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“ดูกรภิกษุทั�งหลาย	มลทิน	(คัวามมัวหมอง)	

๘	ป็ระการนี�	๘	ป็ระการเป็็นไฉน

ดูกรภิกษุทั�งหลาย	มนต์มีการไม่ท่องบู่นเป็็นมลทิน	๑

เรือน	(ผู้คัรองเรือน)	มีคัวามไม่หมั�น	(เพุียร)	เป็็นมลทิน	๑	

คัวามเกียจคัร้านเป็็นมลทินของผิวพุรรณ	๑	

คัวามป็ระมาทเป็็นมลทินของผู้รักษา	๑	

คัวามป็ระพุฤติชั�ว	(นอกใจ)	เป็็นมลทินของหญิง	๑	

คัวามตระหนี�เป็็นมลทินของผู้ให้	๑	

อกุศัลธรรมที�ลามกเป็็นมลทินแท้ทั�งโลกนี�และโลกหน้า	๑	

เราจะบูอกมลทินที�ยิ�งกว่ามลทินนั�น	คัือ	อวิชชาเป็็นมลทินอย่างยิ�ง

ดูกรภิกษุทั�งหลาย	มลทิน	๘	ป็ระการนี�แล	ฯ"

.
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พุระสุตตันตป็ิฎก	เล่มที�	๑๕	อังคัุตตรนิกาย	อัฏฐกนิบูาต
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	 บูังสุกุลตาย		
	 บูังสุกุลเป็็น	
 
บทสวดมนต์ ภาคพิเศษ
 จันทะป็ะริตตะป็าฐะ
	 สุริยะป็ริตตะป็าฐะ
	 ระตะนัตตะยัป็ป็ะภาวาภิยาจะนะคัาถา
	 สุขาภิยาจะนะคัาถา
	 ป็ะระมินทะมะหาภูมิพุะละอะตุลยะเตชะฯ
	 ป็ะระมะราชินีนาถาภิถุติฯ
	 จักกิิวังสะทะสะมะป็ะระเมนทะมหาราชาฯ
	 สุทิตาป็ะระมะราชินีวะระทานะคัาถา

บทสวดมนต์ ภาคก่อนนอน 
	 บูทถวายพุรพุระ	(พุาหุง)
	 บูทสวดบูารมี	๑๐	ทัศั	

๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๒๙
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๐
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๓
๑๓๓

๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓

๑๔๔
๑๔๖
๑๔๙



	 คัาถาโพุธิบูาท	
	 คัาถามงคัลจักรวาล	๘	ทิศั	
	 คั�าอธิษฐานกรรมฐาน	
	 คั�าอุทิศัส่วนบูุญกุศัล,	คั�าแผ่เมตตาให้ตนเอง
	 คั�าแผ่เมตตาทั�วไป็,	คั�าอธิษฐานจิต

บทสวดมนต์ ท�าวัตรแปล  
บูทท�าวัตรเช้าแป็ล
ตังขะณิกะป็ัจจะเวกขะณะป็าฐะ
ป็ัตติทานะคัาถา	
บูทท�าวัตรเย็นแป็ล	
อะตีตะป็ัจจะเวกขะณะป็าฐะ
อุททิสสะนาธิฏฐานะคัาถา

บทสวดมนต์พิเศษแปล
สะระณะคัะมะนะป็าฐะ
อัฏฐะสิกขาป็ะทะป็าฐะ
ท๎วัตติงสาการะป็าฐะ
เขมาเขมะสะระณะทีป็ิกะคัาถา
อะริยะธะนะคัาถา
ติลักขะณาทิคัาถา
ภาระสุตตะคัาถา
ภัทเทกะรัตตะคัาถา
ธัมมะคัาระวาทิคัาถา
โอวาทะป็าติโมกขะคัาถา
ป็ะฐะมะพุุทธะภาสิตะคัาถา
ป็ัจฉิมะพุุทโธวาทะป็าฐะ
ธัมมะสังเวคัะป็ัจจะเวกขะณะป็าฐะ
สัพุพุะป็ัตติทานะคัาถา
บูทสวดสรรเสริญพุระรัตนตรัย	(สรภัญญ์)
บูทชัยสิทธิคัาถา	(สรภัญญ์)

๑๕๐
๑๕๑
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓

๑๕๔
๑๕๗
๑๖๗
๑๖๙
๑๗๒
๑๘๑
๑๘๔

๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๒
๒๐๕



บูทป็ลงสังขาร
บูทกรวดน��าภาษาไทยโบูราณ	
 

บทสวดมนต์ ท�าวัตรพระ 
	 บูทนมัสการพุระอรหันต์	๘	ทิศั
	 สีลุทเทสะป็าฐะ,	ตายะนะคัาถา
	 สามเณรสิกขา

ภาควินัยกรรม พิิธีกรรม 
	 บูทนมัสการพุระรัตนตรัย,	คั�าอาราธนาศัีล
	 คั�ารับูไตรสรณคัมน์,	คั�าสมาทานศัีล	๕
	 พุิิธีขอกรรมฐาน
	 คั�าอุทิศัส่วนกุศัล
	 คั�าลาศัีล	๘
	 คั�าอาราธนาพุระป็ริตร,	คั�าอาราธนาธรรม
	 คั�าถวายข้าวพุระพุุทธ,	คั�าลาข้าวพุระพุุทธ
	 คั�าถวายสังฆ์ทานสามัญ
	 คั�าถวายสังฆ์ทานอุทิศั		 	
	 คั�าถวายไตรจีวร
	 คั�าถวายพุระพุุทธรูป็	
	 คั�าถวายเสนาสนะและอุป็กรณ์ทุกชนิด
	 คั�าพุินทุผ้า,	คั�าอธิษฐานผ้า		
	 คั�าเสียสละผ้า,	คัืนผ้า,	วิกัป็ป็์ผ้า,	ถอนผ้า
	 คั�าอธิษฐานเข้าพุรรษา,	คั�าสัตตาหะ		
	 คั�าป็วารณาออกพุรรษา	
	 คั�าขอขมาโทษ,	คั�าลาสิกขา,	วิธีแสดงอาบูัติ	
	 กิจวัตร	๑๐	อย่าง

ค�าขอบรรพชาอุปสมบท (แบบอุกาสะฯ)
ประโยชน์ของการสวดมนต์

๒๐๖
๒๐๗

๒๐๘
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

 ๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๒๐
๒๒๔
๒๒๖
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๘
๒๒๙
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๕

๒๓๖
๒๔๕



บทสวดมนต
ท�าวัตรเชามืด

์

้
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บทนมัสการพระรัตนตรัย

     อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

     พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ    (กราบู)

     ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, 

     ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ          (กราบู)

     สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

     สังฆัง นะมามิ ฯ            (กราบู)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมป ิ พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมป ิ พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ
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ศีล ๑๐ (ทะสะสิกขา)

  ๑.  ปาณาติปาตา เวระมะณี, 

    สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ

  ๒.  อะทินนาทานา เวระมะณี, 

    สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ

  ๓.  อะพ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี, 

    สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ

  ๔.  มุสาวาทา เวระมะณี, 

    สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ

  ๕.  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี,

    สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ

  ๖.  วิกาละโภชะนา เวระมะณี, 

    สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ

  ๗.  นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี, 

    สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ

  ๘.  มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา

    เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ

  ๙.  อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี, 

    สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ

   ๑๐.  ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี, 

    สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ
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บทถวายพรพระ (พาหุง)

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ- 

สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา  

เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาต	ิ(๕๖)	ฯ

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก 

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีต	ิ(๓๘) ฯ

สุปะฏิป ันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน                            

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิป ันโน ภะคะวะโต                                          

สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง 

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต                        

สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาต	ิ(๑๔) ฯ

      

      พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

    ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 

    ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

    โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

    ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

* ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม
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      นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

    ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

    เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง

    ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

    อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา

    จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

    สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง

    วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

    ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

    ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

    อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

    พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

* ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม
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    ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา

    โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

    หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ

    โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

  

    มะหาการุณิโก นาโถ    หิตายะ สัพพะปาณินัง

ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา     ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โหตุ เต* ชะยะมังคะลัง ฯ

    ชะยันโต โพธิยา มูเล    สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน

เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ     ชะยัสสุ* ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก      สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง    อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง      สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ      สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง     วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง     ปะณิธี เต* ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ     ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม 

	 เป็ลี�ยน		ต๎วัง วิชะโย โหหิ ชะยัสส	ุ	เป็็น		อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยามิ
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บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

   อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง   สัมพุชฌิต๎วา ตะถาคะโต

ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ      ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง

สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต     โลเก อัปปะฏิวัตติยัง

ยัตถากขาตา อุโภ อันตา     ปะฏิปัตติ จะ มัชฌิมา

จะตูส๎วาริยะสัจเจสุ       วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง

เทสิตัง ธัมมะราเชนะ       สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง

นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง      ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง

เวยยากะระณะปาเฐนะ      สังคีตันตัมภะณามะ เส ฯ

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
(คัาถาสวดเพุื�อคัวามเป็็นสิริมงคัล)

เอวมัเม สตุงั ฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยงั วหิะระติ  

อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู                  

อามันเตสิ ฯ

เท๎วเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย จายัง  

กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย           

อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย  

อะนัตถะสัญหิโต ฯ

เอเต เต ภกิขะเว อโุภ อนัเต อะนปุะคมัมะ มชัฌมิา ปะฏิปะทา  

ตะถาคะเตนะ อะภสิมัพทุธา จกัขกุะระณ ีญาณะกะระณี อุปะสะมายะ  

อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 
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กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ     

อะภสัิมพทุธา จกัขกุะระณ ีญาณะกะระณ ีอุปะสะมายะ อะภญิญายะ  

สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก มคัโค ฯ เสยยะถทีงั ฯ สมัมาทฏิฐิ  

สมัมาสงักปัโป สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอาชโีว สมัมาวายาโม 

สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ

อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ               

อะภสัิมพทุธา จกัขกุะระณ ีญาณะกะระณ ีอุปะสะมายะ อะภญิญายะ  

สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทกุขงั อะรยิะสจัจงั ฯ ชาตปิิ ทกุขา ชะราปิ  

ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ 

ทุกขา อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง 

นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ

อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทกุขะสะมทุะโย อะรยิะสจัจงั ฯ ยายงั  

ตณัหา โปโนพภะวกิา นนัทิราคะสะหะคะตา ตตัร๎ะ ตตัร๎าภนินัทนีิ ฯ  

เสยยะถีทัง ฯ กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา ฯ

อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทกุขะนโิรโธ อะรยิะสจัจัง ฯ โย ตสัสาเยวะ 

ตณัหายะ อะเสสะวริาคะนโิรโธ จาโค ปะฏนิิสสัคโค มตุติ อะนาละโย ฯ

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา                        

อะริยะสัจจัง ฯ

อะยะเมวะ อะรโิย อฏัฐงัคโิก มคัโค ฯ เสยยะถีทงั ฯ สมัมาทฏิฐิ 

สมัมาสงักปัโป สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอาชโีว สมัมาวายาโม 

สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ (หยุด)
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(ข่�น) อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ   

ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา              

อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

ตงั โข ปะนทัิง ทกุขงั อะรยิะสจัจงั ปะรญิเญยยนัต ิเม ภกิขะเว            

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ              

ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

ตงั โข ปะนทิงั ทกุขงั อะรยิะสจัจงั ปะรญิญาตนัต ิ เม ภกิขะเว               

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ  

ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ                  

อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา              

อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ               

เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง                

อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม  

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง                     

อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ                       

อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา                  

อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม  

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง                      
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อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม 

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง                    

อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม                       

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง                    

อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง                  

ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง                       

อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ                      

อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง                  

ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ 

ญาณงั อทุะปาทิ ปัญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท ิฯ

ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ  

ปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง  

อะโหสิ ฯ

เนวะ ตาวาหงั ภกิขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพร๎หัม๎ะเก 

สสัสะมะณะพร๎าหม๎ะณยิา ปะชายะ สะเทวะมะนสุสายะ อะนตุตะรงั  

สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ

ยะโต จะ โข เม ภกิขะเว อิเมส ุจะตสู ุอะรยิะสจัเจส ุ เอวันติ              

ปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง              

อะโหสิ ฯ
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อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก  
สสัสะมะณะพร๎าห๎มะณยิา ปะชายะ สะเทวะมะนสุสายะ อะนตุตะรงั  
สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ 

ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ  
อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู         

ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง 

ภัญญะมาเน อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง 
อุทะปาทิ ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ฯ

ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา                                            
สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน                    
มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง                         
สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา                          
พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินติ ฯ (หยุด)

	 	 				(ข่�น)  ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
    จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 

    จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
    ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 

    ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
    ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 

    ยามานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
    ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 

    ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
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    นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
    นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา 

    ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
    ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    พ๎รัห๎มะปาริสัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
    พ๎รัห๎มะปาริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    พ๎รัห๎มะปะโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
    พ๎รัห๎มะปะโรหิตานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    มะหาพ๎รัห๎มา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
    มะหาพ๎รัห๎มานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
    ปะริตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
    อัปปะมาณาภานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
    อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
    ปะริตตะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
    อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    สุภะกิณ๎หะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
    สุภะกิณ๎หะกานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
    เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
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    อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 

    อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 

    อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 

    สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 

    สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

    อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ

เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย                 

อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา                   

พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา  

โลกัส๎มินติ ฯ	(หยุด)

(ข่�น)   อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พ๎รัห๎มะโลกา                

สัทโท อัพภุคคัจฉิ ฯ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ                    

สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ ฯ อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก                    

ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง ฯ

อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ  

โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ ฯ

อิติหิทัง อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญเต๎ววะ  

นามัง อะโหสีติ ฯ
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เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
(อานิสงส์ของเมตตา	๑๑	ป็ระการ)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ              

เชตะวะเน อะนาถะปิณฑกิสัสะ อาราเม ฯ ตตัร๎ะ โข ภะคะวา ภกิขู   

อามันเตสิ ภิกขะโวติ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ฯ   

ภะคะวา เอตะทะโวจะ (หยุด)

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ               

พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ   

สสุะมารทัธายะ เอกาทะสานสิงัสา ปาฏกิงัขา ฯ กะตะเม เอกาทะสะ ฯ 

สุขัง สุปะติ ฯ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ ฯ นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ ฯ             

มะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ เทวะตา                            

รักขันติ ฯ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ ฯ ตุวะฏัง                 

จิตตัง สะมาธิยะติ ฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ อะสัมมุฬ๎โห กาลัง                          

กะโรติ ฯ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ ฯ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ                   

พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ              

สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติ ฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต                    

ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ 
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ท๎วัตติงสาการะปาโฐ
(บูทพุิจารณาอาการ	๓๒	ป็ระการ)

อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง                     

นะหารู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง                              

ปิหะกัง ปัปผาสัง อันตัง อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง ปิตตัง เสมหัง 

ปุพโพ โลหิตัง เสโท เมโท อัสสุ วะสา เขโฬ สิงฆาณิกา ละสิกา                   

มุตตัง มัตถะเก มัตถะลุงคันติ ฯ

อุณ๎หิสสะวิชะยะคาถา
(คัาถาป็้องกันภัย,	ท�าให้อายุยืน)

   อัตถิ อุณ๎หิสสะ วิชะโย   ธัมโม โลเก อะนุตตะโร

สัพพะสัตตะหิตัตถายะ    ตัง ต๎วัง คัณหาหิ* เทวะเต

ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ     อะมะนุสเสหิ ปาวะเก

พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต    อะกาละมะระเณนะ วา

สัพพัส๎มา มะระณา มุตโต   ฐะเปต๎วา กาละมาริตัง

ตัสเสวะ อานุภาเวนะ      โหตุ เทโว สุขี สะทา

สุทธะสีลัง สะมาทายะ     ธัมมัง สุจะริตัง จะเร

ตัสเสวะ อานุภาเวนะ     โหตุ เทโว สุขี สะทา

ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง     ธาระณัง วาจะนัง คะรุง

ปะเรสัง เทสะนัง สุต๎วา    ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ ฯ

* ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		ต๎วัง คัณหาห	ิ	เป็็น		อะหัง คัณหามิ
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ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(บูทพุิจารณาป็ัจจัย	๔	โดยคัวามเป็็นธาตุ)

(น�า)			หนัทะ	มะยงั	ธาตปุ็ะฏกูิละปั็จจะเวกขะณะ	ป็าฐงั	ภะณามะ	เส	ฯ

(รับู)   ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง                   

จีวะรัง ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต                    

นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ 

อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ ฯ

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง                    

ปิณฑะปาโต ฯ ตะทุปะภญุชะโก จะ ปคุคะโล ธาตุมตัตะโก นสิสตัโต  

นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพโพ ปะนายัง ปิณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย                 

อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ ฯ

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง                   

เสนาสะนัง ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต 

นชิชโีว สุญโญ ฯ สัพพาน ิปะนะ อมิาน ิเสนาสะนาน ิอะชคิจุฉะนยีานิ  

อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ ฯ

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง                  

คลิานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ฯ ตะทปุะภญุชะโก จะ ปุคคะโล  

ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพโพ ปะนายัง                                 

คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร อะชิคุจฉะนีโย อิมัง ปูติกายัง           

ปัต๎วา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ ฯ
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บทวันทาเช้า
(บูทวันทารอยพุระพุุทธบูาททั�ง	๕	แห่ง)

วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง

ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง

โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง

เฉต๎วานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง ฯ

ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร

ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนาจะลัคเค

ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง

ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ ฯ

สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต

สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา

ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต ฯ

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง

ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง

ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ

อามันตะยามิ โว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว

ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ ฯ
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บทแผ่เมตตา
(บูทแผ่เมตตาพุรหมวิหาร	๔)

อะเวโร อัพ๎ยาปัชโฌ อะนีโฆ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ สัพเพ  

สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี                         

อัตตานัง ปะริหะรันตุ สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ สัพเพ 

สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา                     

กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสสะระณา  

ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา                                

ภะวิสสันตีติ ฯ

ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา

ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง      กัตตัพพัง กิริยัง มะมะ

กาเยนะ วาจามะนะสา      ติทะเส สุคะตัง กะตัง

เย สัตตา สัญญิโน อัตถิ     เย จะ สัตตา อะสัญญิโน

กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง    สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต

เย ตัง กะตัง สุวิทิตัง      ทินนัง ปุญญะผะลัง มะยา

เย จะ ตัตถะ นะ ชานันติ     เทวา คันต๎วา นิเวทะยุง

สัพเพ โลกัมหิ เย สัตตา     ชีวันตาหาระเหตุกา

มะนุญญัง โภชะนัง สัพเพ     ละภันตุ มะมะ เจตะสาติ ฯ



บทสวดมนต
ท� า วั ต ร เ ช า

์

้
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   โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม

สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง

อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ

ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

     อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

     พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ   (กราบู)

     ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, 

     ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ         (กราบู)

     สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

     สังฆัง นะมามิ ฯ           (กราบู)

ปุพพะภาคะนะมะการะ

(น�า)		 	หันทะ	มะยัง	พุุทธัสสะ	ภะคัะวะโต	ป็ุพุพุะภาคัะนะมะการัง

	 	 	 	กะโรมะ	เส	ฯ

(รับู)	  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
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พุทธาภิถุติ

(น�า)			หันทะ	มะยัง	พุุทธาภิถุติง	กะโรมะ	เส	ฯ

(รับู)   โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะ- 

สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา 

เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง  

สะมาระกัง สะพ๎รั ห๎มะกัง, สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง  

สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง 

เทเสส ิอาทกิล๎ัยาณงั มัชเฌกลัย๎าณัง ปะรโิยสานะกลัย๎าณัง, สาตถงั 

สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง  

ปะกาเสสิ, ตะมะหงั ภะคะวนัตงั อะภิปชูะยาม,ิ ตะมะหัง ภะคะวนัตงั  

สิระสา นะมามิ ฯ 

(กราบู	๑	หน)

ธัมมาภิถุติ

(น�า)			หันทะ	มะยัง	ธัมมาภิถุติง	กะโรมะ	เส	ฯ

(รับู) โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก 

เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ, ตะมะหัง   

ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ ฯ

(กราบู	๑	หน)
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สังฆาภิถุติ

(น�า)			หันทะ	มะยัง	สังฆ์าภิถุติง	กะโรมะ	เส	ฯ

(รับู)   โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน                

ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, ญายะปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ                            

ปรุสิะยคุานิ อัฏฐะ ปุรสิะปคุคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง                  

สังฆัง สิระสา นะมามิ ฯ

(กราบู	๑	หน)

นั�งพุับูเพุียบู

ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

(น�า)		 หันทะ	มะยัง	ระตะนัตตะยัป็ป็ะณามะคัาถาโย	เจวะ 

							สังเวคัะป็ะริกิตตะนะ	ป็าฐัญจะ	ภะณามะ	เส	ฯ

(รับู)     พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว

      โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน

      โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก

      วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง

      ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน

      โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก
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      โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน

      วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง 

      สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต

      โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก

      โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส

      วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง

      อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง

      วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง

      ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา

      มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา ฯ

สังเวคะปริกิตตะนะปาฐะ

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,  

ธมัโม จะ เทสิโต นยิยานิโก อปุะสะมิโก ปะรนิพิพานิโก สมัโพธะคามี                   

สุคะตัปปะเวทิโต, มะยันตัง ธัมมัง สุต๎วา เอวัง ชานามะ, ชาติปิ  

ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะ- 

โทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา, อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ  

วิปปะโยโค ทุกโข, ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ 

ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา, เสยยะถีทัง, รูปูปาทานักขันโธ,  

เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญญูปาทานักขันโธ, สังขารูปาทานักขันโธ, 

วิญญาณูปาทานักขันโธ, เยสัง ปะริญญายะ, ธะระมาโน โส  

ภะคะวา, เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ, เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ  
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ภะคะวะโต สาวะเกส ุอะนสุาสะน ีพะหลุา ปะวตัตะต,ิ รปัูง อะนจิจงั,  

เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา, สังขารา อะนิจจา, วิญญาณัง 

อะนิจจัง, รูปัง อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา,  

สังขารา อะนัตตา, วิญญาณัง อะนัตตา, สัพเพ สังขารา อะนิจจา, 

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ, เต (ตา)* มะยัง โอติณณามหะ ชาติยา  

ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ  

อุปายาเสหิ, ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา, อัปเปวะนามิมัสสะ  

เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ,

(ส�าหรับูพุระภิิกษุ	สามเณร)

จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง                     

สัมมาสัมพุทธัง, สัทธา อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปัพพะชิตา,                       

ตัสมิ๎ง ภะคะวะต ิพร๎หัม๎ะจะรยิงั จะรามะ, ภกิขูนงั (สามเณรานัง)** 

สกิขาสาชีวะสะมาปันนา, ตัง โน พ๎รหัม๎ะจะรยัิง อมิสัสะ เกวะลสัสะ 

ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตูติ ฯ

(สำหรับูอุบูาสก	อุบูาสิกา)

จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, ธัมมัญจะ 

ภิกขุสังฆัญจะ ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง                 

มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ, สา สา โน ปะฏิปัตติ อิมัสสะ             

เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตูติ ฯ

*	 ส�าหรับูผู้หญิงสวด

**	 ส�าหรับูสามเณรสวด
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ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(บูทพุิจารณาป็ัจจัย	๔	ในขณะนี�)

(น�า)			หันทะ	มะยัง	ตังขะณิกะป็ัจจะเวกขะณะ	ป็าฐัง	ภะณามะ	เส	ฯ

(รับู)   ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสสะ 

ปะฏิฆาตายะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะ- 

สิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจ- 

ฉาทะนัตถัง ฯ

ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ, เนวะ ท๎วายะ  

นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ อิมัสสะ 

กายสัสะ ฐติิยา ยาปะนายะ วหิงิสุปะระติยา พร๎หัม๎ะจะริยานุคคะหายะ, 

อติิ ปรุาณญัจะ เวทะนัง ปะฏิหงัขาม ินะวัญจะ เวทะนัง นะ อปุปาเทสสาม,ิ 

ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ

ปะฏิสงัขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สตีสัสะ 

ปะฏฆิาตายะ, อณุหั๎สสะ ปะฏฆิาตายะ, ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสริงิ- 

สะปะสัมผสัสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ อตุปุะรสิสะยะวิโนทะนัง 

ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ

ปะฏิสังขา โยนโิส คลิานะปัจจะยะเภสชัชะปะรกิขารงั ปะฏเิสวาม,ิ 

ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, 

อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ
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พระคาถาชินบัญชร

๑.  ชะยาสะนากะตา พุทธา    เชต๎วา มารัง สะวาหะนัง

   จะตุสัจจาสะภัง ระสัง     เย ปิวิงสุ นะราสะภา

๒.  ตัณหังกะราทะโย พุทธา    อัฏฐะวีสะติ นายะกา

   สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง    มัตถะเก เต มุนิสสะรา

๓.  สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง     พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

   สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง     อุเร สัพพะคุณากะโร

๔.  หะทะเย เม อะนุรุทโธ     สารีปุตโต จะ ทักขิเณ

   โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัส๎มิง   โมคคัลลาโน จะ วามะเก

๕.  ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง     อาสุง อานันทะราหุโล

   กัสสะโป จะ มะหานาโม    อุภาสุง วามะโสตะเก

๖.  เกสะโต ปิฏฐิภาคัส๎มิง     สุริโย วะ ปะภังกะโร

   นิสินโน สิริสัมปันโน      โสภีโต มุนิปุงคะโว

๗.  กุมาระกัสสะโป เถโร      มะเหสี จิตตะวาทะโก

   โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง    ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

๘.  ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ     อุปาลีนันทะสีวะลี

   เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา     นะลาเฏ ติละกา มะมะ

๙.  เสสาสีติ มะหาเถรา      วิชิตา ชินะสาวะกา

   เอเตสีติ มะหาเถรา      ชิตะวันโต ชิโนระสา

   ชะลันตา สีละเตเชนะ     อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
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๑๐.   ระตะนัง ปุระโต อาสิ     ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง

    ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ    วาเม อังคุลิมาละกัง

๑๑.   ขันธะโมระปะริตตัญจะ    อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

    อากาเส ฉะทะนัง อาสิ     เสสา ปาการะสัณฐิตา

๑๒.   ชินา นานาวะระสังยุตตา   สัตตัปปาการะลังกะตา

    วาตะปิตตาทิสัญชาตา    พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

๑๓.   อะเสสา วินะยัง ยันตุ      อะนันตะชินะเตชะสา

    วะสะโต เม สะกิจเจนะ    สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

๑๔.   ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ     วิหะรันตัง มะหีตะเล

     สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ   เต มะหาปุริสาสะภา

๑๕.   อิจเจวะมันโต        สุคุตโต สุรักโข

    ชินานุภาเวนะ        ชิตูปัททะโว

    ธัมมานุภาเวนะ        ชิตาริสังโฆ

    สังฆานุภาเวนะ        ชิตันตะราโย

    สัทธัมมานุภาวะปาลิโต    จะรามิ ชินะปัญชะเรติ ฯ
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อนุโมทนาวิธี
(ผู้เป็็นป็ระธานว่า)

ยะถา วาริวะหา ปูรา     ปะริปูเรนติ สาคะรัง

เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ

อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุม๎หัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ

สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา

              มะณิ โชติระโส ยะถา ฯ

(รูป็ที�	๒		รับู	สัพุพุีติโย)

   สัพพีติโย วิวัชชันตุ    สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัต๎วันตะราโย    สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ฯ

   สัพพีติโย วิวัชชันตุ    สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัต๎วันตะราโย    สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ฯ

   สัพพีติโย วิวัชชันตุ    สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัต๎วันตะราโย    สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ฯ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ    อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร

(พุระอาจารย์มั�น	ภูริทัตโต)

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ   ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสติ    ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เม ชะยะมังคะลัง ฯ
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อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)

   สัพพะโรคะวินิมุตโต    สัพพะสันตาปะวัชชิโต

สัพพะเวระมะติกกันโต    นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ

สัพพีติโย วิวัชชันตุ      สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย    สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ    อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

ชะยะปะริตตัง (ย่อ)

   โส อัตถะลัทโธ สุขิโต    วิรุฬ๎โห พุทธะสาสะเน 

อะโรโค สุขิโต โหหิ       สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ 

   สา อัตถะลัทธา สุขิตา    วิรุฬ๎หา พุทธะสาสะเน 

อะโรคา สุขิตา โหหิ      สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ 

   เต อัตถะลัทธา สุขิตา    วิรุฬ๎หา พุทธะสาสะเน 

อะโรคา สุขิตา โหถะ      สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ

โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา

   อายุโท พะละโท ธีโร    วัณณะโท ปะฏิภาณะโท

สุขัสสะ ทาตา เมธาวี      สุขัง โส อะธิคัจฉะติ

อายุง ทัต๎วา พะลัง วัณณัง   สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท

ทีฆายุ ยะสะวา โหติ     ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ ฯ
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อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา

   อัคคะโต เว ปะสันนานัง  อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง

อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง    ทักขิเณยเย อะนุตตะเร

อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง    วิราคูปะสะเม สุเข

อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง    ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร

อัคคัส๎มิง ทานัง ทะทะตัง   อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ

อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ   ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง

อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี    อัคคะธัมมะสะมาหิโต

เทวะภูโต มะนุสโส วา     อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ฯ

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา

   ยัส๎มิง ปะเทเส กัปเปติ   วาสัง ปัณฑิตะชาติโย

สีละวันเตตถะ โภเชต๎วา    สัญญะเต พ๎รัห๎มะจาริโน

ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง    ตาสัง ทักขิณะมาทิเส

ตา ปูชิตา ปูชะยันติ      มานิตา มานะยันติ นัง

ตะโต นัง อะนุกัมปันติ     มาตา ปุตตังวะ โอระสัง

เทวะตานุกัมปิโต โปโส    สะทา ภัท๎รานิ ปัสสะติ ฯ
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เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา

        ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

     ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข

     สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ

     อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง

     สุภาสิตัง กิญจิปิ โว ภะเณมุ

     ปุญเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปัง

     ธัมมูปะเทสัง อะนุการะกานัง

     ตัส๎มา หิ ภูตานิ สะเมนตุ สัพเพ

     เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ

     ภูเตสุ พาฬ๎หัง กะตะภัตติกายะ

     ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง

     ปัจโจปะการัง อะภิกังขะมานา

     เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา

     ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ

     อะทิสสะมานา มะนุเชหิ ญาตา

     ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ
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เกณิยานุโมทะนาคาถา

   อัคคิหุตตัง มุขา ยัญญา    สาวิตติ ฉันทะโส มุขัง

ราชา มุขัง มะนุสสานัง       นะทีนัง สาคะโร มุขัง

นักขัตตานัง มุขัง จันโท       อาทิจโจ ตะปะตัง มุขัง

ปุญญะมากังขะมานานัง      สังโฆ เว ยะชะตัง มุขัง

ภะณิสสามะ มะยัง คาถา      กาละทานัปปะทีปิกา

เอตา สุณันตุ สักกัจจัง       ทายะกา ปุญญะกามิโน ฯ

กาละทานะสุตตะคาถา

   กาเล ทะทันติ สะปัญญา     วะทัญญู วีตะมัจฉะรา

กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ      อุชุภูเตสุ ตาทิสุ

วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ      วิปุลา โหติ ทักขิณา

เย ตัตถะ อะนุโมทันติ       เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา

นะ เตนะ ทักขิณา โอนา       เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน

ตัส๎มา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต   ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง

ปุญญานิ ปะระโลกัส๎มิง      ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ ฯ

คาถาหลวงพ่อโอภาสี
(คัาถาอยู่เย็น)

อิติ สุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ 
ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง ฯ
(ป็้องกันอันตราย	คัุ้มกันภัยจากภูตผีป็ีศัาจ)
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วิหาระทานะคาถา

   สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ      ตะโต วาฬะมิคานิ จะ

สิริงสะเป จะ มะกะเส        สิสิเร จาปิ วุฏฐิโย

ตะโต วาตาตะโป โฆโร        สัญชาโต ปะฏิหัญญะติ

เลนัตถัญจะ สุขัตถัญจะ       ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง

วิหาระทานัง สังฆัสสะ        อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง

ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส       สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน

วิหาเร การะเย รัมเม         วาสะเยตถะ พะหุสสุเต

เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ      วัตถะเสนาสะนานิ จะ

ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ         วิปปะสันเนนะ เจตะสา

เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ       สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ        ปะรินิพพาต๎ยะนาสะโวติ ฯ

ติโรกุฑฑะกัณฑะสุตตะคาถา

   อะทาสิ เม อะกาสิ เม      ญาติมิตตา สะขา จะ เม

เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา       ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง

นะ หิ รุณณัง วา โสโก วา      ยา วัญญา ปะริเทวะนา

นะ ตัง เปตานะมัตถายะ       เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย

   อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา  สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา

ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ        ฐานะโส อุปะกัปปะติ



วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  |  45

      โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต

      เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา

      พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง

      ตุม๎เหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ ฯ

อาทิยะสุตตะคาถา

   ภุตตา โภคา ภะฏา ภัจจา   วิติณณา อาปะทาสุ เม

อุทธัคคา ทักขิณา ทินนา     อะโถ ปัญจะ พะลี กะตา

อุปัฏฐิตา สีละวันโต       สัญญะตา พ๎รัห๎มะจาริโน

ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ     ปัณฑิโต ฆะระมาวะสัง

โส เม อัตโถ อะนุปปัตโต     กะตัง อะนะนุตาปิยัง

เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ     อะริยะธัมเม ฐิโต นะโร

อิเธวะ นัง ปะสังสันติ      เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ ฯ

มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ)

   ระตะนัตตะยานุภาเวนะ   ระตะนัตตะยะเตชะสา

ทุกขะโรคะภะยา เวรา       โสกา สัตตุ จุปัททะวา

อะเนกา อันตะรายาปิ      วินัสสันตุ อะเสสะโต

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง      โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ      โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายู จะ      ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ
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มงคลจักรวาฬน้อย

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆา- 

นุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง  

ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ 

ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต โรคา  

สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ 

เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก  

ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก  

วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ

ทุกขะโรคะภะยา เวรา     โสกา สัตตุ จุปัททะวา

อะเนกา อันตะรายาปิ     วินัสสันตุ จะ เตชะสา

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง    โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ     โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายู จะ     ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะพุทธานุภาเวนะ       สะทา โสตถี ภะวันตุ เต* ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมานุภาเวนะ       สะทา โสตถี ภะวันตุ เต* ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะสังฆานุภาเวนะ       สะทา โสตถี ภะวันตุ เต* ฯ

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม
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ปัตติทานะคาถา

(น�า)			หันทะ	มะยัง	ป็ัตติทานะคัาถาโย	ภะณามะ	เส	ฯ

(รับู)      ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี

       ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง

       ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา

       โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล

       เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว

       สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา

       คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา

       สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต 

       ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา

       สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา

       นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต

       สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง ฯ

   ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม    ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา

สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ      อัตถายะ จะ หิตายะ จะ

อัม๎เห รักขะตุ สัทธัมโม      สัพเพปิ ธัมมะจาริโน

วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ     ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต ฯ

   ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ   ปาณิโน พุทธะสาสะเน

สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต     กาเล เทโว ปะวัสสะตุ

วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง      สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง

มาตา ปิตา จะ อัต๎ระชัง     นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง

เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน      ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ



บทสวดมนต
ท� าวัตร เ ย็น

์
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   โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม

สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง

อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ

ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

     อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

     พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ   (กราบู)

     ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, 

     ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ         (กราบู)

     สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

     สังฆัง นะมามิ ฯ           (กราบู)

ปุพพะภาคะนะมะการะ

(น�า)		 	หันทะ	มะยัง	พุุทธัสสะ	ภะคัะวะโต	ป็ุพุพุะภาคัะนะมะการัง			

	 	 	 	กะโรมะ	เส	ฯ

(รับู)	  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
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พุทธานุสสติ

(น�า)			หันทะ	มะยัง	พุุทธานุสสะตินะยัง	กะโรมะ	เส	ฯ

(รับู)   ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท  

อัพภุคคะโต, อิติปิ  โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,  

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะ วิทู ,  อะ นุตตะโร  

ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

พุทธาภิคีติ

(น�า)			หันทะ	มะยัง	พุุทธาภิคัีติง	กะโรมะ	เส	ฯ

(รับู)      พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต

      สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต

      โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร

      วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง        สะระณัง เขมะมุตตะมัง

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง         วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี)* วะ      พุทโธ เม สามิกิสสะโร

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ       วิธาตา จะ หิตัสสะ เม

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ         สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)* จะริสสามิ   พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง        พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ         วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน

*	 ส�าหรับูผู้หญิงสวด
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พทุธัง เม วนัทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)*   ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

สัพเพปิ อันตะรายา เม          มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ

(หมอบูกราบูลงว่า)

       กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

       พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง

       พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง

       กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ ฯ

ธัมมานุสสติ

(น�า)			หันทะ	มะยัง	ธัมมานุสสะตินะยัง	กะโรมะ	เส	ฯ

(รับู)   ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก  

เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

ธัมมาภิคีติ

(น�า)			หันทะ	มะยัง	ธัมมาภิคัีติง	กะโรมะ	เส	ฯ

(รับู)      ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย

       โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท

       ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี

       วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง         สะระณัง เขมะมุตตะมัง

ทุติยานุสสะติฏฐานัง           วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

*	 ส�าหรับูผู้หญิงสวด
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ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี)* วะ      ธัมโม เม สามิกิสสะโร

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ         วิธาตา จะ หิตัสสะ เม

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ          สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)* จะริสสามิ    ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง         ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ          วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน

ธมัมงั เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)*   ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

สัพเพปิ อันตะรายา เม          มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ

(หมอบูกราบูลงว่า)

       กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

       ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง

       ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง

       กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ

สังฆานุสสติ

(น�า)			หันทะ	มะยัง	สังฆ์านุสสะตินะยัง	กะโรมะ	เส	ฯ

(รับู)  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน                        

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ                         

ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

*	 ส�าหรับูผู้หญิงสวด
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สังฆาภิคีติ

(น�า)			หันทะ	มะยัง	สังฆ์าภิคัีติง	กะโรมะ	เส	ฯ

(รับู)      สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต

       โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ

       สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต

       วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง         สะระณัง เขมะมุตตะมัง

ตะติยานุสสะติฏฐานัง          วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี)* วะ      สังโฆ เม สามิกิสสะโร 

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ         วิธาตา จะ หิตัสสะ เม

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ          สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)* จะริสสามิ    สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง         สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ          วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน

สังฆัง เม วนัทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)*   ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

สัพเพปิ อันตะรายา เม          มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ

(หมอบูกราบูลงว่า)

       กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

       สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง

       สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง

       กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ

*	 ส�าหรับูผู้หญิงสวด
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อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(บูทพุิจารณาป็ัจจัย	๔	ที�ใช้สอยผ่านมาแล้ว)

(น�า)			หันทะ	มะยัง	อะตีตะป็ัจจะเวกขะณะ	ป็าฐัง	ภะณามะ	เส	ฯ

(รับู)  อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง,  

ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ,                         

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,                      

ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต,                 

โส เนวะ ท๎วายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ,               

ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา               

พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ, อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ               

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ                  

อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง,                 

ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปฏิฆาตายะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ,                     

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,                      

ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ 

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชะ- 

ปะรกิขาโร ปะริภตุโต, โส ยาวะเทวะ อุปปันนานงั เวยยาพาธกิานงั 

เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ



วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  |  55

อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา

(น�า)			หันทะ	มะยัง	อุททิสสะนาธิฏฐานะคัาถาโย	ภะณามะ	เส	ฯ

(รับู)   อิมินา ปุญญะกัมเมนะ   อุปัชฌายา คุณุตตะรา

อาจะริยูปะการา จะ      มาตาปิตา จะ ญาตะกา (ป็ิยา	มะมัง)

สุริโย จันทิมา ราชา      คุณะวันตา นะราปิ จะ

พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ   โลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ    มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ     ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ      ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  อิมินา อุททิเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ     ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา    ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ    ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา     สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง     กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาทิปะวะโร นาโถ     ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ    สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมานุภาเวนะ     มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ



บทสวดมนต
พระปริตร

์
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บทชุมนุมเทวดา

(ส�าหรับูสวด	๗	ต�านาน)

     สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง

     ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ

     ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา

     อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป 

รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา                     

จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา       

สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ 

     ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา 

     ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา 

     ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ

(ส�าหรับูสวด	๑๒	ต�านาน)

     สะมันตา จักกะวาเฬสุ  อัต๎ราคัจฉันตุ เทวะตา

     สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ  สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง

   สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏจันตะลิกเข วิมาเน ฯลฯ

(นอกนั�นเหมือนกับู	๗	ตำนาน)
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ปุพพะภาคะนะมะการะ

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

สะระณะคะมะนะปาฐะ

       พุทธัง    สะระณัง   คัจฉามิ

       ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉามิ

       สังฆัง   สะระณัง   คัจฉามิ

   ทุติยัมปิ พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ

   ทุติยัมปิ ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉามิ

   ทุติยัมปิ สังฆัง   สะระณัง   คัจฉามิ

   ตะติยัมปิ   พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ

   ตะติยัมปิ   ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉามิ

   ตะติยัมปิ   สังฆัง   สะระณัง   คัจฉามิ ฯ

(สวดให้คันไข้ฟิังหรืองานท�าบูุญสะเดาะเคัราะห์ต่อชะตาอายุสวดดังนี�)

พุทธัง   ชีวิตัง   ยาวะ   นิพพานัง   สะระณัง   คัจฉามิ

ธัมมัง   ชีวิตัง   ยาวะ   นิพพานัง   สะระณัง   คัจฉามิ

สังฆัง   ชีวิตัง   ยาวะ   นิพพานัง   สะระณัง   คัจฉามิ
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ทุติยัมปิ   พุทธัง   ชีวิตัง   ยาวะ   นิพพานัง   สะระณัง   คัจฉามิ

ทุติยัมปิ   ธัมมัง   ชีวิตัง   ยาวะ   นิพพานัง   สะระณัง   คัจฉามิ

ทุติยัมปิ   สังฆัง   ชีวิตัง   ยาวะ   นิพพานัง   สะระณัง   คัจฉามิ

ตะติยัมปิ   พุทธัง   ชีวิตัง   ยาวะ   นิพพานัง   สะระณัง   คัจฉามิ

ตะติยัมปิ   ธัมมัง   ชีวิตัง   ยาวะ   นิพพานัง   สะระณัง   คัจฉามิ

ตะติยัมปิ   สังฆัง   ชีวิตัง   ยาวะ   นิพพานัง   สะระณัง   คัจฉามิ ฯ

นะมะการะสิทธิคาถา (โย จักขุมา ฯ)
(ใช้แทน	สัมพุุทเธ,	คัาถาป็้องกันหมู่มาร)

        โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ

      สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต

      มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต

      ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ

      พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

      โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ

      ตันเตชะสา เต* ชะยะสิทธิ โหตุ

      สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

        ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ

      ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง

      นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี

      สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ

      ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม
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      โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง

      ตันเตชะสา เต* ชะยะสิทธิ โหตุ

      สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ 

        สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย

      โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา

      สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ

      ส๎วากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ

      สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

      พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง

      ตันเตชะสา เต* ชะยะสิทธิ โหตุ

      สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

นะมะการะสิทธิคาถา (สัมพุทเธ ฯ)
(คัาถาป็้องกันอุป็ัทวันตราย)

    สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ     ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก

ปัญจะสะตะสะหัสสานิ       นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ      อาทะเรนะ นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ        หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ       วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

    สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ  จะตุวีสะติสะหัสสะเก

ทะสะสะตะสะหัสสานิ       นะมามิ สิระสา อะหัง

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม
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เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ     อาทะเรนะ นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ       หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ       วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

    สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต   อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก

วีสะติสะตะสะหัสสานิ      นะมามิ สิระสา อะหัง 

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ     อาทะเรนะ นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ       หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ      วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

นะโมการะอัฏฐะกะคาถา
(คัาถาสวัสดิมงคัล)

นะโม อะระหะโต สัมมา-     สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน

นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ     ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ

นะโม มะหาสังฆัสสาปิ      วิสุทธะสีละทิฏฐิโน

นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ     ระตะนัตต๎ยัสสะ สาธุกัง

นะโม โอมะกาตีตัสสะ      ตัสสะ วัตถุตต๎ยัสสะปิ

นะโมการัปปะภาเวนะ      วิคัจฉันตุ อุปัททะวา

นะโมการานุภาเวนะ       สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

นะโมการัสสะ เตเชนะ      วิธิม๎หิ โหมิ เตชะวา ฯ
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บทขัดมังคะละสุตตัง

เย สันตา สันตะจิตตา ติสะระณะสะระณา เอตถะ โลกันตะเร 

วา ภมุมาภมุมา จะ เทวา คณุะคะณะคะหะณพัย๎าวะฏา สพัพะกาลงั            

เอเต อายันตุ เทวา วะระกะนะกะมะเย เมรุราเช วะสันโต สันโต            

สันโต สะเหตุง มุนิวะระวะจะนัง โสตุมัคคัง สะมัคคัง ฯ 

   สัพเพสุ จักกะวาเฬสุ     ยักขา เทวา จะ พ๎รัห๎มุโน

ยัง อัมเหหิ กะตัง ปุญญัง     สัพพะสัมปัตติสาธะกัง

สัพเพ ตัง อะนุโมทิต๎วา       สะมัคคา สาสะเน ระตา

ปะมาทะระหิตา โหนตุ       อารักขาสุ วิเสสะโต

สาสะนัสสะ จะ โลกัสสะ      วุฑฒี ภะวะตุ สัพพะทา

สาสะนัมปิ จะ โลกัญจะ      เทวา รักขันตุ สัพพะทา

สัทธิง โหนตุ สุขี สัพเพ       ปะริวาเรหิ อัตตะโน

อะนีฆา สุมะนา โหนตุ       สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ

   ยัญจะ ท๎วาทะสะ วัสสานิ   จินตะยิงสุ สะเทวะกา

จิรัสสัง จินตะยันตาปิ        เนวะ ชานิงสุ มังคะลัง

จักกะวาฬะสะหัสเสสุ        ทะสะสุ เยนะ ตัตตะกัง

กาลัง โกลาหะลัง ชาตัง       ยาวะ พ๎รัห๎มะนิเวสะนา

ยัง โลกะนาโถ เทเสสิ        สัพพะปาปะวินาสะนัง

ยัง สุต๎วา สัพพะทุกเขหิ      มุจจันตาสังขิยา นะรา

เอวะมาทิคุณูเปตัง       มังคะลันตัมภะณานะ เห ฯ
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มังคะละสุตตัง
(คัาถามงคัล	๓๘	ป็ระการ)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ          

เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ อะถะโข อัญญะตะรา  

เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง 

เชตะวะนงั โอภาเสตว๎า เยนะ ภะคะวา เตนปุะสงักะม ิอุปะสังกะมิตว๎า 

ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ ฯ เอกะมันตัง             

ฐิตา โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ ฯ (หยุด)

   พะหู เทวา มะนุสสา จะ   มังคะลานิ อะจินตะยุง

อากังขะมานา โสตถานัง       พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง ฯ

   อะเสวะนา จะ พาลานัง   ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา

ปูชา จะ ปูชะนียานัง        เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

   ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ    ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา

อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ       เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

   พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ    วินะโย จะ สุสิกขิโต

สุภาสิตา จะ ยา วาจา       เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

   มาตาปิตุอุปัฏฐานัง       ปุตตะทารัสสะ สังคะโห

อะนากุลา จะ กัมมันตา       เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

   ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ   ญาตะกานัญจะ สังคะโห

อะนะวัชชานิ กัมมานิ       เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

   อาระตี วิระตี ปาปา      มัชชะปานา จะ สัญญะโม

อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ      เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
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คาระโว จะ นิวาโต จะ      สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง        เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา      สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา        เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ   อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง

นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ        เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ      จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ

อะโสกัง วิระชัง เขมัง         เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

เอตาทิสานิ กัต๎วานะ       สัพพัตถะมะปะราชิตา

สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ       ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

บทขัดระตะนะสุตตัง

ราชะโต วา โจระโต วา มะนุสสะโต วา อะมะนุสสะโต วา                  

อัคคิโต วา อุทะกะโต วา ปิสาจะโต วา ขาณุกะโต วา กัณฏะกะโต 

วา นักขัตตะโต วา ชะนะปะทะโรคะโต วา อะสัทธัมมะโต วา                       

อะสันทิฏฐิโต วา อะสัปปุริสะโต วา จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะ-                

กุกกุระอะหิวิจฉิกะมะนิสัปปะทีปิอัจฉะตะรัจฉะสุกะระมะหิสะ                      

ยักขะรักขะสาทีหิ  นานาภะยะโต วา นานาโรคะโต วา  

นานาอุปัททะวะโต วา อารักขัง คัณหันตุ ฯ

ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ ตะถาคะตัสสะ ทะสะ ปาระมิโย ทะสะ 

อปุะปาระมิโย ทะสะ ปะระมตัถะปาระมโิย ปัญจะ มะหาปะริจจาเค 

ติสโส จะริยา ปัจฉิมัพภะเว คัพภาวักกันติง ชาติง อะภินิกขะมะนัง  
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ปะธานะจะรยิงั โพธปัิลลงัเก มาระวชิะยงั สพัพญัญตุะญาณปัปะฏเิวธงั 

นะวะ โลกุตตะระธัมเมติ สัพเพปิเม พทุธะคเุณ อาวชัชิตว๎า เวสาลยิา 

ตีสุ ปาการันตะเรสุ ติยามะรัตติง ปะริตตัง กะโรนโต อายัส๎มา  

อานันทัตเถโร วิยะ การุญญะจิตตัง อุปัฏฐะเปต๎วา ฯ

   โกฏิสะตะสะหัสเสสุ      จักกะวาเฬสุ เทวะตา

   ยัสสาณัมปะฏิคคัณหันติ     ยัญจะ เวสาลิยัมปุเร

   โรคามะนุสสะทุพภิกขะ-     สัมภูตันติวิธัมภะยัง

   ขิปปะมันตะระธาเปสิ       ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ระตะนะสุตตัง
(คัาถาป็้องกันโรคัระบูาดและพุวกอมนุษย์)

       ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

     ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

     สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ

     อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง

     ตัส๎มา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ

     เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ

     ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง

     ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ

       ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา

     สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

     นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
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     อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง

     ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุนี สะมาหิโต 

     นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ

     อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง

     สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

     สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ

     อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา

     จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

     เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา

     เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

     อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬ๎เหนะ

     นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

     เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ

     ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
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     อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา

     จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย 

     ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ

     โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ

     อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ

     คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ

     กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา

     นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ

     อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ

     ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ

     สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ

     สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ

     จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต

     ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง

     อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
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       กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง

     กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา

     อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ

     อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา 

     อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค

     คิมหานะมาเส ปะฐะมัส๎มิง คิมเห

     ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

     นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ 

     อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร

     อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

     อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง

     วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง

     เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา

     นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป

     อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
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       ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

     ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

     ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

     พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

       ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

     ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

     ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

     ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

     ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

     ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

     สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง

ยัสสานุภาวะโต ยักขา    เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง

ยัมหิ เจวานุยุญชันโต    รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ    ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง     ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ
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กะระณียะเมตตะสุตตัง
(คัาถาป็้องกันภูตผีป็ีศัาจและเทวดาอันธพุาลมิให้มาหลอกหลอน)

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ  ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ       สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ     อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ

สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ     อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ   เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ      สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา 

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ       ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

ทีฆา วา เย มะหันตา วา      มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา     เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร

ภูตา วา สัมภะเวสี วา       สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ     นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ

พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา    นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง      อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ       มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง  มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ     อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา      สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วคิะตะมทิโธ

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ      พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ      สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน 

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง       นะ ห ิชาตุ คพัภะเสยยงั ปนุะเรตตี ิฯ
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บทขัดขันธะปะริตตะคาถา

   สัพพาสีวิสะชาตีนัง     ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ

ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง     เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง

อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ    สัพพะทา สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ นิวาเรติ      ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ 

ขันธะปะริตตะคาถา
(คัาถาป็้องกันสัตว์ดุร้ายมีสัตว์เลื�อยคัลานเป็็นต้น)

   วิรูปักเขหิ เม เมตตัง    เมตตัง เอราปะเถหิ เม

ฉัพ๎ยาปุตเตหิ เม เมตตัง     เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง       เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง    เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ      มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ    มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา   สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัท๎รานิ ปัสสันตุ      มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

   อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ                    

สังโฆ ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที                     

อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา                 

ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง                 

สัมมาสัมพุทธานัง ฯ
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บทขัดโมระปะริตตัง

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร       นิพพัตตัง โมระโยนิยัง

เยนะ สังวิหิตารักขัง       มะหาสัตตัง วะเนจะรา

จิรัสสัง วายะมันตาปิ      เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง

พ๎รัห๎มะมันตันติ อักขาตัง    ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

โมระปะริตตัง
(คัาถานกยูง,	ป็้องกันภัยในยามเดินทาง)

     อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา

     หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

     ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง

     เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

     เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

     นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

     นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

     อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา

     หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
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     ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง

     เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

     เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

     นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

     นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร      นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง

ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ     มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ

เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ     โลกะนาเถนะ ภาสิตัง

กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง     ปะริตตันตัมภะณานะ เห ฯ

วัฏฏะกะปะริตตัง
(คัาถานกคัุ้ม,	ป็้องกันไฟิไหม้)

อัตถิ โลเก สีละคุโณ      สัจจัง โสเจยยะนุททะยา

เตนะ สัจเจนะ กาหามิ     สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

อาวัชชิต๎วา ธัมมะพะลัง    สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน

สัจจะพะละมะวัสสายะ     สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

สันติ ปักขา อะปัตตะนา    สันติ ปาทา อะวัญจะนา

มาตา ปิตา จะ นิกขันตา    ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
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สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง    มะหาปัชชะลิโต สิขี

วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ    อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี

สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ     เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ 

บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ    สาสะเน สาธุสัมมะเต

อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ     สะทา กิพพิสะการิภิ

ปะริสานัญจะตัสสันนะ-    มะหิงสายะ จะ คุตติยา

ยันเทเสสิ มะหาวีโร      ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

อาฏานาฏิยะปะริตตัง
(คัาถาป็้องกันพุวกอมนุษย์)

วิปัสสิสสะ นะมัตถุ       จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต

สิขิสสะปิ นะมัตถุ       สัพพะภูตานุกัมปิโน

เวสสะภุสสะ นะมัตถุ       น๎หาตะกัสสะ ตะปัสสิโน

นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ       มาระเสนัปปะมัททิโน

โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ    พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต

กัสสะปัสสะ นะมัตถุ      วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ

อังคีระสัสสะ นะมัตถุ      สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต

โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ     สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

เย จาปิ นิพพุตา โลเก     ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
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เต ชะนา อะปิสุณา         มะหันตา วีตะสาระทา 

หิตัง เทวะมะนุสสานัง       ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง

วิชชาจะระณะสัมปันนัง      มะหันตัง วีตะสาระทัง 

(วิชชาจะระณะสัมปันนัง     พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ) ฯ

   นะโม เม สัพพะพุทธานัง   อุปปันนานัง มะเหสินัง

ตัณหังกะโร มะหาวีโร      เมธังกะโร มะหายะโส

สะระณังกะโร โลกะหิโต     ทีปังกะโร ชุตินธะโร

โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข    มังคะโล ปุริสาสะโภ

สุมะโน สุมะโน ธีโร        เรวะโต ระติวัฑฒะโน

โสภีโต คุณะสัมปันโน       อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม

ปะทุโม โลกะปัชโชโต       นาระโท วะระสาระถี

ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร     สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล

สุชาโต สัพพะโลกัคโค       ปิยะทัสสี นะราสะโภ

อัตถะทัสสี การุณิโก       ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท

สิทธัตโถ อะสะโม โลเก      ติสโส จะ วะทะตัง วะโร

ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ     วิปัสสี จะ อะนูปะโม

สิขี สัพพะหิโต สัตถา       เวสสะภู สุขะทายะโก

กะกุสันโธ สัตถะวาโห      โกนาคะมะโน ระณัญชะโห

กัสสะโป สิริสัมปันโน       โคตะโม สัก๎ยะปุงคะโว ฯ

   เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา  อะเนกะสะตะโกฏะโย

สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา    สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา

สัพเพ ทะสะพะลูเปตา      เวสารัชเชหุปาคะตา
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สัพเพ เต ปะฏิชานันติ       อาสะภัณฐานะมุตตะมัง 

สีหะนาทัง นะทันเต เต      ปะริสาสุ วิสาระทา

พ๎รัห๎มะจักกัง ปะวัตเตนติ     โลเก อัปปะฏิวัตติยัง

อุเปตา พุทธะธัมเมหิ       อัฏฐาระสะหิ นายะกา

ท๎วัตติงสะลักขะณูเปตา-     สีต๎ยานุพ๎ยัญชะนาธะรา

พ๎ยามัปปะภายะ สุปปะภา    สัพเพ เต มุนิกุญชะรา

พุทธา สัพพัญญุโน เอเต     สัพเพ ขีณาสะวา ชินา

มะหัปปะภา มะหาเตชา     มะหาปัญญา มะหัพพะลา

มะหาการุณิกา ธีรา       สัพเพสานัง สุขาวะหา

ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ       ตาณา เลณา จะ ปาณินัง

คะตี พันธู มะหัสสาสา       สะระณา จะ หิเตสิโน

สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ       สัพเพ เอเต ปะรายะนา

เตสาหัง สิระสา ปาเท       วันทามิ ปุริสุตตะเม

วะจะสา มะนะสา เจวะ       วันทาเมเต ตะถาคะเต

สะยะเน อาสะเน ฐาเน        คะมะเน จาปิ สัพพะทา

สะทา สุเขนะ รักขันตุ       พุทธา สันติกะรา ตุวัง

เตหิ ต๎วัง รักขิโต สันโต       มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ

สัพพะโรคะวินิมุตโต         สัพพะสันตาปะวัชชิโต

สัพพะเวระมะติกกันโต       นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ

   เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ     ขันติเมตตาพะเลนะ จะ

เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ       อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ 

   ปุรัตถิมัส๎มิง ทิสาภาเค      สันติ ภูตา มะหิทธิกา

เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ       อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ
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   ทักขิณัส๎มิง ทิสาภาเค     สันติ เทวา มะหิทธิกา

เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ      อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

   ปัจฉิมัส๎มิง ทิสาภาเค     สันติ นาคา มะหิทธิกา

เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ      อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

   อุตตะรัส๎มิง ทิสาภาเค     สันติ ยักขา มะหิทธิกา

เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ       อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

   ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ      ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก

ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข       กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เต มะหาราชา       โลกะปาลา ยะสัสสิโน

เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ      อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

   อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา   เทวา นาคา มะหิทธิกา

เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ      อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

   นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง   พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      โหตุ เต* ชะยะมังคะลัง

   นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง   ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      โหตุ เต* ชะยะมังคะลัง

   นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง   สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      โหตุ เต* ชะยะมังคะลัง ฯ 

   ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก      วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ     ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต*

   ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก     วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ      ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต*

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม
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   ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก      วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ     ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต* ฯ

   สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

หิตัง เทวะมะนุสสานัง       พุทธะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ      ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต*

   สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง     โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

ปะริฬาหูปะสะมะนัง        ธัมมะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ       ภะยา วูปะสะเมนตุ เต*

   สักกัต๎วา สังฆะระตะตัง     โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง       สังฆะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ      โรคา วูปะสะเมนตุ เต* ฯ

   สัพพีติโย วิวัชชันตุ     สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต* ภะวัต๎วันตะราโย     สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ      นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ     อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม
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บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง

ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ    นิสินนัฏฐานะโธวะนัง

อุทะกัมปิ วินาเสติ        สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง

โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง     ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ

เถรัสสังคุลิมาลัสสะ       โลกะนาเถนะ ภาสิตัง

กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง      ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

อังคุลิมาละปะริตตัง
(คัาถาท�าน��ามนต์ให้คัลอดบูุตรง่าย)

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ                      

สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต*                  

โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ                    

สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต*                

โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ                          

สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต*                   

โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

*	 ถ้าสวดทำน��ามนต์เพุื�อดื�มเอง	เป็ลี�ยน		เต 	เป็็น		เม
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บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง

สังสาเร สังสะรันตานัง    สัพพะทุกขะวินาสะเน

สัตตะ ธัมเม จะ โพชฌังเค   มาระเสนัปปะมัททิโน

พุชฌิต๎วา เยปิเม สัตตา     ติภะวามุตตะกุตตะมา

อะชาติง อะชะราพ๎ยาธิง    อะมะตัง นิพภะยัง คะตา 

เอวะมาทิคุณูเปตัง       อะเนกะคุณะสังคะหัง

โอสะถัญจะ อิมัง มันตัง     โพชฌังคันตัมภะณามะ เห ฯ

โพชฌังคะปะริตตัง
(คัาถาแก้อาการป็่วยไข้)

   โพชฌังโค สะติสังขาโต   ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

วิริยัมปีติปัสสัทธิ-        โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา     สัตเตเต สัพพะทัสสินา

มุนินา สัมมะทักขาตา     ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ    นิพพานายะ จะ โพธิยา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา ฯ

   เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ   โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง

คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา       โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา    โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา ฯ

   เอกะทา ธัมมะราชาปิ    เคลัญเญนาภิปีฬิโต

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม
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จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ     ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง

สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา    ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา ฯ

   ปะหีนา เต จะ อาพาธา   ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

มัคคาหะตะกิเลสา วะ     ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา ฯ 

บทขัดอะภะยะปะริตตัง

ปุญญะลาภัง มะหาเตชัง    วัณณะกิตติมะหายะสัง

สัพพะสัตตะหิตัง ชาตัง    ตัง สุณันตุ อะเสสะโต

อัตตัปปะระหิตัง ชาตัง    ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

อะภะยะปะริตตัง
(คัาถาป็้องกันฝันร้าย)

       ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

     โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ

     ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

     พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

       ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

     โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

     ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

     ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม
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       ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

     โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

     ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

     สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ 

บทมงคลจักรวาฬใหญ่
(คัาถามหาสิริมงคัล)

สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิ- 

การัสสะ สพัพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  

สัมมาสัมพุทธัสสะ ท๎วัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ                        

อะสตีย๎านพุย๎ญัชะนานภุาเวนะ อฏัฐุตุตะระสะตะมงัคะลานภุาเวนะ 

ฉพัพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ 

ทะสะอปุะปาระมติานภุาเวนะ ทะสะปะระมตัถะปาระมติานภุาเวนะ    

สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ                    

สังฆานภุาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ               

เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ              

นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ                         

อฏัฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตสัุจจะญาณา-      

นภุาเวนะ ทะสะพะละญาณานภุาเวนะ สพัพญัญตุะญาณานภุาเวนะ 

เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ สัพพะปะริตตานุภาเวนะ          

ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุย๎หัง* สัพพะโรคะโสกุปัททะวะ-

ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ 

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		ตุย๎หัง		เป็็น		มัย๎หัง
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สพัพะสงักปัปา ตยุหั๎ง* สะมชิฌนัต ุทฆีายตุา ตยุห๎งั* โหตุ สะตะวสัสะ              

ชเีวนะ สะมังคโิก โหตุ สพัพะทา ฯ อากาสะปัพพะตะวะนะภูมคิงัคา 

มะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุม๎เห* อะนุรักขันตุ ฯ

นักขัตตะยักขะภูตานัง      ปาปัคคะหะนิวาระณา

ปะริตตัสสานุภาเวนะ       หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว

นักขัตตะยักขะภูตานัง      ปาปัคคะหะนิวาระณา

ปะริตตัสสานุภาเวนะ        หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว

นักขัตตะยักขะภูตานัง       ปาปัคคะหะนิวาระณา

ปะริตตัสสานุภาเวนะ        หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว ฯ 

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
(บูทอัญเชิญเทวดากลับูสวรรคั์)

   ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา    ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา       โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ      สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

สัพเพ เทวานุโมทันตุ         สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ       สีลัง รักขันตุ สัพพะทา

ภาวะนาภิระตา โหนตุ         คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ

   สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา    ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ     รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		ตุย๎หัง		เป็็น		มัย๎หัง,  ตุม๎เห  เป็็น		อัมเห



บทสาธยาย
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บทขัดมะหาสะมะยะสุตตัง

ทุลละภัง ทัสสะนัง ยัสสะ    สัมพุทธัสสะ อะภิณ๎หะโส

โลกัมหิ อันธะภูตัส๎มิง      ทุลละภุปปาทะสัตถุโน

สักเกสุ กะปิละวัตถุส๎มิง     วิหะรันตัง มะหาวะเน

ตันทัสสะนายะ สัมพุทธัง    ภิกขุสังฆัญจะ นิมมะลัง

ทะสะธา สังคะเณยยาสุ     โลกะธาตูสุ เทวะตา

อะเนกา อัปปะเมยยาวะ     โมทะมานา สะมาคะตา

ตาสัง ปิยัง มะนาปัญจะ     จิตตัสโสทัคคิยาวะหัง

ยัง โส เทเสสิ สัมพุทโธ     หาสะยันโตติ เม สุตัง

เทวะกายัปปะหาสัตถัง     ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ

มะหาสะมะยะสุตตัง
(บูทสวดสรรเสริญเทพุยดา)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ               

กะปิละวัตถุส๎มิง มะหาวะเน มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง  

ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ สัพเพเหวะ อะระหันเตหิ ฯ ทะสะหิ จะ 

โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิปะติตา โหนติ ภะคะวันตัง 

ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ ฯ (หยุด) 

อะถะโข จะตนุนงั สทุธาวาสะกายิกานงั เทวานงั เอตะทะโหส ิฯ 

อะยัง โข ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ กะปิละวัตถุส๎มิง มะหาวะเน              

มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ สัพเพเหวะ  

อะระหนัเตห ิทะสะห ิจะ โลกะธาตหู ิเทวะตา เยภยุเยนะ สนันปิะตะตา 
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โหนติ ภะคะวันตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ ยันนูนะ มะยัมปิ               

เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะเมยยามะ อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวะโต 

สันติเก ปัจเจกะคาถา ภาเสยยามาติ ฯ

อะถะโข ตา เทวะตา เสยยะถาปิ นามะ พะละวา ปุริโส                           

สมัมิญชติงั วา พาหงั ปะสาเรยยะ ปะสารติงั วา พาหงั สมัมญิเชยยะ           

เอวะเมวะ สุทธาวาเสสุ เทเวสุ อันตะราหิตา ภะคะวะโต ปุระโต                

ปาตุระหังสุ ฯ อะถะโข ตา เทวะตา ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา                    

เอกะมนัตงั อฏัฐงัส ุ เอกะมันตัง ฐติา โข เอกา เทวะตา ภะคะวะโต 

สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ ฯ 

มะหาสะมะโย ปะวะนสัม๎งิ เทวะกายา สะมาคะตา อาคะตมัหะ 

อิมัง ธัมมะสะมะยัง ทักขิตาเยวะ อะปะรา ชิตะสังฆันติ ฯ อะถะโข     

อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ ฯ ตัต๎ระ 

ภิกขะโว สะมาทะหังสุ จิตตัง อัตตะโน อุชุกะมะกังสุ สาระถีวะ                 

เนตตานิ คะเหต๎วา อินท๎ริยานิ รักขันติ ปัณฑิตาติ ฯ

อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง                    

อะภาสิ ฯ เฉต๎วา ขีลัง เฉต๎วา ปะลีฆัง อินทะขีลัง โอหัจจะมะเนชา 

เต จะรันติ สุทธา วิมะลา จักขุมะตา สุทันตา สุสูนาคาติ ฯ อะถะโข 

อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ ฯ เย เกจิ 

พุทธัง สะระณัง คะตา เส นะ เต คะมิสสันติ อะปายะภูมิง ปะหายะ                       

มานุสัง เทหัง เทวะกายัง ปะริปูเรสสันตีติ ฯ

อะถะโข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ เยภุยเยนะ ภิกขะเว ทะสะส ุ

โลกะธาตูสุ เทวะตา สันนิปะติตา โหนติ ตะถาคะตัง ทัสสะนายะ             

ภกิขสุงัฆญัจะ เยปิ เต ภกิขะเว อะเหสงุ อะตตีะมทัธานงั อะระหนัโต 
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สัมมา สัมพุทธา เตสัมปิ ภะคะวันตานัง เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา 

สนันปิะตติา อะเหสงุ ฯ เสยยะถาป ิมยัห๎งั เอตะระห ิเยป ิเต ภกิขะเว 

ภะวิสสันติ ฯ อะนาคะตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมาสัมพุทธา                     

เตสัมปิ ภะคะวันตานัง เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา สันนิปะติตา                 

ภะวิสสันติ ฯ เสยยะถาปิ มัย๎หัง เอตะระหิ อาจิกขิสสามิ ภิกขะเว 

เทวะกายานัง นามานิ กิตตะยิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ 

เทสิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ ตัง สุณาถะ สาธุกัง                      

มะนะสิ กะโรถะ ภาสิสสามีติ เอวัม ภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต 

ปัจจัสโสสุง ฯ ภะคะวา เอตะทะโวจะ ฯ (หยุด)

    สิโลกะมะนุกัสสามิ      ยัตถะ ภุมมา ตะทัสสิตา

เย สิตา คิริคัพภะรัง        ปะหิตัตตา สะมาหิตา

ปุถู สีหาวะสัลลีนา        โลมะหัง สาภิสัมภุโน

โอทาตะมะนะสา สุทธา      วิปปะสันนะมะนาวิลา

ภิยโย ปัญจะสะเต ญัต๎วา     วะเน กาปิละวัตถะเว

ตะโต อามันตะยิ สัตถา      สาวะเก สาสะเน ระเต

เทวะกายา อะภิกกันตา      เต วิชานาถะ ภิกขะโว

เต จะ อาตัปปะมะกะรุง      สุต๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง

เต สัมปาตุระหุ ญาณัง      อะมะนุสสานะ ทัสสะนัง

อัปเปเก สะตะมัททักขุง      สะหัสสัง อะถะ สัตตะริง

สะตัง เอเก สะหัสสานัง      อะมะนุสสานะมัททะสุง

อัปเปเกนันตะมัททักขุง      ทิสา สัพพา ผุฏา อะหุง

ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ    วะวักขิต๎วานะ จักขุมา

ตะโต อามันตะยิ สัตถา      สาวะเก สาสะเน ระเต
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เทวะกายา อะภิกกันตา      เต วิชานาถะ ภิกขะโว

เย โวหัง กิตตะยิสสามิ       คิราหิ อะนุปุพพะโส ฯ

    สัตตะสะหัสสา วะ ยักขา   ภุมมา กาปิละวัตถะวา

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    ฉะสะหัสสา เหมะวะตา    ยักขา นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    สาตาคิรา ติสะหัสสา      ยักขา นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง       ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    อิจเจเต โสฬะสะ สะหัสสา   ยักขา นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    เวสสามิตตา ปัญจะสะตา   ยักขา นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    กุมภิโร ราชะคะหิโก      เวปุลลัสสะ นิเวสะนัง

ภิยโย นัง สะตะสะหัสสัง      ยักขินา ปะยิรุปาสะติ

กุมภิโร ราชะคะหิโก        โสปาคะ สะมิติง วะนัง ฯ

    ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา     ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ

คันธัพพานัง อาธิปะติ       มะหาราชา ยะสัสสิ โส ฯ

ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว      อินทะนามา มะหัพพะลา
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อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา    วิรุฬ๎โห ตัปปะสาสะติ

กุมภัณฑานัง อาธิปะติ       มะหาราชา ยะสัสสิ โส ฯ

ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว      อินทะนามา มะหัพพะลา

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา    วิรูปักโข ปะสาสะติ

นาคานัง อาธิปะติ        มะหาราชา ยะสัสสิ โส ฯ

ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว      อินทะนามา มะหัพพะลา

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา    กุเวโร ตัปปะสาสะติ

ยักขานัง อาธิปะติ        มะหาราชา ยะสัสสิ โส ฯ

ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว      อินทะนามา มะหัพพะลา

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ     ทักขิเณนะ วิรุฬ๎หะโก

ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข        กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เต มะหาราชา      สะมันตา จะตุโร ทิสา

ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ      วะเน กาปิละวัตถะเว

เตสัง มายาวิโน ทาสา       อาคู วัญจะนิกา สะฐา

มายา กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ      วิฏู จะ วิฏุโต สะหะ
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จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ     กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ

ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ     วะสูโต จะ มาตะลิ

จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ      นะโฬราชา ชะโนสะโภ

อาคู ปัญจะสิโข เจวะ       ติมพะรู สุริยะวัจฉะสา

เอเต จัญเญ จะ ราชาโน      คันธัพพา สะหะ ราชุภิ

โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    อะถาคู นาภะสา นาคา     เวสาลา สะหะตัจฉะกา

กัมพะลัสสะตะรา อาคู       ปายาคา สะหะ ญาติภิ ฯ

ยามุนา ธะตะรัฏฐา จะ      อาคู นาคา ยะสัสสิโน

เอราวะโณ มะหานาโค       โสปาคา สะมิติง วะนัง ฯ

      เย นาคะราเช สะหะสา หะรันติ

      ทิพพา ทิชา ปักขิ วิสุทธะจักขู

      เวหาสะยา เต วะนะมัชฌะปัตตา

      จิต๎รา สุปัณณา อิติ เตสะนามัง

      อะภะยันตะทา นาคะราชา นามาสี

      สุปัณณะโต เขมะมะกาสิ พุทโธ

      สัณหาหิ วาจาหิ อุปวะหะยันตา

      นาคา สุปัณณา สะระณะมะกังสุ พุทธัง ฯ

    ชิตา วะชิระหัตเถนะ     สะมุททัง อะสุรา สิตา

ภาตะโร วาสะวัสเสเต       อิทธิมันโต ยะสัสสิโน

กาละกัญชา มะหาภิส๎มา      อะสุรา ทานะเวฆะสา

เวปะจิตติ สุจิตติ จะ       ปะหาราโท นะมุจี สะหะ

สะตัญจะ พะลิปุตตานัง      สัพเพ เวโร จะ นามะกา
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สันนัยหิต๎วา พะลิง เสนัง     ราหุภัททะมุปาคะมุง

สะมะโยทานิ ภัททันเต      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    อาโป จะ เทวา ปะฐะวี จะ   เตโช วาโย ตะทาคะมุง

วะรุณา วารุณา เทวา       โสโม จะ ยะสะสา สะหะ

เมตตากะรุณา กายิกา       อาคู เทวา ยะสัสสิโน

ทะเสเต ทะสะธา กายา      สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    เวณฑู จะ เทวา สะหะลี จะ  อะสะมา จะ ทุเว ยะมา

จันทัสสู ปะนิสา เทวา       จันทะมาคู ปุรักขิตา

สุริยัสสูปะนิสา เทวา       สุริยะมาคู ปุรักขิตา

นักขัตตานิ ปุรักขิต๎วา       อาคู มันทะพะลาหะกา

วะสูนัง วาสะโว เสฏโฐ      สักโก ปาคะ ปุรินทะโท

ทะเสเต ทะสะธา กายา      สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    อะถาคู สะหะภู เทวา     ชะละมัคคิสิขาริวะ

อะริฏฐะกา จะ โรชา จะ      อุมมา ปุปผะนิภาสิโน

วะรุณา สะหะธัมมา จะ      อัตจุตา จะ อะเนชะกา

สูเลยยะรุจิรา อาคู        อาคู วาสะวะเนสิโน

ทะเสเต ทะสะธา กายา      สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ
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    สะมานา มะหาสะมานา    มานุสา มานุสุตตะมา

ขิฑฑาปะทูสิกา อาคู       อาคู มะโนปะทูสิกา

อะถาคู หะระโย เทวา       เย จะ โลหิตะวาสิโน

ปาระคา มะหาปาระคา      อาคู เทวา ยะสัสสิโน

ทะเสเต ทะสะธา กายา      สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    สุกกา กะรุมหา อะรุณา    อาคู เวฆะนะสา สะหะ

 โอทาตะคัยหา ปาโมกขา     อาคู เทวา วิจักขะณา

 สะทามัตตา หาระคะชา      มิสสะกา จะ ยะสัสสิโน

 ถะนะยัง อาคู ปะชุนโน      โย ทิสา อะภิวัสสะติ

 ทะเสเต ทะสะธา กายา      สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

 อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

 โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    เขมิยา ตุสิตา ยามา      กัฏฐะกา จะ ยะสัสสิโน

 ลัมพิตะกา ลามะเสฏฐา      โชติมานา จะ อาสะวา

 นิมมานะระติโน อาคู       อะถาคู ปะระนิมมิตา

 ทะเสเต ทะสะธา กายา      สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

 อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

 โมทะมานา อะภิกกามุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    สัฏเฐเต เทวะนิกายา     สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

 นามันวะเยนะ อาคัญฉุง      เย จัญเญ สะทิสา สะหะ

 ปะวุตถะชาติ มักขีลัง       โอฆะติณณะมะนาสะวัง
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 ทักเขโมฆะตะรัง นาคัง      จันทังวะ อะสิตาสิตัง

 สุพ๎รัห๎มา ปะระมัตโต จะ      ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ

 สะนังกุมาโร ติสโส จะ       โสปาคะ สะมิติง วะนัง ฯ

    สะหัสสะพ๎รัห๎มะโลกานัง    มะหาพ๎รัห๎มาภิติฏฐะติ

 อุปะปันโน ชุติมันโต        ภิส๎มากาโย ยะสัสสิโน

 ทะเสตถะ อิสสะรา อาคู      ปัจเจกะวะสะวัตติโน

 เตสัญจะ มัชฌะโต อาคา     หาริโต ปะริวาริโต

 เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต     สินเท เทเว สะพ๎รัห๎มะเก

 มาระเสนา อะภิกกามิ       ปัสสะ กัณหัสสะ มันทิยัง

 เอถะ คัณหะถะ พันธะกะ     ราเคนะ พันธะมัตถุ โว

สะมันตา ปะริวาเรถะ       มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง

อิติ ตัตถะ มะหาเสโน       กัณหะเสนัง อะเปสะยิ

ปาณินา ตะละมาหัจจะ      สะรัง กัต๎วานะ เภระวัง

ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ      ถะนะยันโต สะวิชชุโก

ตะทา โส ปัจจุทาวัตติ       สังกุทโธ อะสะยัง วะเส

ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ    วะวักขิต๎วานะ จักขุมา

ตะโต อามันตะยิ สัตถา      สาวะเก สาสะเน ระเต

มาระเสนา อะภิกกันตา      เต วิชานาถะ ภิกขะโว

เต จะ อาตัปปะมะกะรุง      สุต๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง

วีตะราเคหิ ปักกามุง       เนสัง โลมัมปิ อิญชะยุง

สัพเพ วิชิตะสังคามา       ภะยาตีตา ยะสัสสิโน

โมทันติ สะหะ ภูเตหิ       สาวะกา เต ชะเนสุตาติ ฯ
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บทขัดอะนัตตะลักขะณะสุตตัง

ยันตัง สัตเตหิ ทุกเขนะ      เญยยัง อะนัตตะลักขะณัง

อัตตะวาทาตตะสัญญานัง     สัมมะเทวะ วิโมจะนัง

สัมพุทโธ ตัง ปะกาเสสิ      ทิฏฐะสัจจานะ โยคินัง

อุตตะริง ปะฏิเวธายะ       ภาเวตุง ญาณะมุตตะมัง

ยันเตสัง ทิฏฐะธัมมานัง      ญาเณนุปะปะริกขะตัง

สัพพาสะเวหิ จิตตานิ       วิมุจจิงสุ อะเสสะโต

ตะถา ญาณานุสาเรนะ      สาสะนัง กาตุมิจฉะตัง

สาธูนัง อัตถะสิทธัตถัง      ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ

อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
(บูทพุิจารณาไตรลักษณ์)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง                    

วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย 

ภิกขู อามันเตสิ ฯ (หยุด)

รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา ฯ รูปัญจะหิทัง ภิกขะเว อัตตา                               

อะภะวิสสะ นะยิทัง รูปัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ                  

รูเป เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ ฯ ยัส๎มา จะ              

โข ภิกขะเว รูปัง อะนัตตา ตัส๎มา รูปัง อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ          

จะ ลัพภะติ รูเป เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ ฯ

เวทะนา อะนัตตา ฯ เวทะนา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา                            

อะภะวิสสะ นะยิทัง เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ                    
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จะ เวทะนายะ เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา                       

อะโหสีติ ฯ ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา ตัส๎มา                        

เวทะนา อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ เอวัง                  

เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ ฯ

สัญญา อะนัตตา ฯ สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา                         

อะภะวิสสะ นะยิทัง สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ                

จะ สญัญายะ เอวงั เม สญัญา โหต ุเอวัง เม สญัญา มา อะโหสติี ฯ 

ยสัม๎า จะ โข ภกิขะเว สัญญา อะนัตตา ตส๎ัมา สญัญา อาพาธายะ                

สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ สัญญายะ เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง               

เม สัญญา มา อะโหสีติ ฯ

สังขารา อะนัตตา ฯ สังขารา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา                     

อะภะวิสสังสุ นะยิทัง สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยุง ลัพเภถะ             

จะ สังขาเรสุ เอวัง เม สังขารา โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา                            

อะเหสุนติ ฯ ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สังขารา อะนัตตา ตัส๎มา                

สังขารา อาพาธายะ สังวัตตันติ นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ เอวัง               

เม สังขารา โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ ฯ

วิญญาณัง อะนัตตา ฯ วิญญาณัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา                     

อะภะวิสสะ นะยิทัง วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ 

จะ วิญญาเณ เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา                   

อะโหสีติ ฯ ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา ตัส๎มา                      

วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ                   

เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ ฯ 
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ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ ฯ           

อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ                        

ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง               

น ุตงั สะมะนปัุสสติงุ เอตัง มะมะ เอโสหะมสัมิ๎ เอโส เม อตัตาต ิฯ                  

โน เหตัง ภันเต ฯ

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา               

วาติ ฯ อะนจิจา ภนัเต ฯ ยมัปะนานจิจงั ทกุขัง วา ตงั สขัุง วาต ิฯ 

ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง                 

น ุตัง สะมะนปัุสสติงุ เอตงั มะมะ เอโสหะมสัม๎ ิเอโส เม อัตตาต ิฯ                

โน เหตัง ภันเต ฯ

ตัง กิง มญัญะถะ ภิกขะเว สญัญา นิจจา วา อะนิจจา วาต ิฯ 

อะนิจจา ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ                         

ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง                 

นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ ฯ 

โน เหตัง ภันเต ฯ

ตัง กิง มัญญะถะ ภกิขะเว สงัขารา นิจจา วา อะนิจจา วาต ิฯ 

อะนจิจา ภนัเต ฯ ยมัปะนานจิจงั ทกุขัง วา ตงั สขัุง วาต ิฯ ทกุขัง 

ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง                  

สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน               

เหตัง ภันเต ฯ 

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง                 

วาต ิฯ อะนิจจงั ภนัเต ฯ ยัมปะนานิจจงั ทุกขงั วา ตงั สขุงั วาต ิฯ 

ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง                     
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นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ ฯ 

โน เหตัง ภันเต ฯ

ตสัม๎าติหะ ภกิขะเว ยังกิญจ ิรปัูง อะตตีานาคะตะปัจจปุปันนงั 

อชัฌตัตงั วา พะหทิธา วา โอฬารกิงั วา สขุมุงั วา หีนงั วา ปะณตีงั 

วา ยันทูเร สันติเก วา สัพพัง รูปัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ    

เมโส อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ

ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา 

พะหทิธา วา โอฬารกิา วา สขุมุา วา หีนา วา ปะณตีา วา ยา ทเูร 

สันติเก วา สัพพา เวทะนา เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส  

อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ

ยา กาจิ สัญญา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา 

พะหทิธา วา โอฬารกิา วา สขุมุา วา หีนา วา ปะณตีา วา ยา ทเูร 

สันติเก วา สัพพา สัญญา เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส                

อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ

เย เกจิ สังขารา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา 

พะหทิธา วา โอฬารกิา วา สขุมุา วา หนีา วา ปะณตีา วา เย ทูเร 

สันติเก วา สัพเพ สังขารา เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส                

อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ

ยงักิญจ ิวญิญาณงั อะตีตานาคะตะปัจจปุปันนงั อชัฌตัตงั วา 

พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง วา ยันทูเร 

สันติเก วา สัพพัง วิญญาณัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส  

อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ

เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุต๎วา อะริยะสาวะโก 
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รูปัส๎มิงปิ นิพพินทะติ เวทะนายะปิ นิพพินทะติ สัญญายะปิ  

นิพพินทะติ สังขาเรสุปิ นิพพินทะติ วิญญาณัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ 

นิพพินทัง วิรัชชะติ ฯ วิราคา วิมุจจะติ ฯ วิมุตตัส๎มิง วิมุตตะมีติ 

ญาณัง โหติ ขีณา ชาติ วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง กะตัง กะระณียัง               

นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู                 

ภะคะวะโต ภาสิตงั อะภินนัทงุ ฯ อมิสัม๎ญิจะ ปะนะ เวยยากะระณสัม๎งิ 

ภัญญะมาเน ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุปาทายะ อาสะเวหิ               

จิตตานิ วิมุจจิงสูติ ฯ

บทขัดอาทิตตะปะริยายะสุตตัง

เวเนยยะทะมะโนปาเย     สัพพะโส ปาระมิง คะโต 

อะโมฆะวะจะโน พุทโธ     อะภิญญายานุสาสะโก

จิณณานุรูปะโต จาปิ      ธัมเมนะ วินะยัง ปะชัง 

จิณณาคคิปาริจะริยานัง    สัมโพชฌาระหะโยคินัง

ยะมาทิตตะปะริยายัง      เทสะยันโต มะโนหะรัง

เต โสตาโร วิโมเจสิ      อะเสกขายะ วิมุตติยา

ตะเถโวปะปะริกขายะ     วิญญูนัง โสตุมิจฉะตัง

ทุกขะตาลักขะโณปายัง     ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ
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อาทิตตะปะริยายะสุตตัง
(สวดดับูคัวามเร่าร้อน)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระต ิ         

คะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะ ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู                    

อามันเตสิ ฯ (หยุด)

สพัพงั ภกิขะเว อาทติตงั ฯ กิญจะ ภกิขะเว สพัพงั อาทติตงั ฯ 

จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง รูปา อาทิตตา จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง 

จักขุสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ 

เวทะยติงั สขุงั วา ทกุขงั วา อะทุกขะมะสขุงั วา ตมัปิ อาทติตงั ฯ              

เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา  

อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ  

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ

โสตัง อาทิตตัง สัททา อาทิตตา โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง               

โสตะสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ 

เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ 

เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา                           

อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ 

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ

ฆานัง อาทิตตัง คันธา อาทิตตา ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง           

ฆานะสมัผัสโส อาทิตโต ยมัปิทงั ฆานะสัมผัสสะปจัจะยา อปุปัชชะติ 

เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ 

เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา                          
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อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ                      

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ

ชิวหา อาทิตตา ระสา อาทิตตา ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง                

ชวิหาสมัผสัโส อาทติโต ยมัปทัิง ชวิหาสมัผสัสะปจัจะยา อปุปชัชะติ 

เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ 

เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา                         

อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ                           

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ

กาโย อาทิตโต โผฏฐัพพา อาทิตตา กายะวิญญาณัง อาทิตตัง 

กายะสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ                

เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ 

เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา                        

อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ                  

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ

มะโน อาทิตโต ธัมมา อาทิตตา มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง               

มะโนสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ 

เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ          

เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา                      

อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ                     

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ

เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุต๎วา อะริยะสาวะโก

จักขุส๎มิงปิ นิพพินทะติ รูเปสุปิ นิพพินทะติ จักขุวิญญาเณปิ 

นิพพนิทะต ิจกัขุสมัผสัเสปิ นพิพนิทะต ิยมัปิทงั จกัขสุมัผสัสะปัจจะยา 
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อปุปัชชะต ิเวทะยิตงั สขุงั วา ทกุขัง วา อะทกุขะมะสุขงั วา ตสัม๎งิปิ 

นิพพินทะติ ฯ

โสตัสม๎งิปิ นพิพนิทะต ิสทัเทสปิุ นพิพนิทะต ิโสตะวญิญาเณปิ 

นิพพินทะติ โสตะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะ-     

ปัจจะยา อปุปัชชะต ิเวทะยติงั สขัุง วา ทกุขัง วา อะทุกขะมะสขัุง 

วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ

ฆานสัม๎งิป ินพิพนิทะต ิคนัเธสปุ ินพิพินทะต ิฆานะวญิญาเณปิ 

นิพพินทะติ ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะ-                 

ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง 

วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ

ชวิหายะปิ นพิพนิทะต ิระเสสปิุ นพิพนิทะต ิชวิหาวญิญาเณปิ 

นิพพินทะติ ชิวหาสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะ-  

ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง 

วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ 

กายั ส๎ มิ งปิ  นิพพินทะติ  โผฏฐัพ เพสุปิ  นิพพินทะติ  

กายะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ กายะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง  

กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา  

อะทุกขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ

มะนสัม๎งิปิ นพิพนิทะติ ธมัเมสปิุ นพิพนิทะติ มะโนวญิญาเณปิ 

นิพพินทะติ มะโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะ-              

ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง 

วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ
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นพิพนิทงั วริชัชะติ ฯ วริาคา วมิจุจะต ิฯ วมิตุตสัม๎งิ วมิตุตะมตีิ 

ญาณัง โหติ ขีณา ชาติ วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง กะตัง กะระณียัง               

นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต          

ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง                       

ภัญญะมาเน ตัสสะ ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปาทายะ อาสะเวหิ                     

จิตตานิ วิมุจจิงสูติ ฯ

บทขัดธะชัคคะสุตตัง

ยัสสานุสสะระเณนาปิ     อันตะลิกเขปิ ปาณิโน

ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ     ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา

สัพพูปัททะวะชาลัมหา    ยักขะโจราทิสัมภะวา

คะณะนา นะ จะ มุตตานัง   ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ธะชัคคะสุตตัง
(คัาถาป็้องกันคัวามสะดุ้งกลัว)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ  

เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู 

อามนัเตสิ ภกิขะโวต ิฯ ภะทนัเตติ เต ภกิข ูภะคะวะโต ปัจจสัโสสงุ ฯ 

ภะคะวา เอตะทะโวจะ (หยุด)

ภตูะปุพพงั ภกิขะเว เทวาสรุะสงัคาโม สะมปัุพย๎ฬุโ๎ห อะโหส ิฯ 

อะถะโข ภิกขะเว สักโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส อามันเตสิ 
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สะเจ มาริสา เทวานัง สังคามะคะตานัง อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา 

ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ ตัส๎มิง สะมะเย ธะชัคคัง      

อุลโลเกยยาถะ มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ  

ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ              

เม ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ

อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ  

ปะชาปะติสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง  

ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส  

ปะหิยยิสสะติ โน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโล

เกยยาถะ

อะถะ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ         

วะรณุสัสะ ห ิโว เทวะราชสัสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตงั ยมัภะวิสสะติ              

ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ                 

วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ

อะถะ อีสานัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ                   

อสีานสัสะ ห ิโว เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลกะยะตงั ยมัภะวสิสะต ิ

ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะตีติ ฯ

ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วา เทวานะมินทัสสะ                           

ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง 

อลุโลกะยะตงั วะรณุสัสะ วา เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลกะยะตงั          

อีสานัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ 

ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยเยถาปิ โนปิ                                  

ปะหิยเยถะ ตัง กิสสะ เหตุ สักโก หิ ภิกขะเว เทวานะมินโท                         
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อะวีตะราโค อะวตีะโทโส อะวตีะโมโห ภริ ุฉมัภ ีอุตร๎าส ีปะลายตี ิฯ

อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทามิ สะเจ ตุม๎หากัง ภิกขะเว 

อะรัญญะคะตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา สุญญาคาระคะตานัง            

วา อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ 

ตัส๎มิง สะมะเย อะนุสสะเรยยาถะ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ-               

สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา 

เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะมัง หิ โว ภิกขะเว                                       

อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส              

วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ ธัมมัง                   

อะนุสสะเรยยาถะ 

สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม สนัทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสัสิโก    

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว            

อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส                 

วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ สังฆัง                   

อะนุสสะเรยยาถะ

สุปะฏิป ันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน                             

ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ ญายะปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ                                 

ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ 

สังฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา 
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ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ ตัง กิสสะ เหตุ              

ตะถาคะโต ห ิภกิขะเว อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ วีตะราโค วีตะโทโส 

วีตะโมโห อะภิรุ อัจฉัมภี อะนุต๎ราสี อะปะลายีติ ฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวา อิทัง วัต๎วานะ สุคะโต อะถาปะรัง               

เอตะทะโวจะ สัตถา

อะรัญเญ รุกขะมูเล วา     สุญญาคาเร วะ ภิกขะโว

อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง     ภะยัง ตุม๎หากะ โน สิยา

โน เจ พุทธัง สะเรยยาถะ    โลกะเชฏฐัง นะราสะภัง

อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ    นิยยานิกัง สุเทสิตัง

โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ    นิยยานิกัง สุเทสิตัง 

อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ    ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง

เอวัมพุทธัง สะรันตานัง     ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว

ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา    โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ ฯ
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บทสวดสามภาณ
ว่าด้วยการพุรรณนาคัุณแห่งการเจริญโพุชฌงคั์	๗	ป็ระการ	

นิยมสวดให้คันไข้ฟิัง สามารถรักษาโรคัร้ายคัลายอาการเจ็บูป็่วยได้

มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
(พุระมหากัสสะป็ะหายป็่วย)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ 

เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ                       

อายส๎ัมา มะหากสัสะโป ปิปผะลคิหุายงั วิหะระต ิอาพาธิโก ทุกขิโต                  

พาฬ๎หะคิลาโน ฯ 

อะถะโข ภะคะวา สายัณหะสะมะยัง ปะฏิสัลลานา วุฏฐิโต    

เยนายัสม๎า มะหากสัสะโป เตนปุะสงักะม ิอุปะสงักะมิตว๎า ปัญญตัเต 

อาสะเน นิสีทิ ฯ นิสัชชะ โข ภะคะวา อายัส๎มันตัง มะหากัสสะปัง   

เอตะทะโวจะ	(หยุด)

กัจจิ เต กัสสะปะ ขะมะนียัง กัจจิ ยาปะนียัง กัจจิ ทุกขา            

เวทะนา ปะฏิกกะมันติ โน อะภิกกะมันติ ปะฏิกกะโมสานัง  

ปัญญายะติ โน อะภิกกะโมติ ฯ นะ เม ภันเต ขะมะนียัง นะ  

ยาปะนียัง พาฬ๎หา เม ทุกขา เวทะนา อะภิกกะมันติ โน  

ปะฏิกกะมันติ อะภิกกะโมสานัง ปัญญายะติ โน ปะฏิกกะโมติ ฯ

สัตติเม กัสสะปะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา               

พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ ฯ 

กะตะเม สัตตะ ฯ
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สะติสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต 

พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต 

ภาวโิต พะหุลกีะโต อะภญิญายะ สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวตัตะต ิฯ

วิริยะสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต 

พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

ปีติสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต   

พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

ปัสสทัธสิมัโพชฌงัโค โข กสัสะปะ มะยา สัมมะทกัขาโต ภาวโิต 

พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

สะมาธสิมัโพชฌงัโค โข กัสสะปะ มะยา สมัมะทกัขาโต ภาวโิต  

พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต                     

ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ                             

สังวัตตะติ ฯ

อิเม โข กัสสะปะ สัตตะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา                  

ภาวิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ                

สังวัตตันตีติ ฯ (หยุด)

ตัคฆะ ภะคะวา โพชฌังคา ตัคฆะ สุคะตะ โพชฌังคาติ ฯ

อทิะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อตัตะมะโน อายสัม๎า มะหากสัสะโป    

ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทิ ฯ วุฏฐะหิ จายัส๎มา มะหากัสสะโป            

ตัม๎หา อาพาธา ตะถาปะหีโน จายัส๎มะโต มะหากัสสะปัสสะ โส                 

อาพาโธ อะโหสีติ ฯ 
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มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
(พุระมหาโมคัคััลลานะหายป็่วย)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ 

เวฬวุะเน กะลนัทะกะนวิาเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัสม๎า  

มะหาโมคคัลลาโน คิชฌะกูเฏ ปัพพะเต วิหะระติ อาพาธิโก ทุกขิโต              

พาฬห๎ะคลิาโน ฯ 

อะถะโข ภะคะวา สายัณหะสะมะยัง ปะฏิสัลลานา วุฏฐิโต           

เยนายัส๎มา มะหาโมคคัลลาโน เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา 

ปัญญัตเต อาสะเน นิสีทิ ฯ นิสัชชะ โข ภะคะวา อายัส๎มันตัง                        

มะหาโมคคัลลานัง เอตะทะโวจะ (หยุด)

กัจจิ เต โมคคัลลานะ ขะมะนียัง กัจจิ ยาปะนียัง กัจจิ                          

ทุกขา เวทะนา ปะฏิกกะมันติ โน อะภิกกะมันติ ปะฏิกกะโมสานัง 

ปัญญายะติ โน อะภกิกะโมต ิฯ นะ เม ภนัเต ขะมะนยีงั นะ ยาปะนยีงั          

พาฬ๎หา เม ทุกขา เวทะนา อะภิกกะมันติ โน ปะฏิกกะมันติ                  

อะภิกกะโมสานัง ปัญญายะติ โน ปะฏิกกะโมติ ฯ

สัตติเม โมคคัลลานะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา   

พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ ฯ                  

กะตะเม สัตตะ ฯ

สะติสัมโพชฌงัโค โข โมคคลัลานะ มะยา สมัมะทกัขาโต ภาวิโต              

พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

ธมัมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สมัมะทกัขาโต 

ภาวโิต พะหุลกีะโต อะภญิญายะ สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวตัตะต ิฯ 
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วิริยะสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต  

ภาวโิต พะหลุกีะโต อะภญิญายะ สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวัตตะติ ฯ

ปตีสิมัโพชฌงัโค โข โมคคลัลานะ มะยา สมัมะทักขาโต ภาวิโต 

พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต 

ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ                               

สังวัตตะติ ฯ

สะมาธิสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต      

ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ                             

สังวัตตะติ ฯ

อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต 

ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ                                 

สังวัตตะติ ฯ

อิเม โข โมคคัลลานะ สัตตะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา                       

ภาวิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ                           

สังวัตตันตีติ ฯ (หยุด)

ตัคฆะ ภะคะวา โพชฌังคา ตัคฆะ สุคะตะ โพชฌังคาติ ฯ

อทิะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อตัตะมะโน อายัสม๎า มะหาโมคคัลลาโน 

ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทิ ฯ วุฏฐะหิ จายัส๎มา มะหาโมคคัลลาโน   

ตัม๎หา อาพาธา ตะถาปะหีโน จายัส๎มะโต มะหาโมคคัลลานัสสะ              

โส อาพาโธ อะโหสีติ ฯ 
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มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
(พุระมหาจุนทะสาธยายโพุชฌงคั์ถวายพุระพุุทธเจ้า)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ 

เวฬุวะเน กะลนัทะกะนวิาเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ ภะคะวา            

อาพาธิโก โหติ ทุกขิโต พาฬ๎หะคิลาโน ฯ 

อะถะโข อายัส๎มา มะหาจนุโท สายณัหะสะมะยงั ปะฏสิลัลานา 

วุฏฐิโต เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวันตัง     

อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิ ฯ เอกะมันตัง นิสินนัง โข 

อายัส๎มันตัง มะหาจุนทัง ภะคะวา เอตะทะโวจะ (หยุด)

ปะฏิภันตุ ตัง จุนทะ โพชฌังคาติ ฯ

สัตติเม ภันเต โพชฌังคา ภะคะวะตา สัมมะทักขาตา ภาวิตา 

พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ ฯ                

กะตะเม สัตตะ ฯ

สะติสัมโพชฌงัโค โข ภันเต ภะคะวะตา สมัมะทกัขาโต ภาวิโต   

พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

ธมัมะวจิะยะสมัโพชฌงัโค โข ภนัเต ภะคะวะตา สมัมะทักขาโต 

ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ 

สังวัตตะติ ฯ

วริยิะสมัโพชฌงัโค โข ภนัเต ภะคะวะตา สมัมะทักขาโต ภาวิโต 

พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

ปีตสัิมโพชฌงัโค โข ภันเต ภะคะวะตา สมัมะทกัขาโต ภาวโิต 

พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
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ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต             

ภาวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวตัตะติ ฯ

สะมาธิสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต               

ภาวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวตัตะติ ฯ

อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต             

ภาวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวตัตะติ ฯ

อิเม โข ภันเต สัตตะ โพชฌังคา ภะคะวะตา สัมมะทักขาตา 

ภาวิตา พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ                         

สังวัตตันตีติ ฯ (หยุด)

ตัคฆะ จุนทะ โพชฌังคา ตัคฆะ จุนทะ โพชฌังคาติ ฯ 

อทิะมะโวจายัสม๎า มะหาจนุโท ฯ สะมะนญุโญ สตัถา อะโหส ิฯ 

วุฏฐะหิ จะ ภะคะวา ตัม๎หา อาพาธา ตะถาปะหีโน จะ ภะคะวะโต 

โส อาพาโธ อะโหสีติ ฯ

คิริมานันทะสุตตะปาโฐ
(พุระคัิริมานนท์หายป็่วย	นิยมใช้สวดในงานท�าบูุญต่ออายุ)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ              

เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกสัสะ อาราเม ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ 

อายสัม๎า คริมิานนัโท อาพาธโิก โหติ ทกุขโิต พาฬ๎หะคลิาโน อะถะโข 

อายัส๎มา อานันโท เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา  

ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิ ฯ เอกะมันตัง นิสินโน         

โข อายัส๎มา อานันโท ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ ฯ (หยุด)
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อายส๎ัมา ภนัเต คริมิานันโท อาพาธโิก ทุกขโิต พาฬ๎หะคลิาโน 

สาธุ ภันเต ภะคะวา เยนายัส๎มา คิริมานันโท เตนุปะสังกะมะตุ                 

อะนุกัมปัง อุปาทายาติ ฯ สะเจ โข ต๎วัง อานันทะ คิริมานันทัสสะ  

ภิกขโุน อปุะสงักะมติว๎า ทะสะ สญัญา ภาเสยยาส ิฐานัง โข ปะเนตงั                 

วชิชะต ิยงั คริมิานนัทสัสะ ภกิขโุน ทะสะ สญัญา สตุว๎า โส อาพาโธ 

ฐานะโส ปะฏิปปัสสัมเภยยะ ฯ กะตะมา ทะสะ ฯ อะนิจจะสัญญา 

อะนัตตะสัญญา อะสุภะสัญญา อาทีนะวะสัญญา ปะหานะสัญญา 

วิราคะสัญญา นิโรธะสัญญา สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญา                   

สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา อานาปานัสสะติ ฯ

กะตะมา จานันทะ อะนิจจะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ                       

อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ 

ปะฏิสัญจิกขะติ รูปัง อะนิจจัง เวทะนา อะนิจจา สัญญา อะนิจจา 

สังขารา อะนิจจา วิญญาณัง อะนิจจันติ ฯ อิติ อิเมสุ ปัญจะสุ                   

อุปาทานักขันเธสุ อะนิจจานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ 

อะนิจจะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ อะนัตตะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ                    

อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ 

ปะฏิสัญจิกขะติ จักขุง อะนัตตา รูปา อะนัตตา โสตัง อะนัตตา               

สัททา อะนัตตา ฆานัง อะนัตตา คันธา อะนัตตา ชิวหา อะนัตตา              

ระสา อะนตัตา กาโย อะนตัตา โผฏฐพัพา อะนตัตา มะโน อะนัตตา             

ธัมมา อะนตัตาต ิฯ อติ ิอเิมส ุฉะส ุ อัชฌตัตกิะพาหเิรส ุอายะตะเนสุ 

อะนัตตานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อะนัตตะสัญญา ฯ

กะตะมา จานนัทะ อะสภุะสญัญา ฯ อิธานนัทะ ภิกขุ อิมะเมวะ  
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กายัง อุทธัง ปาทะตะลา อะโธ เกสะมัตถะกา ตะจะปะริยันตัง             

ปูรันนานัปปะการัสสะ อะสุจิโน ปัจจะเวกขะติ อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย 

เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง                

วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปิหะกัง ปัปผาสัง อันตัง                       

อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท              

เมโท อัสสุ วะสา เขโฬ สิงฆาณิกา ละสิกา มุตตันติ ฯ อิติ อิมัส๎มิง 

กาเย อะสภุานปัุสส ีวหิะระต ิฯ อะยงั วุจจะตานนัทะ อะสภุะสญัญา ฯ

กะตะมา จานันทะ อาทีนะวะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ 

อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ

ปะฏิสัญจิกขะติ พะหุทุกโข โข อะยัง กาโย พะหุอาทีนะโวติ ฯ อิติ 

อิมัส๎มิง กาเย วิวิธา อาพาธา อุปปัชชันติ ฯ เสยยะถีทัง ฯ จักขุโรโค  

โสตะโรโค ฆานะโรโค ชิวหาโรโค กายะโรโค สีสะโรโค กัณณะโรโค 

มุขะโรโค ทันตะโรโค กาโส สาโส ปินาโส ฑะโห ชะโร กุจฉิโรโค 

มุจฉา ปักขันทิกา สุลา วิสูจิกา กุฏฐัง คัณโฑ กิลาโส โสโส                             

อะปะมาโร ทันทุ กัณฑุ กัจฉุ ระขะสา วิตัจฉิกา โลหิตัง ปิตตัง                    

มะธุเมโห อังสา ปิฬะกา ภะคัณฑะลา ฯ ปิตตะสะมุฏฐานา อาพาธา 

เสมหะสะมุฏฐานา อาพาธา วาตะสะมฏุฐานา อาพาธา สนันปิาตกิา 

อาพาธา อุตุปะริณามะชา อาพาธา วิสะมะปะริหาระชา อาพาธา           

โอปักกะมิกา อาพาธา กมัมะวปิากะชา อาพาธา สตีงั อุณหงั ชิฆัจฉา        

ปิปาสา อุจจาโร ปัสสาโวติ ฯ อิติ อิมัส๎มิง กาเย อาทีนะวานุปัสสี                

วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อาทีนะวะสัญญา ฯ

กะตะมา จานนัทะ ปะหานะสญัญา ฯ อธิานนัทะ ภกิข ุอปุปันนงั 

กามะวตัิกกงั นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วโินเทติ พย๎นัตกีะโรต ิอะนะภาวัง    
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คะเมติ อุปปันนัง พ๎ยาปาทะวิตักกัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ 

พย๎นัตกีะโรต ิอะนะภาวัง คะเมติ อปุปันนัง วหิงิสาวติกักงั นาธิวาเสติ 

ปะชะหะติ วโินเทต ิพยั๎นตีกะโรต ิอะนะภาวัง คะเมติ อปุปันนปุปันเน  

ปาปะเก อะกสุะเล ธมัเม นาธวิาเสต ิปะชะหะต ิวโินเทต ิพย๎นัตกีะโรติ  

อะนะภาวัง คะเมติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ ปะหานะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ วิราคะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ                          

อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา  

อิติ  ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง ยะทิทัง  

สัพพะสังขาระสะมะโถ สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย วิราโค                        

นิพพานันติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ วิราคะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ                       

อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา  

อิติ  ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง ยะทิทัง  

สัพพะสังขาระสะมะโถ สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย นิโรโธ                      

นิพพานันติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ สพัพะโลเก อะนะภิระตะสญัญา ฯ อธิานนัทะ 

ภิกขุ เย โลเก อุปายุปาทานา เจตะโส อะธิฏฐานาภินิเวสานุสะยา   

เต ปะชะหันโต วิระมะติ นะ อุปาทิยันโต ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ  

สัพพะโลเก อะนะภิะระตะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ฯ                   

อิธานันทะ ภิกขุ สัพพะสังขาเรหิ อัฏฏิยะติ หะรายะติ ชิคุจฉะติ ฯ 

อะยัง วุจจะตานันทะ สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ฯ

กะตะมา จานันทะ อานาปานัสสะติ ฯ อิธานันทะ ภิกขุ               
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อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา                     

นิสีทะติ ปัลลังกัง อาภุชิต๎วา อุชุง กายัง ปะณิธายะ ปะริมุขัง                    

สะติง อุปัฏฐะเปต๎วา ฯ โส สะโต วะ อัสสะสะติ สะโต ปัสสะสะติ ฯ

ทีฆัง วา อัสสะสันโต ทีฆัง     อัสสะสามีติ      ปะชานาติ

ทีฆัง วา ปัสสะสันโต ทีฆัง     ปัสสะสามีติ      ปะชานาติ 

รัสสัง วา อัสสะสันโต รัสสัง    อัสสะสามีติ      ปะชานาติ

รัสสัง วา ปัสสะสันโต รัสสัง    ปัสสะสามีติ     ปะชานาติ

สัพพะกายะปะฏิสังเวที      อัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

สัพพะกายะปะฏิสังเวที      ปัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง    อัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง    ปัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

ปีติปะฏิสังเวที          อัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

ปีติปะฏิสังเวที          ปัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

สุขะปะฏิสังเวที         อัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ 

สุขะปะฏิสังเวที          ปัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที      อัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที     ปัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง    อัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง    ปัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

จิตตะปะฏิสังเวที         อัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

จิตตะปะฏิสังเวที         ปัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง       อัสสะสิสสามีติ    สิกขะติ

อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง       ปัสสะสิสสามิติ    สิกขะติ
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สะมาทะหัง จิตตัง        อัสสะสิสสามีติ     สิกขะติ
สะมาทะหัง จิตตัง        ปัสสะลิสสามีติ     สิกขะติ
วิโมจะยัง จิตตัง         อัสสะสิสสามีติ     สิกขะติ 
วิโมจะยัง จิตตัง         ปัสสะสิสสามีติ     สิกขะติ
อะนิจจานุปัสสี         อัสสะสิสสามีติ     สิกขะติ
อะนิจจานุปัสสี         ปัสสะสิสสามีติ     สิกขะติ
วิราคานุปัสสี          อัสสะสิสสามีติ     สิกขะติ
วิราคานุปัสสี          ปัสสะสิสสามีติ     สิกขะติ
นิโรธานุปัสสี          อัสสะสิสสามีติ     สิกขะติ
นิโรธานุปัสสี          ปัสสะสิสสามีติ     สิกขะติ
ปะฏินิสสัคคานุปัสสี       อัสสะสิสสามีติ     สิกขะติ 
ปะฏินิสสัคคานุปัสสี       ปัสสะสิสสามีติ     สิกขะติ ฯ 

อะยัง วุจจะตานันทะ อานาปานัสสะติ ฯ
สะเจ โข ตว๎งั อานนัทะ คริมิานันทสัสะ ภกิขุโน อุปะสงักะมติว๎า 

อิมา ทะสะ สัญญา ภาเสยยาสิ ฐานัง โข ปะเนตัง วิชชะติ ยัง                    
คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน อิมา ทะสะ สัญญา สุต๎วา โส อาพาโธ                 
ฐานะโส ปะฏิปปัสสัมเภยยาติ ฯ

อะถะโข อายัส๎มา อานันโท ภะคะวะโต สันติเก อิมา ทะสะ 
สญัญา อคุคะเหตว๎า เยนายัสม๎า คริมิานนัโท เตนปุะสงักะม ิอปุะสงั
กะมิต๎วา อายัส๎มะโต คิริมานันทัสสะ อิมา ทะสะ สัญญา อะภาสิ ฯ

อะถะโข อายัสม๎ะโต คริมิานันทสัสะ อมิา ทะสะ สญัญา สตุว๎า 
โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิปัสสัมภิ ฯ วุฏฐะหิ จายัส๎มา คิริมานันโท 
ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จะ ปะนายัส๎มะโต คิริมานันทัสสะ               
โส อาพาโธ อะโหสีติ ฯ 
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บทสวดพระสะหัสสะนัย

สุทธิกะปะฏิปะทา

(กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา)

กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง               

ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ                     

ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะมัง ฌานัง                         

อปุะสมัปัชชะ วหิะระติ ทกุขาปะฏิปะทงั ทันธาภญิญงั ทกุขาปะฏปิะทงั  

ขิปปาภิญญัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง สุขาปะฏิปะทัง                         

ขิปปาภิญญัง ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม                     

ธัมมา กุสะลา

กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง                  

ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ                 

ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา ทุติยัง                 

ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ฌานัง ปัญจะมัง 

ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง                   

ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง               

สขุาปะฏปิะทงั ขปิปาภญิญงั ตสัม๎งิ สะมะเย ผสัโส โหต ิอะวิกเขโป               

โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา
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สุญญะตะมูละกะปะฏิปะทา

กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง                  

ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ                  

ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะมัง ฌานัง                      

อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง สุญญะตัง  

ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุญญะตัง สุขาปะฏิปะทัง                                  

ทันธาภิญญัง สุญญะตัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุญญะตัง                 

ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา

กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง                    

ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ                  

ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา ทุติยัง                     

ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ฌานัง ปัญจะมัง 

ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง                  

สญุญะตงั ทกุขาปะฏปิะทัง ขิปปาภญิญัง สญุญะตงั สขุาปะฏิปะทงั 

ทันธาภิญญัง สุญญะตัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุญญะตัง                

ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา

อัปปะณิหิตะปะฏิปะทา

กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง                  

ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ                   

ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะมัง ฌานัง                     
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อปุะสัมปัชชะ วหิะระต ิทกุขาปะฏปิะทงั ทนัธาภญิญงั อปัปะณหิติงั 

ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง อัปปะณิหิตัง สุขาปะฏิปะทัง                     

ทนัธาภิญญงั อปัปะณหิิตงั สขุาปะฏิปะทงั ขปิปาภญิญงั อปัปะณหิติงั 

ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา

กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง                    

ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ                   

ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา ทุติยัง                  

ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ฌานัง ปัญจะมัง 

ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง                  

อัปปะณิหิตัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง อัปปะณิหิตัง                              

สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง อัปปะณิหิตัง สุขาปะฏิปะทัง                       

ขิปปาภิญญัง อัปปะณิหิตัง ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป 

โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา

อะธิปะติ

กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง              

ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ                  

ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะมัง ฌานัง                          

อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ฉันทา-                 

ธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง  

ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง 

จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง 
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ฉันทาธิ ปั ต เตยยั ง  วิ ริ ย าธิ ปั ต เตยยั ง  จิ ตตาธิ ปั ต เตยยั ง  

วิมังสาธิปัตเตยยัง สขุาปะฏปิะทงั ขปิปาภญิญงั ฉนัทาธิปัตเตยยัง  

วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง ตัส๎มิง 

สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา

กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง  

ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ  

ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา ทุติยัง  

ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ฌานัง ปัญจะมัง 

ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง  

ฉันทาธิ ปั ต เตยยั ง  วิ ริ ย าธิ ปั ต เตยยั ง  จิ ตตาธิ ปั ต เตยยั ง  

วิมังสาธิปัตเตยยัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง 

วิ ริ ยาธิปั ต เตยยั ง  จิ ตตาธิปั ต เตยยั ง  วิ มั งสาธิปั ต เตยยั ง  

สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง  

จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง 

ฉั นทาธิ ปั ต เตยยั ง  วิ ริ ย าธิ ปั ต เตยยั ง  จิ ตตาธิ ปั ต เตยยั ง  

วิมังสาธิปัตเตยยัง (อะทุกขะมะสุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง  

ฉันทาธิ ปั ต เตยยั ง  วิ ริ ย าธิ ปั ต เตยยั ง  จิ ตตาธิ ปั ต เตยยั ง  

วิมังสาธิปัตเตยยัง อะทุกขะมะสุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง  

ฉันทาธิ ปั ต เตยยั ง  วิ ริ ย าธิ ปั ต เตยยั ง  จิ ตตาธิ ปั ต เตยยั ง  

วิมังสาธิปัตเตยยัง) ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ  

อิเม ธัมมา กุสะลา



วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  |  121

บทสวดธรรมนิยาม

ปัพพะโตปะมะคาถา
(คัาถาใจเพุชร)

ยะถาปิ เสลา วิปุลา      นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา 

สะมันตา อะนุปะริเยยยุง    นิปโปเถนตา จะตุททิสา

เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ    อะธิวัตตันติ ปาณิโน

ขัตติเย พ๎ราห๎มะเณ เวสเส   สุทเท จัณฑาละปุกกุเส

นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ     สัพพะเมวาภิมัททะติ

นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ     นะ ระถานัง นะ ปัตติยา

นะจาปิ มันตะยุทเธนะ    สักกา เชตุง ธะเนนะ วา

ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส    สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน

พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ   ธีโร สัทธัง นิเวสะเย

โย ธัมมะจารี กาเยนะ     วาจายะ อุทะ เจตะสา

อิเธวะ นัง ปะสังสันติ     เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ ฯ

อะริยะธะนะคาถา
(คัาถาอริยทรัพุย์)

ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต    อะจะลา สุปะติฏฐิตา 

สีลัญจะ ยัสสะ กัล๎ยาณัง    อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง

สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ    อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง

อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ     อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
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ตัส๎มา สัทธัญจะ สีลัญจะ   ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง

อะนุยุญเชถะ เมธาวี     สะรัง พุทธานะ สาสะนันติ ฯ

บทขัดธัมมะนิยามะสุตตัง

ยัง เว นิพพานะญาณัสสะ   ญาณัง ปุพเพ ปะวัตตะเต 

ตัสเสวะ วิสะยีภูตา      ยายัง ธัมมะนิยามะตา

อะนิจจะตา ทุกขะตา จะ    สัพเพสัง จะ อะนัตตะตา

ตัสสา ปะกาสะกัง สุตตัง    ยัง สัมพุทเธนะ ภาสิตัง

สาธูนัง ญาณะจาเรนะ    ยะถา พุทเธนะ เทสิตัง

โยนิโส ปะฏิปัต๎ยัตถัง     ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ

ธัมมะนิยามะสุตตัง
(คัาถาสัจจธรรม)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ  

เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู 

อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง 

ฯ  ภะคะวา เอตะทะโวจะ (หยุด)

อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถา 

คะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา สัพเพ 

สังขารา อะนิจจาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ 

อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ                    

ปัฏฐะเปต ิววิะระต ิวภิะชะต ิอตุตานกีะโรต ิสพัเพ สงัขารา อะนจิจาติ ฯ
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อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา                          

ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา                       

สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ                            

อะภิสะเมติ อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ                       

ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ                              

สังขารา ทุกขาติ ฯ

อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา                              

ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา                     

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ                            

อะภิสะเมติ อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ                  

ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ                     

ธัมมา อะนัตตาติ ฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต            

ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ

ติลักขะณาทิคาถา
(คัาถาว่ายน��าข้ามฝั่ง)

   สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ  ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ

อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข     เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

สัพเพ สังขารา ทุกขาติ     ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ

อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข     เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ     ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
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อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข     เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

อัปปะกา เต มะนุสเสสุ     เย ชะนา ปาระคามิโน

อะถายัง อิตะรา ปะชา     ตีระเมวานุธาวะติ

เย จะ โข สัมมะทักขาเต     ธัมเม ธัมมานุวัตติโน

เต ชะนา ปาระเมสสันติ     มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง

กัณหัง ธัมมัง วิปปะหายะ    สุกกัง ภาเวถะ ปัณฑิโต

โอกา อะโนกะมาคัมมะ     วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง

ตัต๎ราภิระติมิจเฉยยะ       หิต๎วา กาเม อะกิญจะโน 

ปะริโยทะเปยยะ อัตตานัง    จิตตัก๎เลเสหิ ปัณฑิโต

เยสัง สัมโพธิยังเคสุ       สัมมา จิตตัง สุภาวิตัง

อาทานะปะฏินิสสัคเค      อะนุปาทายะ เย ระตา

ขีณาสะวา ชุติมันโต      เต โลเก ปะรินิพพุตาติ ฯ

ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ
(คัาถากันหลง)

อะวิชชาปัจจะยา สังขารา สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง 

วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง  

สะฬายะตะนะปัจจะยา ผสัโส ผสัสะปัจจะยา เวทะนา เวทะนาปัจจะยา 

ตัณหา ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง อุปาทานะปัจจะยา ภะโว                            

ภะวะปัจจะยา ชาติ ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะ-              

ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ ฯ เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ  

ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ ฯ 
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อะวิชชายะเต๎ววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ                

สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ 

นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ สะฬายะตะนะนิโรธา                           

ผัสสะนิโรโธ ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ เวทะนานิโรธา  

ตัณหานิโรโธ ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ อุปาทานะนิโรธา  

ภะวะนิโรโธ ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง  

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ ฯ เอวะเมตัสสะ 

เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ ฯ

พุทธะอุทานะคาถา
(คัาถาเป็ิดเนตร)

       ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา

     อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ

     อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา

     ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมัง ฯ 

       ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา

     อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ

     อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา

     ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อะเวทิ ฯ

       ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา

     อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ

     วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง

     สูโรวะ โอภาสะยะมันตะลิกขันติ ฯ
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ภัทเทกะรัตตะคาถา
(คัาถาเจริญธรรม)

อะตีตัง นาน๎วาคะเมยยะ    นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง 

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง     อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง

ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง   ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ

อะสังหิรัง อะสังกุปปัง     ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย

อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง    โก ชัญญา มะระณัง สุเว

นะ หิ โน สังคะรันเตนะ    มะหาเสเนนะ มัจจุนา

เอวัง วิหาริมาตาปิง      อะโหรัตตะมะตันทิตัง

ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ     สันโต อาจิกขะเต มุนีติ ฯ
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บทสวดแจง

พระวินัย

ยันเตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา  

สัมมาสัมพุทเธนะ ปะฐะมัง ปาราชิกัง กัตถะ ปัญญัตตันติ ฯ                     

เวสาลิยัง ปัญญัตตันติ ฯ กัง อารัพภาติ ฯ สุทินนัง กะลันทะปุตตัง 

อารัพภาติ ฯ กิส๎มิง วัตถุส๎มินติ ฯ สุทินโน กะลันทะปุตโต                        

ปุราณะทุติยิกายะ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิ ตัส๎มิง วัตถุส๎มินติ ฯ

เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ ภะคะวา เวรัญชายัง วิหะระติ 

นะเฬรุปุจิมันทะมูเล มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ 

ภิกขุสะเตหิ ฯ

อัสโสสิ โข เวรัญโช พ๎ราห๎มะโณ สะมะโณ ขะลุ โภ โคตะโม    

สัก๎ยะปุตโต สัก๎ยะกุลา ปัพพะชิโต เวรัญชายัง วิหะระติ  

นะเฬรุปุจิมันทะมูเล มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ  

ภิกขุสะเตหิ ฯ

ตังโข ปะนะ ภะวันตัง โคตะมัง เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท   

อัพภุคคะโต อิติป ิ  โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ- 

สาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
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โส อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง 

สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา 

สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทติ โส ธัมมัง เทเสติ อาทิกัล๎ยาณัง มัชเฌกัล๎ยาณัง 

ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง 

ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสติ ฯ

สาธุ โข ปะนะ ตะถารูปานัง อะระหะตัง ทัสสะนัง โหตีติ ฯ

พระสูตร

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา อันตะรา จะ  

ราชะคะหัง อันตะรา จะ นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ   

มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ ฯ  

สุปปิโยปิ โข ปะริพพาชะโก อันตะรา จะ ราชะคะหัง อันตะรา จะ  

นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ สัทธิง อันเตวาสินา  

พ๎รัห๎มะทัตเตนะ มาณะเวนะ ฯ ตัต๎ระ สุทัง สุปปิโย ปะริพพาชะโก  

อะเนกะปะริยาเยนะ พุทธัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ ธัมมัสสะ  

อะวัณณัง ภาสะติ สังฆัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ ฯ สุปปิยัสสะ ปะนะ 

ปะริพพาชะกั สสะ  อั น เตวาสี  พ๎ รั ห๎ มะ ทัต โต  มาณะโว  

อะเนกะปะริยาเยนะ พุทธัสสะ วัณณัง ภาสะติ ธัมมัสสะ วัณณัง  

ภาสะติ สังฆัสสะ วัณณัง ภาสะติ ฯ อิติหะ เต อุโภ อาจะริยันเตวาสี 

อัญญะมัญญัสสะ อุชุวิปัจจะนิกะวาทา ภะคะวันตัง ปิฏฐิโต  

ปิฏฐิโต อะนุพันธา โหนติ ภิกขุ สังฆัญจะ ฯ
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บทสวดพระอภิธรรม

พระสังคิณี

กสุะลา ธมัมา อะกุสะลา ธัมมา อพัย๎ากะตา ธมัมา ฯ กะตะเม 

ธัมมา กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง         

โหติ โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง รูปารัมมะณัง วา  

สัททารัมมะณัง วา คันธารัมมะณัง วา ระสารัมมะณัง วา                        

โผฏฐัพพารัมมะณัง วา ธัมมารัมมะณัง วา ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ 

ตัส๎มิง สะมะเย  ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ เย วา ปะนะ ตัส๎มิง      

สะมะเย อัญเญปิ อัตถิ ปะฏิจจะสะมุปปันนา อะรูปิโน ธัมมา อิเม  

ธัมมา กุสะลา ฯ

พระวิภังค์

ปัญจักขันธา รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ  

สังขารักขันโธ วิญญาณักขันโธ ฯ ตัตถะ กะตะโม รูปักขันโธ ฯ 

ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา พะหิทธา 

วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง วา ยัง ทูเร วา                        

สันติเก วา ตะเทกัชฌัง อะภิสัญญูหิต๎วา อะภิสังขิปิต๎วา อะยัง                      

วุจจะติ รูปักขันโธ ฯ
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พระธาตุกะถา

สงัคะโห อะสงัคะโห ฯ สงัคะหเิตนะ อะสงัคะหติงั อะสงัคะหเิตนะ
สังคะหิตัง สังคะหิเตนะ สังคะหิตัง อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง ฯ 
สมัปะโยโค วปิปะโยโค ฯ สมัปะยุตเตนะ วปิปะยตุตัง วปิปะยตุเตนะ 
สัมปะยุตตัง อะสังคะหิตัง ฯ

พระปุคคะละปัญญัตติ

ฉะ ปัญญัตตโิย ขนัธะปัญญตัต ิอายะตะนะปัญญัตต ิธาตุปัญญตัติ 
สัจจะปัญญัตติ อินท๎ริยะปัญญัตติ ปุคคะละปัญญัตติ ฯ กิตตาวะตา            
ปคุคะลานงั ปคุคะละปัญญตัติ ฯ สะมะยะวมิตุโต อะสะมะยะวมิตุโต     
กุปปะธัมโม อะกุปปะธัมโม ปะริหานะธัมโม อะปะริหานะธัมโม              
เจตะนาภัพโพ อะนุรกัขะนาภพัโพ ปถุชุชะโน โคตร๎ะภ ูภะยูปะระโต 
อะภะยูปะระโต ภัพพาคะมะโน อะภพัพาคะมะโน นิยะโต อะนิยะโต 
ปะฏิปันนะโก ผะเลฏฐิโต อะระหา อะระหัตตายะ ปะฏิปันโน ฯ

พระกะถาวัตถุ

ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ อามันตา ฯ 
โย สจัฉกิตัโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปคุคะโล อปุะลพัภะต ิสจัฉกิตัถะ-      
ปะระมัตเถนาติ ฯ นะ เหวัง วัตตัพเพ ฯ อาชานาหิ นิคคะหัง หัญจิ 
ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ เตนะ วะตะเร                    
วัตตัพเพ โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ  
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ฯ มิจฉา ฯ
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พระยะมะกะ

เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะละมูลา ฯ เย วา ปะนะ 

กุสะละมูลา สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา ฯ เย เกจิ กุสะลา ธัมมา                    

สัพเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา ฯ เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ               

เอกะมูลา สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา ฯ

พระมหาปัฏฐาน

เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย อะธิปะติปัจจะโย  

อะนันตะระปัจจะโย สะมะนันตะระปัจจะโย สะหะชาตะปัจจะโย 

อัญญะมัญญะ ปัจจะโย นิสสะยะปัจจะโย อุปะนิสสะยะปัจจะโย  

ปุเรชาตะปัจจะโย ปัจฉาชาตะปัจจะโย อาเสวะนะปัจจะโย 

กัมมะปัจจะโย วิปากะปัจจะโย อาหาระปัจจะโย อินท๎ริยะปัจจะโย 

ฌานะปจัจะโย มคัคะปัจจะโย สมัปะยตุตะปจัจะโย วปิปะยตุตะปจัจะโย 

อัตถิปัจจะโย นัตถิปัจจะโย วิคะตะปัจจะโย อะวิคะตะปัจจะโย ฯ

ธัมมะสังคิณีมาติกา

กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ

สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ เวทะนายะ 

สมัปะยตุตา ธมัมา อะทกุขะมะสุขายะ เวทะนายะ สมัปะยตุตา ธมัมา ฯ

วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะ          

ธัมมะธัมมา ฯ
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อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา   

อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา ฯ

สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา 

อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ฯ

สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา 

อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ฯ

ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขาสะหะ-           

คะตา ธัมมา ฯ

ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา 

ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ

ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ  

ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ  

ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฯ

อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะ-               

คามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ

เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมา ฯ

ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา ฯ

ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา  

อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา ฯ

หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ

มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา               

ธัมมา ฯ
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มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน                

ธัมมา ฯ 

อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา ฯ

อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา ฯ

อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา  

ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา ฯ

อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา ฯ

อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา  

อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฯ

สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา               

ธัมมา อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา ฯ 

บังสุกุลตาย

อะนิจจา วะตะ สังขารา    อุปปาทะวะยะธัมมิโน

อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ     เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ

สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ    มะริงสุ จะ มะริสสะเร

ตะเถวาหัง มะริสสามิ      นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย

บังสุกุลเป็น

อะจิรัง วะตะยัง กาโย     ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ

ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ    นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง ฯ



บทสวดมนต์
ภาคพิเศษ
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จันทะปะริตตะปาฐะ

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ  

เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ เตนะ โข ปะนะ  

สะมะเยนะ จนัทิมา เทวะปตุโต ราหุนา อะสรุนิเทนะ คะหโิต โหต ิฯ                     

อะถะ โข จันทิมา เทวะปุตโต ภะคะวันตัง อะนุสสะระมาโน ตายัง 

เวลายัง อิมัง คาถัง อะภาสิ

นะโม เต พุทธะวีรัตถุ     วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ

สัมพาธะปะฏิปันโนส๎มิ    ตัสสะ เม สะระณัง ภะวาติ ฯ

อะถะ โข ภะคะวา จนัทมิงั เทวะปตุตงั อารพัภะ ราหงุ อะสรุนิทงั 

คาถายะ อัชฌะภาสิ

ตะถาคะตัง อะระหันตัง    จันทิมา สะระณัง คะโต

ราหุ จันทัง ปะมุญจัสสุ    พุทธา โลกานุกัมปะกาติ ฯ

อะถะ โข ราหุ อะสุรินโท จันทิมัง เทวะปุตตัง มุญจิต๎วา                                        

ตะระมานะรูโป เยนะ เวปะจิตติ อะสุรินโท เตนุปะสังกะมิ                                       

อุปะสังกะมิต๎วา สังวิคโค โลมะหัฏฐะชาโต เอกะมันตัง อัฏฐาสิ ฯ                  

เอกะมันตัง ฐิตัง โข ราหุง อะสุรินทัง เวปะจิตติ อะสุรินโท                                         

คาถายะ อัชฌะภาสิ

กินนุ สันตะระมาโน วะ    ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ    กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ ฯ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา   ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมะหิ    โน จะ มุญเจยยะ จันทิมันติ ฯ
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สุริยะปริตตะปาฐะ

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ  

เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ เตนะ โข ปะนะ  

สะมะเยนะ สุริโย เทวะปุตโต ราหุนา อะสุรินเทนะ คะหิโต โหติ ฯ  

อะถะ โข สุริโย เทวะปุตโต ภะคะวันตัง อะนุสสะระมาโน ตายัง  

เวลายัง อิมัง คาถัง อะภาสิ

นะโม เต พุทธะวีรัตถุ     วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ

สัมพาธะปะฏิปันโนส๎มิ    ตัสสะ เม สะระณัง ภะวาติ ฯ

อะถะ โข ภะคะวา สุริยัง เทวะปุตตัง อารัพภะ ราหุง อะสุรินทัง 

คาถายะ อัชฌะภาสิ 

ตะถาคะตัง อะระหันตัง    สุริโย สะระณัง คะโต

ราหุ สุริยัง ปะมุญจัสสุ    พุทธา โลกานุกัมปะกา ฯ

โย อันธะกาเร ตะมะสี ปะภังกะโร

เวโรจะโน มัณฑะลิ อุคคะเตโช

มา ราหุ คิลี จะระมันตะลิกเข

ปะชัง มะมะ ราหุ ปะมุญจะ สุริยันติ ฯ

อะถะ โข ราห ุอะสุรนิโท สรุยัิง เทวะปุตตงั มญุจติว๎า ตะระมานะรูโป            

เยนะ เวปะจิตติ อะสุรนิโท เตนุปะสงักะม ิอปุะสงักะมติว๎า สงัวิคโค 

โลมะหัฏฐะชาโต เอกะมันตัง อัฏฐาสิ ฯ เอกะมันตัง ฐิตัง โข ราหุง 

อะสุรินทัง เวปะจิตติ อะสุรินโท คาถายะ อัชฌะภาสิ

กินนุ สันตะระมาโน วะ    ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ    กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ ฯ
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สัตตะธา เม ผะเล มุทธา    ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมะหิ     โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ ฯ

ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ    อุตตะมัง ธัมมะมัชฌะคา

มะหาสังฆัง ปะโพเธสิ       อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง

พุทโธ ธัมโม สังโฆ จาติ      นานา โหนตัมปิ วัตถุโต

อัญญะมัญญาวิโยคา วะ      เอกีภูตัมปะนัตถะโต

พุทโธ ธัมมัสสะ โพเธตา      ธัมโม สังเฆนะ ธาริโต

สังโฆ จะ สาวะโก พุทธัสสะ     อิจเจกาพัทธะเมวิทัง

วิสุทธัง อุตตะมัง เสฏฐัง      โลกัส๎มิง ระตะนัตตะยัง

สังวัตตะติ ปะสันนานัง       อัตตะโน สุทธิกามินัง

สัมมา ปะฏิปัชชันตานัง      ปะระมายะ วิสุทธิยา ฯ

วิสุทธิ สัพพักกะเลเสหิ       โหติ ทุกเขหิ นิพพุติ

นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง      นิพพานัง ปะระมัง สุขัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ        สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา ฯ

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ       ระตะนัตตะยะเตชะสา

อุปัททะวันตะรายา จะ       อุปะสัคคา จะ สัพพะโส

มา กะทาจิ สัมผุสิงสุ        รัฏฐัง ส๎ยามานะเมวิทัง

อาโรคิยะสุขัญเจวะ        ตะโต ทีฆายุตาปิ จะ

ตัพพัตถูนัญจะ สัมปัต๎โย      สุขัง สัพพัตถะ โสตถิ จะ

ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ        ส๎ยามานัง รัฏฐะปาลินัง
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เต จะ รัฏฐัญจะ รักขันตุ        ส๎ยามะรัฏฐิกะเทวะตา

ส๎ยามานัง รัฏฐะปาลีหิ         ธัมมามิเสหิ ปูชิตา

สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ          สิทธะมัตถุ อิทัง ผะลัง

เอตัส๎มิง ระตะนัตตะยัส๎มิง     สัมปะสาทะนะเจตะโส ฯ 

สุขาภิยาจะนะคาถา

ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง    มังคะลัตถายะ ภาสิตัง

ตัสสะ ตัสสานุภาเวนะ        โหตุ ราชะกุเล สุขัง

เย เย อารักขะกา เทวา       ตัตถะ ตัตถาธิวาสิโน

อิมินา ธัมมะทาเนนะ        สัพเพ อัมเหหิ ปูชิตา

สะทา ภัท๎รานิ ปัสสันตุ       สุขิตา โหนตุ นิพภะยา

อัปปะมัตตา จะ อัมเหสุ      สัพเพ รักขันตุ โน สะทา

ยัญจะ โน ภาสะมาเนหิ       กุสะลัง ปะสุตัง พะหุง

ตันโน เทวานุโมทันตุ        จิรัง ติฏฐันตุ สาตะตัง

เย วา ชะลาพุชัณฑะชา      สังเสทะโชปะปาติกา

อะเวรา โหนตุ สัพเพ เต       อะนีฆา นิรุปัททะวา

ปัสสันตุ อะนะวัชชานิ       มา จะ สาวัชชะมาคะมา

จิรัง ติฏฐะตุ โลกัส๎มิง       สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง

ทัสเสนตัง โสตะวันตูนัง      มัคคัง สัตตะวิสุทธิยา

ยาวะ พุทโธติ นามัมปิ       โลกะเชฏฐัสสะ สัตถุโน

สัมมาเทสิตะธัมมัสสะ       ปะวัตตะติ มะเหสิโน

ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ      ปาณิโน พุทธะสาสะเน
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สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต      กาเล เทโว ปะวัสสะตุ

วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง       สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง

มาตา ปิตา จะ อัต๎ระชัง      นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง

เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน       ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ

คาถาแห่งความส�าเร็จ

(จิตเบูิกบูาน	งานส�าเร็จ)

สิิทธิิ กิจจัง สิิทธิ กัมมัง สิทธิ ลาโภ ชะโย นิจจัง

สัพพะสิทธิ นิรันตะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 

โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา ฯ
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ปะระมินทะมะหาภูมิพะละอะตุลยะเตชะมะหาราชัสสะ
ปัตติทานะคาถา

คัาถาถวายพุระราชกุศัล	พุระบูาทสมเด็จพุระป็รมินทรมหาภูมิพุลอดุลยเดช	บูรมนาถบูพุิตร

ยะถาปิ ปะระมินโท โส     ภูมิพะโล มะหิสสะโร

สะวีริโย สะมุสสาโห      ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ

อะธิราชา มะหารัญญา     โลกะภาเค มะหิตตะเล

ทัยยานัง เทวะภูโต โข     ธะระมาโน ปะสังสิโต

สักกะโต ชะนะตาเยวะ     สัมมานิโตภิปูชิโต

ทัยยะวาสีนะมัตถายะ     หิตายะ จะ สุขายะ จะ

สัตตะติวัสสะกาเล วะ     รัชชัง ธัมเมนะ การะยิ

เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ     อะธิวัตตันติ ภูปะติง

ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส   สุทเท จัณฑาละปุกกุเส

นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ      สัพพะเมวาภิมัททะติ

ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส     สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน

สัมปะเทยเยวะ ภิยโยโส     อัปปะมาเทนะ ชีวิตัง

อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ     อะธิคัณหาติ เจตะโส

ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ    โย จัตโถ สัมปะรายิโก

ส๎วากขาตัสสะ ปาฐัสสะ    อัตถัง อัญญายะ สาธุกัง

ปะฏิปัชเชถะ เมธาวี      อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถา

ยันทานิ เม กะตัง ปุญญัง    เตนาเนนุททิเสนะ จะ

ยา กาจิ กุสะลา มะยาสา    สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา

ปะระมินทะมะหาราชา     ภาคี โหตุ วะ ปัตติยา

เขมัปปะทัญจะ ปัปโปตุ     ตัสสาสา สิชฌะตัง สุภาติ ฯ
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ปะระมะราชินีนาถาภิถุติปะสิทธิวะระทานะคาถา

ปะระมะราชินี นาถา      ภูมิพะลัสสะ ราชิโน                 

ทะสะมินทะภุปาลัสสะ     มาตุภูตา ยะสัสสินี                   

สัมพุทธะมามะกา อัคคา    พุทธะธัมเม สะมาหิตา         

ปุญญาธิการะสัมปันนา     ทานัชฌาสะยะสังยุตา               

สิริยา กิตติยา จาปิ       อะภิกกันตา อะภิกขะณัง          

นิสัมมะการินี โหติ       อะติสัณหา วิยัตติกา                 

เอสา หิ รัฏฐะวาสีนัง      อัตถายะ จะ หิตายะ จะ               

สัมปาเทติ กะรัณยานิ      มะหาการุญญะเจตะสา            

สิปปานิ ชีวะโนปาเย      สาตเถ จะ อะนุสาสะติ           

พะหุสิปปิกะกัมมัญจะ     อะนุคคัณหาติ โยนิโส                

วะโนทะกานุรักขายะ      สัพพัตถะ พุทธิทายินี        

พะหุกัตเถ สิขาปัตเต      ปะกุพพะเต วิจักขะณา             

ตัส๎มา หิ รัฏฐะวาสีนัง     สัมภาวิตา อะติปปิยา                 

อิทานิ สา วะโยวุฑฒา         เทมัสสา วะระมังคะลัง              

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ     กะตะปุญญัสสะ เตชะสา             

วิสิฏฐา ราชะมาตา สา     ทีฆายุกา นิรามะยา              

วัณณูเปตา พะลูเปตา     สุขิตา โหตุ สัพพะทา 

ทุกขะโรคะภะยาทีหิ      ปาปัคคะเหหิ มุจจะตุ             

จิรัญชีวะตุ ทัยยานัง      สิรีภูตา วิเสสะโต                     

วะรา กิตติ ยะสัคโค จะ     ปัญญายันตุ นิรันตะรัง ฯ
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จักกิวังสะทะสะมะปะระเมนทะมะหาราชาภิถุติคาถา

มะหาวะชิราลังกะระโณ     ทัยยานัง ปิยะขัตติโย                  

มะหาเตชานุภาโว จะ      พะหุสัตถะวิจักขะโณ              

ทัฬหัง กะตัญญุตาฐายี     พุทธาทิติพพะคาระโว                 

ทะยามานะสะสัมปันโน     สะทา การะณะโกวิโท                 

สังคะหานุปปะทาเนนะ     ธัมมิการักขะคุตติยา                  

สัพเพสัง สะมะณานัมปิ     สัพเพสัง รัฏฐะวาสินัง              

สัพพะกิจจานิ กาเรติ      สารัตถิกานิ สัพพะโส                   

มะหาราชัสสะ อังเคหิ     อะเนเกหิ ละมัปปิโต               

สะรัฏฐะวุฑฒิสันธาเน     ถิระจิตโต อะนินทิโย                     

ตัส๎มาทานิ นะรินโทยัง     สัมปุณณะปุญญะปาระมี              

วะรัสสะ จักกิวังสัสสะ     ทะสะโม โหติ ขัตติโย                  

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ     ราชูนัง ปุญญะเตชะสา               

ปะระเมนทะมะหาราชา     ทีฆายุโก นิรามะโย                     

วัณณะวา พะละสัมปันโน    สุขิโต โหตุ สัพพะทา               

รัฏฐาภิปาละโนปายัง      วิจาระยัง วะ โยนิโส                    

รัชชัง ธัมเมนะ กาเรตุ     ราชะธัมมัง อะโกปะยัง         

สัมพุทธะสาสะนัง เสฏฐัง    อุปัตถัมภะตุ ฐานะโส                 

ปัปโปตุ สัพพะโสตถิญจะ    สัพพัญจะ ชะยะมังคะลัง               

จิรัง รัชเช ปะติฏฐาตุ      สะทา ภัท๎รานิ ปัสสะตุ               

สัพพันตะรายะโมกขายะ    เทวา รักขันตุ นัง สะทาติ ฯ
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สุทิตาปะระมะราชินีวะระทานะคาถา

ปะระมะราชินี อัคคา      สุทิตาว๎หา ยะสัสสินี               

ทะสะมินทะภุปาลัสสะ     วีระภูตาภิวัลละภา            

ปุญญาธิการะสัมปันนา     สิริสัมปัตติสังยุตา                

วินีตัตตา สุวิกกันตา      สัพพากัปปะวิลาสินี               

นานาวิธิมหิ พ๎ยัตตา จะ    ปัญญัตตะวินะยัญญุกา               

สังวิธาเน จะ อุกกัฏฐา     ปาคุญเญนะ สะมัปปิตา         

สัมมา สุภาวิตารักขา      ปะระเมนทังคะรักขิกา              

ทัฬหะภัตติสุสังยุตตา      ปะติพพะตา วิเสสะโต               

สะสี วะ โอสะธีมัชเฌ      สัพพัตเถวะ วิโรจะติ                

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ     อัคคัญญะปุญญะเตชะสา           

สุทิตาราชินี เสฏฐา       สุธาวิมะละลักขะณา                

อายุอาทีหิ ธัมเมหิ       อุตตะริมปิ ปะวัฑฒะตุ              

สัพพา สิรี จะ โสตถี จะ     สัพพานิ มังคะลานิ จะ                

สัพพา กิตติ จะ ภิยโยโส    สังวัฑฒันตุ อะภิกขะณัง             

ตัสสา เตชานุภาโว จะ     อุฬาระโต ปะวัตตะตุ               

สัพเพ มะหิทธิกา เทวา     อะภิปาเลนตุ นัง สะทา ฯ



บทสวดมนต
ภาคกอนนอน
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บทนมัสการพระรัตนตรัย

     อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

     พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ    (กราบู)

     ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 

     ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ          (กราบู)

     สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

     สังฆัง นะมามิ ฯ            (กราบู)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมป ิ พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมป ิ พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ
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บทถวายพรพระ (พาหุง)

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ- 

สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา 

เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ	(๕๖)

สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม สนัทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสัสิโก               

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ	(๓๘)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน 

ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ ญายะปะฏปินัโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ  

ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ (๑๔)

      พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

    ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

    ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

    โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

    ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม
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    ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

    เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง

    ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

    อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา

    จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

    สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง

    วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

    ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

    ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

    อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

      ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

    พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

    ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ ฯ

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม
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      เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา

    โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

    หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ

    โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

   มะหาการุณิโก นาโถ    หิตายะ สัพพะปาณินัง

ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา     ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โหตุ เต* ชะยะมังคะลัง ฯ

   ชะยันโต โพธิยา มูเล    สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน

เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ     ชะยัสสุ* ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก      สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง    อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง     สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ      สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง     วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง     ปะณิธี เต* ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ     ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม

 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		ต๎วัง วิชะโย โหหิ ชะยัสส	ุ	เป็็น		อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยามิ
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บทสวดบารมี ๑๐ ทัศ

๑.  ทานะปาระมี สัมปันโน ทานะอุปะปาระมี สัมปันโน  

ทานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา             

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

๒.  สีละปาระมี สัมป ันโน สีละอุปะปาระมี สัมป ันโน 

สีละปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา  

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

๓.  เนกขมัมะปาระม ีสมัปันโน เนกขมัมะอปุะปาระม ีสมัปันโน 

เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา 

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

๔.  ปัญญาปาระมี สัมปันโน ปัญญาอุปะปาระมี สัมปันโน 

ปัญญาปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา 

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

๕.  วิริยะปาระมี สัมปันโน วิริยะอุปะปาระมี สัมปันโน  

วิริยะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา                   

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

๖.  ขันตีปาระมี สัมป ันโน ขันตีอุปะปาระมี สัมป ันโน  

ขันตีปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา                        

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

๗.  สัจจะปาระมี สัมปันโน สัจจะอุปะปาระมี สัมปันโน  

สัจจะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา     

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
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๘.  อธษิฐานะปาระม ีสมัปันโน อธษิฐานะอปุะปาระม ี สัมปันโน

อธิษฐานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา  

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

๙.  เมตตาปาระมี สัมปันโน เมตตาอุปะปาระมี สัมปันโน 

เมตตาปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา                   

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

๑๐.  อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อุเปกขาอุปะปาระมี สัมปันโน 

อุเปกขาปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา 

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

   ทะสะปาระมี สัมปันโน ทะสะอุปะปาระมี สัมปันโน  

ทะสะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา                  

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา

   พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง ฯ

คาถาโพธิบาท

๑.  บููระพารัส๎มิง พระพุทธะคุณัง บููระพารัส๎มิง พระธัมเมตัง   

บูรูะพารัสม๎งิ พระสงัฆานงั ทุกขะโรคะภะยัง ววิญัชยัเย สพัพะทกุข์ 

สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร                       

ววิญัชยัเย สพัพะธะนัง สพัพะลาภงั ภะวันต ุเต* รกัขันต ุสรุกัขันต ุฯ

*	 ถ้าสวดให้ตนเอง	เป็ลี�ยน		เต		เป็็น		เม
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หมายเหตุ	:	รอบูต่อไป็เป็ลี�ยน บููระพารัส๎มิง เป็็น	ดังนี�

๒.  อาคะเนย์รัส๎มิง   ๓.  ทักษิณรัส๎มิง    ๔.  หรดีรัส๎มิง

๕.  ปัจจิมรัส๎มิง     ๖.  พายัพรัส๎มิง    ๗.  อุดรรัส๎มิง 

๘.  อิสานรัส๎มิง     ๙.  อากาศรัส๎มิง      ๑๐.  ปะฐะวีรัส๎มิง

คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ

อิมัส๎มิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็น                       

ก�าแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกัน ห้อมล้อมรอบครอบ ทั่วอะนันตา 

ราชะเสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ            

พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 	 	หมายเหต	ุ:	รอบูต่อไป็เป็ลี�ยน	พทุธะชาละปะริกเขตเต เป็็น	ดงันี�

   ๑. ธัมมะชาละปะริกเขตเต   

   ๒. ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต

   ๓. สังฆะชาละปะริกเขตเต 

ค�าอธิษฐานกรรมฐาน

    อิมาหัง ภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริจจะชามิ ฯ

    ข้าแต่พุระผู้มีพุระภาคัเจ้าผู้เจริญ	ข้าพุระพุุทธเจ้า	ขอมอบูกาย								

ถวายชีวตินี�	เพุื�อเป็็นพุทุธบููชา	ธรรมบูชูา	และสงัฆ์บูชูา	ข้าพุระพุทุธเจ้า 

จะตั�งใจศัก่ษา	ตั�งใจป็ฏบัิูต	ิ ตามพุระธรรมคั�าสั�งสอน	ของพุระพุุทธองค์ั	 

ด้วยการเจริญจิตภาวนา	ณ	กาลบูัดนี�	ฯ
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อุกาสะ	 อุกาสะ	 อุกาสะ	ณ	 โอกาสบัูดนี�	 ข้าพุเจ้าจะสมาทาน 

ซ่ึ่�งพุระกรรมฐาน	 ขอขณิกสมาธิ	 อุป็จารสมาธิ	 อัป็ป็นาสมาธิ	 

และวิป็ัสสนาญาณ	 จงบัูงเกิดข่�นมี	 ในขันธสันดาน	 ของข้าพุเจ้า	 

ข้าพุเจ้า	 จะตั�งสติกำหนดไว้	 ที�ลมหายใจเข้าออก	 ลมหายใจเข้ารู้	 

ลมหายใจออกรู้	 สามหนหรือเจ็ดหน	 ร้อยหนหรือพัุนหน	 ด้วยคัวาม 

ไม่ป็ระมาท	ตั�งแต่บูัดนี�เป็็นต้นไป็	ฯ

ค�าอุทิศส่วนบุญกุศล

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ
ขอส่วนบูุญนี�จงส�าเร็จ	แก่ญาติทั�งหลายของข้าพุเจ้า

ขอให้ญาติทั�งหลายของข้าพุเจ้า	จงมีแต่คัวามสุข	ฯ

ค�าแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ      ขอให้ข้าพุเจ้า	จงมีคัวามสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ     ขอให้ข้าพุเจ้า	จงป็ราศัจากคัวามทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ     ขอให้ข้าพุเจ้า	จงป็ราศัจากเวร

อะหัง อัพ๎ยาปัชโฌ โหมิ   ขอให้ข้าพุเจ้า	จงป็ราศัจากคัวามเบูยีดเบูยีน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ      ขอให้ข้าพุเจ้า	จงป็ราศัจากอุป็สรรคั

สขุ ีอัตตานงั ปะริหะรามิ ฯ  ขอให้ข้าพุเจ้า	จงมีคัวามสุขกายสุขใจ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	รักษาตนของตน	ให้พุ้นจากทุกข์ภัย	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ทั�งสิ�นเถิด	ฯ
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ค�าแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา        สัตว์ทั�งหลาย	ที�เป็็นเพุื�อนทุกข์	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เกิด	แก่	เจ็บู	ตาย	ด้วยกันทั�งหมดทั�งสิ�น

อะเวรา โหนตุ       จงเป็็นสุข	ๆ	เถิด	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพ๎ยา ปัชฌา โหนตุ     จงเป็็นสุข	ๆ	เถิด	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	อย่าได้เบูียดเบูียนซึ่่�งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ       จงเป็็นสุข	ๆ	เถิด	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	อย่าได้มีคัวามทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สขุ ีอัตตานงั ปะริหะรนัต ุฯ   จงมีคัวามสุขกายสุขใจ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	รักษาตนให้พุ้นจากทุกข์ภัยทั�งสิ�นเถิด

ท่านทั�งหลายที�ท่านได้ทุกข์	ขอให้ท่านมีคัวามสุข

ท่านทั�งหลายที�ท่านได้สุข	ขอให้สุขยิ�ง	ๆ	ข่�นไป็	เทอญ	ฯ

ค�าอธิษฐานจิต

ขอเดชะตั�งจิตอธิษฐาน	ด้วยอำนาจแห่งบูุญกุศัล

ที�ข้าพุเจ้าได้บูำเพุ็ญมาแล้วนี�	จงมาเป็็นพุลวะป็ัจจัย

เป็็นนิสัยตามส่ง	ให้เกิดป็ัญญาญาณ	ทั�งชาตินี�และชาติหน้า 

ตลอดชาติอย่างยิ�ง	จนถ่งคัวามพุ้นทุกข์	คัือ	พุระนิพุพุาน	เทอญ	ฯ
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์
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โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
พุระผู้มีพุระภาคัเจ้านั�น	พุระองคั์ใด,	เป็็นพุระอรหันต์,	

ดับูเพุลิงกิเลสเพุลิงทุกข์สิ�นเชิง,	ตรัสรู้ชอบูได้โดยพุระองคั์เอง

ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
พุระธรรมเป็็นธรรมที�พุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	พุระองคั์ใด,	

ตรัสไว้ดีแล้ว

สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พุระสงฆ์์สาวกของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	พุระองคั์ใด,	ป็ฏิบูัติดีแล้ว

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง

อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
ข้าพุเจ้าทั�งหลาย	ขอบููชาโดยเคัารพุ,	

ซึ่่�งพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	พุระองคั์นั�น,	

พุร้อมทั�งพุระธรรม	และพุระสงฆ์์,	ด้วยเคัรื�องสกัการะทั�งหลายเหล่านี�, 

	 ที�ข้าพุเจ้ายกข่�นไว้ตามสมคัวรแล้ว

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ข้าแต่พุระผู้มีพุระภาคัเจ้าผู้เจริญ,	แม้ป็รินิพุพุานนานมาแล้ว

ปัจฉิมา ชะนะตานุกัมปะมานะสา

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
จงรับูซึ่่�งเคัรื�องสักการะอันเป็็นบูรรณาการของคันยากเหล่านี�,	

ของขา้พุเจา้ทั�งหลาย,	ดว้ยพุระหฤทยัอนเุคัราะหป์็ระชมุชนภายหลงั

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.
เพุื�อป็ระโยชน์และคัวามสขุแก่ข้าพุเจ้าทั�งหลาย,	สิ�นกาลนานเทอญ	ฯ 
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อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุระผู้มีพุระภาคัเจ้า,	เป็็นพุระอรหันต์,	

ดับูเพุลิงกิเลสเพุลิงทุกข์สิ�นเชิง,	ตรัสรู้ชอบูได้โดยพุระองคั์เอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
ข้าพุเจ้าอภิวาทพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า,	ผู้รู้	ผู้ตื�น	ผู้เบูิกบูาน	ฯ	

(กราบู)

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พุระธรรม	เป็็นธรรมที�พุระผู้มีพุระภาคัเจ้า,	ตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมัง นะมัสสามิ.      ข้าพุเจ้านมัสการพุระธรรม	ฯ

(กราบู)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พุระสงฆ์์สาวกของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า,	ป็ฏิบูัติดีแล้ว

สังฆัง นะมามิ.        ข้าพุเจ้านอบูน้อมพุระสงฆ์์	ฯ
(กราบู)

ปุพพะภาคะนะมะการะ

หันทะ	มะยัง	พุุทธัสสะ	ภะคัะวะโต	ป็ุพุพุะภาคัะนะมะการัง	กะโรมะ	เส.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
ขอนอบูน้อมแด่พุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	พุระองคั์นั�น

อะระหะโต           ซึ่่�งเป็็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทธัสสะ .     ตรัสรู้ชอบูได้โดยพุระองคั์เอง	ฯ

(ว่า	๓		หน)
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บทท�าวัตรเชาแปล

พุทธาภิถุติ

หันทะ	มะยัง	พุุทธาภิถุติง	กะโรมะ	เส.

โย โส ตะถาคะโต       พุระตถาคัตเจ้านั�น	พุระองคั์ใด

อะระหัง                  เป็็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ         เป็็นผู้ตรัสรู้ชอบูได้โดยพุระองคั์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน   เป็็นผู้ถ่งพุร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

สุคะโต               เป็็นผู้ไป็แล้วด้วยดี

โลกะวิทู                    เป็็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ 
เป็็นผู้สามารถฝึกบูุรุษที�สมคัวรฝึกได้,	อย่างไม่มีใคัรยิ�งกว่า

สัตถา เทวะมะนุสสานัง   เป็็นคัรูผู้สอนของเทวดา	และมนุษย์ทั�งหลาย

พุทโธ               เป็็นผู้รู้	ผู้ตื�น	ผู้เบูิกบูาน	ด้วยธรรม

ภะคะวา             เป็็นผู้มีคัวามจ�าเริญ	จ�าแนกธรรมสั�งสอนสัตว์

โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง, 

สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง 

อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ
พุระผู้มีพุระภาคัเจ้าพุระองคั์ใด,	

ได้ทรงทำคัวามดับูทุกข์ให้แจ้งด้วยพุระป็ัญญา	อันยิ�งเองแล้ว,	

ทรงสอนโลกนี�พุร้อมทั�งเทวดา,	มาร	พุรหม	และหมู่สัตว์,	

พุร้อมทั�งสมณพุราหมณ์,	พุร้อมทั�งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม

้
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โย ธัมมัง เทเสสิ
พุระผู้มีพุระภาคัเจ้าพุระองคั์ใด,	ทรงแสดงธรรมแล้ว

อาทิกัล๎ยาณัง           ไพุเราะในเบูื�องต้น

มัชเฌกัล๎ยาณัง          ไพุเราะในท่ามกลาง

ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง     ไพุเราะในที�สุด

สาตถงั สะพ๎ยัญชะนงั เกวะละปะรปิณุณัง ปะริสทุธงั พร๎ห๎ัมะจะรยิงั 

ปะกาเสสิ
ทรงป็ระกาศัพุรหมจรรย์,	คัือแบูบูแห่งการป็ฏิบูัติอันป็ระเสริฐ	

บูริสุทธิ์	บูริบููรณ์	สิ�นเชิง,	พุร้อมทั�งอรรถะ	พุร้อมทั�งพุยัญชนะ

ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพุเจ้าบููชาอย่างยิ�ง,	เฉพุาะพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	พุระองคั์นั�น

ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ.
ข้าพุเจ้านอบูน้อมพุระผูมี้พุระภาคัเจ้า	พุระองค์ันั�น,	ด้วยเศัยีรเกล้า	ฯ	

(กราบู)

ธัมมาภิถุติ

หันทะ	มะยัง	ธัมมาภิถุติง	กะโรมะ	เส.

โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พุระธรรมนั�นใด,	เป็็นสิ�งที�พุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	ได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก         เป็็นสิ�งที�ผู้ศั่กษาและป็ฏิบูัติ	พุ่งเห็นได้ด้วยตนเอง

อะกาลิโก          เป็็นสิ�งที�ป็ฏิบูัติได้และให้ผลได้	ไม่จ�ากัดกาล

เอหิปัสสิโก         เป็็นสิ�งที�คัวรกล่าวกะผู้อื�นว่า	ท่านจงมาดูเถิด
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โอปะนะยิโก          เป็็นสิ�งที�คัวรน้อมเข้ามาใส่ตัว

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ
เป็็นสิ�งที�ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพุาะตน

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพุเจ้าบููชาอย่างยิ�ง,	เฉพุาะพุระธรรมนั�น

ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ.
ข้าพุเจ้านอบูน้อมพุระธรรมนั�น,	ด้วยเศัียรเกล้า	ฯ

(กราบู)

สังฆาภิถุติ

หันทะ	มะยัง	สังฆ์าภิถุติง	กะโรมะ	เส.

โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์์สาวกของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้านั�น	หมู่ใด,	ป็ฏิบูัติดีแล้ว

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์์สาวกของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	หมู่ใด,	ป็ฏิบูัติตรงแล้ว

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์์สาวกของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	หมู่ใด,	ป็ฏิบูัติเพุื�อรู้ธรรม

เป็็นเคัรื�องออกจากทุกข์แล้ว

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์์สาวกของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	หมู่ใด,	ป็ฏิบูัติสมคัวรแล้ว

ยะทิทัง             ได้แก่บูุคัคัลเหล่านี�คัือ
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จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
คัู่แห่งบูุรุษ	๔	คัู่,	นับูเรียงตัวบูุรุษได้	๘	บูุรุษ

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
นั�นแหละ	สงฆ์์สาวกของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า

อาหุเนยโย           เป็็นสงฆ์์คัวรแก่สักการะที�เขาน�ามาบููชา

ปาหุเนยโย           เป็็นสงฆ์์คัวรแก่สักการะที�เขาจัดไว้ต้อนรับู

ทักขิเณยโย            เป็็นผู้คัวรรับูทักษิณาทาน

อัญชะลีกะระณีโย      เป็็นผู้ที�บูุคัคัลทั�วไป็คัวรท�าอัญชลี

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ
เป็็นเนื�อนาบูุญของโลก,	ไม่มีนาบูุญอื�นยิ�งกว่า

ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพุเจ้าบููชาอย่างยิ�ง,	เฉพุาะพุระสงฆ์์หมู่นั�น

ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.
ข้าพุเจ้านอบูน้อมพุระสงฆ์์หมู่นั�น,	ด้วยเศัียรเกล้า	ฯ

(กราบู)

ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

หันทะ	มะยัง	ระตะนัตตะยัป็ป็ะณามะคัาถาโย	เจวะ	

สังเวคัะป็ะริกิตตะนะป็าฐัญจะ	ภะณามะ	เส.

พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว 
พุระพุุทธเจ้าผู้บูริสุทธิ์	มีพุระกรุณาดุจห้วงมหรรณพุ
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โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน
พุระองคั์ใด	มีตาคัือญาณอันป็ระเสริฐหมดจดถ่งที�สุด

โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก
เป็็นผู้ฆ์่าเสียซึ่่�งบูาป็	และอุป็กิเลสของโลก

วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ข้าพุเจ้าไหว้พุระพุุทธเจ้าพุระองคั์นั�น,	โดยใจเคัารพุเอื�อเฟิ้�อ

ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน
พุระธรรมของพุระศัาสดา,	สว่างรุ่งเรืองเป็รียบูดวงป็ระทีป็

โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก
จ�าแนกป็ระเภท	คัือ	มรรคั	ผล	นิพุพุาน,	ส่วนใด

โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน
ซึ่่�งเป็็นตัวโลกุตตระ,	และส่วนใดที�ชี�แนวแห่งโลกุตตระนั�น

วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ข้าพุเจ้าไหว้พุระธรรมนั�น,	โดยใจเคัารพุเอื�อเฟิ้�อ

สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต
พุระสงฆ์์เป็็นนาบูุญอันยิ�งใหญ่กว่านาบูุญอันดีทั�งหลาย

โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก
เป็็นผู้เห็นพุระนิพุพุาน,	ตรัสรู้ตามพุระสุคัต	หมู่ใด

โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส
เป็็นผู้ละกิเลสเคัรื�องโลเล,	เป็็นพุระอริยเจ้า	มีป็ัญญาดี

วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ข้าพุเจ้าไหว้พุระสงฆ์์หมู่นั�น,	โดยใจเคัารพุเอื�อเฟิ้�อ



162  |  บทสวดสาธยายพระพุทธมนต์

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง,

วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง, 

ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา, 

มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.
บูุญใดที�ข้าพุเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่่�งวัตถุ	๓,	คัือพุระรัตนตรัย	

อันคัวรบููชายิ�งโดยส่วนเดียว,	ได้กระท�าแล้วเป็็นอย่างยิ�งเช่นนี�	ๆ,	

ขออุป็ัทวะทั�งหลาย,	จงอย่ามีแก่ข้าพุเจ้าเลย,

ด้วยอ�านาจคัวามส�าเร็จ	อันเกิดจากบูุญนั�น	ฯ

สังเวคะปริกิตตะนะปาฐะ

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน
พุระตถาคัตเจ้าเกิดข่�นแล้ว	ในโลกนี�		

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

เป็็นผู้ไกลจากกิเลส,	ตรัสรู้ชอบูได้โดยพุระองคั์เอง

ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก
และพุระธรรมที�ทรงแสดง,	เป็็นธรรมเคัรื�องออกจากทุกข์

อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก
เป็็นเคัรื�องสงบูกิเลส,	เป็็นไป็เพุื�อป็รินิพุพุาน

สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต
เป็็นไป็เพุื�อคัวามรู้พุร้อม,	เป็็นธรรมที�พุระสุคัตป็ระกาศั

มะยันตัง ธัมมัง สุต๎วา เอวัง ชานามะ
พุวกเราเมื�อได้ฟิังธรรมนั�นแล้ว,	จ่งได้รู้อย่างนี�ว่า
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ชาติปิ ทุกขา          แม้คัวามเกิดก็เป็็นทุกข์

ชะราปิ ทุกขา          แม้คัวามแก่ก็เป็็นทุกข์

มะระณัมปิ ทุกขัง       แม้คัวามตายก็เป็็นทุกข์

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา
แม้คัวามโศัก	คัวามร�ำไรรำพุนั	คัวามไม่สบูายกาย	คัวามไม่สบูายใจ,	

คัวามคัับูแคั้นใจ	ก็เป็็นทุกข์

อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข
คัวามป็ระสบูกับูสิ�งไม่เป็็นที�รักที�พุอใจ	ก็เป็็นทุกข์

ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข
คัวามพุลัดพุราก	จากสิ�งเป็็นที�รักที�พุอใจ	ก็เป็็นทุกข์

ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง
มีคัวามป็รารถนาสิ�งใด	ไม่ได้สิ�งนั�น,	นั�นก็เป็็นทุกข์

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา
ว่าโดยย่อ	อุป็าทานขันธ์ทั�งห้า	เป็็นตัวทุกข์

เสยยะถีทัง            ได้แก่สิ�งเหล่านี�	คัือ

รูปูปาทานักขันโธ       ขันธ์อันเป็็นที�ตั�งแห่งคัวามย่ดมั�น	คัือรูป็

เวทะนูปาทานักขันโธ    ขันธ์อันเป็็นที�ตั�งแห่งคัวามย่ดมั�น	คัือเวทนา

สัญญูปาทานักขันโธ     ขันธ์อันเป็็นที�ตั�งแห่งคัวามย่ดมั�น	คัือสัญญา

สังขารูปาทานักขันโธ    ขันธ์อันเป็็นที�ตั�งแห่งคัวามย่ดมั�น	คัือสังขาร

วิญญาณูปาทานักขันโธ   ขันธ์อันเป็็นที�ตั�งแห่งคัวามย่ดมั�น	คัือวิญญาณ

เยสัง ปะริญญายะ
เพุื�อให้สาวกก�าหนดรอบูรู้	อุป็าทานขันธ์	เหล่านี�เอง
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ธะระมาโน โส ภะคะวา
จ่งพุระผู้มีพุระภาคัเจ้านั�น,	เมื�อยังทรงพุระชนม์อยู่

เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ
ย่อมทรงแนะนำสาวกทั�งหลาย,	เช่นนี�เป็็นส่วนมาก

เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี 

พะหุลา ปะวัตตะติ
อน่�ง	คั�าสั�งสอนของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้านั�น,	ย่อมเป็็นไป็

ในสาวกทั�งหลาย,	ส่วนมาก	มีส่วน	คัือการจ�าแนกอย่างนี�ว่า

รูปัง อะนิจจัง            รูป็ไม่เที�ยง

เวทะนา อะนิจจา         เวทนาไม่เที�ยง

สัญญา อะนิจจา          สัญญาไม่เที�ยง

สังขารา อะนิจจา         สังขารไม่เที�ยง

วิญญาณัง อะนิจจัง       วิญญาณไม่เที�ยง

รูปัง อะนัตตา            รูป็ไม่ใช่ตัวตน

เวทะนา อะนัตตา         เวทนาไม่ใช่ตัวตน

สัญญา อะนัตตา          สัญญาไม่ใช่ตัวตน

สังขารา อะนัตตา         สังขารไม่ใช่ตัวตน

วิญญาณัง อะนัตตา       วิญญาณไม่ใช่ตัวตน

สัพเพ สังขารา อะนิจจา    สังขารทั�งหลายทั�งป็วง	ไม่เที�ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ     ธรรมทั�งหลายทั�งป็วง	ไม่ใช่ตัวตน,	ดังนี�

เต (ตา)* มะยงั โอตณิณามหะ  พุวกเราทั�งหลาย	เป็็นผู้ถูกคัรอบูงำแล้ว

ชาติยา                โดยคัวามเกิด

*	 ส�าหรับูผู้หญิงสวด
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ชะรามะระเณนะ            โดยคัวามแก่และคัวามตาย

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ
โดยคัวามโศัก	คัวามร�ำไรรำพัุน,	คัวามไม่สบูายกาย	คัวามไม่สบูายใจ,	 

	 คัวามคัับูแคั้นใจ	ทั�งหลาย

ทุกโขติณณา																	 	 	เป็็นผู้ถูกคัวามทุกข์หยั�งเอาแล้ว

ทุกขะปะเรตา																 	 	เป็็นผู้มีคัวามทุกข์เป็็นเบูื�องหน้าแล้ว

อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ

อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ.
ทำไฉน	การทำที�สุดแห่งกองทุกข์ทั�งสิ�นนี�,

จะพุ่งป็รากฏชัดแก่เราได้	ฯ

(ส�าหรับูพุระภิกษุ	สามเณร)

จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง 

สัมมาสัมพุทธัง
เราทั�งหลาย	อุทิศัเฉพุาะพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า,	ผู้ไกลจากกิเลส

ตรัสรู้ชอบูได้โดยพุระองคั์เอง,	แม้ป็รินิพุพุานนานแล้ว	พุระองคั์นั�น

สัทธา อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปัพพะชิตา
เป็็นผู้มีศัรัทธา	ออกบูวชจากเรือน,	ไม่เกี�ยวข้องด้วยเรือนแล้ว

ตัส๎มิง ภะคะวะติ พ๎รห๎มะจะริยัง จะรามะ
ป็ระพุฤติอยู่ซึ่่�งพุรหมจรรย์,	ในพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	พุระองคั์นั�น

ภิกขูนัง (สามเณรานัง)* สิกขาสาชีวะสะมาปันนา
ถง่พุร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็็นเคัรื�องเลี�ยงชวีติ	ของภกิษทุั�งหลาย	

(สามเณรทั�งหลาย)

*	 ส�าหรับูสามเณรสวด
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ตัง โน พ๎รห๎มะจะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ 

อันตะกิริยายะ สังวัตตะตูติ.
ขอให้พุรหมจรรย์ของเราทั�งหลายนั�น,	

จงเป็็นไป็เพุื�อการทำที�สุดแห่งกองทุกข์	ทั�งสิ�นนี�	เทอญ	ฯ

(ส�าหรับูอุบูาสก	อุบูาสิกา)

จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา
เราทั�งหลาย	ผู้ถ่งแล้วซึ่่�งพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า,	

แม้ป็รินิพุพุานนานแล้ว	พุระองคั์นั�น,	เป็็นสรณะ

ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ    ถ่งพุระธรรมด้วย	ถ่งพุระสงฆ์์ด้วย

ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ 

อะนุปะฏิปัชชามะ
จักทำในใจอยู่	ป็ฏิบูัติตามอยู่,

ซึ่่�งคัำสั�งสอนของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้านั�น,	ตามสติกำลัง

สา สา โน ปะฏิปัตติ       ขอให้คัวามป็ฏิบูัตินั�น	ๆ	ของเราทั�งหลาย

อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตูติ.
จงเป็็นไป็เพุื�อการทำที�สุดแห่งกองทุกข์,	ทั�งสิ�นนี�	เทอญ	ฯ

คาถาหลวงปู่ทวด

(วัดช้างให้	จังหวัดป็ัตตานี	ให้เดินทางไกลป็ลอดภัยแคัล้วคัลาด)

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา ฯ

(ว่า	๓	หน)
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ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

หันทะ	มะยัง	ตังขะณิกะป็ัจจะเวกขะณะป็าฐัง	ภะณามะ	เส.

(พุิจารณาขณะใช้สอยเคัรื�องนุ่งห่ม)

ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ
เราย่อมพุิจารณาโดยแยบูคัายแล้ว,	นุ่งห่มจีวร

ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ    เพุียงเพุื�อบู�าบูัดคัวามหนาว

อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ 	 	 	 	 	 	 	 			เพุื�อบู�าบูัดคัวามร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
เพุื�อบูำบูัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบู	ยุง	ลม	แดด,	

และสัตว์เลื�อยคัลานทั�งหลาย

ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง.
และเพุียงเพุื�อป็กป็ิดอวัยวะ	อันให้เกิดคัวามละอาย	ฯ

(พุิจารณาขณะบูริโภคัอาหาร)

ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เราย่อมพุิจารณาโดยแยบูคัายแล้ว,	ฉันบูิณฑบูาต

เนวะ ท๎วายะ		 	 	 	 	ไม่ให้เป็็นไป็เพุื�อคัวามเพุลิดเพุลิน	สนุกสนาน

นะ มะทายะ		 	 	 	 	 	ไม่ให้เป็็นไป็เพุื�อคัวามเมามัน	เกิดกำลังพุลังทางกาย

นะ มัณฑะนายะ		 	 	ไม่ให้เป็็นไป็เพุื�อป็ระดับู

นะ วิภูสะนายะ,   	ไม่ให้เป็็นไป็เพุื�อตกแต่ง

ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา 

     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	แต่ให้เป็็นไป็เพุื�อคัวามตั�งอยู่ได้แห่งกายนี�
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ยาปะนายะ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เพุื�อคัวามเป็็นไป็ได้ของอัตภาพุ

วิหิงสุปะระติยา	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เพุื�อคัวามสิ�นไป็แห่งคัวามล�าบูากทางกาย

พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ		 	เพุื�ออนุเคัราะห์แก่การป็ระพุฤตพิุรหมจรรย์

อิติ ปุรานัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ
ด้วยการทำอย่างนี�,	เราย่อมระงับูเสยีได้ซึ่่�งทกุขเวทนาเก่า	คืัอคัวามหวิ

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ
และไม่ท�าทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดข่�น

ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ.
อน่�ง	คัวามเป็็นไป็โดยสะดวกแห่งอัตภาพุนี�ด้วย,	

คัวามเป็็นผู้หาโทษมิได้ด้วย,	และคัวามเป็็นอยู่โดยผาสุกด้วย,	

จักมีแก่เรา,	ดังนี�	ฯ

(พุิจารณาขณะใช้สอยที�อยู่อาศััย)

ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ
เราย่อมพุิจารณาโดยแยบูคัายแล้ว,	ใช้สอยเสนาสนะ

ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ     เพุียงเพุื�อบู�าบูัดคัวามหนาว

อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ 	 	 	 	 	 	 	 				เพุื�อบู�าบูัดคัวามร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ
เพุื�อบูำบูัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบู	ยุง	ลม	แดด,

และสัตว์เลื�อยคัลานทั�งหลาย

ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง
เพุียงเพุื�อบูรรเทาอันตรายอันจะพุ่งมีจากดิน	ฟิ้า	อากาศั,

และเพุื�อคัวามเป็็นผู้ยินดีอยู่ได้,	ในที�หลีกเร้นสำหรับูภาวนา
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(พุิจารณาขณะบูริโภคัยารักษาโรคั)

ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ
เราย่อมพุิจารณาโดยแยบูคัายแล้ว,

บูริโภคัเภสัชบูริขาร	อันเกื�อกูลแก่คันไข้

ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ
เพุียงเพุื�อบูำบูัดทุกขเวทนาอันบูังเกิดข่�นแล้ว,

มีอาพุาธต่าง	ๆ	เป็็นมูล

อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ.
เพุื�อคัวามเป็็นผู้ไม่มีโรคัเบูียดเบูียน,	เป็็นอย่างยิ�ง,	ดังนี�	ฯ

ปัตติทานะคาถา
(บูทกรวดน��าตอนเช้า)

หันทะ	มะยัง	ป็ัตติทานะคัาถาโย	ภะณามะ	เส.

ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี

ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง

	 เทพุยดาทั�งหลายเหล่าใด	มีป็กติอยู่ในวิหาร,

	 สิงสถิตที�เรือนพุระสถูป็	ที�เรือนโพุธิ์	ในที�นั�น	ๆ

ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา

โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล

	 เทพุยดาทั�งหลายเหล่านั�น,

	 เป็็นผู้อันเราทั�งหลายบููชาแล้วด้วยธรรมทาน,

	 ขอจงท�าซึ่่�งคัวามสวัสดี	ในมณฑลวิหารนี�



170  |  บทสวดสาธยายพระพุทธมนต์

เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว

สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา

	 พุระภิกษุทั�งหลายที�เป็็นเถระก็ดี,

	 ที�เป็็นป็านกลางก็ดี,	ที�เป็็นผู้บูวชใหม่ก็ดี,

	 อุบูาสกอุบูาสิกาทั�งหลายที�เป็็นทานาธิบูดีก็ดี,	

	 พุร้อมด้วยอารามิกชนก็ดี

คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา

สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต

	 ชนทั�งหลายเหล่าใด	ที�เป็็นชาวบู้านก็ดี,

	 ที�เป็็นชาวต่างป็ระเทศัก็ดี,	ที�เป็็นชาวนิคัมก็ดี,

	 ที�เป็็นอสิระเป็็นใหญ่กด็,ี	ขอชนทั�งหลายเหล่านั�น	จงเป็็นผูม้สีขุเถดิ

ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา

สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา

	 สตัว์ทั�งหลายที�เป็็นชลาพุชุะก�าเนดิกดี็,	ที�เป็็นอัณฑชะก�าเนดิกดี็,

	 ที�เป็็นสังเสทะชะก�าเนิดก็ดี,	ที�เป็็นโอป็ป็าติกะก�าเนิดก็ดี

นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต

สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง

	 สัตว์ทั�งหลายทั�งป็วงเหล่านั�น	ได้อาศััยซึ่่�งธรรมอันป็ระเสริฐ,
	 เป็็นนยิานกิธรรม,	อนัน�าผูป้็ฏบัิูตใิห้ออกไป็จากสงัสารทกุข์,	

	 จงกระท�าซึ่่�งคัวามสิ�นไป็พุร้อมแห่งทุกข์เถิด

ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา

	 ขอธรรมของสัตบูุรุษทั�งหลาย	จงตั�งอยู่นาน,

	 ขอบูุคัคัลทั�งหลายผู้ทรงไว้ซึ่่�งธรรม	จงด�ารงอยู่นาน
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สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ

	 ขอพุระสงฆ์์จงมีคัวามสามัคัคัีพุร้อมเพุรียงกัน,

	 ในอันท�าซึ่่�งป็ระโยชน์	และสิ�งอันเกื�อกูลเถิด

อัม๎เห รักขะตุ สัทธัมโม สัพเพปิ ธัมมะจาริโน

	 ขอพุระสัทธรรมจงรักษาไว้ซึ่่�งเราทั�งหลาย,

	 แล้วจงรักษาไว้ซึ่่�งบูุคัคัลผู้ป็ระพุฤติซึ่่�งธรรม	แม้ทั�งป็วง

วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต

	 ขอเราทั�งหลายพุ่งถ่งพุร้อมซึ่่�งคัวามเจริญในธรรม,

	 ที�พุระอริยเจ้าป็ระกาศัไว้แล้ว

ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน พุทธะสาสะเน

	 ขอสรรพุสตัว์ทั�งหลายทั�งป็วง,	จงเป็็นผูเ้ลื�อมใสในพุระพุทุธศัาสนา

สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต กาเล เทโว ปะวัสสะตุ

	 ขอฝนทั�งหลายจงหลั�งลง	ตกต้องตามฤดูกาล

วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง

	 ขอฝนจงน�าคัวามส�าเร็จมาสู่พุื�นป็ฐพุี,

	 เพุื�อคัวามเจริญแก่สัตว์ทั�งหลาย

มาตา ปิตา จะ อัต๎ระชัง นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง

	 มารดาและบูิดา	ย่อมรักษาบูุตร	ที�เกิดในตนเป็็นนิจ	ฉันใด

เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา.

	 ขอพุระราชาทั�งหลายจงป็กคัรองป็ระชาชน,

	 โดยชอบูธรรมในกาลทุกเมื�อ,	ฉันนั�น	เทอญ	ฯ
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บทท�าวัตรเย็นแปล

พุทธานุสสะติ

หันทะ	มะยัง	พุุทธานุสสะตินะยัง	กะโรมะ	เส.

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต

กก็ติติศัพัุท์อันงามของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้านั�น,	 ได้ฟุ้ิงไป็แล้วอย่างนี�ว่า

อิติปิ โส ภะคะวา		 	 	 	 	 	เพุราะเหตุอย่างนี�	ๆ	พุระผู้มีพุระภาคัเจ้านั�น

อะระหัง 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เป็็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ 	 	 	 	 	 	 	 	เป็็นผู้ตรัสรู้ชอบูได้โดยพุระองคั์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน 	 	เป็็นผู้ถ่งพุร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

สุคะโต 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เป็็นผู้ไป็แล้วด้วยดี

โลกะวิทู 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เป็็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
เป็็นผู้สามารถฝึกบูุรุษที�สมคัวรฝึกได้	อย่างไม่มีใคัรยิ�งกว่า

สัตถา เทวะมะนุสสานัง		 	เป็็นคัรูผู้สอน	ของเทวดาและมนุษย์ทั�งหลาย

พุทโธ																						 	 	เป็็นผู้รู้	ผู้ตื�น	ผู้เบูิกบูานด้วยธรรม

ภะคะวาต.ิ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เป็็นผู้มีคัวามจำเริญ	จำแนกธรรม	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	สั�งสอนสัตว์,	ดังนี�	ฯ
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พุทธาภิคีติ

หันทะ	มะยัง	พุุทธาภิคัีติง	กะโรมะ	เส.

พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต
พุระพุุทธเจ้าป็ระกอบูด้วยคัุณ,

มีคัวามป็ระเสริฐแห่งอรหันตคัุณ	เป็็นต้น

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
มีพุระองคั์อันป็ระกอบูด้วยพุระญาณ,	และพุระกรุณาอันบูริสุทธิ์

โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร
พุระองคั์ใด	ทรงกระทำชนที�ดีให้เบูิกบูาน,	ดุจอาทิตย์ทำบูัวให้บูาน

วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
ข้าพุเจ้าไหว้พุระชินสีห์	ผู้ไม่มีกิเลสพุระองคั์นั�น,	ด้วยเศัียรเกล้า

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พุระพุทุธเจ้าพุระองค์ัใด,	 เป็็นสรณะอนัเกษมสงูสดุ	 ของสตัว์ทั�งหลาย

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพุเจ้าไหว้พุระพุุทธเจ้าพุระองคั์นั�น,

อันเป็็นที�ตั�งแห่งคัวามระล่กองคั์ที�หน่�ง	ด้วยเศัียรเกล้า

พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี)* วะ พุทโธ เม สามิกิสสะโร
ข้าพุเจ้าเป็็นทาสของพุระพุุทธเจ้า,

พุระพุุทธเจ้าเป็็นนาย	มีอิสระเหนือข้าพุเจ้า

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พุระพุทุธเจ้าเป็็นเคัรื�องกำจดัทกุข์,	 และทรงไว้ซึ่่�งป็ระโยชน์แก่ข้าพุเจ้า

*	 ส�าหรับูผู้หญิงสวด
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พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพุเจ้ามอบูกายถวายชีวิตนี�	แด่พุระพุุทธเจ้า

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)* จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง
ข้าพุเจ้าผู้ไหว้อยู่จักป็ระพุฤติตาม,	ซึ่่�งคัวามตรัสรู้ดีของพุระพุุทธเจ้า

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
สรณะอื�นของข้าพุเจ้าไม่มี,

พุระพุุทธเจ้าเป็็นสรณะอันป็ระเสริฐของข้าพุเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน
ด้วยการกล่าวคัำสัตย์นี�,	

ข้าพุเจ้าพุ่งเจริญในพุระศัาสนาของพุระศัาสดา

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)* ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพุเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่่�งพุระพุุทธเจ้า,	ได้ขวนขวายบูุญใดในบูัดนี�

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
อันตรายทั�งป็วง	อย่าได้มีแก่ข้าพุเจ้า,	ด้วยเดชแห่งบูุญนั�น	ฯ

(หมอบูกราบูลงว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ด้วยกายก็ดี	ด้วยวาจาก็ดี	ด้วยใจก็ดี

พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมน่าติเตียนอันใด,	ที�ข้าพุเจ้ากระทำแล้ว	ในพุระพุุทธเจ้า

พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพุระพุุทธเจ้าจงงดซึ่่�งโทษล่วงเกินอันนั�น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ.
เพุื�อการสำรวมระวัง	ในพุระพุุทธเจ้า,	ในกาลต่อไป็	ฯ

*	 ส�าหรับูผู้หญิงสวด



วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  |  175

ธัมมานุสสะติ

หันทะ	มะยัง	ธัมมานุสสะตินะยัง	กะโรมะ	เส.

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พุระธรรม	เป็็นสิ�งที�พุระผู้มีพุระภาคัเจ้า,	ได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก		 	 	 	 	 	เป็็นสิ�งที�ผู้ศั่กษาและป็ฏิบูัติ,	พุ่งเห็นได้ด้วยตนเอง

อะกาลิโก 	 	 	 	 	 	 	เป็็นสิ�งที�ป็ฏิบูัติได้,	และให้ผลได้	ไม่จำกัดกาล

เอหิปัสสิโก 	 	 	 	 	 	เป็็นสิ�งที�คัวรกล่าวกะผู้อื�นว่า,	ท่านจงมาดูเถิด

โอปะนะยิโก  	 	 	 	เป็็นสิ�งที�คัวรน้อมเข้ามาใส่ตัว

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.
เป็็นสิ�งที�ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพุาะตน,	ดังนี�	ฯ

ธัมมาภิคีติ

หันทะ	มะยัง	ธัมมาภิคัีติง	กะโรมะ	เส.

ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย
พุระธรรมเป็็นสิ�งที�ป็ระเสริฐ	เพุราะป็ระกอบูด้วยคัุณ,	

คัือคัวามที�พุระผู้มีพุระภาคัเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว	เป็็นต้น

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท
เป็็นธรรมอันจ�าแนกเป็็น	มรรคั	ผล	ป็ริยัติ	และนิพุพุาน

ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี
เป็็นธรรมทรงไว้ซึ่่�งผู้ทรงธรรม,	จากการตกไป็สู่โลกที�ชั�ว
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วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ข้าพุเจ้าไหว้พุระธรรมอันป็ระเสริฐนั�น,

อันเป็็นเคัรื�องขจัดเสียซึ่่�งคัวามมืด

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พุระธรรมใด,	เป็็นสรณะอันเกษมสูงสุด	ของสัตว์ทั�งหลาย

ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพุเจ้าไหว้พุระธรรมนั�น,

อันเป็็นที�ตั�งแห่งคัวามระล่กองคั์ที�สอง	ด้วยเศัียรเกล้า

ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี)* วะ ธัมโม เม สามิกิสสะโร
ข้าพุเจ้าเป็็นทาสของพุระธรรม,

พุระธรรมเป็็นนาย	มีอิสระเหนือข้าพุเจ้า

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พุระธรรมเป็็นเคัรื�องก�าจัดทุกข์,	และทรงไว้ซึ่่�งป็ระโยชน์แก่ข้าพุเจ้า

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพุเจ้ามอบูกายถวายชีวิตนี�	แด่พุระธรรม

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)* จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง
ข้าพุเจ้าผูไ้หว้อยูจ่กัป็ระพุฤตติาม,	ซึ่่�งคัวามเป็็นธรรมดขีองพุระธรรม

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
สรณะอื�นของข้าพุเจ้าไม่มี,	

พุระธรรมเป็็นสรณะอันป็ระเสริฐของข้าพุเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน
ด้วยการกล่าวคัำสัตย์นี�,	

ข้าพุเจ้าพุ่งเจริญในพุระศัาสนาของพุระศัาสดา

*	 ส�าหรับูผู้หญิงสวด
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ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)* ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ 
ข้าพุเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่่�งพุระธรรม,	ได้ขวนขวายบูุญใดในบูัดนี�

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
อันตรายทั�งป็วง	อย่าได้มีแก่ข้าพุเจ้า,	ด้วยเดชแห่งบูุญนั�น	ฯ

(หมอบูกราบูลงว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ด้วยกายก็ดี	ด้วยวาจาก็ดี	ด้วยใจก็ดี

ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมน่าติเตียนอันใด,	ที�ข้าพุเจ้ากระทำแล้ว	ในพุระธรรม

ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพุระธรรมจงงดซึ่่�งโทษล่วงเกินอันนั�น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม.
เพุื�อการสำรวมระวัง	ในพุระธรรม,	ในกาลต่อไป็	ฯ

สังฆานุสสะติ

หันทะ	มะยัง	สังฆ์านุสสะตินะยัง	กะโรมะ	เส.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์์สาวกของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	หมู่ใด,	ป็ฏิบูัติดีแล้ว

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์์สาวกของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	หมู่ใด,	ป็ฏิบูัติตรงแล้ว

*	 ส�าหรับูผู้หญิงสวด
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ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์์สาวกของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	หมู่ใด,	

ป็ฏิบูัติเพุื�อรู้ธรรม	เป็็นเคัรื�องออกจากทุกข์แล้ว

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์์สาวกของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	หมู่ใด,	ป็ฏิบูัติสมคัวรแล้ว

ยะทิทัง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ได้แก่บูุคัคัลเหล่านี�คัือ

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
คัู่แห่งบูุรุษ	๔	คัู่,	นับูเรียงตัวบูุรุษ	ได้	๘	บูุรุษ

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
นั�นแหละ	สงฆ์์สาวกของพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า

อาหุเนยโย 	 	 	 	 	 	 	 	 	เป็็นสงฆ์์คัวรแก่สักการะที�เขาน�ามาบููชา

ปาหุเนยโย 	 	 	 	 	 	 	 	 	เป็็นสงฆ์์คัวรแก่สักการะที�เขาจัดไว้ต้อนรับู

ทักขิเณยโย	 	 	 	 	 	 	 	 	เป็็นผู้คัวรรับูทักษิณาทาน

อัญชะลีกะระณีโย 	 	 	 	เป็็นผู้ที�บูุคัคัลทั�วไป็คัวรท�าอัญชลี

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
เป็็นเนื�อนาบูุญของโลก,	ไม่มีนาบูุญอื�นยิ�งกว่า,	ดังนี�	ฯ
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สังฆาภิคีติ

หันทะ	มะยัง	สังฆ์าภิคัีติง	กะโรมะ	เส.

สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต
พุระสงฆ์์ที�เกิดโดยพุระสัทธรรม,	

ป็ระกอบูด้วยคัุณ	มีคัวามป็ฏิบูัติดี	เป็็นต้น

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
เป็็นหมู่แห่งพุระอริยบูุคัคัลอันป็ระเสริฐ	๘	จำพุวก

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
มีกายและจิตอันอาศััยธรรม	มีศัีล	เป็็นต้น	อันบูวร

วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง
ข้าพุเจ้าไหว้หมู่แห่งพุระอริยเจ้าเหล่านั�น,	อันบูริสุทธิ์ด้วยดี

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พุระสงฆ์์หมู่ใด,	เป็็นสรณะอันเกษมสูงสุด	ของสัตว์ทั�งหลาย

ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพุเจ้าไหว้พุระสงฆ์์หมู่นั�น,

อันเป็็นที�ตั�งแห่งคัวามระล่กองคั์ที�สาม	ด้วยเศัียรเกล้า

สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี)* วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร
ข้าพุเจ้าเป็็นทาสของพุระสงฆ์์,

พุระสงฆ์์เป็็นนาย	มีอิสระเหนือข้าพุเจ้า

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พุระสงฆ์์เป็็นเคัรื�องก�าจัดทุกข์,	และทรงไว้ซึ่่�งป็ระโยชน์แก่ข้าพุเจ้า

*	 ส�าหรับูผู้หญิงสวด
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สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพุเจ้ามอบูกายถวายชีวิตนี�	แด่พุระสงฆ์์

วนัทนัโตหงั (วนัทันตหัีง)* จะรสิสาม ิสงัฆัสโสปะฏิปันนะตงั
ข้าพุเจ้าผู้ไหว้อยู่จักป็ระพุฤติตาม,	ซึ่่�งคัวามป็ฏิบูัติดีของพุระสงฆ์์

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
สรณะอื�นของข้าพุเจ้าไม่มี,	

พุระสงฆ์์เป็็นสรณะอันป็ระเสริฐของข้าพุเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ด้วยการกล่าวคัำสัตย์นี�,

ข้าพุเจ้าพุ่งเจริญในพุระศัาสนาของพุระศัาสดา

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)* ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพุเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่่�งพุระสงฆ์์,	ได้ขวนขวายบูุญใดในบูัดนี�

สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
อันตรายทั�งป็วง	อย่าได้มีแก่ข้าพุเจ้า,	ด้วยเดชแห่งบูุญนั�น	ฯ

(หมอบูกราบูลงว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ด้วยกายก็ดี	ด้วยวาจาก็ดี	ด้วยใจก็ดี

สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมน่าติเตียนอันใด,	ที�ข้าพุเจ้าได้กระทำแล้ว	ในพุระสงฆ์์

สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพุระสงฆ์์จงงดซึ่่�งโทษล่วงเกินอันนั�น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.
เพุื�อการสำรวมระวัง	ในพุระสงฆ์์,	ในกาลต่อไป็	ฯ

*	 ส�าหรับูผู้หญิงสวด



วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  |  181

อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

หันทะ	มะยัง	อะตีตะป็ัจจะเวกขะณะป็าฐัง	ภะณามะ	เส.

(พุิจารณาภายหลังใช้สอยเคัรื�องนุ่งห่ม)

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง
จีวรใด	อันเรานุ่งห่มแล้ว,	ไม่ทันพุิจารณา	ในวันนี�

ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฎิิฆาตายะ
จีวรนั�น	เรานุ่งห่มแล้ว,	เพุียงเพุื�อบูำบูัดคัวามหนาว

อุณ๎หัสสะ ปะฎิิฆาตายะ      เพุื�อบูำบูัดคัวามร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฎิิฆาตายะ
เพุื�อบูำบูัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบู	ยุง	ลม	แดด,

และสัตว์เลื�อยคัลานทั�งหลาย

ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฎิิจฉาทะนัตถัง.
และเพุียงเพุื�อป็กป็ิดอวัยวะ	อันทำให้เกิดคัวามละอาย	ฯ

(พุิจารณาภายหลังบูริโภคัอาหาร)

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต
บูิณฑบูาตใด	อันเราฉันแล้ว,	ไม่ทันพุิจารณา	ในวันนี�

โส เนวะ ท๎วายะ
บูณิฑบูาตนั�น	 เราฉันแล้ว,	 ไม่ใช่เป็็นไป็เพุื�อคัวามเพุลิดเพุลนิสนกุสนาน

นะ มะทายะ       ไม่ใช่เป็็นไป็เพุื�อคัวามเมามัน	เกิดกำลังพุลังทางกาย

นะ มัณฑะนายะ    ไม่ใช่เป็็นไป็เพุื�อป็ระดับู

นะ วิภูสะนายะ     ไม่ใช่เป็็นไป็เพุื�อตกแต่ง
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ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา
แต่ให้เป็็นไป็เพุียงเพุื�อคัวามตั�งอยู่ได้แห่งกายนี�

ยาปะนายะ             เพุื�อคัวามเป็็นไป็ได้ของอัตภาพุ

วิหิงสุปะระติยา          เพุื�อคัวามสิ�นไป็แห่งคัวามล�าบูากทางกาย

พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ   เพุื�ออนุเคัราะห์แก่การป็ระพุฤตพิุรหมจรรย์

อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ
ด้วยการท�าอย่างนี�,	เราย่อมระงับูเสยีได้	ซึ่่�งทกุขเวทนาเก่า	คืัอคัวามหวิ

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ
และไม่ท�าทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดข่�น

ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ.
อน่�ง	คัวามเป็็นไป็ได้โดยสะดวกแห่งอัตภาพุนี�ด้วย,	

คัวามเป็็นผู้หาโทษมิได้ด้วย,	และคัวามเป็็นอยู่โดยผาสุกด้วย,	

จักมีแก่เรา,	ดังนี�	ฯ

(พุิจารณาภายหลังใช้สอยที�อยู่อาศััย)

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง
เสนาสนะใด	อันเราใช้สอยแล้ว,	ไม่ทันพุิจารณา	ในวันนี�

ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฎิิฆาตายะ
เสนาสนะนั�น	เราใช้สอยแล้ว,	เพุียงเพุื�อบูำบูัดคัวามหนาว

อุณ๎หัสสะ ปะฎิิฆาตายะ     เพุื�อบูำบูัดคัวามร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฎิิฆาตายะ
เพุื�อบูำบูัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบู	ยุง	ลม	แดด,

และสัตว์เลื�อยคัลานทั�งหลาย
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ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฎิิสัลลานารามัตถัง.
เพุียงเพุื�อบูรรเทาอันตรายอันจะพุ่งมีจากดิน	ฟิ้า	อากาศั,

และเพุื�อคัวามเป็็นผู้ยินดีอยู่ได้,	ในที�หลีกเร้นสำหรับูภาวนา	ฯ

(พุิจารณาภายหลังบูริโภคัยารักษาโรคั)

อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขติว๎า โย คิลานะปัจจะยะเภสชัชะปะริกขาโร 

ปะริภุตโต
คัิลานะเภสัชบูริขารใด	อันเราบูริโภคัแล้ว,	ไม่ทันพุิจารณา	ในวันนี�

โส ยาวะเทวะ อปุปันนานงั เวยยาพาธิกานงั เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ
คัิลานะเภสัชบูริขารนั�น	เราบูริโภคัแล้ว,	เพุียงเพุื�อบูำบูัดทุกขเวทนา

อันบูังเกิดข่�นแล้ว,	มีอาพุาธต่าง	ๆ	เป็็นมูล

อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ.
เพุื�อคัวามเป็็นผู้ไม่มีโรคัเบูียดเบูียน,	เป็็นอย่างยิ�ง,	ดังนี�	ฯ

คาถาบูชาหลวงพ่อนาคปรก
(แบูบูที�	๑)

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
(แบูบูที�	๒)

สุโข วิเวโก ตุฏฐัสสะ      สุตะธัมมัสสะ ปัสสะโต
อัพยาปัชชัง สุขัง โลเก     ปาณะภูเตสู สัญญะโม
สุขา วิราคะตา โลเก      กามานัง สะมะติกกะโม 
อัสมิมานัสสะ วินะโย      เอตัง เว ปะระมัง สุขัง ฯ
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อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
(บูทอุทิศัและอธิษฐานกรวดน��าตอนเย็น)

หันทะ	มะยัง	อุททิสสะนาธิฏฐานะคัาถาโย	ภะณามะ	เส.

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ		 	 	 	 	ด้วยบูุญนี�	อุทิศัให้

อุปัชฌายา คุณุตตะรา		 	 	 	 	อุป็ัชฌาย์	ผู้เลิศัคัุณ

อาจะริยูปะการา จะ		 	 	 	 	 	 	แลอาจารย์	ผู้เกื�อหนุน

มาตา ปิตา จะ ญาตะกา		 	 	 	ทั�งพุ่อแม่แล	ป็วงญาติ

สุริโย จันทิมา ราชา		 	 	 	 	 	 	สูรย์จันทร์	และราชา

คุณะวันตา นะราปิ จะ		 	 	 	 	ผู้ทรงคัุณ	หรือสูงชาติ

พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ		 	พุรหม	มาร	และอินทราช

โลกะปาลา จะ เทวะตา	 	 	 	 	ทั�งทวยเทพุ	และโลกบูาล

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ		 	 	ยมราช	มนุษย์มิตร

มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ	 	 	 	 	 	ผู้เป็็นกลาง	ผู้จองผลาญ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนต	ุ	 	 	 	 	ขอให้	เป็็นสุขศัานติ์	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ทุกทั�วหน้า	อย่าทุกข์ทน

ปุญญานิ ปะกะตานิ เม		 	 	 	 	บูุญผอง	ที�ข้าท�า	จงช่วยอ�านวยศัุภผล

สุขัง จะ ติวิธัง เทนต	ุ 	 	 	 	 	 	ให้สุขสามอย่างล้น

ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง	 	 	 	ให้ลุถ่ง	นิพุพุานพุลัน

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ		 	 	 	 	ด้วยบูุญนี�	ที�เราท�า

อิมินา อุททิเสนะ จะ			 	 	 	 	 	แลอุทิศั	ให้ป็วงสัตว์

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ			 	 	 	 	 	เราพุลันได้	ซึ่่�งการตัด
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ตัณหุปาทานะเฉทะนัง     ตัวตัณหา	อุป็าทาน

เย สันตาเน หินา ธัมมา    สิ�งชั�ว	ในดวงใจ

ยาวะ นิพพานะโต มะมัง   กว่าเราจะ	ถ่งนิพุพุาน

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ    มลายสิ�น	จากสันดาน

ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว    ทุก	ๆ	ภพุ	ที�เราเกิด

อุชุจิตตัง สะติปัญญา      มีจิตตรงและสติ	ทั�งป็ัญญาอันป็ระเสริฐ

สัลเลโข วิริยัมหินา        พุร้อมทั�งคัวามเพุียรเลิศั

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เป็็นเคัรื�องขูดกิเลสหาย

มารา ละภันตุ โนกาสัง     โอกาสอย่าพุ่งมี	แก่หมู่มารสิ�นทั�งหลาย

กาตุญจะ วิริเยสุ เม       เป็็นช่องป็ระทุษร้าย

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ท�าลายล้างคัวามเพุียรจม

พุทธาธิปะวะโร นาโถ      พุระพุุทธ	ผู้บูวรนาถ

ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม    พุระธรรม	ที�พุ่�งอุดม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ    พุระป็ัจเจกะพุุทธสม-

สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง    ทบูพุระสงฆ์์	ที�พุ่�งผยอง

เตโสตตะมานุภาเวนะ      ด้วยอานุภาพุนั�น

มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ   ขอหมู่มาร	อย่าได้ช่อง	ฯ

(ทะสะปุญญานุภาเวนะ    ด้วยเดชบูุญ	ทั�งสิิบูป็้อง

มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ)   อย่าเป็ิดโอกาสแก่มาร	เทอญ	ฯ



บทสวดมนต
พิเศษแปล

์
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สะระณะคะมะนะปาฐะ

หันทะ	มะยัง	ติสะระณะคัะมะนะป็าฐัง	ภะณามะ	เส.

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ข้าพุเจ้าถือเอาพุระพุุทธเจ้าเป็็นสรณะ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ข้าพุเจ้าถือเอาพุระธรรมเป็็นสรณะ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ข้าพุเจ้าถือเอาพุระสงฆ์์เป็็นสรณะ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้คัรั�งที�สอง,	ข้าพุเจ้าถือเอาพุระพุุทธเจ้าเป็็นสรณะ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้คัรั�งที�สอง,	ข้าพุเจ้าถือเอาพุระธรรมเป็็นสรณะ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้คัรั�งที�สอง,	ข้าพุเจ้าถือเอาพุระสงฆ์์เป็็นสรณะ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้คัรั�งที�สาม,	ข้าพุเจ้าถือเอาพุระพุุทธเจ้าเป็็นสรณะ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้คัรั�งที�สาม,	ข้าพุเจ้าถือเอาพุระธรรมเป็็นสรณะ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
แม้คัรั�งที�สาม,	ข้าพุเจ้าถือเอาพุระสงฆ์์เป็็นสรณะ
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อัฏฐะสิกขาปะทะปาฐะ

หันทะ	มะยัง	อัฏฐะสิกขาป็ะทะป็าฐัง	ภะณามะ	เส.

ปาณาติปาตา เวระมะณ	ี เจตนาเป็็นเคัรื�องเว้น,	จากการฆ์่า

อะทินนาทานา เวระมะณี	 เจตนาเป็็นเคัรื�องเว้น,

	 	 	 	 	 จากการถอืเอาสิ�งของที�เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว

อะพ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี เจตนาเป็็นเคัรื�องเว้น,

	 	 	 	 	 จากการกระท�าอันมิใช่พุรหมจรรย์

มุสาวาทา เวระมะณี  เจตนาเป็็นเคัรื�องเว้น,	จากการพุูดไม่จริง

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
	 เจตนาเป็็นเคัรื�องเว้น,	จากการดื�มสุรา	และเมรัย,

	 อันเป็็นที�ตั�งของคัวามป็ระมาท

วิกาละโภชะนา เวระมะณี
	 เจตนาเป็็นเคัรื�องเว้น,	จากการบูริโภคัอาหารในเวลาวิกาล

นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะ ทัสสะนะ

มาลาคนัธะ วเิลปะนะ ธาระณะ มณัฑะนะ วิภสูะนัฏฐานา เวระมะณี
	 เจตนาเป็็นเคัรื�องเว้น,	จากการฟิ้อนรำ,

	 การขับูเพุลง	การดนตรี,	

	 การดู	การเล่น	ชนิดเป็็นข้าศั่กต่อกุศัล,	

	 การทัดทรงสวมใส่	การป็ระดับู	การตกแต่งตน,	

	 ด้วยพุวงมาลา	ด้วยเคัรื�องกลิ�น	และเคัรื�องผัดทา

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี
	 เจตนาเป็็นเคัรื�องเว้น,	จากการนอนบูนที�นอนสูง	และที�นอนใหญ่
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ท๎วัตติงสาการะปาฐะ

หันทะ	มะยัง	ท๎วัตติงสาการะป็าฐัง	ภะณามะ	เส.

 อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย		 	 ในร่างกายนี�มี

 เกสา		 		ผมทั�งหลาย	 โลมา		 ขนทั�งหลาย		

 นะขา		 		เล็บูทั�งหลาย	 ทันตา	 ฟิันทั�งหลาย		

 ตะโจ		 		หนัง		 	 มังสัง		 เนื�อ

 นะหารู	 		เอ็นทั�งหลาย			 อัฏฐ	ี 	 กระดูกทั�งหลาย

 อัฏฐิมิญชัง			เยื�อในกระดูก			 วักกัง		 ม้าม

 หะทะยัง	 		หัวใจ	 	 ยะกะนัง	 ตับู

 กิโลมะกัง	 		พุังผืด	 	 ปิหะกัง	 ไต

 ปัปผาสัง	 		ป็อด			 	 อันตัง		 ล�าไส้ใหญ่

 อันตะคุณัง				ล�าไส้น้อย	 	 อุทะริยัง 	 อาหารใหม่

 กะรีสัง 	 		อาหารเก่า		 ปิตตัง 	 น��าดี

 เสมหัง 	 		น��าเสลด	 	 ปุพโพ	 น��าเหลือง		

 โลหิตัง	 		น��าเลือด	 	 เสโท 		 น��าเหงื�อ

 เมโท 	 		น��ามันข้น	 	 อัสส	ุ 	 น��าตา

 วะสา		 		น��ามันเหลว	 เขโฬ 	 น��าลาย

 สิงฆาณิกา	 		น��ามูก			 	 ละสิกา		 น��าไขข้อ

 มุตตัง		 		น��ามูตร			 	

 มัตถะเก มัตถะลุงคัง	 	 เยื�อในสมอง	(ในกระโหลกศัรีษะ)

 อิติ.	 	 		ดังนี�แล	ฯ
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เขมาเขมะสะระณะทีปิกะคาถา

หันทะ	มะยัง	เขมาเขมะสะระณะทีป็ิกะคัาถาโย	ภะณามะ	เส.

พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปัพพะตานิ วะนานิ จะ

อารามะรุกขะเจต๎ยานิ  มะนุสสา ภะยะตัชชิตา
	 มนุษย์เป็็นอันมาก	เมื�อเกิดมีภัยคัุกคัามแล้ว,	

	 ก็ถือเอาภูเขาบู้าง	ป็่าไม้บู้าง,	อารามและรุกขเจดีย์บู้าง	เป็็นสรณะ

เนตัง โข สะระณัง เขมัง เนตัง สะระณะมุตตะมัง

เนตัง สะระณะมาคัมมะ  สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ
	 นั�น	มิใช่สรณะอันเกษมเลย,	นั�น	มิใช่สรณะอันสูงสุด,

	 เขาอาศััยสรณะนั�นแล้ว,	ย่อมไม่พุ้นจากทุกข์ทั�งป็วงได้

โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ สะระณัง คะโต

จัตตาริ อะริยะสัจจานิ   สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ
	 ส่วนผู้ใดถือเอาพุระพุุทธ	พุระธรรม	พุระสงฆ์์	เป็็นสรณะแล้ว,		

	 เห็นอริยสัจจ์,	คัือคัวามจริงอันป็ระเสริฐ	๔,	ด้วยป็ัญญาอันชอบู

ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง

อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง ทุกขูปะสะมะคามินัง
	 คัือเห็นคัวามทุกข์,	เหตุให้เกิดทุกข์,	คัวามก้าวล่วงทุกข์เสียได้,	

	 และหนทางมีองคั์	๘	อันป็ระเสริฐ,	เคัรื�องถ่งคัวามระงับูทุกข์

เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง

เอตัง สะระณะมาคัมมะ  สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ.
	 นั�นแหละ	เป็็นสรณะอันเกษม,	นั�น	เป็็นสรณะอันสูงสุด,

	 เขาอาศััยสรณะนั�นแล้ว,	ย่อมพุ้นจากทุกข์ทั�งป็วงได้	ฯ
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อะริยะธะนะคาถา

หันทะ	มะยัง	อะริยะธะนะคัาถาโย	ภะณามะ	เส.

ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต  อะจะลา สุปะติฏฐิตา
	 ศัรัทธา	ในพุระตถาคัตของผู้ใด,	ตั�งมั�นอย่างดี	ไม่หวั�นไหว

สีลัญจะ ยัสสะ กัล๎ยาณัง  อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
	 และศัีลของผู้ใดงดงาม,	เป็็นที�สรรเสริญที�พุอใจ	ของพุระอริยเจ้า

สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ   อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง
	 คัวามเลื�อมใสของผู้ใดมีในพุระสงฆ์์,	และคัวามเห็นของผู้ใดตรง

อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ  อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
	 บูัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั�นว่า	คันไม่จน,	ชีวิตของเขาไม่เป็็นหมัน

ตัส๎มา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง

อะนุยุญเชถะ เมธาวี  สะรัง พุทธานะสาสะนัง.
	 เพุราะฉะนั�น	เมื�อระล่กได้	ถ่งคั�าสั�งสอนของพุระพุุทธเจ้าอยู่,

	 ผู้มีป็ัญญาคัวรก่อสร้างศัรัทธา	ศัีล	คัวามเลื�อมใส,

	 และคัวามเห็นธรรมให้เนือง	ๆ	ฯ
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ติลักขะณาทิคาถา

หันทะ	มะยัง	ติลักขะณาทิคัาถาโย	ภะณามะ	เส.
สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ  ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
	 เมื�อใด	บูุคัคัลเห็นด้วยป็ัญญาว่า,	สังขารทั�งป็วงไม่เที�ยง
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
	 เมื�อนั�น	ย่อมเหนื�อยหน่ายในสิ�งที�เป็็นทุกข์	ที�ตนหลง,
	 นั�นแหละ	เป็็นทางแห่งพุระนิพุพุาน,	อันเป็็นธรรมหมดจด
สัพเพ สังขารา ทุกขาติ  ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
	 เมื�อใด	บูุคัคัลเห็นด้วยป็ัญญาว่า,	สังขารทั�งป็วงเป็็นทุกข์
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข  เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
	 เมื�อนั�น	ย่อมเหนื�อยหน่ายในสิ�งที�เป็็นทุกข์	ที�ตนหลง,
	 นั�นแหละ	เป็็นทางแห่งพุระนิพุพุาน,	อันเป็็นธรรมหมดจด
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ  ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
	 เมื�อใด	บูุคัคัลเห็นด้วยป็ัญญาว่า,	ธรรมทั�งป็วงเป็็นอนัตตา
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข  เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
	 เมื�อนั�น	ย่อมเหนื�อยหน่ายในสิ�งที�เป็็นทุกข์	ที�ตนหลง,
	 นั�นแหละ	เป็็นทางแห่งพุระนิพุพุาน,	อันเป็็นธรรมหมดจด
อัปปะกา เต มะนุสเสสุ   เย ชะนา ปาระคามิโน
	 ในหมู่มนุษย์ทั�งหลาย,	ผู้ที�ถ่งฝั่งแห่งพุระนิพุพุานมีน้อยนัก
อะถายัง อิตะรา ปะชา   ตีระเมวานุธาวะติ
	 หมู่มนุษย์นอกนั�น	ย่อมวิ�งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี�เอง
เย จะ โข สัมมะทักขาเต  ธัมเม ธัมมานุวัตติโน
	 ก็ชนเหล่าใด	ป็ระพุฤติสมคัวรแก่ธรรม,	ในธรรมที�ตรัสไว้ชอบูแล้ว
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เต ชะนา ปาระเมสสันติ  มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง
	 ชนเหล่านั�น	จักถ่งฝั่งแห่งพุระนิพุพุาน,
	 ข้ามพุ้นบู่วงแห่งมัจจุ	ที�ข้ามได้ยากนัก
กัณ๎หัง ธัมมัง วิปปะหายะ  สุกกัง ภาเวถะ ปัณฑิโต
	 จงเป็็นบูัณฑิตละธรรมดำเสีย,	แล้วเจริญธรรมขาว
โอกา อะโนกะมาคัมมะ  วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง
ตัต๎ราภิระติมิจเฉยยะ   หิต๎วา กาเม อะกิญจะโน.
	 จงมาถ่งที�ไม่มีน��า	จากที�มีน��า,	จงละกามเสีย,	เป็็นผู้ไม่มีคัวามกังวล,
	 จงยินดีเฉพุาะต่อพุระนิพุพุาน,	อันเป็็นที�สงัด,
	 ซึ่่�งสัตว์ยินดีได้	โดยยาก	ฯ

ภาระสุตตะคาถา

หันทะ	มะยัง	ภาระสุตตะคัาถาโย	ภะณามะ	เส.

ภารา หะเว ปัญจักขันธา
	 ขันธ์ทั�ง	๕	เป็็นของหนักเน้อ

ภาระหาโร จะ ปุคคะโล
	 บูุคัคัลแหละ	เป็็นผู้แบูกของหนักพุาไป็

ภาราทานัง ทุกขัง โลเก
	 การแบูกถือของหนัก	เป็็นคัวามทุกข์	ในโลก

ภาระนิกเขปะนัง สุขัง
	 การสลัดของหนักทิ�งลงเสีย	เป็็นคัวามสุข

นิกขิปิต๎วา คะรุง ภารัง
		 พุระอริยเจ้า	สลัดทิ�งของหนัก	ลงเสียแล้ว
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อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ
		 ทั�งไม่หยิบูฉวยเอาของหนักอันอื�น	ข่�นมาอีก

สะมูลัง ตัณ๎หัง อัพพุยหะ
	 ก็เป็็นผู้ถอนตัณหาข่�นได้	กระทั�งราก

นิจฉาโต ปะรินิพพุโต.
	 เป็็นผู้หมดสิ�งป็รารถนา	ดับูสนิทไม่มีส่วนเหลือ	ฯ

ภัทเทกะรัตตะคาถา

หันทะ	มะยัง	ภัทเทกะรัตตะคัาถาโย	ภะณามะ	เส.

อะตีตัง นาน๎วาคะเมยยะ  นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง
	 บูุคัคัลไม่คัวรตามคัิดถ่งสิ�งที�ล่วงไป็แล้ว	ด้วยอาลัย,

	 และไม่พุ่งพุะวงถ่งสิ�งที�ยังไม่มาถ่ง

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง  อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง
	 สิ�งเป็็นอดีตก็ละไป็แล้ว,	สิ�งเป็็นอนาคัตก็ยังไม่มา

ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง  ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ

อะสังหิรัง อะสังกุปปัง   ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย
	 ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดข่�นเฉพุาะหน้าในที�นั�น	ๆ	อย่างแจ่มแจ้ง,

	 ไม่ง่อนแง่นคัลอนแคัลน,	เขาคัวรพุอกพุูนอาการเช่นนั�นไว้

อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง  โก ชัญญา มะระณัง สุเว
	 คัวามเพุียรเป็็นกิจที�ต้องท�าวันนี�,	ใคัรจะรู้คัวามตาย	แม้พุรุ่งนี�

นะ หิ โน สังคะรันเตนะ  มะหาเสเนนะ มัจจุนา
	 เพุราะการผัดเพุี�ยนต่อมัจจุราชซึ่่�งมีเสนามาก,	ย่อมไม่มีสำหรับูเรา
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เอวังวิหาริมาตาปิง   อะโหรัตตะมะตันทิตัง

ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ   สันโต อาจิกขะเต มุนิ.
	 มุนีผู้สงบู,	ย่อมกล่าวเรียก	ผู้มีคัวามเพุียรอยู่เช่นนั�น,

	 ไม่เกียจคัร้านทั�งกลางวัน	กลางคัืนว่า,

	 ผู้เป็็นอยู่แม้เพุียงราตรีเดียว	ก็น่าชม	ฯ

ธัมมะคาระวาทิคาถา

หันทะ	มะยัง	ธัมมะคัาระวาทิคัาถาโย	ภะณามะ	เส.

เย จะ อะตีตา สัมพุทธา  เย จะ พุทธา อะนาคะตา

โย เจตะระหิ สัมพุทโธ   พะหุนนัง โสกะนาสะโน
	 พุระพุุทธเจ้าบูรรดาที�ล่วงไป็แล้วด้วย,	ที�ยังไม่มาตรัสรู้ด้วย,

	 และพุระพุุทธเจ้าผู้ขจัดโศักของมหาชน	ในกาลบูัดนี�ด้วย

สัพเพ สัทธัมมะคะรุโน   วิหะริงสุ วิหาติ จะ

อะถาปิ วิหะริสสันติ   เอสา พุทธานะธัมมะตา
	 พุระพุุทธเจ้าทั�งป็วงนั�น	ทุกพุระองคั์	เคัารพุพุระธรรม,

	 ได้เป็็นมาแล้วด้วย,	ก�าลังเป็็นอยู่ด้วย,	และจักเป็็นด้วย,

	 เพุราะธรรมดาของพุระพุุทธเจ้าทั�งหลาย	เป็็นเช่นนั�นเอง

ตัส๎มา หิ อัตตะกาเมนะ   มะหัตตะมะภิกังขะตา

สัทธัมโม คะรุกาตัพโพ   สะรัง พุทธานะสาสะนัง

	 เพุราะฉะนั�น,	บูุคัคัลผู้รักตนหวังอยู่	เฉพุาะคัุณเบูื�องสูง,

	 เมื�อระล่กได้ถ่งคั�าสั�งสอนของพุระพุุทธเจ้าอยู่,

	 จงท�าคัวามเคัารพุพุระธรรม
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นะ หิ ธัมโม อะธัมโม จะ   อุโภ สะมะวิปากิโน
	 ธรรมและอธรรม	จะมีผลเหมือนกันทั�งสองอย่าง,	หามิได้

อะธัมโม นิระยัง เนติ    ธัมโม ปาเปติ สุคะติง
	 อธรรมย่อมนำไป็นรก,	ธรรมย่อมนำให้ถ่งสุคัติ

ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
	 ธรรมแหละ	ย่อมรักษาผู้ป็ระพุฤติธรรมเป็็นนิจ

ธัมโม สุจิณโณ สุขะมาวะหาติ
	 ธรรมที�ป็ระพุฤติดีแล้ว	ย่อมนำสุขมาให้ตน

เอสานิสังโส ธัมเม สุจิณเณ.
	 นี�เป็็นอานิสงส์	ในธรรมที�ตนป็ระพุฤติดีแล้ว	ฯ

โอวาทะปาติโมกขะคาถา

หันทะ	มะยัง	โอวาทะป็าติโมกขะคัาถาโย	ภะณามะ	เส.

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง  การไม่ท�าบูาป็ทั�งป็วง

กุสะลัสสูปะสัมปะทา   การท�ากุศัลให้ถ่งพุร้อม

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง  การช�าระจิตของตนให้ขาวรอบู

เอตัง พุทธานะสาสะนัง
	 ธรรม	๓	อย่างนี�,	เป็็นคัำสั�งสอนของพุระพุุทธเจ้าทั�งหลาย

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
	 ขันติ	คัือคัวามอดกลั�น	เป็็นธรรมเคัรื�องเผากิเลสอย่างยิ�ง

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา
	 ผู้รู้ทั�งหลาย	กล่าวพุระนิพุพุานว่า	เป็็นธรรมอันยิ�ง
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นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
	 ผู้ก�าจัดสัตว์อื�นอยู่	ไม่ชื�อว่าเป็็นบูรรพุชิตเลย

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต
	 ผู้ท�าสัตว์อื�นให้ล�าบูากอยู่	ไม่ชื�อว่าเป็็นสมณะเลย

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต การไม่พุูดร้าย	การไม่ทำร้าย

ปาติโมกเข จะ สังวะโร		 การส�ารวมในป็าติโมกข์

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง คัวามเป็็นผู้รู้ป็ระมาณ	ในการบูริโภคั

ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง การนอน	การนั�ง	ในที�อันสงัด

อะธิจิตเต จะ อาโยโค 	 คัวามหมั�นป็ระกอบูในการท�าจิตให้ยิ�ง

เอตัง พุทธานะสาสะนัง. ธรรม	๖	อย่างนี�,

	 	 	 	 	 เป็็นคั�าสั�งสอนของพุระพุทุธเจ้าทั�งหลาย	ฯ

ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถา

หันทะ	มะยัง	ป็ะฐะมะพุุทธะภาสิตะคัาถาโย	ภะณามะ	เส.

อะเนกะชาติสังสารัง   สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง
	 เมื�อเรายังไม่พุบูญาณ,	ได้แล่นท่องเที�ยวไป็ในสงสาร,

	 อันเป็็นอเนกชาติ	

คะหะการัง คะเวสันโต   ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง
	 แสวงหาอยู่ซึ่่�งนายช่างป็ลูกเรือน,	คัือตัณหาผู้สร้างภพุ,	

	 การเกิดทุกคัราว	เป็็นทุกข์ร��าไป็

คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ   ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ
	 นี�แน่ะ	นายช่างป็ลูกเรือน,	เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว,

	 เจ้าจะท�าเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป็
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สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา  คะหะกูฏัง วิสังขะตัง
	 โคัรงเรือนทั�งหมดของเจ้า	เราหักเสียแล้ว,	

	 ยอดเรือน	เราก็รื�อเสียแล้ว	

วิสังขาระคะตัง จิตตัง   ตัณ๎หานัง ขะยะมัชฌะคา.
	 จิตของเราถ่งแล้ว	ซึ่่�งสภาพุที�อะไรป็รุงแต่งไม่ได้	อีกต่อไป็,	

	 มันได้ถ่งแล้วซึ่่�งคัวามสิ�นไป็แห่งตัณหา,	(คัือ	ถ่งนิพุพุาน)	ฯ

ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐะ

หันทะ	มะยัง	ป็ัจฉิมะพุุทโธวาทะป็าฐัง	ภะณามะ	เส.

หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว
	 ดูก่อนภิกษุทั�งหลาย,	บูัดนี�	เราขอเตือนท่านทั�งหลายว่า

วะยะธัมมา สังขารา
	 สังขารทั�งหลาย	มีคัวามเสื�อมไป็เป็็นธรรมดา

อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ
	 ท่านทั�งหลาย	จงทำคัวามไม่ป็ระมาท	ให้ถ่งพุร้อมเถิด

อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจา.
	 นี�เป็็นพุระวาจามีในคัรั�งสุดท้าย	ของพุระตถาคัตเจ้า	ฯ
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ธัมมะสังเวคะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

หันทะ	มะยัง	ธัมมะสังเวคัะป็ัจจะเวกขะณะป็าฐัง	ภะณามะ	เส.

สัพเพ สังขารา อะนิจจา
	 สังขาร	คัือร่างกายจิตใจ,	แลรูป็ธรรม	นามธรรม	ทั�งหมดทั�งสิ�น,

		 มันไม่เที�ยง,	เกิดข่�นแล้วดับูไป็	มีแล้วหายไป็

สัพเพ สังขารา ทุกขา
	 สังขาร	คัือร่างกายจิตใจ,	แลรูป็ธรรม	นามธรรม	ทั�งหมดทั�งสิ�น,

	 มันเป็็นทุกข์ทนยาก,	เพุราะเกิดข่�นแล้ว	แก่	เจ็บู	ตายไป็

สัพเพ ธัมมา อะนัตตา
	 สิ�งทั�งหลายทั�งป็วง,	ทั�งที�เป็็นสังขาร	แลมิใช่สังขาร,	ทั�งหมดทั�งสิ�น,

	 ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน,	ไม่คัวรถือว่าเรา	ว่าของเรา,	ว่าตัวว่าตนของเรา

อะธุวัง ชีวิตัง	 	 	 ชีวิตเป็็นของไม่ยั�งยืน

ธุวัง มะระณัง   คัวามตายเป็็นของยั�งยืน

อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง อันเราจะพุ่งตายเป็็นแท้

มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง

     ชีวิตของเรามีคัวามตาย	เป็็นที�สุดรอบู

ชีวิตัง เม อะนิยะตัง  ชีวิตของเราเป็็นของไม่เที�ยง

มะระณัง เม นิยะตัง  คัวามตายของเราเป็็นของเที�ยง

วะตะ     คัวรที�จะสังเวช

อะยัง กาโย    ร่างกายนี�

อะจิรัง    มิได้ตั�งอยู่นาน

อะเปตะวิญญาโณ  คัรั�นป็ราศัจากวิญญาณ
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ฉุฑโฑ    อันเขาทิ�งเสียแล้ว

อะธิเสสสะติ   จักนอนทับู

ปะฐะวิง    ซึ่่�งแผ่นดิน

กะลิงคะรัง อิวะ   ป็ระดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟิ้น

นิรัตถัง.    หาป็ระโยชน์มิได้.

สัพพะปัตติทานะคาถา

หันทะ	มะยัง	สัพุพุะป็ัตติทานะคัาถาโย	ภะณามะ	เส.

ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ  ยานัญญานิ กะตานิ เม

เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ  สัตตานันตาปปะมาณะกา
	 สัตว์ทั�งหลาย	ไม่มีที�สุด	ไม่มีป็ระมาณ,	

	 จงมีส่วนแห่งบูุญที�ข้าพุเจ้า	ได้ทำในบูัดนี�,	

	 และแห่งบูุญอื�น	ที�ได้ทำไว้ก่อนแล้ว

เย ปิ ยา คุณะวันตา จะ  มัย๎หัง มาตาปิตาทะโย

ทิฏฐา เม จาป๎ยะทิฏฐา วา อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน
	 คัือจะเป็็นสัตว์เหล่าใด,	ซึ่่�งเป็็นที�รักใคัร่และมีบูุญคัุณ,

	 เช่น	มารดา	บูิดาของข้าพุเจ้าเป็็นต้นก็ดี,	ที�ข้าพุเจ้าเห็นแล้ว

	 หรือไม่ได้เห็นก็ดี,	สัตว์เหล่าอื�นที�เป็็นกลาง	ๆ	หรือเป็็นคัู่เวรกันก็ดี

สัตตา ติฏฐันติ โลกัส๎มิง  เต ภุมมา จะตุโยนิกา

ปัญเจกะจะตุโวการา   สังสะรันตา ภะวาภะเว
	 สัตว์ทั�งหลาย	ตั�งอยู่ในโลก	อยู่ในภูมิทั�ง	๓,	อยู่ในกำเนิดทั�ง	๔,	

	 มีขันธ์	๕	ขันธ์,	มีขันธ์	ๆ	เดียว,	มีขันธ์	๔	ขันธ์,

	 กำลังท่องเที�ยวอยู่ในภพุน้อย	ภพุใหญ่ก็ดี
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ญาตัง เย ปัตติทานัมเม  อะนุโมทันตุ เต สะยัง

เย จิมัง นัปปะชานันติ   เทวา เตสัง นิเวทะยุง
	 สัตว์เหล่าใด	รู้ส่วนบูุญที�ข้าพุเจ้าแผ่ให้แล้ว,	

	 สัตว์เหล่านั�น	จงอนุโมทนาเองเถิด,	

	 ส่วนสัตว์เหล่าใด	ยังไม่รู้ส่วนบูุญนี�,

	 ขอเทวดาทั�งหลาย	จงบูอกสัตว์เหล่านั�น	ให้รู้

มะยา ทินนานะ ปุญญานัง  อะนุโมทะนะเหตุนา

สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ  อะเวรา สุขะชีวิโน

เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ  เตสาสา สิชฌะตัง สุภา.
	 เพุราะเหตุที�ได้อนุโมทนาส่วนบูุญที�ข้าพุเจ้าแผ่ให้แล้ว,

	 สัตว์ทั�งหลายทั�งป็วง	จงเป็็นผู้ไม่มีเวร,	อยู่เป็็นสุขทุกเมื�อ,

	 จงถ่งบูทอันเกษม	กล่าวคัือพุระนิพุพุาน,

	 คัวามป็รารถนาที�ดีงามของสัตว์เหล่านั�น,	จงสำเร็จเถิด	ฯ
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บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย
ท�านองสรภัญญ

บทพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ- 

สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ  

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ 

	 	 	องคั์ใดพุระสัมพุุทธ	 	 	 	 	สุวิสุทธสันดาน

	 	 	ตัดมูลเกลสมาร	 	 	 	 	 	บู่	มิหม่นมิหมองมัว

	 	 	หน่�งในพุระทัยท่าน		 	 	 	ก็เบูิกบูานคัือดอกบูัว

	 	 	ราคัี	บู่	พุันพุัว			 	 	 	 	 	สุวคันธก�าจร

	 	 	องคั์ใดป็ระกอบูด้วย		 	 	 	พุระกรุณาดังสาคัร

	 	 	โป็รดหมู่ป็ระชากร	 	 	 	 	มละโอฆ์ะกันดาร

	 	 	ชี�ทางบูรรเทาทุกข์		 	 	 	 	และชี�สุขเกษมสานต์

	 	 	ชี�ทางพุระนฤพุาน	 	 	 	 	อันพุ้นโศักวิโยคัภัย

	 	 	พุร้อมเบูญจพุิธจัก-			 	 	 	ษุจรัสวิมลใส

	 	 	เห็นเหตุที�ใกล้ไกล	 	 	 	 	ก็เจนจบูป็ระจักษ์จริง

	 	 	ก�าจัดน��าใจหยาบู		 	 	 	 	สันดานบูาป็แห่งชายหญิง

	 	 	สัตว์โลกได้พุ่�งพุิง	 	 	 	 	 	มละบูาป็บู�าเพุ็ญบูุญ

	 	 	ข้าฯ	ขอป็ระณตน้อม			 	 	ศัิระเกล้าบูังคัมคัุณ

	 	 	สัมพุุทธการุญ-		 	 	 	 	 	ญ	ภาพุนั�นนิรันดร	ฯ

(กราบู	๑	หน)

์
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บทธรรมคุณ

สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก เอหิปัสสโิก 

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

	 	 	ธรรมะคัือคัุณากร		 	 	 	 	 	ส่วนชอบูสาคัร

ดุจดวงป็ระทีป็ชัชวาล		 	 	

	 	 	แห่งองคั์พุระศัาสดาจารย์		 	 	ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมล

	 	 	ธรรมใดนับูโดยมรรคัผล			 	 	เป็็นแป็ดพุ่งยล

และเก้ากับูทั�งนฤพุาน

	 	 	สมญาโลกอุดรพุิสดาร			 	 	 	อันล่กโอฬาร

พุิสุทธิ์พุิเศัษสุกใส

	 	 	อีกธรรมต้นทางคัรรไล		 	 	 	นามขนานขานไข

ป็ฏิบูัติป็ริยัติเป็็นสอง

	 	 	คัือทางด�าเนินดุจคัลอง		 	 	 	ให้ล่วงลุป็อง

ยังโลกอุดรโดยตรง

	 	 	ข้าฯ	ขอโอนอ่อนอุตมงคั์			 	 	นบูธรรมจ�านง

ด้วยจิตและกายวาจา	ฯ

(กราบู	๑	หน)
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บทสังฆคุณ

สปุะฏิปนัโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อชุปุะฏิปนัโน ภะคะวะโต                 

สาวะกะสงัโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สามีจิปะฏิปันโน  

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ  

ปรุสิะปคุคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย   

ทกัขเิณยโย อญัชะลกีะระณโีย อะนตุตะรงั ปญุญกัเขตตงั โลกสัสาต ิฯ

	 	 	สงฆ์์ใดสาวกศัาสดา			 	 	 	รับูป็ฏิบูัติมา
แต่องคั์สมเด็จภคัวันต์
	 	 	เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบูรร-			 	ลุทางที�อัน	
ระงับูและดับูทุกข์ภัย
	 	 	โดยเสด็จพุระผู้ตรัสไตร		 	 	ป็ัญญาผ่องใส	
สะอาดและป็ราศัมัวหมอง
	 	 	เหินห่างทางข้าศั่กป็อง		 	 	บู่	มิล�าพุอง
ด้วยกายและวาจาใจ
	 	 	เป็็นเนื�อนาบูุญอ�าไพุ-			 	 	ศัาลแด่โลกัย
และเกิดพุิบููลย์พุูนผล
	 	 	สมญาเอารสทศัพุล			 	 	 	มีคัุณอนนต์
อเนกจะนับูเหลือตรา
	 	 	ข้าฯ	ขอนบูหมู่พุระศัรา-			 	พุกทรงคัุณา-
นุคัุณป็ระดุจร�าพุัน
	 	 	ด้วยเดชบูุญข้าอภิวันท์		 	 	พุระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัติศััย
	 	 	จงช่วยขจัดโพุยภัย			 	 	 	อันตรายใดใด
จงดับูและกลับูเสื�อมสูญ	ฯ

(กราบู	๑	หน)	
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บทชัยสิทธิคาถา (ท�านองสรภัญญ์)

    พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 

ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง ฯ 

ป็างเมื�อ	พุระองคั์ป็ะระมะพุุท	 	ธะวิสุทธศัาสดา

ตรัสรู้อนุตตะระสะมา-	 	 	 	 	ธิ	ณ	โพุธิบูัลลังก์

ขุนมารสหัสสะพุหุพุา-	 	 	 	 	หุวิชาวิชิตขลัง

ขี�คัีริิเมขะละป็ระทัง	 	 	 	 	 	คัชะเหี�ยมกระเหิมหาญ

แสร้งเสกสราวุธะป็ระดิษฐ์		 	 	กละคัิดจะรอนราญ

รุมพุลพุหลพุะยุหะป็าน		 	 	 	พุระสมุทรทะนองมา

หวังเพุื�อผจญวะระมุนิน-	 	 	 	ทะสุชินนะราชา

พุระป็ราบูพุหลพุะยุหะมา-		 	 	ระมะเลืองมะลายสูญ

ด้วยเดชะองคั์พุระทศัพุล	 	 	 	สุวิมลละไพุบููลย์

ทานาทิธรรมมะวิธิกูล		 	 	 	 	ชนะน้อมมโนตาม

ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา		 	 	 	และนะมามิองคั์สาม

ขอจงนิกรพุละสยาม	 	 	 	 	 	ชนะสิทธิทุกวาร

ถ่งแม้จะมีอริวิเศัษ		 	 	 	 	 	พุละเดชะเทียมมาร

ขอไทยผจญพุิชิตตะผลาญ		 	 	อริแม้นมุนินทร

(กราบู	๑	หน)
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บทปลงสังขาร

มนุษย์เราเอ๋ย	 	 	 	 	เกิดมาท�าไม	 	 	 	 	 	นิพุพุานมีสุข		 	 	 	 	อยู่ใยมิไป็	

ตัณหาหน่วงหนัก			 	หน่วงชักหน่วงไว้			 	ฉันไป็มิได้		 	 	 	 	 	 	ตัณหาผูกพุัน	

ห่วงนั�นพุันผูก			 	 	 	ห่วงลูกห่วงหลาน			 	ห่วงทรพัุย์สนิศัฤงคัาร			จงสละเสียเถิด	

จะได้ไป็นิพุพุาน		 	 	ข้ามพุ้นภพุสาม			 	 	ยามหนุ่มสาวน้อย		 	หน้าตาแช่มช้อย	

งามแล้วทกุป็ระการ	 	แก่เฒ่าหนังยาน		 	 	แต่ล้วนเคัรื�องเหม็น	 	เอ็นใหญ่เก้าร้อย	

เอ็นน้อยเก้าพุัน			 	 	มันมาท�าเข็ญใจ			 	 	ให้ร้อนให้เย็น			 	 	 	เมื�อยขบูทั�งตัว

ขนคัิ�วก็ขาว			 	 	 	 	นัยน์ตาก็มัว	 	 	 	 	 	เส้นผมบูนหัว		 	 	 	 	ด�าแล้วกลับูหงอก

หน้าตาเว้าวอก			 	 	ดูน่าบูัดสี			 	 	 	 	 	 	จะลุกก็โอย		 	 	 	 	 	จะนั�งก็โอย

เหมือนดอกไม้โรย		 	ไม่มีเกสร		 	 	 	 	 	 	จะเข้าที�นอน		 	 	 	 	พุ่งสอนภาวนา

พุระอนิจจัง			 	 	 	 	พุระอนัตตา			 	 	 	 	เราท่านเกิดมา		 	 	 	รังแต่จะตาย

ผู้ดีเข็ญใจ			 	 	 	 	 	ก็ตายเหมือนกัน		 	 	เงินทองทั�งนั�น		 	 	 	มิติดตัวไป็

ตายไป็เป็็นผี		 	 	 	 	ลูกเมียผัวรัก			 	 	 	 	เขาชักหน้าหนี		 	 	 	เขาเหม็นซึ่ากผี

เป็้่อยเน่าพุุพุอง			 	 	หมู่ญาติพุี�น้อง			 	 	 	เขาหามเอาไป็		 	 	 	เขาวางลงไว้

เขานั�งร้องไห้		 	 	 	 	แล้วกลับูคัืนมา			 	 	อยู่แต่ผู้เดียว		 	 	 	 	ป็่าไม้ชายเขียว

เหลียวไม่เห็นใคัร			 	เห็นแต่ฝูงแร้ง			 	 	 	เห็นแต่ฝูงกา		 	 	 	 	เห็นแต่ฝูงหมา

ยื�อแย่งกันกิน	 	 	 	 	ดูน่าสมเพุช			 	 	 	 	กระดูกเราเอ๋ย		 	 	 	เรี�ยรายแผ่นดิน

แร้งกาหมากิน		 	 	 	เอาเป็็นอาหาร		 	 	 	เที�ยงคัืนสงัด		 	 	 	 	ตื�นข่�นมินาน

ไม่เห็นลูกหลาน			 	 	พุี�น้องเผ่าพุันธุ์		 	 	 	เห็นแต่นกเคั้า			 	 	 	จับูเจ่าเรียงกัน

เห็นแต่นกแสก			 	 	ร้องแรกแหกขวัญ		 	เห็นแต่ฝูงผี		 	 	 	 	 	ร้องไห้หากัน

มนุษย์เราเอ๋ย			 	 	 	อย่าหลงนักเลย			 	 	ไม่มีแก่นสาร		 	 	 	 	อุตส่าห์ท�าบูุญ

คั��าจุนเอาไว้			 	 	 	 	จะได้ไป็สวรรคั์			 	 	จะได้ทนัพุระพุทุธเจ้า		จะได้เข้านิพุพุาน	

อะหัง	วันทามิ	สัพุพุะโส

อะหัง	วันทามิ	นิพุพุานะป็ัจจะโย	โหตุ	ฯ
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บทกรวดน�้าภาษาไทยโบราณ

บูุญนี�ที�ท�า	 	 	 	 	 	 	ขอเป็็นข้าวน��า	 	 	 	 	เคัรื�องทิพุย์นานา
เป็็นวิมานทอง	 	 	 	 	เรืองรองโสภา	 	 	 	 	กับูทั�งนางฟิ้า
พุันหน่�งบูริวาร	 	 	 	 	เคัรื�องทิพุย์คัรั�งนี�		 	 	ส่งถ่งชนนี
บูิดาอย่านาน		 	 	 	 	ถ่งญาติทุกหมู่	 	 	 	 	คัรูบูาอาจารย์
พุ้นทุกข์อย่านาน	 	 	 	ได้วิมานทอง				 	 	 	ฝูงเป็รตทั�งหลาย
นรกอสุรกาย		 	 	 	 	หมู่สัตว์ทั�งผอง		 	 	 	เต่า	ป็ลา	ป็ู	หอย
กุ้งน้อยเนืองนอง	 	 	 	จงตั�งใจป็อง		 	 	 	 	รับูเอาส่วนบูุญ
สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่		 	 	ตัวเรานี�ไซึ่ร้	 	 	 	 	 	ได้กระท�าทารุณ
ด้วยกายน��าใจ	 	 	 	 	ฝากไว้เป็็นทุน	 	 	 	 	รับูเอาส่วนบูุญ
อย่าเป็็นเวรกรรม			 	 	อินทราเทวา		 	 	 	 	อีกทั�งพุรหมา
ท้าวเวสสุวรรณ		 	 	 	พุระภูมิเจ้าที�	 	 	 	 	พุระอาทติย์พุระจนัทร์
พุระอังคัารพุุทธัญ		 	 	พุฤหัสบูดี			 	 	 	 	 	พุระศัุกร์พุระเสาร์
เทพุเจ้าทั�งหลาย	 	 	 	สิบูสองราศัี	 	 	 	 	 	พุระยมพุระกาฬ
จตุโลกบูาลทั�งสี�		 	 	 	คัรุฑานาคัี	 	 	 	 	 	กินรีกินนรา
เทพุเจ้าทั�งหลาย	 	 	 	ทั�งหญิงทั�งชาย		 	 	 	จงอนุโมทนา
รับูเอากุศัล		 	 	 	 	 	ผลบูุญนี�หนา	 	 	 	 	ทั�งพุสุธาคังคัาวารี
ชื�อว่าเข็ญใจ	 	 	 	 	 	ขอจงอย่าได้		 	 	 	 	ไป็บูังเกิดมี
คัวามยากอย่าได้เห็น		 	ขอให้เป็็นเศัรษฐี	 	 	 	คัฤหบูดี	มนตรีพุระยา
คันพุาลอย่าได้พุบู		 	 	ขอให้ป็ระสบู	 	 	 	 	คันมีป็ัญญา
เดชะกุศัล	 	 	 	 	 	 	ได้พุ้นอสุรา	 	 	 	 	 	ขอให้ตัวข้า
พุบูพุระศัรีอาริย์				 	 	ได้ฟิังคั�าสอน	 	 	 	 	จิตใจโอนอ่อน
ส�าเร็จอย่านาน	 	 	 	 	ลุถ่งเมืองแก้ว	 	 	 	 	กล่าวคัือนิพุพุาน
ดับูชาติสังขาร	 	 	 	 	จากโลกโลกีย์	 	 	 	 	ก็ข้าเทอญ	ฯ



บทสวดมนต
ท�าวัตรพระ

์
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บทท�าวัตรพระ
(ใช้สวดในวันพุระป็าฏิโมกข์)

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ ฯ

(ยืนป็ระนมมือ	กล่าวว่า)

อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, 

มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง 

มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ

(กราบู	๑	หน)

(นั�งคัุกเข่าป็ระนมมือ	กล่าวว่า)

สัพพงั อะปะราธงั ขะมะถะ เม ภนัเต, อุกาสะ ทะวารตัตะเยนะ 

กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต ฯ

(กราบู	๑	หน	แล้วยืนป็ระนมมือ	กล่าวว่า)

วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, 

มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง 

มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ

(กราบู	๑	หน)
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ปุพพะภาคะนะมะการะ

หันทะ	มะยัง	พุุทธัสสะ	ภะคัะวะโต	ป็ุพุพุะภาคัะนะมะการัง	กะโรมะ	เส.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล มารัง สะเสนัง สุชิตัง วิเชยยะ 

สัมโพธิมาคัจฉิ อะนันตะญาโณ โลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง 

เย จะ พุทธา อะตีตา จะ เย จะ พุทธา อะนาคะตา ปัจจุปปันนา จะ 

เย พุทธา อะหัง วันทามิ สัพพะทา

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ- 

สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา  

เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ นัตถิ เม                   

สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 

โหตุ เม ชะยะมังคะลัง อุตตะมังเคนะ วันเทหัง ปาทะปังสุง  

วะรุตตะมัง พุทเธ โย ขะลิโต โทโส พุทโธ ขะมะตุ ตัง มะมัง

(กราบู	๑	หน)

อัฏฐังคิโก อะริยะปะโถ ชะนานัง โมกขัปปะเวสายะ อุชู จะ                  

มัคโค ธัมโม อะยัง สันติกะโร ปะณีโต นิยยานิโก ตัง ปะณะมามิ      

ธมัมงั เย จะ ธมัมา อะตตีา จะ เย จะ ธมัมา อะนาคะตา ปัจจปุปันนา 

จะ เย ธัมมา อะหัง วันทามิ สัพพะทา
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ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก 

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ นัตถิ เม                      

สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ               

โหตุ เม ชะยะมังคะลัง อุตตะมังเคนะ วันเทหัง ธัมมัญจะ ทุวิธัง              

วะรัง ธัมเม โย ขะลิโต โทโส ธัมโม ขะมะตุ ตัง มะมัง

(กราบู	๑	หน)

สังโฆ วิสุทโธ วะระทักขิเณยโย สันตินท๎ริโย สัพพะมะลัปปะหีโน                 

คุเณหิ เนเกหิ สะมิทธิปัตโต อะนาสะโว ตัง ปะณะมามิ สังฆัง เย              

จะ สังฆา อะตีตา จะ เย จะ สังฆา อะนาคะตา ปัจจุปปันนา จะ เย 

สังฆา อะหัง วันทามิ สัพพะทา

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน                           

ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ ญายะปะฏปินัโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ               

ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

สงัฆงั ชวีติงั ยาวะนพิพานงั สะระณงั คจัฉาม ินตัถ ิเม สะระณงั 

อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม  

ชะยะมังคะลัง อุตตะมังเคนะ วันเทหัง สังฆัญจะ ทุวิธุตตะมัง สังเฆ 

โย ขะลิโต โทโส สังโฆ ขะมะตุ ตัง มะมัง ฯ

(กราบู	๑	หน)
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บทนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ 

(น�า)		 หันทะ	มะยัง	สะระภัญเญนะ	พุุทธะมังคัะละคัาถาโย	

	 	 ภะณามะ	เส	ฯ

(รับู)  สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ    นิสินโน เจวะ มัชฌิเม

  โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ  อาคะเณยเย จะ กัสสะโป

  สารีปุตโต จะ ทักขิเณ     หะระติเย อุปาลี จะ

  ปัจฉิเมปิ จะ อานันโท     พายัพเพ จะ คะวัมปะติ

  โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร    อิสาเณปิ จะ ราหุโล

  อิเม โข มังคะลา พุทธา    สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา

  วันทิตา เต จะ อัม๎เหหิ     สักกาเรหิ จะ ปูชิตา

  เอเตสัง อานุภาเวนะ     สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน ฯ

       อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

       นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง

       ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง

       ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ

พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า 

(ศัักดิ์สิทธิ์คัรอบูจักรวาล)

อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ

อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ฯ
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สีลุทเทสะปาฐะ

ภาสิตะมิทัง เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา 

สัมมาสัมพุทเธนะ สัมปันนะสีลา ภิกขะเว วิหะระถะ สัมปันนะปาฏิ-

โมกขา ปาฏิโมกขะสงัวะระสงัวตุา วหิะระถะ อาจาระโคจะระสัมปันนา 

อะณุมัตเตสุ  วัชเชสุ  ภะยะทัสสาวี  สะมาทายะ สิกขะถะ  

สิกขาปะเทสูติ ฯ ตัส๎มาติหัมเหหิ สิกขิตัพพัง สัมปันนะสีลา  

วิหะริสสามะ สัมปันนะปาฏิโมกขา ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา  

วิหะริสสามะ อาจาระโคจะระสัมปันนา อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ  

ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขิสสามะ สิกขาปะเทสูติ ฯ เอวัญหิ โน 

สิกขิตัพพัง ฯ

ตายะนะคาถา

ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ    กาเม ปะนูทะ พ๎ราห๎มะณะ

นัปปะหายะ มุนิ กาเม     เนกัตตะมุปะปัชชะติ

กะยิรา เจ กะยิราเถนัง    ทัฬ๎หะเมนัง ปะรักกะเม

สิถิโล หิ ปะริพพาโช     ภิยโย อากิระเต ระชัง

อะกะตัง ทุกกะฏัง เสยโย   ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง

กะตัญจะ สุกะตัง เสยโย    ยัง กัต๎วา นานุตัปปะติ

กุโส ยะถา ทุคคะหิโต     หัตถะเมวานุกันตะติ

สามัญญัง ทุปปะรามัตถัง   นิระยายูปะกัฑฒะติ

ยังกิญจิ สิถิลัง กัมมัง     สังกิลิฏฐัญจะ ยัง วะตัง

สังกัสสะรัง พ๎รัห๎มะจะริยัง   นะ ตัง โหติ มะหัปผะลันติ ฯ
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สามเณรสิกขา

บทขัดที่ ๑
สัมพุทโธ โลเก อุปปันโน    มะหาการุณิโก มุนิ
ธัมมะจักกัง ปะวัตเตต๎วา    โลเก อัปปะฏิวัตติยัง
โลกัสสะ สังคะหัง กาตุง    จะริต๎วา โลกะจาริกัง
ติวิธัง โลเก สัทธัมมัง      สัมมะเทวะ ปะวัตติยัง
อะนุปุพเพนะ สาวัตถิง     ปัต๎วา เชตะวะเน วะสัง
สามะเณรานัง นิสสายะ    จิตตัง กะถานุสิกขิตุง
อะนุญญาสิ ทะสะ สิกขา    สามะเณเรหิ สิกขิตุง
สามะเณรานัง ทะสังคัง     สิกขาปะทัง ภะณามะ เส ฯ

บทสวดที่ ๑
(สิกขาบูท	๑๐)

อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, สามะเณรานัง ทะสะ สิกขาปะทานิ, 
เตส ุจะ สามะเณเรหิ สิกขิตุง, ปาณาติปาตา เวระมะณี, อะทินนาทานา                  
เวระมะณี, อะพ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี, มุสาวาทา เวระมะณี, 
สรุาเมระยะมัชชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี, วกิาละโภชะนา เวระมะณี, 
นจัจะคตีะวาทติะวสิกูะทสัสะนา เวระมะณ,ี มาลาคนัธะวเิลปะนะธาระณะ-         
มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี, อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา                  
เวระมะณี, ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณีติ ฯ

บทขัดที่ ๒
เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ   สัก๎ยะปุตโต ปะนันทะสะ
สามะเณโร กัณฏะโก นามะ   กัณฏะกิง ภิกขุณิง ทุสิ
ญัต๎วา ตะมัตถัง ภะคะวา    ภิกขูนัญเญวะ สันติกา
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อะนุญญาสิ โข นาเสตุง    สามะเณรัง ทะสังคิกัง
สามะเณรานัง นาสะนะ    การะณังคัง ภะณามะ เส ฯ

บทสวดที่ ๒
(นาสะนังคัะ	๑๐)

อะนญุญาส ิโข ภะคะวา, ทะสะห ิองัเคห ิสะมันนาคะตัง สามะเณรัง  
นาเสตุง, กะตะเมหิ ทะสะหิ, ปาณาติปาตี โหติ, อะทินนาทายี โหติ, 
อะพ๎รัห๎มะจารี โหติ, มุสาวาที โหติ, มัชชะปายี โหติ, พุทธัสสะ                         
อะวัณณัง ภาสะติ, ธัมมัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ, สังฆัสสะ อะวัณณัง   
ภาสะติ, มิจฉาทิฏฐิโก โหติ, ภิกขุณี ทูสะโก โหติ, อะนุญญาสิ โข                    
ภะคะวา, อเิมห ิทะสะห ิอังเคห ิสะมันนาคะตงั สามะเณรงั นาเสตนุต ิฯ

บทขัดที่ ๓
เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ   สามะเณรา อะคาระวา
ภิกขูสุ อัปปะติสสา เจ-      วะ อะสะภาคะวุตติกา
ญัต๎วา ตะมัตถัง ภะคะวา    ภิกขูนัญเญวะ สันติกา
อะนุญญาสิ ทัณฑะกัมมัง    กาตุง ปัญจังคิกัสสะ จะ
สามะเณรานัง ทัณฑะกัมมะ   การะณังคัง ภะณามะ เส ฯ

บทสวดที่ ๓
(ทัณฑกรรม	๕)

อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, ปัญจะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัสสะ  
สามะเณรัสสะ ทัณฑะกัมมัง กาตุง, กะตะเมหิ ปัญจะหิ, ภิกขูนัง  
อะลาภายะ ปะริสักกะติ, ภิกขูนัง อะนัตถายะ ปะริสักกะติ, ภิกขูนัง  
อะนาวาสายะ ปะริสักกะติ, ภิกขู อักโกสะติ ปะริภาสะติ, ภิกขู  
ภิกขูหิ เภเทติ, อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, อิเมหิ ปัญจะหิ อังเคหิ 

สะมันนาคะตัสสะ สามะเณรัสสะ ทัณฑะกัมมัง กาตุนติ ฯ



ภาควินัยกรรม

พิธีกรรม
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บทนมัสการพระรัตนตรัย

    อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

    พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ
(กราบู)

    ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

    ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ
(กราบู)

    สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

    สังฆัง นะมามิ ฯ
(กราบู)

ค�าอาราธนาศีล ๕, ศีล ๘, ศีลอุโบสถ 

       มะยัง* ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ 

     ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ*

      ทุติยัมปิ มะยัง* ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ

     ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ*

    ตะติยัมปิ มะยัง* ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ

     ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ* ฯ

*	 ถ้าว่าคันเดียว	เป็ลี�ยน	มะยัง	เป็็น	อะหัง		และเป็ลี�ยน	ยาจามะ	เป็็น	ยาจามิิ

	 ถ้าอาราธนาศัีล	๘	เป็ลี�ยน	ปัญจะ		เป็็น	อัฏฐะ

	 ถ้าอาราธนาศัีลอุโบูสถเป็ลี�ยน	ปัญจะ สีลานิ		เป็็น	อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง
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คำรับไตรสรณคมน์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
(กล่าว	๓	หน)

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ

	 	 (พุระสงฆ์์ว่า)    ติสะระณะคะมะณัง นิฏฐิตัง 

	 	 (รับูพุร้อมกันว่า)			 อามะ ภันเต

คำสมาทานศีล ๕

๑.  ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๒.  อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๓.  กาเมสุมิจฉาจารา* เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๔.  มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๕.  สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณ ีสกิขาปะทงั สะมาทยิามิ

*	 ถ้าศัีล	๘	และศัีลอุโบูสถ	ให้เป็ลี�ยนข้อ	๓. กาเมสุมิจฉาจารา		เป็็น	อะพ๎รัห๎มะจะริยา 
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(สรุป็ศัีล	๕)	อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ

สีเลนะ สุคะติง ยันติ, (รับูว่า	สาธุ) สีเลนะ โภคะสัมปะทา, (รับูว่า	สาธุ)

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย ฯ (รับูว่า	สาธุ)

จบูการรับูศัีล	๕

ศัีล	๘	และศัีลอุโบูสถ	กล่าวต่อไป็ว่า

๖.  วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๗.  นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา 

   มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ มณัฑะนะวภิสูะนฏัฐานา 

   เวระมะณ ีสกิขาปะทงั สะมาทยิามิ

๘.  อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา

   เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
	 (ศัีล	๘	กล่าวสรุป็เหมือนศัีล	๕	ข้างบูน	และเป็ลี�ยน	ปัญจะ	เป็็น	อัฏฐะ)

จบูการรับูศัีล	๘

ศัีลอุโบูสถ	กล่าวตามต่อไป็ทีละตอน	ว่า

   อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง, 

อมิญัจะ รตัตงิ อมิญัจะ ทวิะสงั, สมัมะเทวะ อะภิรกัขิตงุ สะมาทิยาม ิฯ

   อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อุโปสะถะสีละวะเสนะมะนะ-     

สิกะริต๎วา สาธุกงั กตัว๎า อปัปะมาเทนะ รกัขติพัพาน ิ(รบัูว่า	อามะ	ภนัเต) 

สีเลนะ สุคะติง ยันติ, (รับูว่า	สาธุ) สีเลนะ โภคะสัมปะทา, (รับูว่า	สาธุ)

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย ฯ (รับูว่า	สาธุ)

จบูการรับูศัีลอุโบูสถ
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พิธีขอกรรมฐาน
(ส�าหรับูโยคัีผู้ป็ฏิิบูัติธรรม)

๑. คำขอขมาพระรัตนตรัย

    ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ท๎วาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง          

อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต อาจะริเย ปะมาเทนะ ท๎วาระตะเยนะ 

กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต ฯ
    กรรมชั�วอันใดที�เป็็นบูาป็อกุศัล	 อันข้าพุเจ้าได้ป็ระมาทพุลาดพุลั�ง

ล่วงเกินในคุัณพุระพุุทธเจ้า	 พุระธรรม	 พุระสงฆ์์	 ในคัรูบูาอาจารย	์ 

ด้วยกาย	 วาจา	 ใจ	 ทั�งต่อหน้าและลับูหลัง	 จำได้หรือจำไม่ได้ก็ดี	 

ทั�งที�มีเจตนาหรือหาเจตนามิได้	 ขอให้ท่านจงลุโทษ	 โป็รดอโหสิกรรม 

ให้แก่ข้าพุเจ้า	เพุื�อไม่ให้เป็็นบูาป็	เป็็นเวร	เป็็นกรรมแก่กันต่อไป็	ฯ

    พุระกล่าวว่า	 	อะหัง โว ขะมามิ ตุมเหหิปิ เม ขะมิตัพพัง ฯ

  	 	โยคัี	รับูว่า	 	 	ขะมามะ ภันเต ฯ

๒. คำสมาทานศีล ๘

    มะยัง* ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ*

ทุติยัมปิ มะยัง* ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ*

ตะติยัมปิ มะยัง* ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ*

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
(กล่าว	๓	หน)

*	 ถ้าโยคัีฯ	ว่าคันเดียว	ให้เป็ลี�ยน	มะยัง		เป็็น	อะหัง		และเป็ลี�ยน	ยาจามะ		เป็็น	ยาจามิ
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พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมป ิ พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมป ิ ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมป ิ พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมป ิ ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ ฯ

	 	 พุระกล่าวว่า	 ติสะระณะคะมะณัง ปะริปุณณัง ฯ

	 	 โยคัีรับูว่า		 	 อามะ ภันเต ฯ

๑.  ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
	 ข้าพุเจ้าขอสมาทานสิกขาบูท

	 คัือเว้นจากการฆ์่าสัตว์ด้วยตนเอง	และใช้ให้คันอื�นฆ์่า

๒.  อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
	 ข้าพุเจ้าขอสมาทานสิกขาบูท		

	 คัือเว้นจากการลักทรัพุย์ด้วยตนเอง	และใช้ให้คันอื�นลัก

๓.  อะพ๎รัห๎มะจริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
	 ข้าพุเจ้าขอสมาทานสิกขาบูท

	 คัือเว้นจากการป็ระพุฤติผิดพุรหมจรรย์คัือร่วมป็ระเวณี
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๔.  มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
	 ข้าพุเจ้าขอสมาทานสิกขาบูท	คัือเว้นจากการพุูดเท็จ

๕.  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง 
 สะมาทิยามิ
	 ข้าพุเจ้าขอสมาทานสิกขาบูท		

	 คัือเว้นจากการดื�มน�ำเมา	และสิ�งเสพุติดทุกชนิด

๖.  วิกาละโภชนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 ข้าพุเจ้าขอสมาทานสิกขาบูท

	 คัือเว้นจากการบูริโภคัอาหารในเวลาวิกาล

๗.  นัจจะคีตาวาทิตะวิสูกะทัสสะนา
 มาลาคันธะวิเลปะนะ ธาระนะ มัณฑะนะ วิภูสะณัฏฐานา
 เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
	 ข้าพุเจ้าขอสมาทานสิกขาบูท

	 คัือเว้นจากการฟิ้อนรำขับูร้อง	ป็ระโคัมดนตรี	ดูการละเล่นต่าง	ๆ	 

	 ตลอดจนลูบูไล้ทักทรงป็ระดับูตบูแต่งร่างกาย	ด้วยเคัรื�องหอม	 

	 เคัรื�องย้อม	เคัรื�องทาทุกชนิด

๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณ ีสกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
	 ข้าพุเจ้าขอสมาทานสิกขาบูท	

	 คัอืเว้นจากการนอนบูนที�นอนอนัสงูใหญ่ภายในยดัด้วยนุน่และสำลี

พุระกล่าวว่า		 อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ ฯ
โยคัีรับูว่า		 	 อามะ ภันเต ฯ
พุระกล่าวว่า		 สีเลนะ สุคะติง ยันติ	(รับูว่า	สาธุ)

     สีเลนะ โภคสัมปะทา	(รับูว่า	สาธุ)

     สเีลนะ นิพพตุงิ ยันต ิตสัม๎า สีลงั วโิสธะเย ฯ	(รับูว่า	สาธ)ุ
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๓. ค�าสมาทานกรรมฐาน

อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิ
ข้าแต่สมเด็จพุระผู้มีพุระภาคัเจ้า	 ข้าพุระองคั์ขอมอบูกายถวายชีวิต 
ต่อพุระรัตนตรัย	คัือ	พุระพุุทธ	พุระธรรม	พุระสงฆ์์

อิมาหัง อาจะริยะ อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิ
ข้าแต่พุระอาจารย์ผู้เจริญ	 ข้าพุเจ้าขอมอบูกายถวายตัว	 ต่อพุระอาจารย์	
เพุื�อเจริญวิป็ัสสนากรรมฐาน

นิพพานัสสะ เม ภันเต สัจฉิกะระณัตถายะ กัมมัฏฐานัง เทหิ
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ	 ขอท่านจงให้ซ่ึ่�งกรรมฐานแก่ข้าพุเจ้า	 เพืุ�อทำให้แจ้ง													
ซึ่่�งมรรคั	ผล	นิพุพุาน

เยเนวะ ยนัติ นพิพานงั พทุธา เตสญัจะ สาวะกา เอกายะเนนะ 
มัคเคนะ สะติปัฏฐานะสัญญินา
พุระพุุทธเจ้าและเหล่าอริยะสาวก	ได้ดำเนินไป็สู่พุระนิพุพุาน	ด้วยหนทาง
เส้นนี�	 อันเป็็นทางสายเอก	 ซึ่่�งนักป็ราชญ์ราชบูัณฑิตทั�งหลาย	 รู้ทั�วกัน 
แล้วว่า	 ได้แก่สติป็ัฏฐาน	 ๔	 ข้าพุเจ้าขอตั�งสัจจะอธิษฐาน	 ป็ฏิญาณตน 
ต่อพุระรัตนตรัย	และต่อคัรูบูาอาจารย์ว่า	ตั�งแต่นี�ต่อไป็	ข้าพุเจ้าจะตั�งอก 
ตั�งใจป็ระพุฤติป็ฏิบูัติจริง	ๆ 	เท่าที�ตนสามารถ	เท่าที�ตนมีโอกาส	จะป็ฏิบูัติ
ได้	เพุื�อให้ได้บูรรลุมรรคัผล	นิพุพุาน	ในป็ัจจุบูันด้วยเทอญ

อัทธุวัง เม ชีวิตัง ธุวัง เม มะระณัง อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง  
มะระณะปะรโิยสานงั เม ชวีติงั ชวีติะ เมวะ อะนยิะตงั มะระณงั นยิะตงั
ชีวิตของเราเป็็นของไม่ยั�งยืน	คัวามตายเป็็นของยั�งยืน	 เราจะต้องตายแน่
เพุราะว่าชีวิตของเรามีคัวามตายเป็็นที�สุด	 ชีวิตเป็็นของไม่แน่นอนแท้					
เป็็นโชคัอันดี	 เป็็นลาภอันป็ระเสริฐ	 ที�เราได้มาป็ฏิบูัติวิปั็สสนากรรมฐาน	
ไม่เสียทีที�ได้เกิดมาเป็็นมนุษย์พุบูพุระพุุทธศัาสนา
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อะหัง สุขิโต โหมิ นิททุกโข โหมิ อะเวโร โหมิ อัพ๎ยาปัชโฌ            

โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพุเจ้ามีคัวามสุข	 ป็ราศัจากคัวามทุกข์	 ไม่มีเวร	 ไม่มีภัย	 ไม่มี 

คัวามเบีูยดเบีูยนซึ่่�งกันและกัน	 ไม่มีคัวามล�าบูาก	 ไม่มีคัวามเดือดร้อน	 

ขอให้มีคัวามสุข	รักษาตนอยู่เถิด

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา โหนตุ อะเวรา โหนตุ  

อะนีฆา โหนตุ สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้สัตว์ทั�งหลายทุกตัวตน	 จงเป็็นผู้มีคัวามสุข	 ป็ราศัจากคัวามทุกข์																

ไม่มีเวร	 ไม่มีภัย	 ไม่มีคัวามเบีูยดเบีูยนซึ่่�งกันและกัน	 ไม่มีคัวามลำบูาก																				

ไม่มีคัวามเดือดร้อน	ขอให้มีคัวามสุข	รักษาตนอยู่เถิด

อิมายะ ธัมมานุธัมมะปะฏิปัตติยา ระตะนัตตะยัง ปูเชมิ ฯ
ข้าพุเจ้าขอบููชาพุระรัตนตรัย	 ด้วยการป็ฏิบูัติธรรมสมคัวรแก่ธรรมนี�																

และด้วยสัจจะวาจาที�ได้กล่าวอ้างมานี�	 ขอให้ข้าพุเจ้าได้ส�าเร็จผล																										

สมคัวามป็รารถนา	ในเวลาอันไม่ช้าด้วยเทอญ	ฯ

ค�าอุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบูุญนี�	จงส�าเร็จแก่มารดาบูิดาของข้าพุเจ้า

ขอให้มารดาบูิดาของข้าพุเจ้า	จงมีคัวามสุข

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบูุญนี�	จงส�าเร็จแก่ญาติทั�งหลายของข้าพุเจ้า

ขอให้ญาติทั�งหลายของข้าพุเจ้า	จงมีคัวามสุข
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อทิงั เม ครุปัูชฌายาจะรยิานงั โหนต ุสุขติา โหนต ุครุปัูชฌายาจรยิา
ขอส่วนบูุญนี�	จงส�าเร็จแก่คัรูอุป็ัชฌาย์อาจารย์ของข้าพุเจ้า

ขอให้คัรูอุป็ัชฌาย์อาจารย์ของข้าพุเจ้า	จงมีคัวามสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบูุญนี�	จงส�าเร็จแก่เทวดาทั�งหลายทั�งป็วง

ขอให้เทวดาทั�งหลายทั�งป็วง	จงมีคัวามสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบูุญนี�	จงส�าเร็จแก่เป็รตทั�งหลายทั�งป็วง

ขอให้เป็รตทั�งหลายทั�งป็วง	จงมีคัวามสุข
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบูุญนี�	จงส�าเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั�งหลายทั�งป็วง

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั�งหลายทั�งป็วง	จงมีคัวามสุข
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบูุญนี�	จงส�าเร็จแก่สัตว์ทั�งหลายทั�งป็วง

ขอให้สัตว์ทั�งหลายทั�งป็วง	จงมีคัวามสุขทั�วหน้ากันเถิด

อิทัง เม ปุญญะผะลัง มะหาราชัสสะ สะราชินียา โหตุ สุขิโต โหตุ

อะโรโค โหตุ ทีฆายุโก โหตุ มะหาราโชสะราชินี ฯ
ขอผลบูุญนี�	 จงส�าเร็จแด่พุระบูาทสมเด็จพุระเจ้าอยู ่หัวฯ	 และ

สมเด็จพุระนางเจ้าพุระบูรมราชินี	 ตลอดทั�งพุระบูรมราชานุวงศ์ั

ทกุพุระองค์ั	จงทรงพุระเกษมสำราญ	ป็ราศัจากโรคัาพุยาธิแผว้พุาน

มีพุระชนมายุยิ�งยืนนาน	ชั�วนิรันดร์เทอญ	ฯ
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ค�าลาศีล ๘

        อิมานิ มะยัง ภันเต อัฏฐะสีลานิ ปัจจักขามะ

     ทุติยัมปิ อิมานิ มะยัง ภันเต อัฏฐะสีลานิ ปัจจักขามะ

    ตะติยัมปิ อิมานิ มะยัง ภันเต อัฏฐะสีลานิ ปัจจักขามะ ฯ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั�งหลาย	ข้าพุเจ้าทั�งหลาย

ขอบูอกคัืนลาศัีลทั�ง	๘	ข้อเหล่านี�

ค�าอาราธนาพระปริตร

วิปัตติปะฏิพาหายะ     สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะ ทุกขะ วินาสายะ   ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ     สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะ ภะยะ วินาสายะ   ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ     สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะ โรคะ วินาสายะ    ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง ฯ

ค�าอาราธนาธรรม

      พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ

      กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ

      สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา

      เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง ฯ



วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  |  227

ค�าถวายข้าวพระพุทธ

อิมัง สูปะพ๎ยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง

อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ
ข้าพุเจ้า	ขอบููชาด้วยโภชนะข้าวสาลี

พุร้อมด้วยแกงกับูและน��า	อันป็ระเสริฐนี�	แด่พุระพุุทธเจ้า	ฯ

ค�าลาข้าวพระพุทธ

เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ฯ
ข้าพุเจ้าขอคัืนเศัษอันเป็็นมงคัลนี�	ฯ

ค�าถวายสังฆทานสามัญ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ 

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ  

สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ                  

สุขายะ ฯ
ข้าแต่พุระสงฆ์์ผู้เจริญ	ข้าพุเจ้าทั�งหลาย	ขอน้อมถวาย	ซึ่่�งภัตตาหาร		

พุรอ้มทั�งของอนัเป็น็บูรวิารทั�งหลายเหลา่นี�	แกพุ่ระภกิษสุงฆ์	์ขอพุระภกิษุ

สงฆ์์	 จงรับูซึ่่�งภัตตาหาร	 พุร้อมทั�งของอันเป็็นบูริวารทั�งหลายเหล่านี�		 

ของข้าพุเจ้าทั�งหลาย	 เพุื�อป็ระโยชน์และคัวามสุข	 แก่ข้าพุเจ้าทั�งหลาย	 

ตลอดกาลนาน	เทอญ	ฯ
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ค�าถวายสังฆทานอุทิศ

อมิาน ิมะยัง ภนัเต มะตะกะภัตตาน ิสะปะริวาราน ิภกิขสุงัฆสัสะ  

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะตะกะภัตตานิ                 

สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ 

ญาตะกานัง กาละกะตานัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ 
ข้าแต่พุระสงฆ์์ผู้เจริญ	ข้าพุเจ้าทั�งหลาย	ขอน้อมถวายซึ่่�งภัตตาหาร

เพุื�อผู ้ล ่วงลับูไป็แล้ว	 พุร้อมทั�งของอันเป็็นบูริวารทั�งหลายเหล่านี� 

แก่พุระภกิษสุงฆ์์	ขอพุระภกิษสุงฆ์์	จงรบัูซึ่่�งภตัตาหาร	เพุื�อผูล่้วงลบัูไป็แล้ว	

พุร้อมทั�งของอันเป็็นบูริวารทั�งหลายเหล่านี�	 ของข้าพุเจ้าทั�งหลาย																

เพุื�อป็ระโยชน์และคัวามสขุ	 แก่ข้าพุเจ้าทั�งหลายด้วย	และแก่ญาตทิั�งหลาย							

ผู้ล่วงลับูไป็แล้ว	มีมารดาบูิดาเป็็นต้นด้วย	ตลอดกาลนาน	เทอญ	ฯ

ค�าถวายไตรจีวร

อิมานิ มะยัง ภันเต ติจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ 
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ติจีวะรานิ  
สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พุระสงฆ์์ผู้เจริญ	 ข้าพุเจ้าทั�งหลาย	 ขอน้อมถวาย	 ผ้าไตรจีวร	

กับูทั�งบูริวารทั�งหลายเหล่านี�	 แก่พุระภิกษุสงฆ์์	 ขอพุระภิกษุสงฆ์์	 จงรับู 

ผ้าไตรจีวร	 กับูทั�งบูริวารทั�งหลายเหล่านี� 	 ของข้าพุเจ้าทั� งหลาย 

เพุื�อป็ระโยชน์และคัวามสุข	แก่ข้าพุเจ้าทั�งหลาย	ตลอดกาลนาน	เทอญ	ฯ



วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  |  229

คำถวายพระพุทธรูป

ยคัเฆ ภนัเต สงัโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภนัเต อมิงั พทุธะปะฏิมงั   
พุทธะสาสะนิกานัง พุทธานุสสะติยา อุปปาทะนัตถายะ เจวะ                       
อะภิวาทะนัตถายะ จะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต                    
อะยัง พุทธะปะฏิมายะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ                      
มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ                 
สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พุระสงฆ์์ผู้เจริญ	 ขอพุระสงฆ์์จงโป็รดทราบู	 ข้าพุเจ้าทั�งหลาย	

ขอน้อมถวายพุระพุุทธป็ฏิมานี�	 แก่พุระสงฆ์์	 เพุื�อป็ระโยชน์แก่การเกิด															

พุุทธานุสสติ	และเพุื�อป็ระโยชน์เป็็นเคัรื�องกราบูไหว้	ของพุุทธศัาสนิกชน	

ทั�งหลาย	 ขออานิสงส์แห่งการถวายพุระพุุทธป็ฏิมานี�	 ของข้าพุเจ้า 

ทั�งหลาย	 จงเป็็นไป็เพุื�อป็ระโยชน์และคัวามสุข	 แก่ข้าพุเจ้าทั�งหลายด้วย	

และแก่ปิ็ยชนทั�งหลาย	มมีารดาบูดิาเป็็นต้นด้วย	ตลอดกาลนาน	เทอญ	ฯ

ค�าถวายเสนาสนะและอุปกรณ์ทุกชนิด

อิมานิ มะยัง ภันเต เสนาสะนานิ สะปะริวารานิ จาตุททิสัสสะ 

ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ วะลัญชะนัตถายะ อิมัส๎มิง  

อาวาเส นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ เสนาสะนานิ  

สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ 

ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
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ข้าแต่พุระสงฆ์์ผู้เจริญ	 ข้าพุเจ้าทั�งหลาย	 ขอน้อมถวาย	 เสนาสนะ

พุรอ้มกบัูบูรวิารทั�งหลายเหลา่นี�ไวใ้นอาวาสนี�	เพุื�อป็ระโยชนแ์กก่ารใชส้อย 

ของพุระภิกษุสงฆ์์ ผู้มาจากทิศัทั� งสี� 	 ทั� งที� มาแล้วและยั งมิ ได้มา	 

ขอพุระภิกษุสงฆ์์จงรับูเสนาสนะ	 พุร้อมกับูบูริวารทั�งหลายเหล่านี�																					

ของข้าพุเจ้าทั�งหลาย	เพุื�อป็ระโยชน์และคัวามสุข	แกข่า้พุเจ้าทั�งหลายด้วย	

แก่ป็ิยชนทั�งหลายมีมารดาบูิดาเป็็นต้นด้วย	ตลอดกาลนาน	เทอญ	ฯ

ค�าพินทุผ้า

อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ ฯ

ค�าอธิษฐานผ้า

  บาตร       อิมัง ปัตตัง อะธิฏฐามิ

  สังฆาฏิ       อิมัง สังฆาฏิง อะธิฏฐามิ

  จีวร       อิมัง อุตตะราสังคัง อะธิฏฐามิ

  สบง        อิมัง อันตะระวาสะกัง อะธิฏฐามิ

  ผ้าอาบน�้าฝน    อิมัง วัสสิกะสาฏิกัง อะธิฏฐามิ ฯ 
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คำเสียสละผ้า

จีวรเป็็นนิสัคัคัียะ	เพุราะอยู่ป็ราศัจากเขตล่วงราตรี

อิทัง เม ภันเต จีวะรัง* รัตติวิปปะวุตถัง

อัญญัต๎ระ ภิกขุสัมมะติยา นิสสัคคิยัง

อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ ฯ

ค�าคืนผ้า

อิมัง จีวะรัง อายัส๎มะโต ทัมมิ ฯ

ค�าวิกัปป์ผ้า

	 	 ผืนเดียว	ว่า	 อิมัง จีวะรัง ตุย๎หัง วิกัปเปมิ ฯ

  หลายผืน	ว่า อิมานิ จีวะรานิ ตุย๎หัง วิกัปเปมิ ฯ

ค�าถอนผ้า

    อิมัง จีวะรัง มัย๎หัง สันตะกัง ปะริภุญชะ วา 

    วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ ฯ

(ถ้าผู้ถอนอ่อนกว่า	ว่า)

   อิมัง จีวะรัง มัย๎หัง สันตะกัง ปะริภุญชะถะ วา

   วิสัชเชถะ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรถะ ฯ

*	 ถ้า	๒	ผืนว่า	ท๎วิจีวะรัง		 ถ้า	๓	ผืนว่า	ติจีวะรัง



232  |  บทสวดสาธยายพระพุทธมนต์

ค�าอธิษฐานเข้าพรรษา

อิมัส๎มิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ ฯ
(กล่าว	๓	หน)

ค�าสัตตาหะ

สัตตาหะกะระณียัง กิจจัง เม อัตถิ, ตัส๎มา มะยา คันตัพพัง,

อิมัส๎มิง สัตตาหัพภันตะเร นิวัตติสสามิ ฯ

ค�าปวารณาออกพรรษา

     สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ, ทิฏเฐนะ วา, สุเตนะ วา,  

ปะริสังกายะ วา, วะทันตุ มัง, อายัส๎มันโต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ,  

ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ

ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง ปะวาเรมิ, ทิฏเฐนะ วา, สุเตนะ วา,                

ปะริสังกายะ วา, วะทันตุ มัง, อายัส๎มันโต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ, 

ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ

ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง ปะวาเรมิ, ทิฏเฐนะ วา, สุเตนะ วา,              

ปะริสังกายะ วา, วะทันตุ มัง, อายัส๎มันโต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ, 

ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ 
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ค�าขอขมาโทษ 

(ผู้ขอ)  เถเร ปะมาเทนะ, ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง, 

   สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,

   (ผู้ขอหลายรูป็เป็ลี�ยน ขะมะถะ เม เป็็น ขะมะตุ โน)

(ผู้รับู)  อะหัง ขะมามิ ตะยาปิ เม ขะมิตัพพัง

   (ผู้ขอมีหลายรูป็	เป็ลี�ยน ตะยาป ิเป็็น ตุม๎เหหิป)ิ

(ผู้ขอ)  ขะมามิ ภันเต ฯ 

   (ผู้ขอหลายรูป็เป็ลี�ยน ม ิเป็็น มะ)

ค�าลาสิกขา

สิกขัง ปัจจักขามิ คิหีติ มัง ธาเรถะ ฯ

ข้าพุเจ้าขอลาสิกขา	ขอท่านทั�งหลายจงจ�าข้าพุเจ้าไว้ว่า	เป็็นคัฤหัสถ์
(กล่าว	๓	หน)

วิธีแสดงอาบัติ

(พุรรษาอ่อนว่า)  สัพพา ตา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า	๓	หน)

      สัพพา คะรุละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า	๓	หน)

      อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย อาปัตติโย

      อาปัชชิง ตา ตุม๎หะ มูเล ปะฏิเทเสมิ

(พุรรษาแก่ว่า)  ปัสสะสิ อาวุโส ตา อาปัตติโย

(พุรรษาอ่อนว่า)	 อุกาสะ อามะ ภันเต ปัสสามิ
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(พุรรษาแก่ว่า)  อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ

(พุรรษาอ่อนว่า) สาธุ สุฏฐุุ ภันเต สังวะริสสามิ

  ทุติยัมปิ  สาธุ สุฏฐุุ ภันเต สังวะริสสามิ

   ตะติยัมปิ สาธุ สุฏฐุุ ภันเต สังวะริสสามิ

      นะ ปุเนวัง กะริสสามิ     (สาธุ)

      นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ     (สาธุ)

      นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ ฯ  (สาธุ)

(พุรรษาแก่ว่า)	  สัพพา ตา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า	๓	หน)

      สัพพา คะรุละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า	๓	หน)

      อะหัง อาวโุส สมัพะหุลา นานาวตัถุกาโย อาปัตติโย

      อาปัชชิง ตา ตุย๎หะ มูเล ปะฏิเทเสมิ

(พุรรษาอ่อนว่า)  อุกาสะ ปัสสะถะ ภันเต ตา อาปัตติโย

(พุรรษาแก่ว่า)	  อามะ อาวุโส ปัสสามิ 

(พุรรษาอ่อนว่า)   อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ

(พุรรษาแก่ว่า)	  สาธุ สุฏฐุุ อาวุโส สังวะริสสามิ

  ทุติยัมปิ สาธุ สุฏฐุุ อาวุโส สังวะริสสามิ

   ตะติยัมปิ สาธุ สุฏฐุุ อาวุโส สังวะริสสามิ

      นะ ปุเนวัง กะริสสามิ    (สาธุ)

      นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ    (สาธุ)

      นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ ฯ  (สาธุ)
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กิจวัตร ๑๐ อย่าง

   ๑.    ลงอุโบสถ

   ๒.    บิณฑบาตเลี้ยงชีพ 

   ๓.    สวดมนต์ไหว้พระ 

   ๔.    กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์

   ๕.    รักษาผ้าครอง

    ๖.    อยู่ปริวาสกรรม

   ๗.    ปลงผม โกนหนวด ตัดเล็บ

   ๘.    ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์

   ๙.    เทศนาบัติ (แสดงอาบัติ)

     ๑๐.   พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น ฯ
	 	 	 	 	 	กิจวตัร	๑๐	อย่างเหล่านี�	เป็็นกจิใหญ่คัวรที�ภกิษุจะต้องศ่ักษา

	 	 ให้ทราบูคัวามชัดเพุื�อป็ฏิบูัติสมคัวรแก่สมณสารูป็แห่งตน



ค�าขอบรรพชา
อุปสมบท
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ค�าขอบรรพชาอุปสมบท 
(แบบอุกาสะ)

	 เมื�อกุลบุูตรได้โกนผม	 หนวด	 เคัรา	 คิั�ว	 ตัดเล็บูมือ-เท้า	 และนุ่งห่มชุดขาวเรียบูร้อยแล้ว																				

ให้กระท�าป็ระทักษิณ	 คืัอ	 เดินเวียนขวารอบูอุโบูสถ	 ๓	 รอบู	 ป็ระนมมือถือดอกไม้	 ธูป็	 เทียน																																			

ในรอบูที�	 ๑	 พุ่งระล่กถ่งพุระพุุทธคัุณ	 ในรอบูที�	 ๒	 พุ่งระล่กถ่งพุระธรรมคัุณ	 ในรอบูที�	 ๓	 พุ่งระล่ก																

ถ่งพุระสังฆ์คัุณ	ต้องเดินด้วยตนเอง	 ไม่ข่�นคัานหาม	ไม่ขี�คัอ	 ไม่ขี�ช้าง	 ไม่ขี�ม้า	 เพุื�อแสดงคัวามเคัารพุ																					

ต่อพุระป็ฏิมา	 คัือ	 พุระป็ระธานในพุระอุโบูสถ	 ซึ่่�งเป็รียบูป็ระดุจพุระพุุทธเจ้า	 ป็ระทับูอยู ่

ในอุโบูสถนั�น	 เมื�อกระทำป็ระทักษิณคัรบู	 ๓	 รอบูแล้ว	 จุดธูป็เทียนบููชาที� สีมาหน้าอุโบูสถ																												

และกราบู	๓	หน	แล้วยืนข่�นกล่าวคัำวันทาสีมา

(ค�าวันทาสีมา) 

วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง 

สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต ฯ

(นั�งคัุกเข่าแล้ว	กราบู	๓	หน)

	 กุลบุูตรเดินเข้าสู่ภายในอุโบูสถท�าคัวามเคัารพุพุระป็ระธาน	 ด้วยคั�าวันทาสีมาข้างต้น	 

เสร็จแล้ว	 ให้นั�งที�ท้ายอาสนะพุระสงฆ์์เพุื�อรับูผ้าไตรจากบูิดามารดา	 หรือญาติผู้ใหญ่ท่านผู้มีศัรัทธา	

เมื�อรับูแล้วให้ป็ระนมมือป็ระคัองผ้าไตรเดินเข่าเข้าสู่อาสนะกลางที�ป็ระชุมสงฆ์์	

	 ถวายเคัรื�องสักการะพุระอุป็ัชฌาย์แล้วกราบู	๓	หน	และยืนข่�นเป็ล่งวาจาขอบูรรพุชา	ว่า

 อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, 

มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง 

มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ

 อุกาสะ การุญญัง กัต๎วา, ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต ฯ
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	 นั�งคัุกเข่าลง	แล้วป็ระนมมือ	ว่า

   อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ. 

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ. 

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.

 สพัพะทุกขะ, นสิสะระณะนพิพานะ, สจัฉกิะระณตัถายะ, อมิงั 

กาสาวัง คะเหต๎วา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ ฯ

(ว่า	๓	หน)

	 ถวายผ้าไตรให้พุระอุป็ัชฌาย์	แล้วพุ่งกล่าวต่อไป็	ว่า

 สพัพะทุกขะ, นสิสะระณะนพิพานะ, สจัฉิกะระณตัถายะ, เอตงั 

กาสาวัง ทัต๎วา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ ฯ

(ว่า	๓	หน	แล้วกราบู	๓	หน)

 นั�งพุับูเพุียบูลงและพุนมมือ	 พุระอุป็ัชฌาย์จะให้โอวาทและสอนตจป็ัญจกกรรมฐานไว้เป็็น

อุบูายส�าหรับูสงบูระงับูจิตใจ	ทั�งโดยอนุโลมและป็ฏิโลม	ให้กุลบูุตรว่าตาม

(ตจปัญจกกัมมัฏฐาน)

  เกสา  โลมา  นะขา  ทันตา  ตะโจ		(อนุโลม)

  ตะโจ  ทันตา  นะขา  โลมา  เกสา		(ป็ฏิโลม)

	 คัรั�นแล้ว	 พุระอุป็ัชฌาย์จะสวมอังสะและมอบูผ้ากาสาวะ	 จากนั�นออกไป็คัรองผ้าข้างนอก	

เมื�อเสร็จแล้ว	 ให้เข้ามาอยู่ท้ายพุระสงฆ์์	 ถวายเคัรื�องสักการะแล้วกราบูลง	 ๓	 หน	 ยืนป็ระนมมือ 

เป็ล่งวาจากล่าวคั�าขอสรณะและศัีล
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(ค�าเปล่งวาจาขอสรณะและศีล)

 อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, 

มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง 

มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ

 อุกาสะ การุญญัง กัต๎วา, ติสะระเณนะ สะหะ, สีลานิ เทถะ             

เม ภันเต ฯ

	 นั�งคัุกเข่าป็ระนมมือว่า

   อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ. 

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ. 

  ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.

	 กล่าวตามพุระอาจารย์ผู้ให้ศัีล	ดังนี�

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ฯ

(ว่า	๓	หน)

	 พุระอาจารย์กล่าวว่า เอวัง วะเทหิ. หรือ	ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ. 

 พุ่งรับูว่า	อามะ ภันเต.	แล้วกล่าวตามต่อไป็	ว่า

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

 สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมป ิพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
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ตะติยัมป ิพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

	 พุระอาจารย์กล่าวว่า	ติสะระณะคะมะณัง นิฏฐิตัง. 

	 พุ่งรับูว่า อามะ ภันเต	แล้วรับูศัีล	๑๐	โดยกล่าวตามต่อไป็	ว่า

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 

๒. อะทินนาทานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 

๓. อะพ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยาม ิ

๔. มุสาวาทา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 

๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี, 

 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 

๖. วิกาละโภชนา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 

๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี, 

 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 

๘. มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา 

  เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 

๙. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณ,ี 

 สิกขาปะทงั สะมาทยิามิ

๑๐. ชาตะรูปะระชะตะปะฎิิคคะหะณา เวระมะณี, 

 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ

(ว่า	๓	หน	แล้วกราบู	๓	หน)
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	 ต่อจากนี�	ให้รับูบูาตรจาก	บูิิดามารดาหรือผู้มีศัรัทธา	แล้วเข้าไป็หาพุระอุป็ัชฌาย์	เพุื�อถวาย

บูาตรแด่พุระอุป็ัชฌาย์	แล้วกราบู	๓	หน

	 ยืนข่�นแล้ว	ป็ระนมมือกล่าวคั�าขอนิสัย	ว่าดังนี�

 อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, 

มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง 

มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ

 อุกาสะ การุญญัง กัต๎วา, นิสสะยัง เทถะ เม ภันเต ฯ

	 นั�งคัุกเข่าลงแล้ว	ว่า

                อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ 

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ 

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ 

อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ ฯ

อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ ฯ 

อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ ฯ

	 พุระอุป็ัชฌาย์กล่าว	ว่า	 	 	 	 ผู้อุป็สมบูทพุ่งรับู	ว่า

	 ป็ะฏิรูป็ัง		 	 	 	 	 สาธุ ภันเต

	 โอป็ายิกัง	 	 	 	 	 สาธุ ภันเต

	 ป็าสาทิเกนะ	สัมป็าเทหิ		 	 สาธุ ภันเต

	 ผู้อุป็สมบูทพุ่งกล่าวต่อไป็	ว่า

อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัย๎หัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร ฯ

(ว่า	๓	หน)
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 ต่อไป็นี�	 พุระอุป็ัชฌาย์จะตั�งชี�อ	 (ฉายา)	 ให้อุป็สัมป็ทาเป็กข์	 (ผู้อุป็สมบูท)	 เป็็นภาษาบูาล	ี 

และจะบูอกชื�อของพุระอุป็ัชฌาย์เป็็นภาษาบูาลี	 พุ่งรับูว่า	 อามะ ภันเต แล้วบูอกบูริขารต่อไป็ 

พุ่งรับูว่า	อามะ ภันเต	ทุกคัรั�ง	ดังนี�

	 พุระอุป็ัชฌาย์กล่าว	ว่า	 	 	 	 ผู้อุป็สมบูทพุ่งรับู	ว่า

	 ๑.	อะยันเต	ป็ัตโต		 	 	 อามะ ภันเต

	 ๒.	อะยัง	สังฆ์าฏิ	 	 	 	 อามะ ภันเต

	 ๓.	อะยัง	อุตตะราสังโคั	 	 	 อามะ ภันเต

	 ๔.	อะยัง	อันตะระวาสะโก		 	 อามะ ภันเต

	 เสร็จแล้วพุระอุป็ัชฌาย์จะเอาบูาตรคัล้องตัวผู้อุป็สมบูท	 และพุ่งบูอกให้ออกไป็ข้างนอก 

ด้วยคั�าว่า	คัจฉะ อะมุม๎หิ โอกาเส ติฏฐาหิ.

	 ผู ้อุป็สมบูทพุ่งเดินเข่าถอยหลัง	 พุอพุ้นเขตพุระสงฆ์์แล้วให้ลุกข่�นเดินพุร้อมป็ระนมมือ 

ไป็ยืนที�ผนังอุโบูสถ	โดยไม่เหยียบูอาสนะสองผืนที�ป็ูลาดไว้	ยืนหันหน้าเข้าหาพุระป็ระธาน

	 คัรั�นแล้วพุระกรรมวาจาจารย์	และพุระอนุสาวนาจารย์ทั�งสองจะสวดสมมติตน	แล้วออกไป็

ถามอันตรายิกธรรมกับูผู้อุป็สมบูทด้วยภาษาบูาลี	เมื�อท่านถามพุ่งตอบูดังนี�

(ค�าสวดถามอันตรายิกธรรม)

	 พุระอาจารย์ถาม	ว่า	 	 	 	 ผู้อุป็สมบูทตอบู	ว่า

	 ๑.	กุฎฐัง	 	 	 	  นัตถิ ภันเต

	 ๒.	คััณโฑ	 	 	 	  นัตถิ ภันเต

	 ๓.	กิลาโส	 	 	   นัตถิ ภันเต

	 ๔.	โสโส	 	 	 	  นัตถิ ภันเต

	 ๕.	อะป็ะมาโร	 	 	 	 นัตถิ ภันเต 
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	 ๖.	มะนุสโสสิ*    อามะ ภันเต

	 ๗.	ป็ุริโสสิ*     อามะ ภันเต

	 ๘.	ภุชิสโสสิ*    อามะ ภันเต

	 ๙.	อะนะโณสิ*    อามะ ภันเต 

	 ๑๐.	นะสิ	ราชะภะโฎ	 	 	 อามะ ภันเต

	 ๑๑.	อะนุญญาโตสิ	มาตาป็ิตูหิ		 อามะ ภันเต

	 ๑๒.	ป็ะริป็ุณณะวีสะติวัสโสสิ	 	 อามะ ภันเต

	 ๑๓.	ป็ะริป็ุณณันเต	ป็ัตตะจีวะรัง อามะ ภันเต

	 ๑๔.	กินนาโมสิ	 	 	 	 อะหัง ภันเต.........** นามะ

	 ๑๕.	โก	นามะ	เต	อุป็ัชฌาโย  อุปัชฌาโย เม ภันเต

       อายสัม๎า.………....*** นามะ

*	 อ่าน	สิิ๊	ลงท้ายด้วยเสียงสูง	เช่น	มนุสโสสิ๊	เป็็นต้น

**	 ฉายา	(ชื�อทางพุระพุุทธศัาสนาเป็็นภาษาบูาลี)	ของผู้อุป็สมบูทซึ่่�งพุระอุป็ัชฌาย์ได้ตั�งไว้ให้แล้ว

***	 ฉายาของพุระอุป็ัชฌาย์	
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	 เมื�อพุระอาจารย์ทั�งสองถามจบูแล้ว	 ให้ผู้อุป็สมบูทยืนป็ระนมมือรอไว้	 พุระอาจารย์จะกลับู

เข้าไป็สวดต่อในท่ามกลางหมู่สงฆ์์	เมื�อพุระอาจารย์สวดเสร็จให้ป็ระนมมือเดินเข้าไป็นั�ง	ท้ายอาสนะ

ตรงกลางระหว่างพุระสงฆ์์คัู่สุดท้าย	แล้วกราบูลง	๓	หน	เป็ล่งวาจาขออุป็สมบูทว่า

(ค�าเปล่งวาจาขออุปสมบท)

  สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ,

ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ,

 ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง อุปาทายะ ฯ

(กราบู	๓	หน)

	 จากนั�น	 เดินเข่าเข้าไป็ใกล้พุระอุป็ัชฌาย์	 โดยนั�งคัุกเข่าป็ระนมมือไว้	 พุระอาจารย์ทั�งสอง 

จะสมมติตนถามอันตรายิกธรรม	 พุระอาจารย์ท่านจะถาม	 ให้ผู้อุป็สมบูทพุ่งกล่าวตามนัยที�ผ่านมา 

แล้วท่านทั�งสองจะสวดญัตติิจตุตถกรรมวาจาไป็จนคัรบู	

	 เมื�อจบูแล้ว	 เอาบูาตรที�คัล้องตัวออก	 วางไว้ด้านซึ่้ายมือ	 แล้วกราบูลง	 ๓	 หน	 จากนั�น																

นั�งพุับูเพุียบูป็ระนมมือฟิังอนุศัาสน์	เมื�อท่านบูอกอนุศัาสน์จบู	ให้รับูว่า	อามะ ภันเต

	 กรวดน��ารับูพุร	และเสร็จพุิธีบูรรพุชาอุป็สมบูท
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ประโยชน์ของการสวดมนต์

 ๑. ไล่ความขี้เกียจ 

	 	 ขณะสวดมนต์	อารมณ์เบูื�อ	เซึ่ื�องซึ่่ม	ง่วงนอน	เกียจคัร้าน

	 	 จะหมดไป็	เกิดคัวามแช่มชื�น	กระฉับูกระเฉงข่�น

 ๒. ตัดความเห็นแก่ตัว 

	 	 เพุราะขณะนั�นอารมณ์ของเราไป็หน่วงอยู่ที�การสวดมนต์	

	 	 ไม่ได้คัิดถ่งตัวเอง	คัวามโลภ	โกรธ	หลง	จ่งมิได้กล��ากราย	

	 	 เข้าสู่วาระจิต

 ๓. ได้ปัญญา 

	 	 การสวดมนต์โดยรู้คั�าแป็ล	รู้คัวามหมาย	ย่อมท�าให้	

	 	 ผู้สวดได้ป็ัญญาคัวามรู้	แทนที�จะสวดแจ้ว	ๆ	

	 	 เหมือนนกแก้วนกขุนทอง	โดยไม่รู้อะไรเลย

	 	 เป็็นเหตุให้ถูกคั่อนว่า	ท�าอะไรโง่	ๆ

 ๔. จิตเป็นสมาธิ

	 	 เพุราะขณะนั�นผู้สวดต้องส�ารวมใจแน่วแน่	มิฉะนั�น	

	 	 จะสวดผิด	ได้หน้าลืมหลัง	เมื�อจิตเป็็นสมาธิ	

	 	 คัวามสงบูเยือกเย็นในจิต	จะเกิดข่�น

 ๕. ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า

	 	 ขณะนั�นผู้สวดมีกาย	วาจาป็กติ	(มีศัีล)	มีใจแน่วแน่	(มีสมาธิ)

	 		 มีคัวามรู้ส่กถ่งคัุณคัวามดีของพุระพุุทธเจ้า	(มีป็ัญญา)	

	 	 เท่ากับูได้เฝ้าพุระพุุทธองคั์ด้วยการป็ฏิบูัติบููชา	

	 	 คัรบูไตรสิกขาอย่างแท้จริง
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