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BHAVAPĀRATIA TĪLOKAKETU
TIBHAVEKANĀTHA YO LOKASEHO SAKALA KILESA CHETVĀNA BODHESI
JANA ANANTA YA NAMMADĀYA NADIYĀ PULINE CA TĪRE YA
SACCABANDHAGIRIKE SUMANĀCALAGGE YA TATTHA YONAKAPURE MUNINO
CA PĀDA TA PĀDALAÑJANAMAHA SIRASĀ NAMĀMI SUVAAMĀLIKE
SUVAAPABBATE SUMANAKŪE YONAKAPURE
NAMMADĀYA NADIYĀ
PAÑCAPĀDAVARA
HĀNA
AHA
VANDĀMI
DŪRATO
ICCEVAMACCANTANAMASSANEYYA NAMASSAMĀNO RATANATTAYA YA
PUÑÑĀBHISANDA VIPULA ALATTHA TASSĀNUBHĀVENA HATANTARĀYO
ĀMANTAYĀMI
VO
BHIKKHAVE
PAIVEDAYĀMI VO BHIKKHAVE
KHAYAVAYADHAMMĀ SAKHĀRĀ APPAMĀDENA SAMPĀDETHĀTI.

ขาพเจาขอนมัสการพระพุทธเจาผูขามพนฝงแหงภพผูเปนธงชัยของไตรโลก ผูเปนนาถะ(ที่
พึ่ง)อันเอกของไตรภพ ผูประเสริฐในโลก ตัดกิเลสไดสิ้นแลว ชวยปลุกชนหาประมาณมิได ใหตื่น
รอยพระบาทใดอันพระองคไดทรงแสดงไวในหาดทรายแถบฝงแมน้ํานัมมทา รอยพระบาท
ใดอั น พระองค ได ท รงแสดงไว เ หนื อ เขาสั จ จพั นธ แลเหนื อ ยอดเขาสุ ม นา รอยพระบาทใดอั น

แปลเปนภาษาอังกฤษ โดย พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร, Ph.D., อาจารยประจําคณะพุทธศาสตร, มจร, ผูชวยเจาอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม,
กทม.

ตัวนี้เครื่องพิมพทําเปนภาษาบาลีไมได ใครทําได กรุณาชวยดวย จะแบงบุญใหครึ่งหนึ่ง


พระองคไดทรงแสดงไวเหนือเมืองโยนก ขาพเจาขอนมัสการพระพุทธบาทนั้ นๆ ของพระมุนีดวย
เศียรเกลา
ขา พเจา ขอนมั สการสถานที่มี รอยพระพุท ธบาทอัน ประเสริฐห าสถาน แตที่ไ กล คื อ ที่เ ขา
สุว รรณมาลิ เ ก ที่ เ ขาสุ วรรณบรรพต ที่ยอดเขาสุ มนกู ฏ ที่ โยนกบุรี ที่ แ ม น้ํา ชื่อ นัม มทา ขา พเจา
นมัสการอยูซึ่งพระรัต นตรัยใด อันบุคคลควรไหวอยางยิ่งโดยสวนนี้ ไดแลวซึ่งกองบุญอันไพบูลย
ขออานุภาพพระรัตนตรัยนั้น จงขจัดอันตรายเสียเถิด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนทานทั้งหลาย ดูกอนภกษุทั้งหลาย ขอใหทานทั้งหลาย (จง)
ทราบไวว า สั งขารทั้งหลายมีอันสิ้ นไปเป นธรรมดา ขอทานทั้งหลายจงยัง ประโยชนทานใหถึง
พรอมดวยความไมประมาทเถิด ดวยประการฉะนี้ แล

Worshipping the Buddha’s Foot Prints
I pay homage to the Buddha, he who has crossed over the
bank of becoming, who is a flag of victory in the three worlds,
who is a superb person in the world, who has eradicated all
kinds of defilement, who is an excellent refuge of the three
worlds, who awakes innumerable people.
The Foot Prints have been displayed by the Buddha on the
beach in the Nammada River, on the Saccapandha Mountain, on
Sumana Mountain, and in the Yonaka city, with my head I
worship the Foot Prints of the Muni.
The five places, that are Suvannamalike Mountain,
Suvannabanpot Mountain, Sumanakutha Mountain, Yonaka city
and Nammada River where there are superb Foot Prints, I
worship the places from very far away. The Triple Gem I have
worshiped that should be worshiped as the only way to gain

abundant merit; may the power of the Triple Gem wipe out the
dangers.
“Oh monks, I warn you all ‘oh monks you all should know
that the compounded things are impermanent normally, may all
of you fulfill your destiny with carefulness”

