะนุสสา,  สัพเพ  วินิปาตกิา,  

ขอสตรีทั งหลำยทั งปวง,  ขอบุรุษทั งหลำยทั งปวง,  ขออริยชนทั งหลำย
ทั งปวง,  ขออนริยชนทั งหลำยทั งปวง,  ขอเทวดำทั งหลำยทั งปวง,  ขอมนุษย์
ทั งหลำยทั งปวง,  ขอวินปิำติกะทั งหลำยทั งปวง,   

อะเวรา  โหนตุ,  อัพยฺาปัชฌา  โหนต,ุ  อะนีฆา  โหนตุ,   
สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ,  ทุกขา  มุจจันตุ,  ยะถาลัทธะสัมปัตติโต   
มา  วิคัจฉันตุ,  กัมมัสสะกา.  

จงเป็นผูไ้มม่ีเวร,  จงเปน็ผู้ไม่เบียดเบียน,  ไมม่ีควำมทกุข์ใจ  ไม่มีควำม
ทุกข์กำย,  จงมคีวำมสุขสบำย  รักษำตนอยู่เถดิ,  จงพ้นจำกควำมทุกข์,  อย่ำได้
พลัดพรำกจำกสมบตัิที่ได้รบัแล้ว,  จงเป็นผูม้ีกรรมเป็นของตนเถดิ.  

อุทธัง  ยาวะ  ภะวัคคา  จะ   อะโธ  ยาวะ  อะวีจิโต,   
สะมันตา  จักกะวาเฬสุ     เย  สตัตา  ปะถะวีจะรา,   
อัพยฺาปัชฌา  นิเวรา  จะ   นิททุกขา  จานุปปัททะวา.  



 

 

สู้ภัยแล้งตำมแนววิถีพุทธ ๔๕ 

ในจักรวำลทั งหลำยโดยรอบ  เบื องล่ำงตั งแต่อเวจีมหำนรก 
ขึ นไป   เบื องบนตั งแต่ภวคัคภูมิลงมำ   ขอสตัว์ทั งหลำย 
ที่เที่ยวไปบนแผ่นดิน,  จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียน  ไมม่ีเวร  
ไม่มีควำมทุกข์ใจ ไมม่ีควำมทุกข์กำย และไมม่ีอุปัททวะ. 

อุทธัง  ยาวะ  ภะวัคคา  จะ   อะโธ  ยาวะ  อะวีจิโต,   
สะมันตา  จักกะวาเฬสุ     เย  สตัตา  อุทเกจะรา,   
อัพฺยาปัชฌา  นิเวรา  จะ   นิททุกขา  จานุปปัททะวา.  

ในจักรวำลทั งหลำยโดยรอบ  เบื องล่ำงตั งแต่อเวจีมหำนรก 
ขึ นไป  เบื องบนตั งแต่ภวัคคภูมิลงมำ  ขอสตัว์ทั งหลำย 
ที่เที่ยวไปในน้ า,  จงเป็นผูไ้ม่เบียดเบียน  ไม่มเีวร  
ไม่มีควำมทุกข์ใจ ไมม่ีควำมทุกข์กำย และไมม่ีอุปัททวะ. 

อุทธัง  ยาวะ  ภะวัคคา จะ   อะโธ  ยาวะ  อะวีจิโต,   
สะมันตา  จักกะวาเฬสุ     เย  สตัตา  อากาเสจะรา,   
อัพยฺาปัชฌา  นิเวรา  จะ   นิททุกขา  จานุปปัททะวา.  

ในจักรวำลทั งหลำยโดยรอบ  เบื องล่ำงตั งแต่อเวจีมหำนรก 
ขึ นไป  เบื องบนตั งแต่ภวัคคภูมิลงมำ  ขอสตัวท์ั งหลำย 
ที่เที่ยวไปในอากาศ,  จงเปน็ผู้ไมเ่บียดเบียน  ไม่มีเวร  
ไม่มีควำมทุกข์ใจ ไมม่ีควำมทุกข์กำย และไมม่ีอุปัททวะ. 

 



        
๔๖ วัดจำกแดง 

ยัง  ปัตตัง  กุสะลัง  ตสัสะ อานุภาเวนะ  ปาณโิน,  
สัพเพ  สัทธัมมะราชัสสะ   ญัตฺวา  ธัมมัง  สุขาวะหัง,   
ปาปุณันตุ  วสิุทธายะ   สุขายะ  ปะฏิปัตติยา   
อะโสกะมะนุปายาสัง    นิพพานะสุขะมุตตะมัง.  

ด้วยอำนุภำพแห่งกศุลที่ข้ำพเจ้ำได้กระทำ้แลว้, ขอสัตวท์ั งหลำย 
ทั งปวง จงรู้พระสัทธรรมอนัน้ำมำซึ่งควำมสุขแล้ว, ได้บรรลุพระ- 
นิพพำนสุขอนัยอดเย่ียม  อนัปรำศจำกควำมโศก  ไมม่อีุปำยำส 
ควำมคับแคน้  ด้วยมัชฌมิำปฏิปทำอันสะดวกอันบริสุทธิ์.  

จิรัง  ติฏฐะตุ  สัทธัมโม   ธัมเม  โหนตุ  สะคาระวา,   
สัพเพปิ  สัตตา  กาเลนะ   สัมมา  เทโว  ปะวัสสะตุ.  

ขอพระสัทธรรมจงตั งมัน่สิ นกำลนำน ขอสัตว์ทั งหลำยแม้ทั งปวง   
จงมีควำมเคำรพในพระสัทธรรม  ขอฝนจงตกถูกต้องตำมฤดกูำล.  

ยะถา  รักขิงสุ  โปราณา   สุราชาโน  ตะเถวิมัง,  
ราชา  รักขะตุ  ธัมเมนะ   อัตตะโนวะ  ปะชัง  ปะชัง.  

ขอพระรำชำจงรักษำประชำชนโดยธรรม   ดุจพระโอรส 
ของพระองค ์ เหมือนพระรำชำโพธิสตัวท์ี่ดีงำมทั งหลำย 

 ในกำลก่อน  ปกครองประชำชนโดยธรรม  ฉะนั น. 

*********** 
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