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“ดูกรภิกษุทั้งหลาย มลทิน (ความมัวหมอง) 

๘ ประการนี้ ๘ ประการเป็นไฉน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน ๑

เรือน (ผู้ครองเรือน) มีความไม่หมั่น (เพียร) เป็นมลทิน ๑ 

ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ ๑ 

ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา ๑ 

ความประพฤติชั่ว (นอกใจ) เป็นมลทินของหญิง ๑ 

ความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้ ๑ 

อกุศลธรรมที่ลามกเป็นมลทินแท้ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ๑ 

เราจะบอกมลทินที่ยิ่งกว่ามลทินนั้น คือ อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มลทิน ๘ ประการนี้แล ฯ"

.

มลสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต





ธรรมปรารภ
 
 การสวดสาธยายพระพทุธมนต์ เป็นบญุพธิเีบือ้งต้นทีพ่ทุธศาสนกิชนพงึสาํเหนยีกกระทาํอยูเ่ป็นนจิ 

เป็นหนึง่ในกจิวตัร ๑๐ อย่าง ของพระภกิษุสามเณร และเป็นกจิเบ้ืองต้นท่ีพงึกระทําก่อนการเจรญิกรรมฐาน 

เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการสาธยายคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ เพื่อให้จิิตมีที่พึ่งที่ระลึก

อันประเสริฐ ช่วยขจัดบรรเทาทุกข์ ภัย โรคทั้งหลาย ทั้งทางกายและทางใจ จึงนับว่าเป็นสิริมงคลและเป็น

บุญกุศลอย่างยิ่ง

 วดันาคปรกได้มกีารสวดสาธยายพระพุทธมนต์ หรอื สวดมนต์ทําวตัร ๓-๔ เวลา คือ ทําวตัรเช้ามดื 

เวลา  ๐๔.๐๐ น. ทาํวตัรเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น. ทาํวตัรเยน็ เวลา ๑๘.๐๐ น. (ถ้าในพรรษา ทาํวตัรเยน็ เวลา 

๑๖.๐๐ น. และเพิม่ทาํวตัรก่อนนอน เวลา ๒๐.๐๐ น.) และมกีารสวดสาธยายพิเิศษร่วมกบัพทุธศาสนกิชน 

ในทุก วันเสาร์ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วิหารหลวงพ่อนาคปรก นอกจากนี้ ยังมีโยคีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมและ

ผู้ปร ะสงค์จะบรรพชาอปุสมบทในแต่ละปเป็นจาํนวนมาก ดงันัน้ ทางวดัจงึได้จดัทาํหนงัสอืบทสวดสาธยาย

พระพุทธมนต์นี้ขึ้นมา พร้อมบทสวดมนต์ทําวัตรแปล คําขอบรรพชาอุปสมบท (คําขานนาค) โดยได้จัดทํา

เป็น ๒ แบบ สําหรับประจําบ้านและสําหรับพกพา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีพระพุทธมนต์ประจําตน

เป็นสิริมงคลประจําบ้าน

 อนึ่ ง เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรําลึกถึงพระพุทธคุณ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา              

ปพุท ธศักราช ๒๕๖๔ ซึ่งในปน้ีเป็นปที่ชาวโลกท้ังมวลได้ประสบมหันตภัยร้ายแรงจากการแพร่ระบาด                     

ของโค โรนาไวรัส ๒๐๑๙ (Covid-19) จึงขออํานวยพรให้ชาวพุทธทั้งหลาย มีพระพุทธมนต์เป็นที่พึ่ง

ที่ระลึกช่วยขจัดปัดเปาทุกข์ ภัย โรคทั้งหลายทั้งปวง และมีสติดํารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท

พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมำหิโต)

เจ้าอาวาสวัดนาคปรก / เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ

ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

ที่ปรึกษาอธิิการบดี มหาวิิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



บทสวดมนต์ ท�ำวัตรเช้ำมืด
 ศีล ๑๐ (ทะสะสิกขา)
 บทถวายพรพระ (พาหุง)
 บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 
 ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
 เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
 ท๎วัตติงสาการะปาโฐ
 อุณ๎หิสสะวิชะยะคาถา
 ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะปาฐะ
 บทวันทาเช้า
 บทแผ่เมตตา
 ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา

บทสวดมนต์ ท�ำวัตรเช้ำ 
 ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
 พระคาถาชินบัญชร
 อนุโมทนาวิธี
 อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)
 ชะยะปะริตตัง (ย่อ)
 โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
 อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
 เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
 เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา
 เกณิยานุโมทะนาคาถา
 กาละทานะสุตตะคาถา
 วิหาระทานะคาถา
 ติโรกุฑฑะกัณฑะสุตตะคาถา
 อาทิยะสุตตะคาถา
 มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ)

สารบัญ

๑๒
๑๔
๑๕
๑๘
๑๘
๒๕
๒๖
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๒๙

๓๐
๓๖
๓๗
๓๙
๔๐
๔๐
๔๐
๔๑
๔๑
๔๒
๔๓
๔๓
๔๔
๔๔
๔๕
๔๕



 มงคลจักรวาฬน้อย
 ปัตติทานะคาถา

บทสวดมนต์ ท�ำวัตรเย็น
 อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
 อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (บทกรวดนํ้า)

บทสวดมนต์ พระปริตร
 บทชุมนุมเทวดา
 ปุพพะภาคะนะมะการะ
 สะระณะคะมะนะปาฐะ
 นะมะการะสิทธิคาถา (โย จักขุมา ฯ)
 นะมะการะสิทธิคาถา (สัมพุทเธ ฯ)
 นะโมการะอัฏฐะกะคาถา
 บทขัดมังคะละสุตตัง  
 มังคะละสุตตัง 
 บทขัดระตะนะสุตตัง
 ระตะนะสุตตัง
 บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง
 กะระณียะเมตตะสุตตัง
 บทขัดขันธะปะริตตะคาถา
 ขันธะปะริตตะคาถา
 บทขัดโมระปะริตตัง
 โมระปะริตตัง
 บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง
 วัฏฏะกะปะริตตัง
 บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง
 อาฏานาฏิยะปะริตตัง
 บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง
 อังคุลิมาละปะริตตัง
 บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง

๔๖
๔๗

๔๘
๕๔
๕๕

๕๖
๕๗
๕๘
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๙
๗๐
๗๑
๗๑
๗๒
๗๒
๗๓
๗๓
๗๔
๗๔
๗๙
๗๙
๘๐



 โพชฌังคะปะริตตัง
 บทขัดอะภะยะปะริตตัง
 อะภะยะปะริตตัง
 บทมงคลจักรวาฬใหญ่ 
 เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

บทสำธยำยพระสูตร
 บทขัดมะหาสะมะยะสุตตัง
 มะหาสะมะยะสุตตัง
 บทขัดอะนัตตะลักขะณะสุตตัง
 อะนัตตะลักขะณะสุตตัง 
 บทขัดอาทิตตะปะริยายะสุตตัง 
 อาทิตตะปะริยายะสุตตัง 
 บทขัดธะชัคคะสุตตัง 
 ธะชัคคะสุตตัง 
บทสวดสำมภำณ 
 มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ 
 มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ 
 มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ 
 คิริมานันทะสุตตะปาโฐ 
บทสวดพระสะหัสสะนัย 
 สุทธิกะปะฏิปะทา
 สุญญะตะมูละกะปะฏิปะทา 
 อัปปะณิหิตะปะฏิปะทา
 อะธิปะติ 
บทสวดธรรมนิยำม 
 ปัพพะโตปะมะคาถา 
 อะริยะธะนะคาถา
 บทขัดธัมมะนิยามะสุตตัง
 ธัมมะนิยามะสุตตัง 
 ติลักขะณาทิคาถา

๘๐
๘๑
๘๑
๘๒
๘๓

๘๔
๘๕
๘๕
๙๔
๙๔
๙๘
๙๙

๑๐๒
๑๐๒
๑๐๖
๑๐๖
๑๐๘
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๗
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๒
๑๒๓



 ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ 
 พุทธะอุทานะคาถา
 ภัทเทกะรัตตะคาถา 
บทสวดแจง  
 พระวินัย 
 พระสูตร
บทสวดพระอภิธรรม 
 พระสังคิณี  
 พระวิภังค์ 
 พระธาตุกะถา
 พระปุคคะละปัญญัตติ 
 พระกะถาวัตถุ 
 พระยะมะกะ  
 พระมหาปัฏฐาน 
 ธัมมะสังคิณีมาติกา 
 บังสุกุลตาย  
 บังสุกุลเป็น 
 
บทสวดมนต์ ภำคพิเศษ
 จันทะปะริตตะปาฐะ
 สุริยะปริตตะปาฐะ
 ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา
 สุขาภิยาจะนะคาถา
 ปะระมินทะมะหาภูมิพะละอะตุลยะเตชะฯ
 ปะระมะราชินีนาถาภิถุติฯ
 จักกิิวังสะทะสะมะปะระเมนทะมหาราชาฯ
 สุทิตาปะระมะราชินีวะระทานะคาถา

บทสวดมนต์ ภำคก่อนนอน 
 บทถวายพรพระ (พาหุง)
 บทสวดบารมี ๑๐ ทัศ 

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



 คาถาโพธิบาท 
 คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ 
 คําอธิษฐานกรรมฐาน 
 คําอุทิศส่วนบุญกุศล, คําแผ่เมตตาให้ตนเอง
 คําแผ่เมตตาทั่วไป, คําอธิษฐานจิต

บทสวดมนต์ ท�ำวัตรแปล  
บททําวัตรเช้าแปล
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
ปัตติทานะคาถา 
บททําวัตรเย็นแปล 
อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา

บทสวดมนต์พิเศษแปล
สะระณะคะมะนะปาฐะ
อัฏฐะสิกขาปะทะปาฐะ
ท๎วัตติงสาการะปาฐะ
เขมาเขมะสะระณะทีปิกะคาถา
อะริยะธะนะคาถา
ติลักขะณาทิคาถา
ภาระสุตตะคาถา
ภัทเทกะรัตตะคาถา
ธัมมะคาระวาทิคาถา
โอวาทะปาติโมกขะคาถา
ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถา
ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐะ
ธัมมะสังเวคะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
สัพพะปัตติทานะคาถา
บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (สรภัญญ์)
บทชัยสิทธิคาถา (สรภัญญ์)
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บทปลงสังขาร
บทกรวดนํ้าภาษาไทยโบราณ 
 

บทสวดมนต์ ท�ำวัตรพระ 
 บทนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
 สีลุทเทสะปาฐะ, ตายะนะคาถา
 สามเณรสิกขา

ภำควินัยกรรม พิิธีกรรม 
 บทนมัสการพระรัตนตรัย, คําอาราธนาศีล
 คํารับไตรสรณคมน์, คําสมาทานศีล ๕
 พิิธีขอกรรมฐาน
 คําอุทิศส่วนกุศล
 คําลาศีล ๘
 คําอาราธนาพระปริตร, คําอาราธนาธรรม
 คําถวายข้าวพระพุทธ, คําลาข้าวพระพุทธ
 คําถวายสังฆทานสามัญ
 คําถวายสังฆทานอุทิศ   
 คําถวายไตรจีวร
 คําถวายพระพุทธรูป 
 คําถวายเสนาสนะและอุปกรณ์ทุกชนิด
 คําพินทุผ้า, คําอธิษฐานผ้า  
 คําเสียสละผ้า, คืนผ้า, วิกัปป์ผ้า, ถอนผ้า
 คําอธิษฐานเข้าพรรษา, คําสัตตาหะ  
 คําปวารณาออกพรรษา 
 คําขอขมาโทษ, คําลาสิกขา, วิธีแสดงอาบัติ 
 กิจวัตร ๑๐ อย่าง

ค�ำขอบรรพชำอุปสมบท (แบบอุกำสะฯ)
ประโยชน์ของกำรสวดมนต์
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บทนมัสกำรพระรัตนตรัย

     อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ,

     พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ ฯ    (กราบ)

     ส๎วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม, 

     ธัมมัง นะมัสสำมิ ฯ          (กราบ)

     สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,

     สังฆัง นะมำมิ ฯ            (กราบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ ฯ

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ทุติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ทุติยัมป  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ทุติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ตะติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ตะติยัมป  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ตะติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ ฯ
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ศีล ๑๐ (ทะสะสิกขำ)

  ๑.  ปำณำติปำตำ เวระมะณี, 

    สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ ฯ

  ๒.  อะทินนำทำนำ เวระมะณี, 

    สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ ฯ

  ๓.  อะพ๎รัห๎มะจะริยำ เวระมะณี, 

    สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ ฯ

  ๔.  มุสำวำทำ เวระมะณี, 

    สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ ฯ

  ๕.  สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ เวระมะณี,

    สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ ฯ

  ๖.  วิกำละโภชะนำ เวระมะณี, 

    สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ ฯ

  ๗.  นัจจะคีตะวำทิตะวิสูกะทัสสะนำ เวระมะณี, 

    สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ ฯ

  ๘.  มำลำคันธะวิเลปะนะธำระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐำนำ

    เวระมะณี, สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ ฯ

  ๙.  อุจจำสะยะนะมะหำสะยะนำ เวระมะณี, 

    สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ ฯ

   ๑๐.  ชำตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณำ เวระมะณี, 

    สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ ฯ
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บทถวำยพรพระ (พำหุง)

อิติป โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ วิชชำจะระณะ-

สัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ สัตถำ 

เทวะมะนุสสำนัง พุทโธ ภะคะวำติ (๕๖) ฯ

สว๎ำกขำโต ภะคะวะตำ ธมัโม สนัทฏิฐโิก อะกำลโิก เอหปิสสิโก 

โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ (๓๘) ฯ

สุปะฏิป นโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน                            

ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ ญำยะปะฏิป นโน ภะคะวะโต                                          

สำวะกะสังโฆ สำมีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ ยะทิทัง 

จัตตำริ ปุริสะยุคำนิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลำ เอสะ ภะคะวะโต                        

สำวะกะสังโฆ อำหเุนยโย ปำหเุนยโย ทกัขเิณยโย อญัชะลกีะระณโีย 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสำติ (๑๔) ฯ

      

      พำหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสำวุธันตัง

    ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมำรัง 

    ทำนำทิธัมมะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      มำรำติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

    โฆรัมปะนำฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

    ขันตีสุทันตะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม
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      นำฬำคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

    ทำวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทำรุณันตัง

    เมตตัมพุเสกะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทำรุณันตัง

    ธำวันติโยชะนะปะถังคุลิมำละวันตัง

    อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      กัต๎วำนะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียำ

    จิญจำยะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกำยะมัชเฌ

    สันเตนะ โสมะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      สัจจัง วิหำยะ มะติสัจจะกะวำทะเกตุง

    วำทำภิโรปตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

    ปญญำปะทีปะชะลิโต ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

    ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมำปะยันโต

    อิทธูปะเทสะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      ทุคคำหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

    พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกำภิธำนัง

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม
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    ญำณำคะเทนะ วิธินำ ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      เอตำป พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคำถำ

    โย วำจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

    หิต๎วำนะเนกะวิวิธำนิ จุปททะวำนิ

    โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปญโญ ฯ

    มะหำกำรุณิโก นำโถ    หิตำยะ สัพพะปำณินัง

ปูเรต๎วำ ปำระมี สัพพำ     ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โหตุ เต* ชะยะมังคะลัง ฯ

    ชะยันโต โพธิยำ มูเล    สัก๎ยำนัง นันทิวัฑฒะโน

เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ     ชะยัสสุ* ชะยะมังคะเล

อะปะรำชิตะปลลังเก      สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะพุทธำนัง    อัคคัปปตโต ปะโมทะติ ฯ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง      สุปะภำตัง สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ      สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจำริสุ

ปะทักขิณัง กำยะกัมมัง     วำจำกัมมัง ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง     ปะณิธี เต* ปะทักขิณำ

ปะทักขิณำนิ กัต๎วำนะ     ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม 

 เปลี่ยน  ต๎วัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ  เป็น  อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยำมิ
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บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

   อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง   สัมพุชฌิต๎วำ ตะถำคะโต

ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ      ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง

สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต     โลเก อัปปะฏิวัตติยัง

ยัตถำกขำตำ อุโภ อันตำ     ปะฏิปตติ จะ มัชฌิมำ

จะตูส๎วำริยะสัจเจสุ       วิสุทธัง ญำณะทัสสะนัง

เทสิตัง ธัมมะรำเชนะ       สัมมำสัมโพธิกิตตะนัง

นำเมนะ วิสสุตัง สุตตัง      ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง

เวยยำกะระณะปำเฐนะ      สังคีตันตัมภะณำมะ เส ฯ

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
(คาถาสวดเพื่อความเป็นสิริมงคล)

เอวมัเม สตุงั ฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวำ พำรำณะสิยงั วหิะระติ  

อิสิปะตะเน มิคะทำเย ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวำ ปญจะวัคคิเย ภิกขู                  

อำมันเตสิ ฯ

เทว๎เม ภกิขะเว อนัตำ ปพพะชเิตนะ นะ เสวิตพัพำ, โย จำยงั  

กำเมสุ กำมะสุขัลลิกำนุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย           

อะนตัถะสญัหโิต, โย จำยัง อตัตะกลิะมะถำนโุยโค ทกุโข อะนะรโิย  

อะนัตถะสัญหิโต ฯ

เอเต เต ภิกขะเว อโุภ อนัเต อะนปุะคมัมะ มชัฌมิำ ปะฏิปะทำ  

ตะถำคะเตนะ อะภสิมัพทุธำ จกัขกุะระณ ีญำณะกะระณี อุปะสะมำยะ  

อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ 
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กะตะมำ จะ สำ ภิกขะเว มัชฌิมำ ปะฏิปะทำ ตะถำคะเตนะ     

อะภสัิมพทุธำ จกัขกุะระณ ีญำณะกะระณ ีอุปะสะมำยะ อะภญิญำยะ  

สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ

อะยะเมวะ อะรโิย อฏัฐงัคโิก มคัโค ฯ เสยยะถทีงั ฯ สัมมำทฏิฐิ  

สัมมำสังกัปโป สมัมำวำจำ สมัมำกมัมนัโต สมัมำอำชีโว สัมมำวำยำโม 

สัมมำสะติ สัมมำสะมำธิ ฯ

อะยัง โข สำ ภิกขะเว มัชฌิมำ ปะฏิปะทำ ตะถำคะเตนะ               

อะภสัิมพทุธำ จกัขกุะระณ ีญำณะกะระณ ีอุปะสะมำยะ อะภญิญำยะ  

สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ

อิทงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทุกขัง อะรยิะสจัจงั ฯ ชำตปิ ทกุขำ ชะรำป

ทุกขำ มะระณัมป ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำป 

ทกุขำ อปัปเยห ิสมัปะโยโค ทกุโข ปเยห ิวปิปะโยโค ทกุโข ยมัปจฉงั 

นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง สังขิตเตนะ ปญจุปำทำนักขันธำ ทุกขำ ฯ

อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทกุขะสะมทุะโย อะรยิะสจัจงั ฯ ยำยงั  

ตณัหำ โปโนพภะวกิำ นนัทิรำคะสะหะคะตำ ตตัร๎ะ ตตัร๎ำภนินัทนีิ ฯ  

เสยยะถีทัง ฯ กำมะตัณหำ ภะวะตัณหำ วิภะวะตัณหำ ฯ

อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทกุขะนโิรโธ อะรยิะสจัจงั ฯ โย ตสัสำเยวะ

ตัณหำยะ อะเสสะวิรำคะนโิรโธ จำโค ปะฏนิสิสคัโค มตุต ิอะนำละโย ฯ

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคำมินี ปะฏิปะทำ                        

อะริยะสัจจัง ฯ

อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐังคโิก มคัโค ฯ เสยยะถทัีง ฯ สัมมำทฏิฐิ 

สัมมำสังกัปโป สมัมำวำจำ สมัมำกมัมนัโต สมัมำอำชีโว สัมมำวำยำโม 

สัมมำสะติ สัมมำสะมำธิ ฯ (หยุด)
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(ขึ้น) อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ   

ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ ปญญำ อุทะปำทิ วิชชำ              

อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ ฯ

ตัง โข ปะนทิงั ทกุขงั อะรยิะสจัจงั ปะรญิเญยยนัต ิเม ภกิขะเว            

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ              

ปญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ ฯ

ตัง โข ปะนทิงั ทกุขงั อะรยิะสจัจงั ปะรญิญำตนัต ิ เม ภกิขะเว               

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ  

ปญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ ฯ

อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ                  

อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ ปญญำ              

อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ ฯ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหำตัพพันติ               

เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง                

อุทะปำทิ ปญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ ฯ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม  

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง                     

อุทะปำทิ ปญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ ฯ

อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ                       

อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ ปญญำ                  

อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ ฯ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกำตัพพันติ เม  

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง                      



วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  |  ๒๑

อุทะปำทิ ปญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ ฯ 

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม 

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง                    

อุทะปำทิ ปญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ ฯ

อิทัง ทุกขะนิโรธะคำมินี ปะฏิปะทำ อะริยะสัจจันติ เม                       

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง                    

อุทะปำทิ ปญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ ฯ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคำมินี ปะฏิปะทำ อะริยะสัจจัง                  

ภำเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง                       

อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ ปญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ                      

อำโลโก อุทะปำทิ ฯ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคำมินี ปะฏิปะทำ อะริยะสัจจัง                  

ภำวตินัต ิเม ภิกขะเว ปพุเพ อะนะนุสสเุตส ุธมัเมสุ จกัขงุ อทุะปำทิ 

ญำณงั อทุะปำท ิปญญำ อทุะปำท ิวชิชำ อทุะปำท ิอำโลโก อทุะปำท ิฯ

ยำวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ  

ปะริวัฏฏัง ท๎วำทะสำกำรัง ยะถำภูตัง ญำณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง  

อะโหสิ ฯ

เนวะ ตำวำหัง ภกิขะเว สะเทวะเก โลเก สะมำระเก สะพร๎หัม๎ะเก 

สสัสะมะณะพร๎ำห๎มะณยิำ ปะชำยะ สะเทวะมะนสุสำยะ อะนตุตะรงั  

สัมมำสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปจจัญญำสิง ฯ

ยะโต จะ โข เม ภกิขะเว อิเมส ุจะตสู ุอะรยิะสจัเจส ุ เอวันติ              

ปะริวัฏฏัง ท๎วำทะสำกำรัง ยะถำภูตัง ญำณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง              

อะโหสิ ฯ
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อะถำหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมำระเก สะพ๎รัห๎มะเก  
สัสสะมะณะพร๎ำห๎มะณยิำ ปะชำยะ สะเทวะมะนุสสำยะ อะนตุตะรงั  
สัมมำสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปจจัญญำสิง ฯ 

ญำณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปำทิ อะกุปปำ เม วิมุตติ  
อะยะมันติมำ ชำติ นัตถิทำนิ ปุนัพภะโวติ ฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวำ ฯ อัตตะมะนำ ปญจะวัคคิยำ ภิกขู         
ภะคะวะโต ภำสติงั อะภนินัทุง ฯ อมิส๎ัมญิจะ ปะนะ เวยยำกะระณสัมิ๎ง 
ภัญญะมำเน อำยสัม๎ะโต โกณฑญัญสัสะ วริะชงั วตีะมะลงั ธมัมะจกัขงุ              
อุทะปำทิ ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ฯ

ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตำ ธัมมะจักเก ภุมมำ เทวำ                                            
สัททะมะนุสสำเวสุง เอตัมภะคะวะตำ พำรำณะสิยัง อิสิปะตะเน                    
มิคะทำเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง                         
สะมะเณนะ วำ พ๎รำห๎มะเณนะ วำ เทเวนะ วำ มำเรนะ วำ                          
พ๎รัห๎มุนำ วำ เกนะจิ วำ โลกัส๎มินติ ฯ (หยุด)

      (ขึน้)  ภุมมำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ
    จำตุมมะหำรำชิกำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 

    จำตุมมะหำรำชิกำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ
    ตำวะติงสำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 

    ตำวะติงสำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ
    ยำมำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 

    ยำมำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ
    ตุสิตำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 

    ตุสิตำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ
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    นิมมำนะระตี เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 
    นิมมำนะระตีนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ 

    ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 
    ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    พ๎รัห๎มะปำริสัชชำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ
    พ๎รัห๎มะปำริสัชชำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    พ๎รัห๎มะปะโรหิตำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 
    พ๎รัห๎มะปะโรหิตำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    มะหำพ๎รัห๎มำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 
    มะหำพ๎รัห๎มำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    ปะริตตำภำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 
    ปะริตตำภำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    อัปปะมำณำภำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 
    อัปปะมำณำภำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    อำภัสสะรำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 
    อำภัสสะรำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    ปะริตตะสุภำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ
    ปะริตตะสุภำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    อัปปะมำณะสุภำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 
    อัปปะมำณะสุภำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    สุภะกิณ๎หะกำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 
    สุภะกิณ๎หะกำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    เวหัปผะลำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 
    เวหัปผะลำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ
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    อะวิหำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 

    อะวิหำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    อะตัปปำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 

    อะตัปปำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    สุทัสสำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 

    สุทัสสำนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    สุทัสสี เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ 

    สุทัสสีนัง เทวำนัง สัททัง สุต๎วำ

    อะกะนิฏฐะกำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง ฯ

เอตัมภะคะวะตำ พำรำณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทำเย                 

อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วำ                   

พ๎รำห๎มะเณนะ วำ เทเวนะ วำ มำเรนะ วำ พ๎รัห๎มุนำ วำ เกนะจิ วำ  

โลกัส๎มินติ ฯ (หยุด)

(ขึ้น)   อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยำวะ พ๎รัห๎มะโลกำ                

สัทโท อัพภุคคัจฉิ ฯ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธำตุ สังกัมป                    

สัมปะกัมป สัมปะเวธิ ฯ อัปปะมำโณ จะ โอฬำโร โอภำโส โลเก                    

ปำตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวำนัง เทวำนุภำวัง ฯ

อะถะโข ภะคะวำ อุทำนัง อุทำเนสิ อัญญำสิ วะตะ โภ 

โกณฑัญโญ อัญญำสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ ฯ

อติหิิทงั อำยัสม๎ะโต โกณฑญัญสัสะ อญัญำโกณฑญัโญเตว๎วะ  

นำมัง อะโหสีติ ฯ
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เมตตำนิสังสะสุตตะปำโฐ
(อานิสงส์ของเมตตา ๑๑ ประการ)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ สำวัตถิยัง วิหะระติ              

เชตะวะเน อะนำถะปณฑกิสัสะ อำรำเม ฯ ตต๎ัระ โข ภะคะวำ ภกิขู   

อำมนัเตส ิภกิขะโวต ิภะทันเตต ิ เต ภิกข ูภะคะวะโต ปจจสัโสสงุ ฯ   

ภะคะวำ เอตะทะโวจะ (หยุด)

เมตตำยะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยำ อำเสวิตำยะ ภำวิตำยะ               

พะหุลีกะตำยะ ยำนีกะตำยะ วัตถุกะตำยะ อะนุฏฐิตำยะ ปะริจิตำยะ   

สุสะมำรัทธำยะ เอกำทะสำนสัิงสำ ปำฏกิงัขำ ฯ กะตะเม เอกำทะสะ ฯ      

สุขัง สุปะติ ฯ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ ฯ นะ ปำปะกัง สุปนัง ปสสะติ ฯ             

มะนุสสำนัง ปโย โหติ ฯ อะมะนุสสำนัง ปโย โหติ ฯ เทวะตำ                            

รักขันติ ฯ นำสสะ อัคคิ วำ วิสัง วำ สัตถัง วำ กะมะติ ฯ ตุวะฏัง                 

จิตตัง สะมำธิยะติ ฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ อะสัมมุฬ๎โห กำลัง                          

กะโรติ ฯ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ ฯ

เมตตำยะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยำ อำเสวิตำยะ ภำวิตำยะ                   

พะหลีุกะตำยะ ยำนกีะตำยะ วตัถกุะตำยะ อะนฏุฐติำยะ ปะริจติำยะ              

สุสะมำรัทธำยะ อิเม เอกำทะสำนิสังสำ ปำฏิกังขำติ ฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวำ ฯ อัตตะมะนำ เต ภิกขู ภะคะวะโต                    

ภำสิตัง อะภินันทุนติ ฯ 
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ท๎วัตติงสำกำระปำโฐ
(บทพิจารณาอาการ ๓๒ ประการ)

อัตถิ อิมัส๎มิง กำเย เกสำ โลมำ นะขำ ทันตำ ตะโจ มังสัง                     

นะหำรู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง                              

ปหะกัง ปปผำสัง อันตัง อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง ปตตัง เสมหัง 

ปุพโพ โลหิตัง เสโท เมโท อัสสุ วะสำ เขโฬ สิงฆำณิกำ ละสิกำ                   

มุตตัง มัตถะเก มัตถะลุงคันติ ฯ

อุณ๎หิสสะวิชะยะคำถำ
(คาถาปองกันภัย, ทําให้อายุยืน)

   อัตถิ อุณ๎หิสสะ วิชะโย   ธัมโม โลเก อะนุตตะโร

สัพพะสัตตะหิตัตถำยะ    ตัง ต๎วัง คัณหาหิ* เทวะเต

ปะริวัชเช รำชะทัณเฑ     อะมะนุสเสหิ ปำวะเก

พะยัคเฆ นำเค วิเส ภูเต    อะกำละมะระเณนะ วำ

สัพพัส๎มำ มะระณำ มุตโต   ฐะเปต๎วำ กำละมำริตัง

ตัสเสวะ อำนุภำเวนะ      โหตุ เทโว สุขี สะทำ

สุทธะสีลัง สะมำทำยะ     ธัมมัง สุจะริตัง จะเร

ตัสเสวะ อำนุภำเวนะ     โหตุ เทโว สุขี สะทำ

ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง     ธำระณัง วำจะนัง คะรุง

ปะเรสัง เทสะนัง สุต๎วำ    ตัสสะ อำยุ ปะวัฑฒะตีติ ฯ

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  ต๎วัง คัณหำหิ  เป็น  อะหัง คัณหำมิ
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ธำตุปะฏิกูละปจจะเวกขะณะปำฐะ
(บทพิจารณาปัจจัย ๔ โดยความเป็นธาตุ)

(นํา)   หนัทะ มะยงั ธาตปุะฏกูิละปัจจะเวกขะณะ ปาฐงั ภะณามะ เส ฯ

(รับ)   ยะถำปจจะยัง ปะวัตตะมำนัง ธำตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง                   

จีวะรัง ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธำตุมัตตะโก นิสสัตโต                    

นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพพำนิ ปะนะ อิมำนิ จีวะรำนิ อะชิคุจฉะนียำนิ 

อิมัง ปูติกำยัง ปต๎วำ อะติวิยะ ชิคุจฉะนียำนิ ชำยันติ ฯ

ยะถำปจจะยัง ปะวัตตะมำนัง ธำตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง                    

ปณฑะปำโต ฯ ตะทปุะภญุชะโก จะ ปคุคะโล ธำตมุตัตะโก นสิสตัโต  

นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพโพ ปะนำยัง ปณฑะปำโต อะชิคุจฉะนีโย                 

อิมัง ปูติกำยัง ปต๎วำ อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชำยะติ ฯ

ยะถำปจจะยัง ปะวัตตะมำนัง ธำตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง                   

เสนำสะนัง ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธำตุมัตตะโก นิสสัตโต 

นชิชโีว สุญโญ ฯ สัพพำน ิปะนะ อมิำน ิเสนำสะนำน ิอะชคิจุฉะนยีำนิ 

อิมัง ปูติกำยัง ปต๎วำ อะติวิยะ ชิคุจฉะนียำนิ ชำยันติ ฯ

ยะถำปจจะยัง ปะวัตตะมำนัง ธำตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง                  

คลิำนะปจจะยะเภสัชชะปะริกขำโร ฯ ตะทปุะภญุชะโก จะ ปุคคะโล  

ธำตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพโพ ปะนำยัง                                 

คิลำนะปจจะยะเภสัชชะปะริกขำโร อะชิคุจฉะนีโย อิมัง ปูติกำยัง           

ปต๎วำ อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชำยะติ ฯ
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บทวันทำเช้ำ
(บทวันทารอยพระพุทธบาททั้ง ๕ แห่ง)

วันทำมิ พุทธัง ภะวะปำระติณณัง

ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนำถัง

โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง

เฉต๎วำนะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง ฯ

ยัง นัมมะทำยะ นะทิยำ ปุลิเน จะ ตีเร

ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนำจะลัคเค

ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปำทัง

ตัง ปำทะลัญชะนะมะหัง สิระสำ นะมำมิ ฯ

สุวัณณะมำลิเก สุวัณณะปพพะเต

สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทำยะ นะทิยำ

ปญจะปำทะวะรัง ฐำนัง อะหัง วันทำมิ ทูระโต ฯ

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

นะมัสสะมำโน ระตะนัตตะยัง ยัง

ปุญญำภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง

ตัสสำนุภำเวนะ หะตันตะรำโย ฯ

อำมันตะยำมิ โว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยำมิ โว ภิกขะเว

ขะยะวะยะธัมมำ สังขำรำ อัปปะมำเทนะ สัมปำเทถำติ ฯ
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บทแผ่เมตตำ
(บทแผ่เมตตาพรหมวิหาร ๔)

อะเวโร อัพ๎ยำปชโฌ อะนีโฆ สุขี อัตตำนัง ปะริหะรำมิ สัพเพ  

สัตตำ อะเวรำ โหนตุ อัพ๎ยำปชฌำ โหนตุ อะนีฆำ โหนตุ สุขี                         

อัตตำนัง ปะริหะรันตุ สัพเพ สัตตำ สัพพะทุกขำ ปะมุจจันตุ สัพเพ 

สัตตำ ลัทธะสัมปตติโต มำ วิคัจฉันตุ สัพเพ สัตตำ กัมมัสสะกำ                     

กัมมะทำยำทำ กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสสะระณำ ยัง                              

กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยำณัง วำ ปำปะกัง วำ ตัสสะ ทำยำทำ                                

ภะวิสสันตีติ ฯ

ติโลกะวิชะยะรำชะปตติทำนะคำถำ

ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง      กัตตัพพัง กิริยัง มะมะ

กำเยนะ วำจำมะนะสำ      ติทะเส สุคะตัง กะตัง

เย สัตตำ สัญญิโน อัตถิ     เย จะ สัตตำ อะสัญญิโน

กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง    สัพเพ ภำคี ภะวันตุ เต

เย ตัง กะตัง สุวิทิตัง      ทินนัง ปุญญะผะลัง มะยำ

เย จะ ตัตถะ นะ ชำนันติ     เทวำ คันต๎วำ นิเวทะยุง

สัพเพ โลกัมหิ เย สัตตำ     ชีวันตำหำระเหตุกำ

มะนุญญัง โภชะนัง สัพเพ     ละภันตุ มะมะ เจตะสำติ ฯ



บทสวดมนต
ทํ า วั ต ร เ ช า

�

้
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   โย โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ

ส๎วำกขำโต เยนะ ภะคะวะตำ ธัมโม

สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง

อิเมหิ สักกำเรหิ ยะถำระหัง อำโรปเตหิ อะภิปูชะยำมะ

สำธุ โน ภันเต ภะคะวำ สุจิระปะรินิพพุโตป

ปจฉิมำชะนะตำนุกัมปะมำนะสำ

อิเม สักกำเร ทุคคะตะปณณำกำระภูเต ปะฏิคคัณหำตุ

อัมหำกัง ทีฆะรัตตัง หิตำยะ สุขำยะ ฯ

     อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ,

     พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ ฯ   (กราบ)

     ส๎วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม, 

     ธัมมัง นะมัสสำมิ ฯ         (กราบ)

     สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,

     สังฆัง นะมำมิ ฯ           (กราบ)

ปุพพะภำคะนะมะกำระ

(นํา)   หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง

    กะโรมะ เส ฯ

(รับ)   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ ฯ



๓๒  |  บทสวดสาธยายพระพุทธมนต์

พุทธำภิถุติ

(นํา)   หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ

(รับ)   โย โส ตะถำคะโต อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ, วิชชำจะระณะ-

สัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ สัตถำ 

เทวะมะนุสสำนัง พุทโธ ภะคะวำ, โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง 

สะมำระกัง สะพ๎รั ห๎มะกัง, สัสสะมะณะพ๎รำห๎มะณิง ปะชัง 

สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญำ สัจฉิกัต๎วำ ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง 

เทเสส ิอำทกิล๎ัยำณงั มัชเฌกลัย๎ำณัง ปะรโิยสำนะกลัย๎ำณัง, สำตถงั 

สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง 

ปะกำเสสิ, ตะมะหงั ภะคะวนัตงั อะภิปชูะยำม,ิ ตะมะหัง ภะคะวนัตงั 

สิระสำ นะมำมิ ฯ 

(กราบ ๑ หน)

ธัมมำภิถุติ

(นํา)   หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ

(รับ) โย โส ส๎วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกำลิโก

เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ, ตะมะหัง   

ธัมมัง อะภิปูชะยำมิ, ตะมะหัง ธัมมัง สิระสำ นะมำมิ ฯ

(กราบ ๑ หน)
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สังฆำภิถุติ

(นํา)   หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ

(รับ)   โย โส สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปนโน                

ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, ญำยะปะฏปินโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,

สำมีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตำริ                            

ปรุสิะยคุำนิ อัฏฐะ ปุรสิะปคุคะลำ, เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, 

อำหุเนยโย ปำหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยำมิ, ตะมะหัง                  

สังฆัง สิระสำ นะมำมิ ฯ

(กราบ ๑ หน)

นั่งพับเพียบ

ระตะนัตตะยัปปะณำมะคำถำ

(นํา)  หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ

       สังเวคะปะริกิตตะนะ ปาฐัญจะ ภะณามะ เส ฯ

(รับ)     พุทโธ สุสุทโธ กะรุณำมะหัณณะโว

      โยจจันตะสุทธัพพะระญำณะโลจะโน

      โลกัสสะ ปำปูปะกิเลสะฆำตะโก

      วันทำมิ พุทธัง อะหะมำทะเรนะ ตัง

      ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน

      โย มัคคะปำกำมะตะเภทะภินนะโก
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      โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน

      วันทำมิ ธัมมัง อะหะมำทะเรนะ ตัง 

      สังโฆ สุเขตตำภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต

      โย ทิฏฐะสันโต สุคะตำนุโพธะโก

      โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส

      วันทำมิ สังฆัง อะหะมำทะเรนะ ตัง

      อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง

      วัตถุตตะยัง วันทะยะตำภิสังขะตัง

      ปุญญัง มะยำ ยัง มะมะ สัพพุปททะวำ

      มำ โหนตุ เว ตัสสะ ปะภำวะสิทธิยำ ฯ

สังเวคะปริกิตตะนะปำฐะ

อิธะ ตะถำคะโต โลเก อปุปนโน อะระหงั สมัมำสมัพทุโธ, ธัมโม   

จะ เทสิโต นิยยำนิโก อุปะสะมิโก ปะรินิพพำนิโก สัมโพธะคำมี                   

สคุะตปัปะเวทโิต, มะยนัตงั ธมัมงั สตุว๎ำ เอวัง ชำนำมะ, ชำตปิ ทกุขำ  

ชะรำป ทกุขำ มะระณมัป ทุกขงั, โสกะปะรเิทวะทุกขะโทมะนัสสปุำ-

ยำสำป ทกุขำ, อปัปเยหิ สมัปะโยโค ทกุโข ปเยห ิวปิปะโยโค ทกุโข,  

ยัมปจฉงั นะ ละภะติ ตมัป ทุกขัง, สงัขติเตนะ ปญจปุำทำนกัขนัธำ  

ทุกขำ, เสยยะถีทัง, รูปูปำทำนักขันโธ, เวทะนูปำทำนักขันโธ,                   

สญัปูำทำนกัขนัโธ, สงัขำรปูำทำนกัขนัโธ, วญิญำณปูำทำนกัขันโธ,   

เยสัง ปะริญญำยะ, ธะระมำโน โส ภะคะวำ, เอวัง พะหุลัง สำวะเก  

วิเนติ, เอวัง ภำคำ จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สำวะเกสุ อะนุสำสะนี   
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พะหุลำ ปะวัตตะติ, รูปง อะนิจจัง, เวทะนำ อะนิจจำ, สัญญำ                  

อะนิจจำ, สังขำรำ อะนิจจำ, วิญญำณัง อะนิจจัง, รูปง อะนัตตำ,  

เวทะนำ อะนัตตำ, สัญญำ อะนัตตำ, สังขำรำ อะนัตตำ, วิญญำณัง 

อะนัตตำ, สัพเพ สังขำรำ อะนิจจำ, สัพเพ ธัมมำ อะนัตตำติ,                         

เต (ตา)* มะยัง โอติณณำมหะ ชำติยำ ชะรำมะระเณนะ, โสเกหิ 

ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปำยำเสหิ, ทุกโขติณณำ                          

ทุกขะปะเรตำ, อัปเปวะนำมิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ              

อันตะกิริยำ ปญญำเยถำติ,

(สําหรับพระภิิกษุ สามเณร)

จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง                     

สัมมำสัมพุทธัง, สัทธำ อะคำรัส๎มำ อะนะคำริยัง ปพพะชิตำ,                       

ตัสมิ๎ง ภะคะวะต ิพร๎หัม๎ะจะรยิงั จะรำมะ, ภกิขูนงั (สามเณรานัง)** 

สกิขำสำชวีะสะมำปนนำ, ตัง โน พ๎รหัม๎ะจะริยงั อมิสัสะ เกวะลสัสะ 

ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยำยะ สังวัตตะตูติ ฯ

(สําหรับอุบาสก อุบาสิกา)

จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตำ, ธัมมัญจะ 

ภิกขุสังฆัญจะ ตัสสะ ภะคะวะโต สำสะนัง ยะถำสะติ ยะถำพะลัง                 

มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปชชำมะ, สำ สำ โน ปะฏิปตติ อิมัสสะ             

เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยำยะ สังวัตตะตูติ ฯ

* สําหรับผู้หญิงสวด

** สําหรับสามเณรสวด
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ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะปำฐะ
(บทพิจารณาปัจจัย ๔ ในขณะนี้)

(นํา)   หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

(รับ)   ปะฏิสังขำ โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวำมิ, ยำวะเทวะ สีตัสสะ            

ปะฏฆิำตำยะ, อณุห๎สัสะ ปะฏฆิำตำยะ, ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสริงิ-          

สะปะสมัผสัสำนงั ปะฏฆิำตำยะ, ยำวะเทวะ หริโิกปนะปะฏิจฉำทะนัตถัง ฯ

ปะฏิสังขำ โยนิโส ปณฑะปำตัง ปะฏิเสวำมิ, เนวะ ท๎วำยะ นะ 

มะทำยะ นะ มณัฑะนำยะ นะ วิภสูะนำยะ, ยำวะเทวะ อมิสัสะ กำยสัสะ         

ฐิติยำ ยำปะนำยะ วิหิงสุปะระติยำ พ๎รัห๎มะจะริยำนุคคะหำยะ, อิติ     

ปรุำณัญจะ เวทะนงั ปะฏิหังขำม ินะวญัจะ เวทะนงั นะ อปุปำเทสสำม,ิ 

ยำต๎รำ จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตำ จะ ผำสุวิหำโร จำติ ฯ

ปะฏสิงัขำ โยนโิส เสนำสะนงั ปะฏเิสวำม,ิ ยำวะเทวะ สตีสัสะ 

ปะฏฆิำตำยะ, อณุห๎สัสะ ปะฏฆิำตำยะ, ฑงัสะมะกะสะวำตำตะปะสริงิ-  

สะปะสัมผสัสำนงั ปะฏฆิำตำยะ, ยำวะเทวะ อตุปุะรสิสะยะวิโนทะนงั   

ปะฏิสัลลำนำรำมัตถัง ฯ

ปะฏิสังขำ โยนโิส คลิำนะปจจะยะเภสชัชะปะรกิขำรงั ปะฏเิสวำม,ิ 

ยำวะเทวะ อุปปนนำนัง เวยยำพำธิกำนัง เวทะนำนัง ปะฏิฆำตำยะ, 

อัพ๎ยำปชฌะปะระมะตำยำติ ฯ
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พระคำถำชินบัญชร

๑.  ชะยำสะนำกะตำ พุทธำ    เชต๎วำ มำรัง สะวำหะนัง

   จะตุสัจจำสะภัง ระสัง     เย ปวิงสุ นะรำสะภำ

๒.  ตัณหังกะรำทะโย พุทธำ    อัฏฐะวีสะติ นำยะกำ

   สัพเพ ปะติฏฐิตำ มัยหัง    มัตถะเก เต มุนิสสะรำ

๓.  สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง     พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

   สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง     อุเร สัพพะคุณำกะโร

๔.  หะทะเย เม อะนุรุทโธ     สำรีปุตโต จะ ทักขิเณ

   โกณฑัญโญ ปฏฐิภำคัส๎มิง   โมคคัลลำโน จะ วำมะเก

๕.  ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง     อำสุง อำนันทะรำหุโล

   กัสสะโป จะ มะหำนำโม    อุภำสุง วำมะโสตะเก

๖.  เกสะโต ปฏฐิภำคัส๎มิง     สุริโย วะ ปะภังกะโร

   นิสินโน สิริสัมปนโน      โสภีโต มุนิปุงคะโว

๗.  กุมำระกัสสะโป เถโร      มะเหสี จิตตะวำทะโก

   โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง    ปะติฏฐำสิ คุณำกะโร

๘.  ปุณโณ อังคุลิมำโล จะ     อุปำลีนันทะสีวะลี

   เถรำ ปญจะ อิเม ชำตำ     นะลำเฏ ติละกำ มะมะ

๙.  เสสำสีติ มะหำเถรำ      วิชิตำ ชินะสำวะกำ

   เอเตสีติ มะหำเถรำ      ชิตะวันโต ชิโนระสำ

   ชะลันตำ สีละเตเชนะ     อังคะมังเคสุ สัณฐิตำ
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๑๐.   ระตะนัง ปุระโต อำสิ     ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง

    ธะชัคคัง ปจฉะโต อำสิ    วำเม อังคุลิมำละกัง

๑๑.   ขันธะโมระปะริตตัญจะ    อำฏำนำฏิยะสุตตะกัง

    อำกำเส ฉะทะนัง อำสิ     เสสำ ปำกำระสัณฐิตำ

๑๒.   ชินำ นำนำวะระสังยุตตำ   สัตตัปปำกำระลังกะตำ

    วำตะปตตำทิสัญชำตำ    พำหิรัชฌัตตุปททะวำ

๑๓.   อะเสสำ วินะยัง ยันตุ      อะนันตะชินะเตชะสำ

    วะสะโต เม สะกิจเจนะ    สะทำ สัมพุทธะปญชะเร

๑๔.   ชินะปญชะระมัชฌัมหิ     วิหะรันตัง มะหีตะเล

     สะทำ ปำเลนตุ มัง สัพเพ   เต มะหำปุริสำสะภำ

๑๕.   อิจเจวะมันโต        สุคุตโต สุรักโข

    ชินำนุภำเวนะ        ชิตูปททะโว

    ธัมมำนุภำเวนะ        ชิตำริสังโฆ

    สังฆำนุภำเวนะ        ชิตันตะรำโย

    สัทธัมมำนุภำวะปำลิโต    จะรำมิ ชินะปญชะเรติ ฯ
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อนุโมทนำวิธี
(ผู้เป็นประธานว่า)

ยะถำ วำริวะหำ ปูรำ     ปะริปูเรนติ สำคะรัง

เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตำนัง อุปะกัปปะติ

อิจฉิตัง ปตถิตัง ตุม๎หัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ

สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปำ    จันโท ปณณะระโส ยะถำ

              มะณิ โชติระโส ยะถำ ฯ

(รูปที่ ๒  รับ สัพพีติโย)

   สัพพีติโย วิวัชชันตุ    สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มำ เต ภะวัต๎วันตะรำโย    สุขี ทีฆำยุโก ภะวะ ฯ

   สัพพีติโย วิวัชชันตุ    สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มำ เต ภะวัต๎วันตะรำโย    สุขี ทีฆำยุโก ภะวะ ฯ

   สัพพีติโย วิวัชชันตุ    สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มำ เต ภะวัต๎วันตะรำโย    สุขี ทีฆำยุโก ภะวะ ฯ

อะภิวำทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒำปะจำยิโน

จัตตำโร ธัมมำ วัฑฒันติ    อำยุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

คำถำพระพุทธเจ้ำชนะมำร

(พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ปญจะมำเร ชิโน นำโถ   ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกำเสติ    ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เม ชะยะมังคะลัง ฯ
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อำฏำนำฏิยะปะริตตัง (ย่อ)

   สัพพะโรคะวินิมุตโต    สัพพะสันตำปะวัชชิโต

สัพพะเวระมะติกกันโต    นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ

สัพพีติโย วิวัชชันตุ      สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มำ เต ภะวัตวันตะรำโย    สุขี ทีฆำยุโก ภะวะ

อะภิวำทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒำปะจำยิโน

จัตตำโร ธัมมำ วัฑฒันติ    อำยุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

ชะยะปะริตตัง (ย่อ)

   โส อัตถะลัทโธ สุขิโต    วิรุฬ๎โห พุทธะสำสะเน 

อะโรโค สุขิโต โหหิ       สะหะ สัพเพหิ ญำติภิ ฯ 

   สำ อัตถะลัทธำ สุขิตำ    วิรุฬ๎หำ พุทธะสำสะเน 

อะโรคำ สุขิตำ โหหิ      สะหะ สัพเพหิ ญำติภิ ฯ 

   เต อัตถะลัทธำ สุขิตำ    วิรุฬ๎หำ พุทธะสำสะเน 

อะโรคำ สุขิตำ โหถะ      สะหะ สัพเพหิ ญำติภิ ฯ

โภชะนะทำนำนุโมทะนำคำถำ

   อำยุโท พะละโท ธีโร    วัณณะโท ปะฏิภำณะโท

สุขัสสะ ทำตำ เมธำวี      สุขัง โส อะธิคัจฉะติ

อำยุง ทัต๎วำ พะลัง วัณณัง   สุขัญจะ ปะฏิภำณะโท

ทีฆำยุ ยะสะวำ โหติ     ยัตถะ ยัตถูปะปชชะตีติ ฯ
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อัคคัปปะสำทะสุตตะคำถำ

   อัคคะโต เว ปะสันนำนัง  อัคคัง ธัมมัง วิชำนะตัง

อัคเค พุทเธ ปะสันนำนัง    ทักขิเณยเย อะนุตตะเร

อัคเค ธัมเม ปะสันนำนัง    วิรำคูปะสะเม สุเข

อัคเค สังเฆ ปะสันนำนัง    ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร

อัคคัส๎มิง ทำนัง ทะทะตัง   อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ

อัคคัง อำยุ จะ วัณโณ จะ   ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง

อัคคัสสะ ทำตำ เมธำวี    อัคคะธัมมะสะมำหิโต

เทวะภูโต มะนุสโส วำ     อัคคัปปตโต ปะโมทะตีติ ฯ

เทวะตำทิสสะทักขิณำนุโมทะนำคำถำ

   ยัส๎มิง ปะเทเส กัปเปติ   วำสัง ปณฑิตะชำติโย

สีละวันเตตถะ โภเชต๎วำ    สัญญะเต พ๎รัห๎มะจำริโน

ยำ ตัตถะ เทวะตำ อำสุง    ตำสัง ทักขิณะมำทิเส

ตำ ปูชิตำ ปูชะยันติ      มำนิตำ มำนะยันติ นัง

ตะโต นัง อะนุกัมปนติ     มำตำ ปุตตังวะ โอระสัง

เทวะตำนุกัมปโต โปโส    สะทำ ภัท๎รำนิ ปสสะติ ฯ
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เทวะตำภิสัมมันตะนะคำถำ

        ยำนีธะ ภูตำนิ สะมำคะตำนิ

     ภุมมำนิ วำ ยำนิ วะ อันตะลิกเข

     สัพเพ วะ ภูตำ สุมะนำ ภะวันตุ

     อะโถป สักกัจจะ สุณันตุ ภำสิตัง

     สุภำสิตัง กิญจิป โว ภะเณมุ

     ปุญเญ สะตุปปำทะกะรัง อะปำปง

     ธัมมูปะเทสัง อะนุกำระกำนัง

     ตัส๎มำ หิ ภูตำนิ สะเมนตุ สัพเพ

     เมตตัง กะโรถะ มำนุสิยำ ปะชำยะ

     ภูเตสุ พำฬ๎หัง กะตะภัตติกำยะ

     ทิวำ จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง

     ปจโจปะกำรัง อะภิกังขะมำนำ

     เต โข มะนุสสำ ตะนุกำนุภำวำ

     ภูตำ วิเสเสนะ มะหิทธิกำ จะ

     อะทิสสะมำนำ มะนุเชหิ ญำตำ

     ตัส๎มำ หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตำ ฯ
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เกณิยำนุโมทะนำคำถำ

   อัคคิหุตตัง มุขำ ยัญญำ    สำวิตติ ฉันทะโส มุขัง

รำชำ มุขัง มะนุสสำนัง       นะทีนัง สำคะโร มุขัง

นักขัตตำนัง มุขัง จันโท       อำทิจโจ ตะปะตัง มุขัง

ปุญญะมำกังขะมำนำนัง      สังโฆ เว ยะชะตัง มุขัง

ภะณิสสำมะ มะยัง คำถำ      กำละทำนัปปะทีปกำ

เอตำ สุณันตุ สักกัจจัง       ทำยะกำ ปุญญะกำมิโน ฯ

กำละทำนะสุตตะคำถำ

   กำเล ทะทันติ สะปญญำ     วะทัญู วีตะมัจฉะรำ

กำเลนะ ทินนัง อะริเยสุ      อุชุภูเตสุ ตำทิสุ

วิปปะสันนะมะนำ ตัสสะ      วิปุลำ โหติ ทักขิณำ

เย ตัตถะ อะนุโมทันติ       เวยยำวัจจัง กะโรนติ วำ

นะ เตนะ ทักขิณำ โอนำ       เตป ปุญญัสสะ ภำคิโน

ตัส๎มำ ทะเท อัปปะฏิวำนะจิตโต   ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง

ปุญญำนิ ปะระโลกัส๎มิง      ปะติฏฐำ โหนติ ปำณินันติ ฯ

คำถำหลวงพ่อโอภำสี
(คาถาอยู่เย็น)

อิติ สุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธำยะ 
ปะฐะวีคงคำ พระภุมมะเทวำ ขะมำมิหัง ฯ
(ปองกันอันตราย คุ้มกันภัยจากภูตผีปศาจ)
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วิหำระทำนะคำถำ

   สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ      ตะโต วำฬะมิคำนิ จะ

สิริงสะเป จะ มะกะเส        สิสิเร จำป วุฏฐิโย

ตะโต วำตำตะโป โฆโร        สัญชำโต ปะฏิหัญญะติ

เลนัตถัญจะ สุขัตถัญจะ       ฌำยิตุง จะ วิปสสิตุง

วิหำระทำนัง สังฆัสสะ        อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง

ตัส๎มำ หิ ปณฑิโต โปโส       สัมปสสัง อัตถะมัตตะโน

วิหำเร กำระเย รัมเม         วำสะเยตถะ พะหุสสุเต

เตสัง อันนัญจะ ปำนัญจะ      วัตถะเสนำสะนำนิ จะ

ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ         วิปปะสันเนนะ เจตะสำ

เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ       สัพพะทุกขำปะนูทะนัง

ยัง โส ธัมมะมิธัญญำยะ        ปะรินิพพำต๎ยะนำสะโวติ ฯ

ติโรกุฑฑะกัณฑะสุตตะคำถำ

   อะทำสิ เม อะกำสิ เม      ญำติมิตตำ สะขำ จะ เม

เปตำนัง ทักขิณัง ทัชชำ       ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง

นะ หิ รุณณัง วำ โสโก วำ      ยำ วัญญำ ปะริเทวะนำ

นะ ตัง เปตำนะมัตถำยะ       เอวัง ติฏฐันติ ญำตะโย

   อะยญัจะ โข ทกัขณิำ ทนินำ   สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตำ

ทีฆะรัตตัง หิตำยัสสะ        ฐำนะโส อุปะกัปปะติ
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      โส ญำติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต

      เปตำนะ ปูชำ จะ กะตำ อุฬำรำ

      พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง

      ตุม๎เหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ ฯ

อำทิยะสุตตะคำถำ

   ภุตตำ โภคำ ภะฏำ ภัจจำ   วิติณณำ อำปะทำสุ เม

อุทธัคคำ ทักขิณำ ทินนำ     อะโถ ปญจะ พะลี กะตำ

อุปฏฐิตำ สีละวันโต       สัญญะตำ พ๎รัห๎มะจำริโน

ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ     ปณฑิโต ฆะระมำวะสัง

โส เม อัตโถ อะนุปปตโต     กะตัง อะนะนุตำปยัง

เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ     อะริยะธัมเม ฐิโต นะโร

อิเธวะ นัง ปะสังสันติ      เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ ฯ

มงคลจักรวำฬน้อย (ย่อ)

   ระตะนัตตะยำนุภำเวนะ   ระตะนัตตะยะเตชะสำ

ทุกขะโรคะภะยำ เวรำ       โสกำ สัตตุ จุปททะวำ

อะเนกำ อันตะรำยำป      วินัสสันตุ อะเสสะโต

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลำภัง      โสตถิ ภำค๎ยัง สุขัง พะลัง

สิริ อำยุ จะ วัณโณ จะ      โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวำ

สะตะวัสสำ จะ อำยู จะ      ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ
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มงคลจักรวำฬน้อย

สัพพะพุทธำนุภำเวนะ สัพพะธัมมำนุภำเวนะ สัพพะสังฆำนุภำ-

เวนะ พทุธะระตะนงั ธมัมะระตะนงั สงัฆะระตะนงั ตณิณงั ระตะนำนงั                        

อำนุภำเวนะ จะตรุำสีตสิะหสัสะธมัมกัขนัธำนภุำเวนะ ปฏะกตัตะยำ-         

นุภำเวนะ ชินะสำวะกำนุภำเวนะ สัพเพ เต โรคำ สัพเพ เต ภะยำ 

สัพเพ เต อันตะรำยำ สัพเพ เต อุปททะวำ สัพเพ เต ทุนนิมิตตำ               

สัพเพ เต อะวะมังคะลำ วินัสสันตุ อำยุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก                  

สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก                 

สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทำ ฯ

ทุกขะโรคะภะยำ เวรำ     โสกำ สัตตุ จุปททะวำ

อะเนกำ อันตะรำยำป     วินัสสันตุ จะ เตชะสำ

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลำภัง    โสตถิ ภำค๎ยัง สุขัง พะลัง

สิริ อำยุ จะ วัณโณ จะ     โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวำ

สะตะวัสสำ จะ อำยู จะ     ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตำ

สัพพะพุทธำนุภำเวนะ       สะทำ โสตถี ภะวันตุ เต* ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตำ

สัพพะธัมมำนุภำเวนะ       สะทำ โสตถี ภะวันตุ เต* ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตำ

สัพพะสังฆำนุภำเวนะ       สะทำ โสตถี ภะวันตุ เต* ฯ

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม
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ปตติทำนะคำถำ

(นํา)   หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

(รับ)      ยำ เทวะตำ สันติ วิหำระวำสินี

       ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง

       ตำ ธัมมะทำเนนะ ภะวันตุ ปูชิตำ

       โสตถิง กะโรนเตธะ วิหำระมัณฑะเล

       เถรำ จะ มัชฌำ นะวะกำ จะ ภิกขะโว

       สำรำมิกำ ทำนะปะตี อุปำสะกำ

       คำมำ จะ เทสำ นิคะมำ จะ อิสสะรำ

       สัปปำณะภูตำ สุขิตำ ภะวันตุ เต 

       ชะลำพุชำ เยป จะ อัณฑะสัมภะวำ

       สังเสทะชำตำ อะถะโวปะปำติกำ

       นิยยำนิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต

       สัพเพป ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง ฯ

   ฐำตุ จิรัง สะตัง ธัมโม    ธัมมัทธะรำ จะ ปุคคะลำ

สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ      อัตถำยะ จะ หิตำยะ จะ

อัม๎เห รักขะตุ สัทธัมโม      สัพเพป ธัมมะจำริโน

วุฑฒิง สัมปำปุเณยยำมะ     ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต ฯ

   ปะสันนำ โหนตุ สัพเพป   ปำณิโน พุทธะสำสะเน

สัมมำ ธำรัง ปะเวจฉันโต     กำเล เทโว ปะวัสสะตุ

วุฑฒิภำวำยะ สัตตำนัง      สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง

มำตำ ปตำ จะ อัต๎ระชัง     นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง

เอวัง ธัมเมนะ รำชำโน      ปะชัง รักขันตุ สัพพะทำ ฯ



บทสวดมนต
ทํ าวัตร เ ย็น

�
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   โย โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ

ส๎วำกขำโต เยนะ ภะคะวะตำ ธัมโม

สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง

อิเมหิ สักกำเรหิ ยะถำระหัง อำโรปเตหิ อะภิปูชะยำมะ

สำธุ โน ภันเต ภะคะวำ สุจิระปะรินิพพุโตป

ปจฉิมำชะนะตำนุกัมปะมำนะสำ

อิเม สักกำเร ทุคคะตะปณณำกำระภูเต ปะฏิคคัณหำตุ

อัมหำกัง ทีฆะรัตตัง หิตำยะ สุขำยะ ฯ

     อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ,

     พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ ฯ   (กราบ)

     ส๎วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม, 

     ธัมมัง นะมัสสำมิ ฯ         (กราบ)

     สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,

     สังฆัง นะมำมิ ฯ           (กราบ)

ปุพพะภำคะนะมะกำระ

(นํา)   หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง   

    กะโรมะ เส ฯ

(รับ)   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ ฯ
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พุทธำนุสสติ

(นํา)   หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ

(รับ)   ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตงั เอวงั กลัย๎ำโณ กติตสิทัโท อพัภคุคะโต, 

อติิป โส ภะคะวำ อะระหงั สมัมำสมัพทุโธ, วิชชำจะระณะสมัปนโน 

สุคะโต โลกะวทิ,ู อะนตุตะโร ปรุสิะทมัมะสำระถ ิสัตถำ เทวะมะนสุสำนงั 

พุทโธ ภะคะวำติ ฯ

พุทธำภิคีติ

(นํา)   หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

(รับ)      พุทธ๎วำระหันตะวะระตำทิคุณำภิยุตโต

      สุทธำภิญำณะกะรุณำหิ สะมำคะตัตโต

      โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร

      วันทำมะหัง ตะมะระณัง สิระสำ ชิเนนทัง

พุทโธ โย สัพพะปำณีนัง        สะระณัง เขมะมุตตะมัง

ปะฐะมำนุสสะติฏฐำนัง         วันทำมิ ตัง สิเรนะหัง

พุทธัสสำหัส๎มิ ทาโส (ทาสี)* วะ      พุทโธ เม สำมิกิสสะโร

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆำตำ จะ       วิธำตำ จะ หิตัสสะ เม

พุทธัสสำหัง นิยยำเทมิ         สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)* จะริสสำมิ   พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง        พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ         วัฑเฒยยัง สัตถุ สำสะเน

* สําหรับผู้หญิงสวด
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พทุธัง เม วนัทะมาเนนะ (วนัทะมานายะ)*   ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

สัพเพป อันตะรำยำ เม          มำเหสุง ตัสสะ เตชะสำ ฯ

(หมอบกราบลงว่า)

       กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ

       พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยำ ยัง

       พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง

       กำลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ ฯ

ธัมมำนุสสติ

(นํา)   หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ

(รับ)   สว๎ำกขำโต ภะคะวะตำ ธมัโม, สนัทฏิฐโิก อะกำลโิก เอหปิสสโิก 

โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ ฯ

ธัมมำภิคีติ

(นํา)   หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

(รับ)      ส๎วำกขำตะตำทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย

       โย มัคคะปำกะปะริยัตติวิโมกขะเภโท

       ธัมโม กุโลกะปะตะนำ ตะทะธำริธำรี

       วันทำมะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง

ธัมโม โย สัพพะปำณีนัง         สะระณัง เขมะมุตตะมัง

ทุติยำนุสสะติฏฐำนัง           วันทำมิ ตัง สิเรนะหัง

* สําหรับผู้หญิงสวด
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ธัมมัสสำหัส๎มิ ทาโส (ทาสี)* วะ      ธัมโม เม สำมิกิสสะโร

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆำตำ จะ         วิธำตำ จะ หิตัสสะ เม

ธัมมัสสำหัง นิยยำเทมิ          สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)* จะริสสำมิ    ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง         ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ          วัฑเฒยยัง สัตถุ สำสะเน

ธมัมัง เม วันทะมาเนนะ (วนัทะมานายะ)*   ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

สัพเพป อันตะรำยำ เม          มำเหสุง ตัสสะ เตชะสำ ฯ

(หมอบกราบลงว่า)

       กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ

       ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยำ ยัง

       ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง

       กำลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ

สังฆำนุสสติ

(นํา)   หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ

(รับ)  สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปนโน                        

ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, ญำยะปะฏปินโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, 

สำมีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตำริ                         

ปรุสิะยคุำน ิอัฏฐะ ปุรสิะปคุคะลำ, เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, 

อำหุเนยโย ปำหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง โลกัสสำติ ฯ

* สําหรับผู้หญิงสวด
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สังฆำภิคีติ

(นํา)   หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ

(รับ)      สัทธัมมะโช สุปะฏิปตติคุณำทิยุตโต

       โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ

       สีลำทิธัมมะปะวะรำสะยะกำยะจิตโต

       วันทำมะหัง ตะมะริยำนะ คะณัง สุสุทธัง

สังโฆ โย สัพพะปำณีนัง         สะระณัง เขมะมุตตะมัง

ตะติยำนุสสะติฏฐำนัง          วันทำมิ ตัง สิเรนะหัง

สังฆัสสำหัส๎มิ ทาโส (ทาสี)* วะ      สังโฆ เม สำมิกิสสะโร 

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆำตำ จะ         วิธำตำ จะ หิตัสสะ เม

สังฆัสสำหัง นิยยำเทมิ          สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)* จะริสสำมิ    สังฆัสโสปะฏิปนนะตัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง         สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ          วัฑเฒยยัง สัตถุ สำสะเน

สังฆัง เม วนัทะมาเนนะ (วนัทะมานายะ)*   ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

สัพเพป อันตะรำยำ เม          มำเหสุง ตัสสะ เตชะสำ ฯ

(หมอบกราบลงว่า)

       กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ

       สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยำ ยัง

       สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง

       กำลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ

* สําหรับผู้หญิงสวด
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อะตีตะปจจะเวกขะณะปำฐะ
(บทพิจารณาปัจจัย ๔ ที่ใช้สอยผ่านมาแล้ว)

(นํา)   หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

(รับ)  อัชชะ มะยำ อะปจจะเวกขิต๎วำ ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง, 

ตัง ยำวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆำตำยะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆำตำยะ,                         

ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสิริงสะปะสัมผัสสำนัง ปะฏิฆำตำยะ,                      

ยำวะเทวะ หิริโกปนะปะฏิจฉำทะนัตถัง ฯ

อัชชะ มะยำ อะปจจะเวกขิต๎วำ โย ปณฑะปำโต ปะริภุตโต,                 

โส เนวะ ท๎วำยะ นะ มะทำยะ นะ มัณฑะนำยะ นะ วิภูสะนำยะ,               

ยำวะเทวะ อิมัสสะ กำยัสสะ ฐิติยำ ยำปะนำยะ วิหิงสุปะระติยำ               

พ๎รัห๎มะจะริยำนุคคะหำยะ, อิติ ปุรำณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขำมิ               

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปำเทสสำมิ, ยำต๎รำ จะ เม ภะวิสสะติ                  

อะนะวัชชะตำ จะ ผำสุวิหำโร จำติ ฯ

อัชชะ มะยำ อะปจจะเวกขิต๎วำ ยัง เสนำสะนัง ปะริภุตตัง,                 

ตัง ยำวะเทวะ สีตัสสะ ปฏิฆำตำยะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆำตำยะ,                     

ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสิริงสะปะสัมผัสสำนัง ปะฏิฆำตำยะ,                      

ยำวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลำนำรำมัตถัง ฯ 

อัชชะ มะยำ อะปจจะเวกขิต๎วำ โย คิลำนะปจจะยะเภสัชชะ-

ปะรกิขำโร ปะริภตุโต, โส ยำวะเทวะ อุปปนนำนงั เวยยำพำธิกำนงั 

เวทะนำนัง ปะฏิฆำตำยะ, อัพ๎ยำปชฌะปะระมะตำยำติ ฯ
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อุททิสสะนำธิฏฐำนะคำถำ (บทกรวดน�้ำ)

(นํา)   หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ

(รับ)   อิมินำ ปุญญะกัมเมนะ   อุปชฌำยำ คุณุตตะรำ

อำจะริยูปะกำรำ จะ      มำตำปตำ จะ ญำตะกำ (ปิยา มะมัง)

สุริโย จันทิมำ รำชำ      คุณะวันตำ นะรำป จะ

พ๎รัห๎มะมำรำ จะ อินทำ จะ   โลกะปำลำ จะ เทวะตำ

ยะโม มิตตำ มะนุสสำ จะ    มัชฌัตตำ เวริกำป จะ

สัพเพ สัตตำ สุขี โหนตุ     ปุญญำนิ ปะกะตำนิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ      ขิปปง ปำเปถะ โว มะตัง ฯ

อิมินำ ปุญญะกัมเมนะ  อิมินำ อุททิเสนะ จะ

ขิปปำหัง สุละเภ เจวะ     ตัณหุปำทำนะเฉทะนัง

เย สันตำเน หินำ ธัมมำ    ยำวะ นิพพำนะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทำ เยวะ    ยัตถะ ชำโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปญญำ     สัลเลโข วิริยัมหินำ

มำรำ ละภันตุ โนกำสัง     กำตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธำทิปะวะโร นำโถ     ธัมโม นำโถ วะรุตตะโม

นำโถ ปจเจกะพุทโธ จะ    สังโฆ นำโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมำนุภำเวนะ     มำโรกำสัง ละภันตุ มำ ฯ



บทสวดมนต
พระปริตร

�
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บทชุมนุมเทวดำ

(สําหรับสวด ๗ ตํานาน)

     สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง

     ปะริตตำนุภำโว สะทำ รักขะตูติ

     ผะริต๎วำนะ เมตตัง สะเมตตำ ภะทันตำ

     อะวิกขิตตะจิตตำ ปะริตตัง ภะณันตุ

สัคเค กำเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมำเน ทีเป 

รัฏเฐ จะ คำเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมำ                     

จำยันตุ เทวำ ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนำคำ ติฏฐันตำ       

สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สำธะโว เม สุณันตุ ฯ 

     ธัมมัสสะวะนะกำโล อะยัมภะทันตำ 

     ธัมมัสสะวะนะกำโล อะยัมภะทันตำ 

     ธัมมัสสะวะนะกำโล อะยัมภะทันตำ ฯ

(สําหรับสวด ๑๒ ตํานาน)

     สะมันตำ จักกะวำเฬสุ  อัต๎รำคัจฉันตุ เทวะตำ

     สัทธัมมัง มุนิรำชัสสะ  สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง

   สัคเค กำเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏจันตะลิกเข วิมำเน ฯลฯ

(นอกนั้นเหมือนกันหมด)
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ปุพพะภำคะนะมะกำระ

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ

    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ ฯ

สะระณะคะมะนะปำฐะ

       พุทธัง    สะระณัง   คัจฉำมิ

       ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

       สังฆัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

   ทุติยัมป พุทธัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

   ทุติยัมป ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

   ทุติยัมป สังฆัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

   ตะติยัมป   พุทธัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

   ตะติยัมป   ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

   ตะติยัมป   สังฆัง   สะระณัง   คัจฉำมิ ฯ

(สวดให้คนไข้ฟังหรืองานทําบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอายุสวดดังนี้)

พุทธัง   ชีวิตัง   ยำวะ   นิพพำนัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

ธัมมัง   ชีวิตัง   ยำวะ   นิพพำนัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

สังฆัง   ชีวิตัง   ยำวะ   นิพพำนัง   สะระณัง   คัจฉำมิ
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ทุติยัมป   พุทธัง   ชีวิตัง   ยำวะ   นิพพำนัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

ทุติยัมป   ธัมมัง   ชีวิตัง   ยำวะ   นิพพำนัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

ทุติยัมป   สังฆัง   ชีวิตัง   ยำวะ   นิพพำนัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

ตะติยัมป   พุทธัง   ชีวิตัง   ยำวะ   นิพพำนัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

ตะติยัมป   ธัมมัง   ชีวิตัง   ยำวะ   นิพพำนัง   สะระณัง   คัจฉำมิ

ตะติยัมป   สังฆัง   ชีวิตัง   ยำวะ   นิพพำนัง   สะระณัง   คัจฉำมิ ฯ

นะมะกำระสิทธิคำถำ (โย จักขุมำ ฯ)
(ใช้แทน สัมพุทเธ, คาถาปองกันหมู่มาร)

        โย จักขุมำ โมหะมะลำปะกัฏโฐ

      สำมัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต

      มำรัสสะ ปำสำ วินิโมจะยันโต

      ปำเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ

      พุทธัง วะรันตัง สิระสำ นะมำมิ

      โลกัสสะ นำถัญจะ วินำยะกัญจะ

      ตันเตชะสำ เต* ชะยะสิทธิ โหตุ

      สัพพันตะรำยำ จะ วินำสะเมนตุ ฯ

        ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ

      ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง

      นิยยำนิโก ธัมมะธะรัสสะ ธำรี

      สำตำวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ

      ธัมมัง วะรันตัง สิระสำ นะมำมิ

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม
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      โมหัปปะทำลัง อุปะสันตะทำหัง

      ตันเตชะสำ เต* ชะยะสิทธิ โหตุ

      สัพพันตะรำยำ จะ วินำสะเมนตุ ฯ 

        สัทธัมมะเสนำ สุคะตำนุโค โย

      โลกัสสะ ปำปูปะกิเลสะเชตำ

      สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ

      ส๎วำกขำตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ

      สังฆัง วะรันตัง สิระสำ นะมำมิ

      พุทธำนุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง

      ตันเตชะสำ เต* ชะยะสิทธิ โหตุ

      สัพพันตะรำยำ จะ วินำสะเมนตุ ฯ

นะมะกำระสิทธิคำถำ (สัมพุทเธ ฯ)
(คาถาปองกันอุปัทวันตราย)

    สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ     ท๎วำทะสัญจะ สะหัสสะเก

ปญจะสะตะสะหัสสำนิ       นะมำมิ สิระสำ อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ      อำทะเรนะ นะมำมิหัง

นะมะกำรำนุภำเวนะ        หันต๎วำ สัพเพ อุปททะเว

อะเนกำ อันตะรำยำป       วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

    สัมพุทเธ ปญจะปญญำสัญจะ  จะตุวีสะติสะหัสสะเก

ทะสะสะตะสะหัสสำนิ       นะมำมิ สิระสำ อะหัง

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม
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เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ     อำทะเรนะ นะมำมิหัง

นะมะกำรำนุภำเวนะ       หันต๎วำ สัพเพ อุปททะเว

อะเนกำ อันตะรำยำป       วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

    สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต   อัฏฐะจัตตำฬสะสะหัสสะเก

วีสะติสะตะสะหัสสำนิ      นะมำมิ สิระสำ อะหัง 

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ     อำทะเรนะ นะมำมิหัง

นะมะกำรำนุภำเวนะ       หันต๎วำ สัพเพ อุปททะเว

อะเนกำ อันตะรำยำป      วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

นะโมกำระอัฏฐะกะคำถำ
(คาถาสวัสดิมงคล)

นะโม อะระหะโต สัมมำ-     สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน

นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ     ส๎วำกขำตัสเสวะ เตนิธะ

นะโม มะหำสังฆัสสำป      วิสุทธะสีละทิฏฐิโน

นะโม โอมำต๎ยำรัทธัสสะ     ระตะนัตต๎ยัสสะ สำธุกัง

นะโม โอมะกำตีตัสสะ      ตัสสะ วัตถุตต๎ยัสสะป

นะโมกำรัปปะภำเวนะ      วิคัจฉันตุ อุปททะวำ

นะโมกำรำนุภำเวนะ       สุวัตถิ โหตุ สัพพะทำ

นะโมกำรัสสะ เตเชนะ      วิธิม๎หิ โหมิ เตชะวำ ฯ
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บทขัดมังคะละสุตตัง

เย สันตำ สันตะจิตตำ ติสะระณะสะระณำ เอตถะ โลกันตะเร 

วำ ภมุมำภมุมำ จะ เทวำ คณุะคะณะคะหะณพัย๎ำวะฏำ สพัพะกำลงั            

เอเต อำยันตุ เทวำ วะระกะนะกะมะเย เมรุรำเช วะสันโต สันโต            

สันโต สะเหตุง มุนิวะระวะจะนัง โสตุมัคคัง สะมัคคัง ฯ 

   สัพเพสุ จักกะวำเฬสุ     ยักขำ เทวำ จะ พ๎รัห๎มุโน

ยัง อัมเหหิ กะตัง ปุญญัง     สัพพะสัมปตติสำธะกัง

สัพเพ ตัง อะนุโมทิต๎วำ       สะมัคคำ สำสะเน ระตำ

ปะมำทะระหิตำ โหนตุ       อำรักขำสุ วิเสสะโต

สำสะนัสสะ จะ โลกัสสะ      วุฑฒี ภะวะตุ สัพพะทำ

สำสะนัมป จะ โลกัญจะ      เทวำ รักขันตุ สัพพะทำ

สัทธิง โหนตุ สุขี สัพเพ       ปะริวำเรหิ อัตตะโน

อะนีฆำ สุมะนำ โหนตุ       สะหะ สัพเพหิ ญำติภิ ฯ

   ยัญจะ ท๎วำทะสะ วัสสำนิ   จินตะยิงสุ สะเทวะกำ

จิรัสสัง จินตะยันตำป        เนวะ ชำนิงสุ มังคะลัง

จักกะวำฬะสะหัสเสสุ        ทะสะสุ เยนะ ตัตตะกัง

กำลัง โกลำหะลัง ชำตัง       ยำวะ พ๎รัห๎มะนิเวสะนำ

ยัง โลกะนำโถ เทเสสิ        สัพพะปำปะวินำสะนัง

ยัง สุต๎วำ สัพพะทุกเขหิ      มุจจันตำสังขิยำ นะรำ

เอวะมำทิคุณูเปตัง       มังคะลันตัมภะณำนะ เห ฯ
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มังคะละสุตตัง
(คาถามงคล ๓๘ ประการ)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ สำวัตถิยัง วิหะระติ          

เชตะวะเน อะนำถะปณฑิกัสสะ อำรำเม ฯ อะถะโข อัญญะตะรำ 

เทวะตำ อะภิกกันตำยะ รัตติยำ อะภิกกันตะวัณณำ เกวะละกัปปง 

เชตะวะนงั โอภำเสตว๎ำ เยนะ ภะคะวำ เตนปุะสงักะม ิอุปะสงักะมิตว๎ำ 

ภะคะวันตัง อะภิวำเทต๎วำ เอกะมันตัง อัฏฐำสิ ฯ เอกะมันตัง             

ฐิตำ โข สำ เทวะตำ ภะคะวันตัง คำถำยะ อัชฌะภำสิ ฯ (หยุด)

   พะหู เทวำ มะนุสสำ จะ   มังคะลำนิ อะจินตะยุง

อำกังขะมำนำ โสตถำนัง       พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง ฯ

   อะเสวะนำ จะ พำลำนัง   ปณฑิตำนัญจะ เสวะนำ

ปูชำ จะ ปูชะนียำนัง        เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

   ปะฏิรูปะเทสะวำโส จะ    ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตำ

อัตตะสัมมำปะณิธิ จะ       เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

   พำหุสัจจัญจะ สิปปญจะ    วินะโย จะ สุสิกขิโต

สุภำสิตำ จะ ยำ วำจำ       เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

   มำตำปตุอุปฏฐำนัง       ปุตตะทำรัสสะ สังคะโห

อะนำกุลำ จะ กัมมันตำ       เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

   ทำนัญจะ ธัมมะจะริยำ จะ   ญำตะกำนัญจะ สังคะโห

อะนะวัชชำนิ กัมมำนิ       เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

   อำระตี วิระตี ปำปำ      มัชชะปำนำ จะ สัญญะโม

อัปปะมำโท จะ ธัมเมสุ      เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
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คำระโว จะ นิวำโต จะ      สันตุฏฐี จะ กะตัญุตำ

กำเลนะ ธัมมัสสะวะนัง        เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ขันตี จะ โสวะจัสสะตำ      สะมะณำนัญจะ ทัสสะนัง

กำเลนะ ธัมมะสำกัจฉำ        เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ   อะริยะสัจจำนะ ทัสสะนัง

นิพพำนะสัจฉิกิริยำ จะ        เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ      จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ

อะโสกัง วิระชัง เขมัง         เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

เอตำทิสำนิ กัต๎วำนะ       สัพพัตถะมะปะรำชิตำ

สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ       ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

บทขัดระตะนะสุตตัง

รำชะโต วำ โจระโต วำ มะนุสสะโต วำ อะมะนุสสะโต วำ                  

อัคคิโต วำ อุทะกะโต วำ ปสำจะโต วำ ขำณุกะโต วำ กัณฏะกะโต 

วำ นักขัตตะโต วำ ชะนะปะทะโรคะโต วำ อะสัทธัมมะโต วำ                       

อะสันทิฏฐิโต วำ อะสัปปุริสะโต วำ จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะ-                

กุกกุระอะหิวิจฉิกะมะนิสัปปะทีปอัจฉะตะรัจฉะสุกะระมะหิสะ                      

ยักขะรักขะสำทีหิ นำนำภะยะโต วำ นำนำโรคะโต วำ นำนำ-                           

อุปททะวะโต วำ อำรักขัง คัณหันตุ ฯ

ปะณิธำนะโต ปฏฐำยะ ตะถำคะตัสสะ ทะสะ ปำระมิโย ทะสะ 

อปุะปำระมโิย ทะสะ ปะระมตัถะปำระมโิย ปญจะ มะหำปะริจจำเค 

ติสโส จะริยำ ปจฉิมัพภะเว คัพภำวักกันติง ชำติง อะภินิกขะมะนัง 
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ปะธำนะจะรยัิง โพธปิลลงัเก มำระวชิะยงั สัพพญัตุะญำณปัปะฏเิวธงั 

นะวะ โลกตุตะระธมัเมต ิสพัเพปเม พทุธะคเุณ อำวชัชต๎ิวำ เวสำลยิำ 

ตีสุ ปำกำรันตะเรสุ ติยำมะรัตติง ปะริตตัง กะโรนโต อำยัส๎มำ 

อำนันทัตเถโร วิยะ กำรุญญะจิตตัง อุปฏฐะเปต๎วำ ฯ

   โกฏิสะตะสะหัสเสสุ      จักกะวำเฬสุ เทวะตำ

   ยัสสำณัมปะฏิคคัณหันติ     ยัญจะ เวสำลิยัมปุเร

   โรคำมะนุสสะทุพภิกขะ-     สัมภูตันติวิธัมภะยัง

   ขิปปะมันตะระธำเปสิ       ปะริตตันตัมภะณำมะ เห ฯ

ระตะนะสุตตัง
(คาถาปองกันโรคระบาดและพวกอมนุษย์)

       ยำนีธะ ภูตำนิ สะมำคะตำนิ

     ภุมมำนิ วำ ยำนิวะ อันตะลิกเข

     สัพเพ วะ ภูตำ สุมะนำ ภะวันตุ

     อะโถป สักกัจจะ สุณันตุ ภำสิตัง

     ตัส๎มำ หิ ภูตำ นิสำเมถะ สัพเพ

     เมตตัง กะโรถะ มำนุสิยำ ปะชำยะ

     ทิวำ จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง

     ตัส๎มำ หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตำ ฯ

       ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วำ หุรัง วำ

     สัคเคสุ วำ ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

     นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถำคะเตนะ
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     อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       ขะยัง วิรำคัง อะมะตัง ปะณีตัง

     ยะทัชฌะคำ สัก๎ยะมุนี สะมำหิโต 

     นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ

     อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง

     สะมำธิมำนันตะริกัญญะมำหุ

     สะมำธินำ เตนะ สะโม นะ วิชชะติ

     อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       เย ปุคคะลำ อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐำ

     จัตตำริ เอตำนิ ยุคำนิ โหนติ

     เต ทักขิเณยยำ สุคะตัสสะ สำวะกำ

     เอเตสุ ทินนำนิ มะหัปผะลำนิ

     อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       เย สุปปะยุตตำ มะนะสำ ทัฬ๎เหนะ

     นิกกำมิโน โคตะมะสำสะนัมหิ

     เต ปตติปตตำ อะมะตัง วิคัยหะ

     ลัทธำ มุธำ นิพพุติง ภุญชะมำนำ
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     อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยำ

     จะตุพภิ วำเตภิ อะสัมปะกัมปโย 

     ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทำมิ

     โย อะริยะสัจจำนิ อะเวจจะ ปสสะติ

     อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       เย อะริยะสัจจำนิ วิภำวะยันติ

     คัมภีระปญเญนะ สุเทสิตำนิ

     กิญจำป เต โหนติ ภุสัปปะมัตตำ

     นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมำทิยันติ

     อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       สะหำวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทำยะ

     ตะยัสสุ ธัมมำ ชะหิตำ ภะวันติ

     สักกำยะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ

     สีลัพพะตัง วำป ยะทัตถิ กิญจิ

     จะตูหะปำเยหิ จะ วิปปะมุตโต

     ฉะ จำภิฐำนำนิ อะภัพโพ กำตุง

     อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
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       กิญจำป โส กัมมัง กะโรติ ปำปะกัง

     กำเยนะ วำจำยุทะ เจตะสำ วำ

     อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทำยะ

     อะภัพพะตำ ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตำ 

     อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       วะนัปปะคุมเพ ยะถำ ผุสสิตัคเค

     คิมหำนะมำเส ปะฐะมัส๎มิง คิมเห

     ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

     นิพพำนะคำมิง ปะระมัง หิตำยะ 

     อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       วะโร วะรัญู วะระโท วะรำหะโร

     อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

     อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       ขีณัง ปุรำณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง

     วิรัตตะจิตตำยะติเก ภะวัส๎มิง

     เต ขีณะพีชำ อะวิรุฬหิฉันทำ

     นิพพันติ ธีรำ ยะถำยัมปะทีโป

     อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

     เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
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       ยำนีธะ ภูตำนิ สะมำคะตำนิ

     ภุมมำนิ วำ ยำนิวะ อันตะลิกเข

     ตะถำคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

     พุทธัง นะมัสสำมะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

       ยำนีธะ ภูตำนิ สะมำคะตำนิ

     ภุมมำนิ วำ ยำนิวะ อันตะลิกเข

     ตะถำคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

     ธัมมัง นะมัสสำมะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

       ยำนีธะ ภูตำนิ สะมำคะตำนิ

     ภุมมำนิ วำ ยำนิวะ อันตะลิกเข

     ตะถำคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

     สังฆัง นะมัสสำมะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง

ยัสสำนุภำวะโต ยักขำ    เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง

ยัมหิ เจวำนุยุญชันโต    รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ    ปำปง กิญจิ นะ ปสสะติ

เอวะมำทิคุณูเปตัง     ปะริตตันตัมภะณำมะ เห ฯ
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กะระณียะเมตตะสุตตัง
(คาถาปองกันภูตผีปศาจและเทวดาอันธพาลมิให้มาหลอกหลอน)

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ  ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ       สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมำนี

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ     อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ

สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ     อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

นะ จะ ขุททัง สะมำจะเร กิญจิ   เยนะ วิญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

สุขิโน วำ เขมิโน โหนตุ      สัพเพ สัตตำ ภะวันตุ สุขิตัตตำ 

เย เกจิ ปำณะภูตัตถิ       ตะสำ วำ ถำวะรำ วำ อะนะวะเสสำ

ทีฆำ วำ เย มะหันตำ วำ      มัชฌิมำ รัสสะกำ อะณุกะถูลำ

ทิฏฐำ วำ เย จะ อะทิฏฐำ     เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร

ภูตำ วำ สัมภะเวสี วำ       สัพเพ สัตตำ ภะวันตุ สุขิตัตตำ

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ     นำติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ

พ๎ยำโรสะนำ ปะฏีฆะสัญญำ    นำญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

มำตำ ยะถำ นิยัง ปุตตัง      อำยุสำ เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวัมป สัพพะภูเตสุ       มำนะสัมภำวะเย อะปะริมำณัง

เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง  มำนะสัมภำวะเย อะปะริมำณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ     อะสัมพำธัง อะเวรัง อะสะปตตัง

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วำ      สะยำโน วำ ยำวะตสัสะ วคิะตะมทิโธ

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ      พ๎รัห๎มะเมตัง วิหำรัง อิธะมำหุ

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ      สีละวำ ทัสสะเนนะ สัมปนโน 

กำเมสุ วิเนยยะ เคธัง       นะ ห ิชำต ุคพัภะเสยยัง ปนุะเรตตี ิฯ
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บทขัดขันธะปะริตตะคำถำ

   สัพพำสีวิสะชำตีนัง     ทิพพะมันตำคะทัง วิยะ

ยันนำเสติ วิสัง โฆรัง     เสสัญจำป ปะริสสะยัง

อำณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ    สัพพะทำ สัพพะปำณินัง

สัพพะโสป นิวำเรติ      ปะริตตันตัมภะณำมะ เห ฯ 

ขันธะปะริตตะคำถำ
(คาถาปองกันสัตว์ดุร้ายมีสัตว์เลื้อยคลานเป็นต้น)

   วิรูปกเขหิ เม เมตตัง    เมตตัง เอรำปะเถหิ เม

ฉัพ๎ยำปุตเตหิ เม เมตตัง     เมตตัง กัณหำโคตะมะเกหิ จะ

อะปำทะเกหิ เม เมตตัง       เมตตัง ทิปำทะเกหิ เม

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง    เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

มำ มัง อะปำทะโก หิงสิ      มำ มัง หิงสิ ทิปำทะโก

มำ มัง จะตุปปะโท หิงสิ    มำ มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตำ สัพเพ ปำณำ   สัพเพ ภูตำ จะ เกวะลำ

สัพเพ ภัท๎รำนิ ปสสันตุ      มำ กิญจิ ปำปะมำคะมำ

   อัปปะมำโณ พุทโธ อัปปะมำโณ ธัมโม อัปปะมำโณ                    

สังโฆ ปะมำณะวันตำนิ สิริงสะปำนิ อะหิ วิจฉิกำ สะตะปะที                     

อุณณำนำภี สะระพู มูสิกำ กะตำ เม รักขำ กะตำ เม ปะริตตำ                 

ปะฏิกกะมันตุ ภูตำนิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง                 

สัมมำสัมพุทธำนัง ฯ
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บทขัดโมระปะริตตัง

ปูเรนตัมโพธิสัมภำเร       นิพพัตตัง โมระโยนิยัง

เยนะ สังวิหิตำรักขัง       มะหำสัตตัง วะเนจะรำ

จิรัสสัง วำยะมันตำป      เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง

พ๎รัห๎มะมันตันติ อักขำตัง    ปะริตตันตัมภะณำมะ เห ฯ

โมระปะริตตัง
(คาถานกยูง, ปองกันภัยในยามเดินทาง)

   ๏  อุเทตะยัญจักขุมำ เอกะรำชำ

     หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภำโส

ตัง ตัง นะมัสสำมิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภำสัง

     ตะยัชชะ คุตตำ วิหะเรมุ ทิวะสัง

     เย พ๎รำห๎มะณำ เวทะคุ สัพพะธัมเม

     เต เม นะโม เต จะ มัง ปำละยันตุ

     นะมัตถุ พุทธำนัง นะมัตถุ โพธิยำ

     นะโม วิมุตตำนัง นะโม วิมุตติยำ

อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วำ โมโร จะระติ เอสะนำ ฯ

   ๏  อะเปตะยัญจักขุมำ เอกะรำชำ

     หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภำโส

ตัง ตัง นะมัสสำมิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภำสัง
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     ตะยัชชะ คุตตำ วิหะเรมุ รัตติง

     เย พ๎รำห๎มะณำ เวทะคุ สัพพะธัมเม

     เต เม นะโม เต จะ มัง ปำละยันตุ

     นะมัตถุ พุทธำนัง นะมัตถุ โพธิยำ

     นะโม วิมุตตำนัง นะโม วิมุตติยำ

อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วำ โมโร วำสะมะกัปปะยีติ ฯ

บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง

ปูเรนตัมโพธิสัมภำเร      นิพพัตตัง วัฏฏะชำติยัง

ยัสสะ เตเชนะ ทำวัคคิ     มะหำสัตตัง วิวัชชะยิ

เถรัสสะ สำรีปุตตัสสะ     โลกะนำเถนะ ภำสิตัง

กัปปฏฐำยิ มะหำเตชัง     ปะริตตันตัมภะณำนะ เห ฯ

วัฏฏะกะปะริตตัง
(คาถานกคุ้ม, ปองกันไฟไหม้)

อัตถิ โลเก สีละคุโณ      สัจจัง โสเจยยะนุททะยำ

เตนะ สัจเจนะ กำหำมิ     สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

อำวัชชิต๎วำ ธัมมะพะลัง    สะริต๎วำ ปุพพะเก ชิเน

สัจจะพะละมะวัสสำยะ     สัจจะกิริยะมะกำสะหัง

สันติ ปกขำ อะปตตะนำ    สันติ ปำทำ อะวัญจะนำ

มำตำ ปตำ จะ นิกขันตำ    ชำตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
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สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง    มะหำปชชะลิโต สิขี

วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสำนิ    อุทะกัง ปต๎วำ ยะถำ สิขี

สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ     เอสำ เม สัจจะปำระมีติ ฯ 

บทขัดอำฏำนำฏิยะปะริตตัง

อัปปะสันเนหิ นำถัสสะ    สำสะเน สำธุสัมมะเต

อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ     สะทำ กิพพิสะกำริภิ

ปะริสำนัญจะตัสสันนะ-    มะหิงสำยะ จะ คุตติยำ

ยันเทเสสิ มะหำวีโร      ปะริตตันตัมภะณำมะ เห ฯ

อำฏำนำฏิยะปะริตตัง
(คาถาปองกันพวกอมนุษย์)

วิปสสิสสะ นะมัตถุ       จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต

สิขิสสะป นะมัตถุ       สัพพะภูตำนุกัมปโน

เวสสะภุสสะ นะมัตถุ       น๎หำตะกัสสะ ตะปสสิโน

นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ       มำระเสนัปปะมัททิโน

โกนำคะมะนัสสะ นะมัตถุ    พ๎รำห๎มะณัสสะ วุสีมะโต

กัสสะปสสะ นะมัตถุ      วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ

อังคีระสัสสะ นะมัตถุ      สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต

โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ     สัพพะทุกขำปะนูทะนัง

เย จำป นิพพุตำ โลเก     ยะถำภูตัง วิปสสิสุง
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เต ชะนำ อะปสุณำ         มะหันตำ วีตะสำระทำ 

หิตัง เทวะมะนุสสำนัง       ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง

วิชชำจะระณะสัมปนนัง      มะหันตัง วีตะสำระทัง 

(วิชชำจะระณะสัมปนนัง     พุทธัง วันทำมะ โคตะมันติ) ฯ

   นะโม เม สัพพะพุทธำนัง   อุปปนนำนัง มะเหสินัง

ตัณหังกะโร มะหำวีโร      เมธังกะโร มะหำยะโส

สะระณังกะโร โลกะหิโต     ทีปงกะโร ชุตินธะโร

โกณฑัญโญ ชะนะปำโมกโข    มังคะโล ปุริสำสะโภ

สุมะโน สุมะโน ธีโร        เรวะโต ระติวัฑฒะโน

โสภีโต คุณะสัมปนโน       อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม

ปะทุโม โลกะปชโชโต       นำระโท วะระสำระถี

ปะทุมุตตะโร สัตตะสำโร     สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล

สุชำโต สัพพะโลกัคโค       ปยะทัสสี นะรำสะโภ

อัตถะทัสสี กำรุณิโก       ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท

สิทธัตโถ อะสะโม โลเก      ติสโส จะ วะทะตัง วะโร

ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ     วิปสสี จะ อะนูปะโม

สิขี สัพพะหิโต สัตถำ       เวสสะภู สุขะทำยะโก

กะกุสันโธ สัตถะวำโห      โกนำคะมะโน ระณัญชะโห

กัสสะโป สิริสัมปนโน       โคตะโม สัก๎ยะปุงคะโว ฯ

   เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธำ  อะเนกะสะตะโกฏะโย

สัพเพ พุทธำ อะสะมะสะมำ    สัพเพ พุทธำ มะหิทธิกำ

สัพเพ ทะสะพะลูเปตำ      เวสำรัชเชหุปำคะตำ
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สัพเพ เต ปะฏิชำนันติ       อำสะภัณฐำนะมุตตะมัง 

สีหะนำทัง นะทันเต เต      ปะริสำสุ วิสำระทำ

พ๎รัห๎มะจักกัง ปะวัตเตนติ     โลเก อัปปะฏิวัตติยัง

อุเปตำ พุทธะธัมเมหิ       อัฏฐำระสะหิ นำยะกำ

ท๎วัตติงสะลักขะณูเปตำ-     สีต๎ยำนุพ๎ยัญชะนำธะรำ

พ๎ยำมัปปะภำยะ สุปปะภำ    สัพเพ เต มุนิกุญชะรำ

พุทธำ สัพพัญุโน เอเต     สัพเพ ขีณำสะวำ ชินำ

มะหัปปะภำ มะหำเตชำ     มะหำปญญำ มะหัพพะลำ

มะหำกำรุณิกำ ธีรำ       สัพเพสำนัง สุขำวะหำ

ทีปำ นำถำ ปะติฏฐำ จะ       ตำณำ เลณำ จะ ปำณินัง

คะตี พันธู มะหัสสำสำ       สะระณำ จะ หิเตสิโน

สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ       สัพเพ เอเต ปะรำยะนำ

เตสำหัง สิระสำ ปำเท       วันทำมิ ปุริสุตตะเม

วะจะสำ มะนะสำ เจวะ       วันทำเมเต ตะถำคะเต

สะยะเน อำสะเน ฐำเน        คะมะเน จำป สัพพะทำ

สะทำ สุเขนะ รักขันตุ       พุทธำ สันติกะรำ ตุวัง

เตหิ ต๎วัง รักขิโต สันโต       มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ

สัพพะโรคะวินิมุตโต         สัพพะสันตำปะวัชชิโต

สัพพะเวระมะติกกันโต       นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ

   เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ     ขันติเมตตำพะเลนะ จะ

เตป ตุม๎เห อะนุรักขันตุ       อำโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ 

   ปุรัตถิมัส๎มิง ทิสำภำเค      สันติ ภูตำ มะหิทธิกำ

เตป ตุม๎เห อะนุรักขันตุ       อำโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ
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   ทักขิณัส๎มิง ทิสำภำเค     สันติ เทวำ มะหิทธิกำ

เตป ตุม๎เห อะนุรักขันตุ      อำโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

   ปจฉิมัส๎มิง ทิสำภำเค     สันติ นำคำ มะหิทธิกำ

เตป ตุม๎เห อะนุรักขันตุ      อำโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

   อุตตะรัส๎มิง ทิสำภำเค     สันติ ยักขำ มะหิทธิกำ

เตป ตุม๎เห อะนุรักขันตุ       อำโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

   ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ      ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก

ปจฉิเมนะ วิรูปกโข       กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตำโร เต มะหำรำชำ       โลกะปำลำ ยะสัสสิโน

เตป ตุม๎เห อะนุรักขันตุ      อำโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

   อำกำสัฏฐำ จะ ภุมมัฏฐำ   เทวำ นำคำ มะหิทธิกำ

เตป ตุม๎เห อะนุรักขันตุ      อำโรคะเยนะ 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     ตัส๎มำ โสตถี ภะวันตุ เต*

   ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก     วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ      ตัส๎มำ โสตถี ภะวันตุ เต*

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม
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   ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก      วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ     ตัส๎มำ โสตถี ภะวันตุ เต* ฯ

   สักกัต๎วำ พุทธะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

หิตัง เทวะมะนุสสำนัง       พุทธะเตเชนะ โสตถินำ

นัสสันตุปททะวำ สัพเพ      ทุกขำ วูปะสะเมนตุ เต*

   สักกัต๎วำ ธัมมะระตะนัง     โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

ปะริฬำหูปะสะมะนัง        ธัมมะเตเชนะ โสตถินำ

นัสสันตุปททะวำ สัพเพ       ภะยำ วูปะสะเมนตุ เต*

   สักกัต๎วำ สังฆะระตะตัง     โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อำหุเนยยัง ปำหุเนยยัง       สังฆะเตเชนะ โสตถินำ

นัสสันตุปททะวำ สัพเพ      โรคำ วูปะสะเมนตุ เต* ฯ

   สัพพีติโย วิวัชชันตุ     สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มำ เต* ภะวัต๎วันตะรำโย     สุขี ทีฆำยุโก ภะวะ

อะภิวำทะนะสีลิสสะ      นิจจัง วุฑฒำปะจำยิโน

จัตตำโร ธัมมำ วัฑฒันติ     อำยุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม
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บทขัดอังคุลิมำละปะริตตัง

ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ    นิสินนัฏฐำนะโธวะนัง

อุทะกัมป วินำเสติ        สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง

โสตถินำ คัพภะวุฏฐำนัง     ยัญจะ สำเธติ ตังขะเณ

เถรัสสังคุลิมำลัสสะ       โลกะนำเถนะ ภำสิตัง

กัปปฏฐำยิ มะหำเตชัง      ปะริตตันตัมภะณำมะ เห ฯ

อังคุลิมำละปะริตตัง
(คาถาทํานํ้ามนต์ให้คลอดบุตรง่าย)

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยำยะ ชำติยำ ชำโต นำภิชำนำมิ                      

สัญจิจจะ ปำณัง ชีวิตำ โวโรเปตำ ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต*                  

โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยำยะ ชำติยำ ชำโต นำภิชำนำมิ                    

สัญจิจจะ ปำณัง ชีวิตำ โวโรเปตำ ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต*                

โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยำยะ ชำติยำ ชำโต นำภิชำนำมิ                          

สัญจิจจะ ปำณัง ชีวิตำ โวโรเปตำ ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต*                   

โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

* ถ้าสวดทํานํ้ามนต์เพื่อดื่มเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม
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บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง

สังสำเร สังสะรันตำนัง    สัพพะทุกขะวินำสะเน

สัตตะ ธัมเม จะ โพชฌังเค   มำระเสนัปปะมัททิโน

พุชฌิต๎วำ เยปเม สัตตำ     ติภะวำมุตตะกุตตะมำ

อะชำติง อะชะรำพ๎ยำธิง    อะมะตัง นิพภะยัง คะตำ 

เอวะมำทิคุณูเปตัง       อะเนกะคุณะสังคะหัง

โอสะถัญจะ อิมัง มันตัง     โพชฌังคันตัมภะณำมะ เห ฯ

โพชฌังคะปะริตตัง
(คาถาแก้อาการปวยไข้)

   โพชฌังโค สะติสังขำโต   ธัมมำนัง วิจะโย ตะถำ

วิริยัมปติปสสัทธิ-        โพชฌังคำ จะ ตะถำปะเร

สะมำธุเปกขะโพชฌังคำ     สัตเตเต สัพพะทัสสินำ

มุนินำ สัมมะทักขำตำ     ภำวิตำ พะหุลีกะตำ

สังวัตตันติ อะภิญญำยะ    นิพพำนำยะ จะ โพธิยำ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทำ ฯ

   เอกัส๎มิง สะมะเย นำโถ   โมคคัลลำนัญจะ กัสสะปง

คิลำเน ทุกขิเต ทิส๎วำ       โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วำ    โรคำ มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทำ ฯ

   เอกะทำ ธัมมะรำชำป    เคลัญเญนำภิปฬโต

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม
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จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ     ภะณำเปต๎วำนะ สำทะรัง

สัมโมทิต๎วำ จะ อำพำธำ    ตัมหำ วุฏฐำสิ ฐำนะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทำ ฯ

   ปะหีนำ เต จะ อำพำธำ   ติณณันนัมป มะเหสินัง

มัคคำหะตะกิเลสำ วะ     ปตตำนุปปตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทำ ฯ 

บทขัดอะภะยะปะริตตัง

ปุญญะลำภัง มะหำเตชัง    วัณณะกิตติมะหำยะสัง

สัพพะสัตตะหิตัง ชำตัง    ตัง สุณันตุ อะเสสะโต

อัตตัปปะระหิตัง ชำตัง    ปะริตตันตัมภะณำมะ เห ฯ

อะภะยะปะริตตัง
(คาถาปองกันฝันร้าย)

       ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

     โย จำมะนำโป สะกุณัสสะ สัทโธ

     ปำปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง

     พุทธำนุภำเวนะ วินำสะเมนตุ ฯ

       ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

     โย จำมะนำโป สะกุณัสสะ สัทโท

     ปำปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง

     ธัมมำนุภำเวนะ วินำสะเมนตุ ฯ

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม
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       ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

     โย จำมะนำโป สะกุณัสสะ สัทโท

     ปำปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง

     สังฆำนุภำเวนะ วินำสะเมนตุ ฯ 

บทมงคลจักรวำฬใหญ่
(คาถามหาสิริมงคล)

สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหำคุณำปะริมิตะปุญญำธิกำ-

รัสสะ สัพพันตะรำยะนิวำระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 

สัมมำสัมพุทธัสสะ ท๎วัตติงสะมะหำปุริสะลักขะณำนุภำเวนะ                        

อะสตีย๎ำนพุยั๎ญชะนำนภุำเวนะ อฏัตุตะระสะตะมงัคะลำนภุำเวนะ 

ฉพัพณัณะรงัสยิำนภุำเวนะ เกตุมำลำนุภำเวนะ ทะสะปำระมติำนุภำเวนะ

ทะสะอปุะปำระมติำนภุำเวนะ ทะสะปะระมตัถะปำระมติำนภุำเวนะ    

สีละสะมำธิปญญำนุภำเวนะ พุทธำนุภำเวนะ ธัมมำนุภำเวนะ                    

สังฆำนภุำเวนะ เตชำนุภำเวนะ อิทธำนุภำเวนะ พะลำนุภำเวนะ               

เญยยะธัมมำนุภำเวนะ จะตุรำสีติสะหัสสะธัมมักขันธำนุภำเวนะ              

นะวะโลกุตตะระธัมมำนุภำเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคำนุภำเวนะ                         

อัฏฐะสะมำปตตยิำนภุำเวนะ ฉะฬะภญิญำนภุำเวนะ จะตสุจัจะญำณำ-      

นภุำเวนะ ทะสะพะละญำณำนภุำเวนะ สพัพญัตุะญำณำนภุำเวนะ

เมตตำกะรุณำมุทิตำอุเปกขำนุภำเวนะ สัพพะปะริตตำนุภำเวนะ          

ระตะนัตตะยะสะระณำนุภำเวนะ ตุย๎หัง* สัพพะโรคะโสกุปททะวะ-

ทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำ วินัสสันตุ สัพพะอันตะรำยำป วินัสสันตุ 

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  ตุย๎หัง  เป็น  มัย๎หัง
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สพัพะสงักปัปำ ตยุหั๎ง* สะมชิฌนัต ุทฆีำยตุำ ตยุห๎งั* โหตุ สะตะวสัสะ              

ชเีวนะ สะมังคโิก โหตุ สพัพะทำ ฯ อำกำสะปพพะตะวะนะภูมคิงัคำ 

มะหำสะมุททำ อำรักขะกำ เทวะตำ สะทำ ตุม๎เห* อะนุรักขันตุ ฯ

นักขัตตะยักขะภูตำนัง      ปำปคคะหะนิวำระณำ

ปะริตตัสสำนุภำเวนะ       หันต๎วำ เตสัง อุปททะเว

นักขัตตะยักขะภูตำนัง      ปำปคคะหะนิวำระณำ

ปะริตตัสสำนุภำเวนะ        หันต๎วำ เตสัง อุปททะเว

นักขัตตะยักขะภูตำนัง       ปำปคคะหะนิวำระณำ

ปะริตตัสสำนุภำเวนะ        หันต๎วำ เตสัง อุปททะเว ฯ 

เทวะตำอุยโยชะนะคำถำ
(บทอัญเชิญเทวดากลับสวรรค์)

   ทุกขัปปตตำ จะ นิททุกขำ    ภะยัปปตตำ จะ นิพภะยำ

โสกัปปตตำ จะ นิสโสกำ       โหนตุ สัพเพป ปำณิโน

เอตตำวะตำ จะ อัมเหหิ      สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

สัพเพ เทวำนุโมทันตุ         สัพพะสัมปตติสิทธิยำ

ทำนัง ทะทันตุ สัทธำยะ       สีลัง รักขันตุ สัพพะทำ

ภำวะนำภิระตำ โหนตุ         คัจฉันตุ เทวะตำคะตำ ฯ

   สัพเพ พุทธำ พะลัปปตตำ    ปจเจกำนัญจะ ยัง พะลัง

อะระหันตำนัญจะ เตเชนะ     รักขัง พันธำมิ สัพพะโส ฯ

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  ตุย๎หัง  เป็น  มัย๎หัง,  ตุม๎เห  เป็น  อัมเห



บทสาธยาย
พร ะสู ต ร
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บทขัดมะหำสะมะยะสุตตัง

ทุลละภัง ทัสสะนัง ยัสสะ    สัมพุทธัสสะ อะภิณ๎หะโส

โลกัมหิ อันธะภูตัส๎มิง      ทุลละภุปปำทะสัตถุโน

สักเกสุ กะปละวัตถุส๎มิง     วิหะรันตัง มะหำวะเน

ตันทัสสะนำยะ สัมพุทธัง    ภิกขุสังฆัญจะ นิมมะลัง

ทะสะธำ สังคะเณยยำสุ     โลกะธำตูสุ เทวะตำ

อะเนกำ อัปปะเมยยำวะ     โมทะมำนำ สะมำคะตำ

ตำสัง ปยัง มะนำปญจะ     จิตตัสโสทัคคิยำวะหัง

ยัง โส เทเสสิ สัมพุทโธ     หำสะยันโตติ เม สุตัง

เทวะกำยัปปะหำสัตถัง     ตัง สุตตันตัง ภะณำมะ เส ฯ

มะหำสะมะยะสุตตัง
(บทสวดสรรเสริญเทพยดา)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ สักเกสุ วิหะระติ               

กะปละวัตถุส๎มิง มะหำวะเน มะหะตำ ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง 

ปญจะมตัเตห ิภิกขุสะเตหิ สัพเพเหวะ อะระหันเตหิ ฯ ทะสะหิ จะ 

โลกะธำตูหิ เทวะตำ เยภุยเยนะ สันนิปะติตำ โหนติ ภะคะวันตัง

ทัสสะนำยะ ภิกขุสังฆัญจะ ฯ (หยุด) 

อะถะโข จะตนุนงั สทุธำวำสะกำยิกำนงั เทวำนงั เอตะทะโหส ิฯ 

อะยัง โข ภะคะวำ สักเกสุ วิหะระติ กะปละวัตถุส๎มิง มะหำวะเน              

มะหะตำ ภกิขสัุงเฆนะ สัทธงิ ปญจะมตัเตหิ ภกิขสุะเตห ิสพัเพเหวะ  

อะระหันเตหิ ทะสะหิ จะ โลกะธำตหู ิเทวะตำ เยภยุเยนะ สนันปิะตะตำ
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โหนติ ภะคะวันตัง ทัสสะนำยะ ภิกขุสังฆัญจะ ยันนูนะ มะยัมป               

เยนะ ภะคะวำ เตนุปะสังกะเมยยำมะ อุปะสังกะมิต๎วำ ภะคะวะโต 

สันติเก ปจเจกะคำถำ ภำเสยยำมำติ ฯ

อะถะโข ตำ เทวะตำ เสยยะถำป นำมะ พะละวำ ปุริโส                           

สมัมิญชตัิง วำ พำหัง ปะสำเรยยะ ปะสำรติงั วำ พำหงั สมัมิญเชยยะ              

เอวะเมวะ สุทธำวำเสสุ เทเวสุ อันตะรำหิตำ ภะคะวะโต ปุระโต                

ปำตุระหังสุ ฯ อะถะโข ตำ เทวะตำ ภะคะวันตัง อะภิวำเทต๎วำ                    

เอกะมันตงั อัฏฐงัสุ เอกะมนัตงั ฐติำ โข เอกำ เทวะตำ ภะคะวะโต 

สันติเก อิมัง คำถัง อะภำสิ ฯ 

มะหำสะมะโย ปะวะนสัม๎งิ เทวะกำยำ สะมำคะตำ อำคะตมัหะ 

อิมัง ธัมมะสะมะยัง ทักขิตำเยวะ อะปะรำ ชิตะสังฆันติ ฯ อะถะโข    

อะปะรำ เทวะตำ ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คำถัง อะภำสิ ฯ ตัต๎ระ 

ภิกขะโว สะมำทะหังสุ จิตตัง อัตตะโน อุชุกะมะกังสุ สำระถีวะ                 

เนตตำนิ คะเหต๎วำ อินท๎ริยำนิ รักขันติ ปณฑิตำติ ฯ

อะถะโข อะปะรำ เทวะตำ ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คำถัง                    

อะภำสิ ฯ เฉต๎วำ ขีลัง เฉต๎วำ ปะลีฆัง อินทะขีลัง โอหัจจะมะเนชำ 

เต จะรันต ิสทุธำ วมิะลำ จกัขมุะตำ สทุนัตำ สุสนูำคำต ิฯ อะถะโข 

อะปะรำ เทวะตำ ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คำถัง อะภำสิ ฯ เย เกจิ 

พุทธัง สะระณัง คะตำ เส นะ เต คะมิสสันติ อะปำยะภูมิง ปะหำยะ                       

มำนุสัง เทหัง เทวะกำยัง ปะริปูเรสสันตีติ ฯ

อะถะโข ภะคะวำ ภิกข ูอำมนัเตส ิ เยภยุเยนะ ภกิขะเว ทะสะสุ

โลกะธำตูสุ เทวะตำ สันนิปะติตำ โหนติ ตะถำคะตัง ทัสสะนำยะ             

ภิกขสัุงฆญัจะ เยป เต ภกิขะเว อะเหสงุ อะตตีะมทัธำนัง อะระหนัโต 
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สมัมำ สมัพทุธำ เตสัมป ภะคะวนัตำนงั เอตะปะระมำเยวะ เทวะตำ 

สนันปิะตติำ อะเหสุง ฯ เสยยะถำป มยัห๎งั เอตะระห ิเยป เต ภกิขะเว 

ภะวิสสันติ ฯ อะนำคะตะมัทธำนัง อะระหันโต สัมมำสัมพุทธำ                     

เตสัมป ภะคะวันตำนัง เอตะปะระมำเยวะ เทวะตำ สันนิปะติตำ                 

ภะวิสสันติ ฯ เสยยะถำป มัย๎หัง เอตะระหิ อำจิกขิสสำมิ ภิกขะเว 

เทวะกำยำนงั นำมำน ิกิตตะยิสสำมิ ภกิขะเว เทวะกำยำนงั นำมำนิ 

เทสิสสำมิ ภิกขะเว เทวะกำยำนัง นำมำนิ ตัง สุณำถะ สำธุกัง                      

มะนะสิ กะโรถะ ภำสิสสำมีติ เอวัม ภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต 

ปจจัสโสสุง ฯ ภะคะวำ เอตะทะโวจะ ฯ (หยุด)

    สิโลกะมะนุกัสสำมิ      ยัตถะ ภุมมำ ตะทัสสิตำ

เย สิตำ คิริคัพภะรัง        ปะหิตัตตำ สะมำหิตำ

ปุถู สีหำวะสัลลีนำ        โลมะหัง สำภิสัมภุโน

โอทำตะมะนะสำ สุทธำ      วิปปะสันนะมะนำวิลำ

ภิยโย ปญจะสะเต ญัต๎วำ     วะเน กำปละวัตถะเว

ตะโต อำมันตะยิ สัตถำ      สำวะเก สำสะเน ระเต

เทวะกำยำ อะภิกกันตำ      เต วิชำนำถะ ภิกขะโว

เต จะ อำตัปปะมะกะรุง      สุต๎วำ พุทธัสสะ สำสะนัง

เต สัมปำตุระหุ ญำณัง      อะมะนุสสำนะ ทัสสะนัง

อัปเปเก สะตะมัททักขุง      สะหัสสัง อะถะ สัตตะริง

สะตัง เอเก สะหัสสำนัง      อะมะนุสสำนะมัททะสุง

อัปเปเกนันตะมัททักขุง      ทิสำ สัพพำ ผุฏำ อะหุง

ตัญจะ สัพพัง อะภิญญำยะ    วะวักขิต๎วำนะ จักขุมำ

ตะโต อำมันตะยิ สัตถำ      สำวะเก สำสะเน ระเต
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เทวะกำยำ อะภิกกันตำ      เต วิชำนำถะ ภิกขะโว

เย โวหัง กิตตะยิสสำมิ       คิรำหิ อะนุปุพพะโส ฯ

    สัตตะสะหัสสำ วะ ยักขำ   ภุมมำ กำปละวัตถะวำ

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    ฉะสะหัสสำ เหมะวะตำ    ยักขำ นำนัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    สำตำคิรำ ติสะหัสสำ      ยักขำ นำนัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง       ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    อิจเจเต โสฬะสะ สะหัสสำ   ยักขำ นำนัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    เวสสำมิตตำ ปญจะสะตำ   ยักขำ นำนัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    กุมภิโร รำชะคะหิโก      เวปุลลัสสะ นิเวสะนัง

ภิยโย นัง สะตะสะหัสสัง      ยักขินำ ปะยิรุปำสะติ

กุมภิโร รำชะคะหิโก        โสปำคะ สะมิติง วะนัง ฯ

    ปุริมัญจะ ทิสัง รำชำ     ธะตะรัฏโฐ ปะสำสะติ

คันธัพพำนัง อำธิปะติ       มะหำรำชำ ยะสัสสิ โส ฯ

ปุตตำป ตัสสะ พะหะโว      อินทะนำมำ มะหัพพะลำ
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อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    ทักขิณัญจะ ทิสัง รำชำ    วิรุฬ๎โห ตัปปะสำสะติ

กุมภัณฑำนัง อำธิปะติ       มะหำรำชำ ยะสัสสิ โส ฯ

ปุตตำป ตัสสะ พะหะโว      อินทะนำมำ มะหัพพะลำ

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    ปจฉิมัญจะ ทิสัง รำชำ    วิรูปกโข ปะสำสะติ

นำคำนัง อำธิปะติ        มะหำรำชำ ยะสัสสิ โส ฯ

ปุตตำป ตัสสะ พะหะโว      อินทะนำมำ มะหัพพะลำ

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    อุตตะรัญจะ ทิสัง รำชำ    กุเวโร ตัปปะสำสะติ

ยักขำนัง อำธิปะติ        มะหำรำชำ ยะสัสสิ โส ฯ

ปุตตำป ตัสสะ พะหะโว      อินทะนำมำ มะหัพพะลำ

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ     ทักขิเณนะ วิรุฬ๎หะโก

ปจฉิเมนะ วิรูปกโข        กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตำโร เต มะหำรำชำ      สะมันตำ จะตุโร ทิสำ

ทัททัลละมำนำ อัฏฐังสุ      วะเน กำปละวัตถะเว

เตสัง มำยำวิโน ทำสำ       อำคู วัญจะนิกำ สะฐำ

มำยำ กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ      วิฏ จะ วิฏโต สะหะ
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จันทะโน กำมะเสฏโฐ จะ     กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ

ปะนำโท โอปะมัญโญ จะ     วะสูโต จะ มำตะลิ

จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ      นะโฬรำชำ ชะโนสะโภ

อำคู ปญจะสิโข เจวะ       ติมพะรู สุริยะวัจฉะสำ

เอเต จัญเญ จะ รำชำโน      คันธัพพำ สะหะ รำชุภิ

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    อะถำคู นำภะสำ นำคำ     เวสำลำ สะหะตัจฉะกำ

กัมพะลัสสะตะรำ อำคู       ปำยำคำ สะหะ ญำติภิ ฯ

ยำมุนำ ธะตะรัฏฐำ จะ      อำคู นำคำ ยะสัสสิโน

เอรำวะโณ มะหำนำโค       โสปำคำ สะมิติง วะนัง ฯ

      เย นำคะรำเช สะหะสำ หะรันติ

      ทิพพำ ทิชำ ปกขิ วิสุทธะจักขู

      เวหำสะยำ เต วะนะมัชฌะปตตำ

      จิต๎รำ สุปณณำ อิติ เตสะนำมัง

      อะภะยันตะทำ นำคะรำชำ นำมำสี

      สุปณณะโต เขมะมะกำสิ พุทโธ

      สัณหำหิ วำจำหิ อุปวะหะยันตำ

      นำคำ สุปณณำ สะระณะมะกังสุ พุทธัง ฯ

    ชิตำ วะชิระหัตเถนะ     สะมุททัง อะสุรำ สิตำ

ภำตะโร วำสะวัสเสเต       อิทธิมันโต ยะสัสสิโน

กำละกัญชำ มะหำภิส๎มำ      อะสุรำ ทำนะเวฆะสำ

เวปะจิตติ สุจิตติ จะ       ปะหำรำโท นะมุจี สะหะ

สะตัญจะ พะลิปุตตำนัง      สัพเพ เวโร จะ นำมะกำ
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สันนัยหิต๎วำ พะลิง เสนัง     รำหุภัททะมุปำคะมุง

สะมะโยทำนิ ภัททันเต      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    อำโป จะ เทวำ ปะฐะวี จะ   เตโช วำโย ตะทำคะมุง

วะรุณำ วำรุณำ เทวำ       โสโม จะ ยะสะสำ สะหะ

เมตตำกะรุณำ กำยิกำ       อำคู เทวำ ยะสัสสิโน

ทะเสเต ทะสะธำ กำยำ      สัพเพ นำนัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    เวณฑู จะ เทวำ สะหะลี จะ  อะสะมำ จะ ทุเว ยะมำ

จันทัสสู ปะนิสำ เทวำ       จันทะมำคู ปุรักขิตำ

สุริยัสสูปะนิสำ เทวำ       สุริยะมำคู ปุรักขิตำ

นักขัตตำนิ ปุรักขิต๎วำ       อำคู มันทะพะลำหะกำ

วะสูนัง วำสะโว เสฏโฐ      สักโก ปำคะ ปุรินทะโท

ทะเสเต ทะสะธำ กำยำ      สัพเพ นำนัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    อะถำคู สะหะภู เทวำ     ชะละมัคคิสิขำริวะ

อะริฏฐะกำ จะ โรชำ จะ      อุมมำ ปุปผะนิภำสิโน

วะรุณำ สะหะธัมมำ จะ      อัตจุตำ จะ อะเนชะกำ

สูเลยยะรุจิรำ อำคู        อำคู วำสะวะเนสิโน

ทะเสเต ทะสะธำ กำยำ      สัพเพ นำนัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ
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    สะมำนำ มะหำสะมำนำ    มำนุสำ มำนุสุตตะมำ

ขิฑฑำปะทูสิกำ อำคู       อำคู มะโนปะทูสิกำ

อะถำคู หะระโย เทวำ       เย จะ โลหิตะวำสิโน

ปำระคำ มะหำปำระคำ      อำคู เทวำ ยะสัสสิโน

ทะเสเต ทะสะธำ กำยำ      สัพเพ นำนัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    สุกกำ กะรุมหำ อะรุณำ    อำคู เวฆะนะสำ สะหะ

 โอทำตะคัยหำ ปำโมกขำ     อำคู เทวำ วิจักขะณำ

 สะทำมัตตำ หำระคะชำ      มิสสะกำ จะ ยะสัสสิโน

 ถะนะยัง อำคู ปะชุนโน      โย ทิสำ อะภิวัสสะติ

 ทะเสเต ทะสะธำ กำยำ      สัพเพ นำนัตตะวัณณิโน

 อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

 โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    เขมิยำ ตุสิตำ ยำมำ      กัฏฐะกำ จะ ยะสัสสิโน

 ลัมพิตะกำ ลำมะเสฏฐำ      โชติมำนำ จะ อำสะวำ

 นิมมำนะระติโน อำคู       อะถำคู ปะระนิมมิตำ

 ทะเสเต ทะสะธำ กำยำ      สัพเพ นำนัตตะวัณณิโน

 อิทธิมันโต ชุติมันโต        วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

 โมทะมำนำ อะภิกกำมุง      ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ

    สัฏเฐเต เทวะนิกำยำ     สัพเพ นำนัตตะวัณณิโน

 นำมันวะเยนะ อำคัญฉุง      เย จัญเญ สะทิสำ สะหะ

 ปะวุตถะชำติ มักขีลัง       โอฆะติณณะมะนำสะวัง
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 ทักเขโมฆะตะรัง นำคัง      จันทังวะ อะสิตำสิตัง

 สุพ๎รัห๎มำ ปะระมัตโต จะ      ปุตตำ อิทธิมะโต สะหะ

 สะนังกุมำโร ติสโส จะ       โสปำคะ สะมิติง วะนัง ฯ

    สะหัสสะพ๎รัห๎มะโลกำนัง    มะหำพ๎รัห๎มำภิติฏฐะติ

 อุปะปนโน ชุติมันโต        ภิส๎มำกำโย ยะสัสสิโน

 ทะเสตถะ อิสสะรำ อำคู      ปจเจกะวะสะวัตติโน

 เตสัญจะ มัชฌะโต อำคำ     หำริโต ปะริวำริโต

 เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต     สินเท เทเว สะพ๎รัห๎มะเก

 มำระเสนำ อะภิกกำมิ       ปสสะ กัณหัสสะ มันทิยัง

 เอถะ คัณหะถะ พันธะกะ     รำเคนะ พันธะมัตถุ โว

สะมันตำ ปะริวำเรถะ       มำ โว มุญจิตถะ โกจิ นัง

อิติ ตัตถะ มะหำเสโน       กัณหะเสนัง อะเปสะยิ

ปำณินำ ตะละมำหัจจะ      สะรัง กัต๎วำนะ เภระวัง

ยะถำ ปำวุสสะโก เมโฆ      ถะนะยันโต สะวิชชุโก

ตะทำ โส ปจจุทำวัตติ       สังกุทโธ อะสะยัง วะเส

ตัญจะ สัพพัง อะภิญญำยะ    วะวักขิต๎วำนะ จักขุมำ

ตะโต อำมันตะยิ สัตถำ      สำวะเก สำสะเน ระเต

มำระเสนำ อะภิกกันตำ      เต วิชำนำถะ ภิกขะโว

เต จะ อำตัปปะมะกะรุง      สุต๎วำ พุทธัสสะ สำสะนัง

วีตะรำเคหิ ปกกำมุง       เนสัง โลมัมป อิญชะยุง

สัพเพ วิชิตะสังคำมำ       ภะยำตีตำ ยะสัสสิโน

โมทันติ สะหะ ภูเตหิ       สำวะกำ เต ชะเนสุตำติ ฯ
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บทขัดอะนัตตะลักขะณะสุตตัง

ยันตัง สัตเตหิ ทุกเขนะ      เญยยัง อะนัตตะลักขะณัง

อัตตะวำทำตตะสัญญำนัง     สัมมะเทวะ วิโมจะนัง

สัมพุทโธ ตัง ปะกำเสสิ      ทิฏฐะสัจจำนะ โยคินัง

อุตตะริง ปะฏิเวธำยะ       ภำเวตุง ญำณะมุตตะมัง

ยันเตสัง ทิฏฐะธัมมำนัง      ญำเณนุปะปะริกขะตัง

สัพพำสะเวหิ จิตตำนิ       วิมุจจิงสุ อะเสสะโต

ตะถำ ญำณำนุสำเรนะ      สำสะนัง กำตุมิจฉะตัง

สำธูนัง อัตถะสิทธัตถัง      ตัง สุตตันตัง ภะณำมะ เส ฯ

อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
(บทพิจารณาไตรลักษณ์)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ พำรำณะสิยัง                    

วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทำเย ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวำ ปญจะวัคคิเย 

ภิกขู อำมันเตสิ ฯ (หยุด)

รูปง ภิกขะเว อะนัตตำ ฯ รูปญจะหิทัง ภิกขะเว อัตตำ                               

อะภะวิสสะ นะยิทัง รูปง อำพำธำยะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ                  

รูเป เอวัง เม รูปง โหตุ เอวัง เม รูปง มำ อะโหสีติ ฯ ยัส๎มำ จะ              

โข ภิกขะเว รูปง อะนัตตำ ตัส๎มำ รูปง อำพำธำยะ สังวัตตะติ นะ          

จะ ลัพภะติ รูเป เอวัง เม รูปง โหตุ เอวัง เม รูปง มำ อะโหสีติ ฯ

เวทะนำ อะนัตตำ ฯ เวทะนำ จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตำ                            

อะภะวิสสะ นะยิทัง เวทะนำ อำพำธำยะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ                    
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จะ เวทะนำยะ เอวัง เม เวทะนำ โหตุ เอวัง เม เวทะนำ มำ                       

อะโหสีติ ฯ ยัส๎มำ จะ โข ภิกขะเว เวทะนำ อะนัตตำ ตัส๎มำ                        

เวทะนำ อำพำธำยะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ เวทะนำยะ เอวัง                  

เม เวทะนำ โหตุ เอวัง เม เวทะนำ มำ อะโหสีติ ฯ

สัญญำ อะนัตตำ ฯ สัญญำ จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตำ                         

อะภะวิสสะ นะยิทัง สัญญำ อำพำธำยะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ                

จะ สญัญำยะ เอวงั เม สญัญำ โหต ุเอวัง เม สญัญำ มำ อะโหสติี ฯ 

ยสัม๎ำ จะ โข ภกิขะเว สัญญำ อะนัตตำ ตส๎ัมำ สญัญำ อำพำธำยะ                

สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ สัญญำยะ เอวัง เม สัญญำ โหตุ เอวัง               

เม สัญญำ มำ อะโหสีติ ฯ

สังขำรำ อะนัตตำ ฯ สังขำรำ จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตำ                     

อะภะวิสสังสุ นะยิทัง สังขำรำ อำพำธำยะ สังวัตเตยยุง ลัพเภถะ             

จะ สังขำเรสุ เอวัง เม สังขำรำ โหนตุ เอวัง เม สังขำรำ มำ                            

อะเหสุนติ ฯ ยัส๎มำ จะ โข ภิกขะเว สังขำรำ อะนัตตำ ตัส๎มำ                

สังขำรำ อำพำธำยะ สังวัตตันติ นะ จะ ลัพภะติ สังขำเรสุ เอวัง               

เม สังขำรำ โหนตุ เอวัง เม สังขำรำ มำ อะเหสุนติ ฯ

วิญญำณัง อะนัตตำ ฯ วิญญำณัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตำ                     

อะภะวิสสะ นะยิทัง วิญญำณัง อำพำธำยะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ 

จะ วิญญำเณ เอวัง เม วิญญำณัง โหตุ เอวัง เม วิญญำณัง มำ                   

อะโหสีติ ฯ ยัส๎มำ จะ โข ภิกขะเว วิญญำณัง อะนัตตำ ตัส๎มำ                      

วิญญำณัง อำพำธำยะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ วิญญำเณ                   

เอวัง เม วิญญำณัง โหตุ เอวัง เม วิญญำณัง มำ อะโหสีติ ฯ 
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ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปง นิจจัง วำ อะนิจจัง วำติ ฯ           

อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนำนิจจัง ทุกขัง วำ ตัง สุขัง วำติ ฯ                        

ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนำนิจจัง ทุกขัง วิปะริณำมะธัมมัง กัลลัง               

น ุตงั สะมะนปุสสติงุ เอตัง มะมะ เอโสหะมสัมิ๎ เอโส เม อตัตำต ิฯ                  

โน เหตัง ภันเต ฯ

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนำ นิจจำ วำ อะนิจจำ               

วำติ ฯ อะนจิจำ ภนัเต ฯ ยมัปะนำนจิจงั ทกุขัง วำ ตงั สขัุง วำต ิฯ 

ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนำนิจจัง ทุกขัง วิปะริณำมะธัมมัง กัลลัง                 

น ุตัง สะมะนปุสสติงุ เอตงั มะมะ เอโสหะมสัม๎ ิเอโส เม อัตตำต ิฯ                

โน เหตัง ภันเต ฯ

ตัง กงิ มญัญะถะ ภกิขะเว สญัญำ นจิจำ วำ อะนจิจำ วำต ิฯ 

อะนิจจำ ภันเต ฯ ยัมปะนำนิจจัง ทุกขัง วำ ตัง สุขัง วำติ ฯ                         

ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนำนิจจัง ทุกขัง วิปะริณำมะธัมมัง กัลลัง                 

นุ ตัง สะมะนุปสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตำติ ฯ 

โน เหตัง ภันเต ฯ

ตัง กงิ มญัญะถะ ภกิขะเว สงัขำรำ นจิจำ วำ อะนจิจำ วำต ิฯ 

อะนจิจำ ภนัเต ฯ ยมัปะนำนจิจงั ทกุขัง วำ ตงั สขัุง วำต ิฯ ทกุขัง 

ภันเต ฯ ยัมปะนำนิจจัง ทุกขัง วิปะริณำมะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง                  

สะมะนุปสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตำติ ฯ โน               

เหตัง ภันเต ฯ 

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญำณัง นิจจัง วำ อะนิจจัง                 

วำต ิฯ อะนิจจงั ภนัเต ฯ ยัมปะนำนิจจงั ทุกขงั วำ ตงั สขุงั วำต ิฯ

ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนำนิจจัง ทุกขัง วิปะริณำมะธัมมัง กัลลัง                     



วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  |  ๙๗

นุ ตัง สะมะนุปสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตำติ ฯ 

โน เหตัง ภันเต ฯ

ตสัม๎ำตหิะ ภกิขะเว ยังกิญจ ิรปูง อะตตีำนำคะตะปจจปุปนนงั 

อชัฌตัตงั วำ พะหทิธำ วำ โอฬำรกิงั วำ สขุมุงั วำ หีนงั วำ ปะณตีงั

วำ ยันทูเร สันติเก วำ สัพพัง รูปง เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ    

เมโส อัตตำติ ฯ เอวะเมตัง ยะถำภูตัง สัมมัปปญญำยะ ทัฏฐัพพัง ฯ

ยำ กำจิ เวทะนำ อะตีตำนำคะตะปจจุปปนนำ อัชฌัตตำ วำ 

พะหทิธำ วำ โอฬำรกิำ วำ สขุมุำ วำ หีนำ วำ ปะณตีำ วำ ยำ ทเูร 

สันติเก วำ สัพพำ เวทะนำ เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส 

อัตตำติ ฯ เอวะเมตัง ยะถำภูตัง สัมมัปปญญำยะ ทัฏฐัพพัง ฯ

ยำ กำจิ สัญญำ อะตีตำนำคะตะปจจุปปนนำ อัชฌัตตำ วำ

พะหทิธำ วำ โอฬำรกิำ วำ สขุมุำ วำ หีนำ วำ ปะณตีำ วำ ยำ ทเูร 

สันติเก วำ สัพพำ สัญญำ เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส                

อัตตำติ ฯ เอวะเมตัง ยะถำภูตัง สัมมัปปญญำยะ ทัฏฐัพพัง ฯ

เย เกจิ สังขำรำ อะตีตำนำคะตะปจจุปปนนำ อัชฌัตตำ วำ

พะหทิธำ วำ โอฬำรกิำ วำ สขุมุำ วำ หนีำ วำ ปะณตีำ วำ เย ทูเร 

สันติเก วำ สัพเพ สังขำรำ เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส                

อัตตำติ ฯ เอวะเมตัง ยะถำภูตัง สัมมัปปญญำยะ ทัฏฐัพพัง ฯ

ยงักิญจ ิวญิญำณงั อะตีตำนำคะตะปจจุปปนนงั อชัฌตัตงั วำ 

พะหิทธำ วำ โอฬำริกัง วำ สุขุมัง วำ หีนัง วำ ปะณีตัง วำ ยันทูเร 

สันติเก วำ สัพพัง วิญญำณัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส 

อัตตำติ ฯ เอวะเมตัง ยะถำภูตัง สัมมัปปญญำยะ ทัฏฐัพพัง ฯ

เอวัง ปสสัง ภิกขะเว สุต๎วำ อะริยะสำวะโก 
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รูปส๎มิงป นิพพินทะติ เวทะนำยะป นิพพินทะติ สัญญำยะป 

นิพพินทะติ สังขำเรสุปิ นิพพินทะติ วิญญำณัส๎มิงป นิพพินทะติ ฯ 

นิพพินทัง วิรัชชะติ ฯ วิรำคำ วิมุจจะติ ฯ วิมุตตัส๎มิง วิมุตตะมีติ 

ญำณัง โหติ ขีณำ ชำติ วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง กะตัง กะระณียัง               

นำปะรัง อิตถัตตำยำติ ปะชำนำตีติ ฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวำ ฯ อัตตะมะนำ ปญจะวัคคิยำ ภิกขู                 

ภะคะวะโต ภำสิตงั อะภนินัทุง ฯ อิมสัม๎ญิจะ ปะนะ เวยยำกะระณสัมิ๎ง

ภัญญะมำเน ปญจะวัคคิยำนัง ภิกขูนัง อะนุปำทำยะ อำสะเวหิ               

จิตตำนิ วิมุจจิงสูติ ฯ

บทขัดอำทิตตะปะริยำยะสุตตัง

เวเนยยะทะมะโนปำเย     สัพพะโส ปำระมิง คะโต 

อะโมฆะวะจะโน พุทโธ     อะภิญญำยำนุสำสะโก

จิณณำนุรูปะโต จำป      ธัมเมนะ วินะยัง ปะชัง 

จิณณำคคิปำริจะริยำนัง    สัมโพชฌำระหะโยคินัง

ยะมำทิตตะปะริยำยัง      เทสะยันโต มะโนหะรัง

เต โสตำโร วิโมเจสิ      อะเสกขำยะ วิมุตติยำ

ตะเถโวปะปะริกขำยะ     วิญูนัง โสตุมิจฉะตัง

ทุกขะตำลักขะโณปำยัง     ตัง สุตตันตัง ภะณำมะ เส ฯ
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อำทิตตะปะริยำยะสุตตัง
(สวดดับความเร่าร้อน)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ คะยำยัง วิหะระต ิ         

คะยำสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะ ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวำ ภิกขู                    

อำมันเตสิ ฯ (หยุด)

สพัพงั ภกิขะเว อำทติตงั ฯ กิญจะ ภกิขะเว สพัพงั อำทติตงั ฯ 

จักขุง ภิกขะเว อำทิตตัง รูปำ อำทิตตำ จักขุวิญญำณัง อำทิตตัง

จักขุสัมผัสโส อำทิตโต ยัมปทัง จักขุสัมผัสสะปจจะยำ อุปปชชะติ 

เวทะยิตงั สขุงั วำ ทุกขงั วำ อะทกุขะมะสุขงั วำ ตมัป อำทติตงั ฯ              

เกนะ อำทติตงั ฯ อำทิตตงั รำคคัคนิำ โทสคัคนิำ โมหคัคนิำ อำทติตัง               

ชำติยำ ชะรำมะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ              

อุปำยำเสหิ อำทิตตันติ วะทำมิ ฯ

โสตัง อำทิตตัง สัททำ อำทิตตำ โสตะวิญญำณัง อำทิตตัง               

โสตะสัมผสัโส อำทิตโต ยัมปทัง โสตะสมัผสัสะปจจะยำ อปุปชชะติ 

เวทะยิตัง สุขัง วำ ทุกขัง วำ อะทุกขะมะสุขัง วำ ตัมป อำทิตตัง ฯ 

เกนะ อำทิตตัง ฯ อำทิตตัง รำคัคคินำ โทสัคคินำ โมหัคคินำ                           

อำทิตตัง ชำติยำ ชะรำมะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ

โทมะนัสเสหิ อุปำยำเสหิ อำทิตตันติ วะทำมิ ฯ

ฆำนัง อำทิตตัง คันธำ อำทิตตำ ฆำนะวิญญำณัง อำทิตตัง           

ฆำนะสมัผสัโส อำทติโต ยมัปทงั ฆำนะสมัผสัสะปจจะยำ อปุปชชะติ

เวทะยตัิง สขุงั วำ ทกุขงั วำ อะทกุขะมะสขัุง วำ ตมัป อำทติตงั ฯ 

เกนะ อำทิตตัง ฯ อำทิตตัง รำคัคคินำ โทสัคคินำ โมหัคคินำ                          
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อำทิตตัง ชำติยำ ชะรำมะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ                      

โทมะนัสเสหิ อุปำยำเสหิ อำทิตตันติ วะทำมิ ฯ

ชิวหำ อำทิตตำ ระสำ อำทิตตำ ชิวหำวิญญำณัง อำทิตตัง                

ชวิหำสัมผสัโส อำทติโต ยมัปทงั ชวิหำสมัผสัสะปจจะยำ อปุปชชะติ

เวทะยตัิง สุขงั วำ ทกุขงั วำ อะทุกขะมะสขัุง วำ ตมัป อำทติตงั ฯ 

เกนะ อำทิตตัง ฯ อำทิตตัง รำคัคคินำ โทสัคคินำ โมหัคคินำ                         

อำทิตตัง ชำติยำ ชะรำมะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ                           

โทมะนัสเสหิ อุปำยำเสหิ อำทิตตันติ วะทำมิ ฯ

กำโย อำทติโต โผฏฐัพพำ อำทติตำ กำยะวิญญำณงั อำทติตงั 

กำยะสมัผสัโส อำทิตโต ยัมปทัง กำยะสมัผัสสะปจจะยำ อปุปชชะติ                

เวทะยตัิง สุขงั วำ ทกุขงั วำ อะทุกขะมะสขัุง วำ ตมัป อำทติตงั ฯ 

เกนะ อำทิตตัง ฯ อำทิตตัง รำคัคคินำ โทสัคคินำ โมหัคคินำ                        

อำทิตตัง ชำติยำ ชะรำมะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ                  

โทมะนัสเสหิ อุปำยำเสหิ อำทิตตันติ วะทำมิ ฯ

มะโน อำทิตโต ธัมมำ อำทิตตำ มะโนวิญญำณัง อำทิตตัง               

มะโนสัมผสัโส อำทิตโต ยัมปทัง มะโนสมัผสัสะปจจะยำ อปุปชชะติ 

เวทะยตัิง สขุงั วำ ทกุขงั วำ อะทกุขะมะสขัุง วำ ตมัป อำทิตตงั ฯ          

เกนะ อำทิตตัง ฯ อำทิตตัง รำคัคคินำ โทสัคคินำ โมหัคคินำ                      

อำทิตตัง ชำติยำ ชะรำมะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ                     

โทมะนัสเสหิ อุปำยำเสหิ อำทิตตันติ วะทำมิ ฯ

เอวัง ปสสัง ภิกขะเว สุต๎วำ อะริยะสำวะโก

จักขุส๎มิงป นิพพินทะติ รูเปสุป นิพพินทะติ จักขุวิญญำเณป 

นพิพนิทะติ จกัขสัุมผสัเสป นพิพนิทะต ิยมัปทงั จกัขสุมัผสัสะปจจะยำ
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อปุปชชะต ิเวทะยิตงั สขุงั วำ ทกุขัง วำ อะทกุขะมะสุขงั วำ ตสัม๎งิป 

นิพพินทะติ ฯ

โสตัสม๎งิป นพิพนิทะต ิสทัเทสปุ นพิพนิทะต ิโสตะวญิญำเณป 

นิพพินทะติ โสตะสัมผัสเสป นิพพินทะติ ยัมปทัง โสตะสัมผัสสะ-     

ปจจะยำ อปุปชชะต ิเวทะยติงั สขัุง วำ ทกุขัง วำ อะทุกขะมะสขัุง 

วำ ตัส๎มิงป นิพพินทะติ ฯ

ฆำนสัม๎งิป นพิพนิทะต ิคนัเธสุป นพิพนิทะต ิฆำนะวญิญำเณป 

นิพพินทะติ ฆำนะสัมผัสเสป นิพพินทะติ ยัมปทัง ฆำนะสัมผัสสะ-                 

ปจจะยำ อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วำ ทุกขัง วำ อะทุกขะมะสุขัง 

วำ ตัส๎มิงป นิพพินทะติ ฯ

ชวิหำยะป นพิพนิทะต ิระเสสปุ นพิพนิทะต ิชวิหำวญิญำเณป 

นิพพินทะติ ชิวหำสัมผัสเสป นิพพินทะติ ยัมปทัง ชิวหำสัมผัสสะ-  

ปจจะยำ อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วำ ทุกขัง วำ อะทุกขะมะสุขัง 

วำ ตัส๎มิงป นิพพินทะติ ฯ 

กำยัส๎มิงป นิพพินทะติ โผฏฐัพเพสุป นิพพินทะติ กำยะ-

วิญญำเณป นิพพินทะติ กำยะสัมผัสเสป นิพพินทะติ ยัมปทัง                

กำยะสัมผัสสะปจจะยำ อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วำ ทุกขัง วำ               

อะทุกขะมะสุขัง วำ ตัส๎มิงป นิพพินทะติ ฯ

มะนสัม๎งิป นพิพนิทะต ิธมัเมสุป นพิพนิทะต ิมะโนวญิญำเณป 

นิพพินทะติ มะโนสัมผัสเสป นิพพินทะติ ยัมปทัง มะโนสัมผัสสะ-              

ปจจะยำ อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วำ ทุกขัง วำ อะทุกขะมะสุขัง 

วำ ตัส๎มิงป นิพพินทะติ ฯ
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นพิพนิทงั วริชัชะต ิฯ วริำคำ วิมจุจะต ิฯ วิมตุตส๎ัมงิ วิมตุตะมตีิ

ญำณัง โหติ ขีณำ ชำติ วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง กะตัง กะระณียัง               

นำปะรัง อิตถัตตำยำติ ปะชำนำตีติ ฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวำ ฯ อัตตะมะนำ เต ภิกขู ภะคะวะโต          

ภำสิตัง อะภินันทุง ฯ อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยำกะระณัส๎มิง                       

ภัญญะมำเน ตัสสะ ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปำทำยะ อำสะเวหิ                     

จิตตำนิ วิมุจจิงสูติ ฯ

บทขัดธะชัคคะสุตตัง

ยัสสำนุสสะระเณนำป     อันตะลิกเขป ปำณิโน

ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ     ภูมิยัง วิยะ สัพพะทำ

สัพพูปททะวะชำลัมหำ    ยักขะโจรำทิสัมภะวำ

คะณะนำ นะ จะ มุตตำนัง   ปะริตตันตัมภะณำมะ เห ฯ

ธะชัคคะสุตตัง
(คาถาปองกันความสะดุ้งกลัว)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ สำวัตถิยัง วิหะระติ  

เชตะวะเน อะนำถะปณฑิกัสสะ อำรำเม ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวำ ภิกขู 

อำมนัเตสิ ภกิขะโวต ิฯ ภะทนัเตต ิเต ภกิขู ภะคะวะโต ปจจสัโสสงุ ฯ

ภะคะวำ เอตะทะโวจะ (หยุด)

ภตูะปุพพงั ภกิขะเว เทวำสรุะสงัคำโม สะมปุพย๎ฬุโ๎ห อะโหส ิฯ 

อะถะโข ภิกขะเว สักโก เทวำนะมินโท เทเว ตำวะติงเส อำมันเตสิ 
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สะเจ มำริสำ เทวำนัง สังคำมะคะตำนัง อุปปชเชยยะ ภะยัง วำ 

ฉัมภิตัตตัง วำ โลมะหังโส วำ มะเมวะ ตัส๎มิง สะมะเย ธะชัคคัง      

อุลโลเกยยำถะ มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ  

ภะยัง วำ ฉัมภิตัตตัง วำ โลมะหังโส วำ โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ              

เม ธะชัคคัง อุลโลเกยยำถะ

อะถะ ปะชำปะติสสะ เทวะรำชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยำถะ  

ปะชำปะตสิสะ หิ โว เทวะรำชสัสะ ธะชัคคัง อลุโลกะยะตงั ยมัภะวิสสะติ          

ภะยัง วำ ฉัมภิตัตตัง วำ โลมะหังโส วำ โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ             

ปะชำปะติสสะ เทวะรำชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยำถะ

อะถะ วะรุณัสสะ เทวะรำชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยำถะ         

วะรณุสัสะ ห ิโว เทวะรำชสัสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตงั ยมัภะวิสสะติ              

ภะยัง วำ ฉัมภิตัตตัง วำ โลมะหังโส วำ โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ                 

วะรุณัสสะ เทวะรำชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยำถะ

อะถะ อีสำนัสสะ เทวะรำชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยำถะ                   

อีสำนสัสะ ห ิ โว เทวะรำชสัสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตงั ยมัภะวิสสะติ

ภะยัง วำ ฉัมภิตัตตัง วำ โลมะหังโส วำ โส ปะหิยยิสสะตีติ ฯ

ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วำ เทวำนะมินทัสสะ                           

ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ปะชำปะติสสะ วำ เทวะรำชัสสะ ธะชัคคัง 

อลุโลกะยะตงั วะรณุสัสะ วำ เทวะรำชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลกะยะตงั          

อีสำนัสสะ วำ เทวะรำชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ 

ภะยัง วำ ฉัมภิตัตตัง วำ โลมะหังโส วำ โส ปะหิยเยถำป โนป                                  

ปะหิยเยถะ ตัง กิสสะ เหตุ สักโก หิ ภิกขะเว เทวำนะมินโท                         

อะวีตะรำโค อะวตีะโทโส อะวตีะโมโห ภริ ุฉมัภ ีอุตร๎ำส ีปะลำยตี ิฯ
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อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทำมิ สะเจ ตุม๎หำกัง ภิกขะเว 

อะรญัญะคะตำนงั วำ รกุขะมลูะคะตำนัง วำ สญุญำคำระคะตำนงั            

วำ อุปปชเชยยะ ภะยัง วำ ฉัมภิตัตตัง วำ โลมะหังโส วำ มะเมวะ 

ตัส๎มิง สะมะเย อะนุสสะเรยยำถะ

อิติป โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ วิชชำจะระณะ-               

สัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ สัตถำ 

เทวะมะนุสสำนัง พุทโธ ภะคะวำติ มะมัง หิ โว ภิกขะเว                                       

อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วำ ฉัมภิตัตตัง วำ โลมะหังโส              

วำ โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ มัง อะนุสสะเรยยำถะ อะถะ ธัมมัง                   

อะนุสสะเรยยำถะ 

ส๎วำกขำโต ภะคะวะตำ ธมัโม สันทฏิฐโิก อะกำลโิก เอหปิสสโิก    

โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว            

อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วำ ฉัมภิตัตตัง วำ โลมะหังโส                 

วำ โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ ธัมมัง อะนุสสะเรยยำถะ อะถะ สังฆัง                   

อะนุสสะเรยยำถะ

สุปะฏิป นโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน                             

ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ ญำยะปะฏปินโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ 

สำมีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตำริ                                 

ปุริสะยุคำนิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลำ เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ 

อำหุเนยโย ปำหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง โลกัสสำติ 

สังฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วำ 

ฉัมภิตัตตัง วำ โลมะหังโส วำ โส ปะหิยยิสสะติ ตัง กิสสะ เหตุ              



วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  |  ๑๐๕

ตะถำคะโต ห ิภกิขะเว อะระหงั สมัมำสมัพทุโธ วีตะรำโค วีตะโทโส 

วีตะโมโห อะภิรุ อัจฉัมภี อะนุต๎รำสี อะปะลำยีติ ฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวำ อิทัง วัต๎วำนะ สุคะโต อะถำปะรัง               

เอตะทะโวจะ สัตถำ

อะรัญเญ รุกขะมูเล วำ     สุญญำคำเร วะ ภิกขะโว

อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง     ภะยัง ตุม๎หำกะ โน สิยำ

โน เจ พุทธัง สะเรยยำถะ    โลกะเชฏฐัง นะรำสะภัง

อะถะ ธัมมัง สะเรยยำถะ    นิยยำนิกัง สุเทสิตัง

โน เจ ธัมมัง สะเรยยำถะ    นิยยำนิกัง สุเทสิตัง 

อะถะ สังฆัง สะเรยยำถะ    ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง

เอวัมพุทธัง สะรันตำนัง     ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว

ภะยัง วำ ฉัมภิตัตตัง วำ    โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ ฯ
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บทสวดสามภาณ
ว่าด้วยการพรรณนาคุณแห่งการเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ 

นิยมสวดให้คนไข้ฟัง สามารถรักษาโรคร้ายคลายอาการเจ็บปวยได้

มะหำกัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปำโฐ
(พระมหากัสสะปะหายปวย)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ รำชะคะเห วิหะระติ 

เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวำเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ                       

อำยส๎ัมำ มะหำกสัสะโป ปปผะลคิหุำยงั วิหะระต ิอำพำธิโก ทุกขิโต                  

พำฬ๎หะคิลำโน ฯ 

อะถะโข ภะคะวำ สำยัณหะสะมะยัง ปะฏิสัลลำนำ วุฏฐิโต    

เยนำยัสม๎ำ มะหำกสัสะโป เตนปุะสงักะม ิอุปะสงักะมิตว๎ำ ปญญตัเต 

อำสะเน นิสีทิ ฯ นิสัชชะ โข ภะคะวำ อำยัส๎มันตัง มะหำกัสสะปง   

เอตะทะโวจะ (หยุด)

กัจจิ เต กัสสะปะ ขะมะนียัง กัจจิ ยำปะนียัง กัจจิ ทุกขำ            

เวทะนำ ปะฏกิกะมนัต ิโน อะภกิกะมนัต ิปะฏกิกะโมสำนงั ปญญำยะติ 

โน อะภิกกะโมติ ฯ นะ เม ภันเต ขะมะนียัง นะ ยำปะนียัง พำฬ๎หำ 

เม ทกุขำ เวทะนำ อะภกิกะมันต ิโน ปะฏกิกะมนัต ิอะภกิกะโมสำนงั 

ปญญำยะติ โน ปะฏิกกะโมติ ฯ

สัตติเม กัสสะปะ โพชฌังคำ มะยำ สัมมะทักขำตำ ภำวิตำ               

พะหุลีกะตำ อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตันติ ฯ

กะตะเม สัตตะ ฯ
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สะติสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยำ สัมมะทักขำโต ภำวิโต 

พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ 

ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยำ สัมมะทักขำโต 

ภำวโิต พะหุลกีะโต อะภญิญำยะ สมัโพธำยะ นพิพำนำยะ สงัวตัตะต ิฯ

วิริยะสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยำ สัมมะทักขำโต ภำวิโต 

พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ 

ปติสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยำ สัมมะทักขำโต ภำวิโต   

พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ

ปสสทัธสิมัโพชฌงัโค โข กสัสะปะ มะยำ สัมมะทกัขำโต ภำวโิต

พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ 

สะมำธสิมัโพชฌงัโค โข กัสสะปะ มะยำ สมัมะทกัขำโต ภำวโิต  

พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ

อุเปกขำสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยำ สัมมะทักขำโต                     

ภำวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ                             

สังวัตตะติ ฯ

อิเม โข กัสสะปะ สัตตะ โพชฌังคำ มะยำ สัมมะทักขำตำ                  

ภำวิตำ พะหุลีกะตำ อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ                

สังวัตตันตีติ ฯ (หยุด)

ตัคฆะ ภะคะวำ โพชฌังคำ ตัคฆะ สุคะตะ โพชฌังคำติ ฯ

อทิะมะโวจะ ภะคะวำ ฯ อตัตะมะโน อำยสัม๎ำ มะหำกสัสะโป    

ภะคะวะโต ภำสิตัง อะภินันทิ ฯ วุฏฐะหิ จำยัส๎มำ มะหำกัสสะโป            

ตัม๎หำ อำพำธำ ตะถำปะหีโน จำยัส๎มะโต มะหำกัสสะปสสะ โส                 

อำพำโธ อะโหสีติ ฯ 
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มะหำโมคคัลลำนะโพชฌังคะสุตตะปำโฐ
(พระมหาโมคคัลลานะหายปวย)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ รำชะคะเห วิหะระติ 

เวฬวุะเน กะลนัทะกะนิวำเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อำยัสม๎ำ  

มะหำโมคคัลลำโน คิชฌะกูเฏ ปพพะเต วิหะระติ อำพำธิโก ทุกขิโต              

พำฬห๎ะคลิำโน ฯ 

อะถะโข ภะคะวำ สำยัณหะสะมะยัง ปะฏิสัลลำนำ วุฏฐิโต           

เยนำยัส๎มำ มะหำโมคคัลลำโน เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วำ 

ปญญัตเต อำสะเน นิสีทิ ฯ นิสัชชะ โข ภะคะวำ อำยัส๎มันตัง                        

มะหำโมคคัลลำนัง เอตะทะโวจะ (หยุด)

กัจจิ เต โมคคัลลำนะ ขะมะนียัง กัจจิ ยำปะนียัง กัจจิ                          

ทุกขำ เวทะนำ ปะฏิกกะมันติ โน อะภิกกะมันติ ปะฏิกกะโมสำนัง 

ปญญำยะติ โน อะภกิกะโมต ิฯ นะ เม ภนัเต ขะมะนยีงั นะ ยำปะนยีงั          

พำฬ๎หำ เม ทุกขำ เวทะนำ อะภิกกะมันติ โน ปะฏิกกะมันติ                  

อะภิกกะโมสำนัง ปญญำยะติ โน ปะฏิกกะโมติ ฯ

สตัตเิม โมคคลัลำนะ โพชฌงัคำ มะยำ สมัมะทกัขำตำ ภำวติำ   

พะหุลีกะตำ อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตันติ ฯ                  

กะตะเม สัตตะ ฯ

สะติสัมโพชฌงัโค โข โมคคลัลำนะ มะยำ สมัมะทกัขำโต ภำวิโต              

พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ

ธัมมะวิจะยะสมัโพชฌงัโค โข โมคคลัลำนะ มะยำ สัมมะทกัขำโต

ภำวิโต พะหลีุกะโต อะภญิญำยะ สมัโพธำยะ นพิพำนำยะ สงัวัตตะต ิฯ 
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วิริยะสมัโพชฌงัโค โข โมคคลัลำนะ มะยำ สมัมะทกัขำโต ภำวโิต

พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ

ปตสิมัโพชฌังโค โข โมคคัลลำนะ มะยำ สมัมะทกัขำโต ภำวิโต             

พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ

ปสสัทธิสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลำนะ มะยำ สัมมะทักขำโต 

ภำวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ                               

สังวัตตะติ ฯ

สะมำธิสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลำนะ มะยำ สัมมะทักขำโต      

ภำวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ                             

สังวัตตะติ ฯ

อุเปกขำสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลำนะ มะยำ สัมมะทักขำโต 

ภำวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ                                 

สังวัตตะติ ฯ

อเิม โข โมคคลัลำนะ สตัตะ โพชฌงัคำ มะยำ สมัมะทกัขำตำ                       

ภำวิตำ พะหุลีกะตำ อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ                           

สังวัตตันตีติ ฯ (หยุด)

ตัคฆะ ภะคะวำ โพชฌังคำ ตัคฆะ สุคะตะ โพชฌังคำติ ฯ

อทิะมะโวจะ ภะคะวำ ฯ อตัตะมะโน อำยส๎ัมำ มะหำโมคคลัลำโน

ภะคะวะโต ภำสติงั อะภนินัท ิฯ วุฏฐะห ิจำยสัม๎ำ มะหำโมคคัลลำโน   

ตัม๎หำ อำพำธำ ตะถำปะหีโน จำยัส๎มะโต มะหำโมคคัลลำนัสสะ              

โส อำพำโธ อะโหสีติ ฯ 
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มะหำจุนทะโพชฌังคะสุตตะปำโฐ
(พระมหาจุนทะสาธยายโพชฌงค์ถวายพระพุทธเจ้า)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ รำชะคะเห วิหะระติ 

เวฬวุะเน กะลนัทะกะนวิำเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ ภะคะวำ            

อำพำธิโก โหติ ทุกขิโต พำฬ๎หะคิลำโน ฯ 

อะถะโข อำยัส๎มำ มะหำจนุโท สำยณัหะสะมะยงั ปะฏสิลัลำนำ 

วุฏฐิโต เยนะ ภะคะวำ เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วำ ภะคะวันตัง     

อะภิวำเทต๎วำ เอกะมันตัง นิสีทิ ฯ เอกะมันตัง นิสินนัง โข                           

อำยัส๎มันตัง มะหำจุนทัง ภะคะวำ เอตะทะโวจะ (หยุด)

ปะฏิภันตุ ตัง จุนทะ โพชฌังคำติ ฯ

สัตติเม ภันเต โพชฌังคำ ภะคะวะตำ สัมมะทักขำตำ ภำวิตำ 

พะหุลีกะตำ อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตันติ ฯ                

กะตะเม สัตตะ ฯ

สะติสัมโพชฌงัโค โข ภนัเต ภะคะวะตำ สมัมะทกัขำโต ภำวิโต   

พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ

ธมัมะวจิะยะสมัโพชฌงัโค โข ภนัเต ภะคะวะตำ สมัมะทกัขำโต

ภำวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ                              

สังวัตตะติ ฯ

วริยิะสมัโพชฌงัโค โข ภนัเต ภะคะวะตำ สมัมะทกัขำโต ภำวิโต

พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ 

ปตสัิมโพชฌงัโค โข ภันเต ภะคะวะตำ สมัมะทกัขำโต ภำวโิต 

พะหุลีกะโต อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ ฯ



วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  |  ๑๑๑

ปสสัทธิสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตำ สัมมะทักขำโต             

ภำวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญำยะ สมัโพธำยะ นพิพำนำยะ สงัวตัตะติ ฯ

สะมำธิสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตำ สัมมะทักขำโต               

ภำวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญำยะ สมัโพธำยะ นพิพำนำยะ สงัวตัตะติ ฯ

อุเปกขำสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตำ สัมมะทักขำโต             

ภำวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญำยะ สมัโพธำยะ นพิพำนำยะ สงัวตัตะติ ฯ

อิเม โข ภันเต สัตตะ โพชฌังคำ ภะคะวะตำ สัมมะทักขำตำ 

ภำวิตำ พะหุลีกะตำ อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ                         

สังวัตตันตีติ ฯ (หยุด)

ตัคฆะ จุนทะ โพชฌังคำ ตัคฆะ จุนทะ โพชฌังคำติ ฯ 

อทิะมะโวจำยัสม๎ำ มะหำจนุโท ฯ สะมะนญุโญ สตัถำ อะโหส ิฯ 

วุฏฐะหิ จะ ภะคะวำ ตัม๎หำ อำพำธำ ตะถำปะหีโน จะ ภะคะวะโต 

โส อำพำโธ อะโหสีติ ฯ

คิริมำนันทะสุตตะปำโฐ
(พระคิริมานนท์หายปวย นิยมใช้สวดในงานทําบุญต่ออายุ)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ สำวัตถิยัง วิหะระติ              

เชตะวะเน อะนำถะปณฑกิสัสะ อำรำเม ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ 

อำยสัม๎ำ คริมิำนนัโท อำพำธโิก โหต ิทกุขิโต พำฬ๎หะคิลำโน อะถะโข 

อำยัส๎มำ อำนันโท เยนะ ภะคะวำ เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วำ  

ภะคะวนัตงั อะภวิำเทตว๎ำ เอกะมนัตงั นิสที ิ ฯ เอกะมนัตงั นสินิโน         

โข อำยัส๎มำ อำนันโท ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ ฯ (หยุด)
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อำยส๎ัมำ ภนัเต คริมิำนันโท อำพำธโิก ทุกขโิต พำฬ๎หะคลิำโน 

สำธุ ภันเต ภะคะวำ เยนำยัส๎มำ คิริมำนันโท เตนุปะสังกะมะตุ                 

อะนุกัมปง อุปำทำยำติ ฯ สะเจ โข ต๎วัง อำนันทะ คิริมำนันทัสสะ  

ภิกขโุน อปุะสงักะมติว๎ำ ทะสะ สญัญำ ภำเสยยำส ิฐำนัง โข ปะเนตงั                 

วชิชะต ิยงั คริมิำนนัทสัสะ ภกิขโุน ทะสะ สญัญำ สตุว๎ำ โส อำพำโธ 

ฐำนะโส ปะฏิปปสสัมเภยยะ ฯ กะตะมำ ทะสะ ฯ อะนิจจะสัญญำ 

อะนัตตะสัญญำ อะสุภะสัญญำ อำทีนะวะสัญญำ ปะหำนะสัญญำ 

วิรำคะสัญญำ นิโรธะสัญญำ สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญำ                   

สัพพะสังขำเรสุ อะนิจจะสัญญำ อำนำปำนัสสะติ ฯ

กะตะมำ จำนันทะ อะนิจจะสัญญำ ฯ อิธำนันทะ ภิกขุ                       

อะรัญญะคะโต วำ รุกขะมูละคะโต วำ สุญญำคำระคะโต วำ อิติ 

ปะฏิสัญจิกขะติ รูปง อะนิจจัง เวทะนำ อะนิจจำ สัญญำ อะนิจจำ 

สังขำรำ อะนิจจำ วิญญำณัง อะนิจจันติ ฯ อิติ อิเมสุ ปญจะสุ                   

อุปำทำนักขันเธสุ อะนิจจำนุปสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตำนันทะ 

อะนิจจะสัญญำ ฯ

กะตะมำ จำนันทะ อะนัตตะสัญญำ ฯ อิธำนันทะ ภิกขุ                    

อะรัญญะคะโต วำ รุกขะมูละคะโต วำ สุญญำคำระคะโต วำ อิติ 

ปะฏิสัญจิกขะติ จักขุง อะนัตตำ รูปำ อะนัตตำ โสตัง อะนัตตำ               

สัททำ อะนัตตำ ฆำนัง อะนัตตำ คันธำ อะนัตตำ ชิวหำ อะนัตตำ              

ระสำ อะนตัตำ กำโย อะนตัตำ โผฏฐพัพำ อะนตัตำ มะโน อะนัตตำ             

ธัมมำ อะนตัตำต ิฯ อติ ิอเิมส ุฉะส ุ อัชฌตัตกิะพำหเิรส ุอำยะตะเนสุ 

อะนัตตำนุปสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตำนันทะ อะนัตตะสัญญำ ฯ

กะตะมำ จำนนัทะ อะสภุะสญัญำ ฯ อิธำนันทะ ภิกขุ อิมะเมวะ  
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กำยัง อุทธัง ปำทะตะลำ อะโธ เกสะมัตถะกำ ตะจะปะริยันตัง             

ปูรันนำนัปปะกำรัสสะ อะสุจิโน ปจจะเวกขะติ อัตถิ อิมัส๎มิง กำเย 

เกสำ โลมำ นะขำ ทันตำ ตะโจ มังสัง นะหำรู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง                

วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปหะกัง ปปผำสัง อันตัง                       

อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง ปตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท              

เมโท อัสสุ วะสำ เขโฬ สิงฆำณิกำ ละสิกำ มุตตันติ ฯ อิติ อิมัส๎มิง 

กำเย อะสภุำนปุสส ีวหิะระต ิฯ อะยงั วุจจะตำนนัทะ อะสภุะสญัญำ ฯ

กะตะมำ จำนันทะ อำทีนะวะสัญญำ ฯ อิธำนันทะ ภิกขุ 

อะรัญญะคะโต วำ รุกขะมูละคะโต วำ สุญญำคำระคะโต วำ อิติ

ปะฏิสัญจิกขะติ พะหุทุกโข โข อะยัง กำโย พะหุอำทีนะโวติ ฯ อิติ 

อิมัส๎มิง กำเย วิวิธำ อำพำธำ อุปปชชันติ ฯ เสยยะถีทัง ฯ จักขุโรโค  

โสตะโรโค ฆำนะโรโค ชิวหำโรโค กำยะโรโค สีสะโรโค กัณณะโรโค 

มุขะโรโค ทันตะโรโค กำโส สำโส ปนำโส ฑะโห ชะโร กุจฉิโรโค 

มุจฉำ ปกขันทิกำ สุลำ วิสูจิกำ กุฏฐัง คัณโฑ กิลำโส โสโส                             

อะปะมำโร ทันทุ กัณฑุ กัจฉุ ระขะสำ วิตัจฉิกำ โลหิตัง ปตตัง                    

มะธุเมโห อังสำ ปฬะกำ ภะคัณฑะลำ ฯ ปตตะสะมุฏฐำนำ อำพำธำ 

เสมหะสะมุฏฐำนำ อำพำธำ วำตะสะมฏุฐำนำ อำพำธำ สนันปิำตกิำ 

อำพำธำ อุตุปะริณำมะชำ อำพำธำ วิสะมะปะริหำระชำ อำพำธำ           

โอปกกะมิกำ อำพำธำ กมัมะวปิำกะชำ อำพำธำ สตีงั อุณหงั ชิฆัจฉำ        

ปปำสำ อุจจำโร ปสสำโวติ ฯ อิติ อิมัส๎มิง กำเย อำทีนะวำนุปสสี                

วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตำนันทะ อำทีนะวะสัญญำ ฯ

กะตะมำ จำนันทะ ปะหำนะสัญญำ ฯ อธิำนนัทะ ภกิข ุอปุปนนัง   

กำมะวิตักกงั นำธวิำเสต ิปะชะหะต ิวโินเทต ิพย๎นัตกีะโรติ อะนะภำวงั    
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คะเมติ อุปปนนัง พ๎ยำปำทะวิตักกัง นำธิวำเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ 

พย๎นัตีกะโรติ อะนะภำวงั คะเมต ิอปุปนนงั วหิงิสำวติกักงั นำธวิำเสติ               

ปะชะหะต ิวโินเทต ิพย๎นัตกีะโรต ิอะนะภำวัง คะเมต ิอุปปนนปุปนเน            

ปำปะเก อะกสุะเล ธมัเม นำธวิำเสต ิปะชะหะต ิวโินเทต ิพย๎นัตกีะโรติ    

อะนะภำวัง คะเมติ ฯ อะยัง วุจจะตำนันทะ ปะหำนะสัญญำ ฯ

กะตะมำ จำนันทะ วิรำคะสัญญำ ฯ อิธำนันทะ ภิกขุ                          

อะรัญญะคะโต วำ รุกขะมูละคะโต วำ สุญญำคำระคะโต วำ อิติ 

ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง ยะทิทัง สัพพะ-                        

สังขำระสะมะโถ สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย วิรำโค                        

นิพพำนันติ ฯ อะยัง วุจจะตำนันทะ วิรำคะสัญญำ ฯ

กะตะมำ จำนันทะ นิโรธะสัญญำ ฯ อิธำนันทะ ภิกขุ                       

อะรัญญะคะโต วำ รุกขะมูละคะโต วำ สุญญำคำระคะโต วำ อิติ 

ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง ยะทิทัง สัพพะ-                       

สังขำระสะมะโถ สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย นิโรโธ                      

นิพพำนันติ ฯ อะยัง วุจจะตำนันทะ นิโรธะสัญญำ ฯ

กะตะมำ จำนนัทะ สพัพะโลเก อะนะภริะตะสญัญำ ฯ อธิำนนัทะ 

ภิกขุ เย โลเก อุปำยุปำทำนำ เจตะโส อะธิฏฐำนำภินิเวสำนุสะยำ   

เต ปะชะหันโต วิระมะติ นะ อุปำทิยันโต ฯ อะยัง วุจจะตำนันทะ 

สัพพะโลเก อะนะภิะระตะสัญญำ ฯ

กะตะมำ จำนันทะ สัพพะสังขำเรสุ อะนิจจะสัญญำ ฯ                   

อิธำนันทะ ภิกขุ สัพพะสังขำเรหิ อัฏฏิยะติ หะรำยะติ ชิคุจฉะติ ฯ 

อะยัง วุจจะตำนันทะ สัพพะสังขำเรสุ อะนิจจะสัญญำ ฯ

กะตะมำ จำนันทะ อำนำปำนัสสะติ ฯ อิธำนันทะ ภิกขุ               
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อะรัญญะคะโต วำ รุกขะมูละคะโต วำ สุญญำคำระคะโต วำ                     

นิสีทะติ ปลลังกัง อำภุชิต๎วำ อุชุง กำยัง ปะณิธำยะ ปะริมุขัง                    

สะติง อุปฏฐะเปต๎วำ ฯ โส สะโต วะ อัสสะสะติ สะโต ปสสะสะติ ฯ

ทีฆัง วำ อัสสะสันโต ทีฆัง     อัสสะสำมีติ      ปะชำนำติ

ทีฆัง วำ ปสสะสันโต ทีฆัง     ปสสะสำมีติ      ปะชำนำติ 

รัสสัง วำ อัสสะสันโต รัสสัง    อัสสะสำมีติ      ปะชำนำติ

รัสสัง วำ ปสสะสันโต รัสสัง    ปสสะสำมีติ     ปะชำนำติ

สัพพะกำยะปะฏิสังเวที      อัสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

สัพพะกำยะปะฏิสังเวที      ปสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

ปสสัมภะยัง กำยะสังขำรัง    อัสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

ปสสัมภะยัง กำยะสังขำรัง    ปสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

ปติปะฏิสังเวที          อัสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

ปติปะฏิสังเวที          ปสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

สุขะปะฏิสังเวที         อัสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ 

สุขะปะฏิสังเวที          ปสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

จิตตะสังขำระปะฏิสังเวที      อัสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

จิตตะสังขำระปะฏิสังเวที     ปสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

ปสสัมภะยัง จิตตะสังขำรัง    อัสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

ปสสัมภะยัง จิตตะสังขำรัง    ปสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

จิตตะปะฏิสังเวที         อัสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

จิตตะปะฏิสังเวที         ปสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง       อัสสะสิสสำมีติ    สิกขะติ

อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง       ปสสะสิสสำมิติ    สิกขะติ
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สะมำทะหัง จิตตัง        อัสสะสิสสำมีติ     สิกขะติ
สะมำทะหัง จิตตัง        ปสสะลิสสำมีติ     สิกขะติ
วิโมจะยัง จิตตัง         อัสสะสิสสำมีติ     สิกขะติ 
วิโมจะยัง จิตตัง         ปสสะสิสสำมีติ     สิกขะติ
อะนิจจำนุปสสี         อัสสะสิสสำมีติ     สิกขะติ
อะนิจจำนุปสสี         ปสสะสิสสำมีติ     สิกขะติ
วิรำคำนุปสสี          อัสสะสิสสำมีติ     สิกขะติ
วิรำคำนุปสสี          ปสสะสิสสำมีติ     สิกขะติ
นิโรธำนุปสสี          อัสสะสิสสำมีติ     สิกขะติ
นิโรธำนุปสสี          ปสสะสิสสำมีติ     สิกขะติ
ปะฏินิสสัคคำนุปสสี       อัสสะสิสสำมีติ     สิกขะติ 
ปะฏินิสสัคคำนุปสสี       ปสสะสิสสำมีติ     สิกขะติ ฯ 

อะยัง วุจจะตำนันทะ อำนำปำนัสสะติ ฯ
สะเจ โข ตว๎งั อำนนัทะ คริมิำนันทสัสะ ภกิขุโน อุปะสงักะมติว๎ำ 

อิมำ ทะสะ สัญญำ ภำเสยยำสิ ฐำนัง โข ปะเนตัง วิชชะติ ยัง                    
คิริมำนันทัสสะ ภิกขุโน อิมำ ทะสะ สัญญำ สุต๎วำ โส อำพำโธ                 
ฐำนะโส ปะฏิปปสสัมเภยยำติ ฯ

อะถะโข อำยัส๎มำ อำนันโท ภะคะวะโต สันติเก อิมำ ทะสะ 
สัญญำ อคุคะเหตว๎ำ เยนำยัสม๎ำ คริมิำนนัโท เตนปุะสงักะม ิอปุะสงั
กะมิต๎วำ อำยัส๎มะโต คิริมำนันทัสสะ อิมำ ทะสะ สัญญำ อะภำสิ ฯ

อะถะโข อำยัสม๎ะโต คริมิำนนัทสัสะ อมิำ ทะสะ สญัญำ สตุว๎ำ 
โส อำพำโธ ฐำนะโส ปะฏิปสสัมภิ ฯ วุฏฐะหิ จำยัส๎มำ คิริมำนันโท 
ตัมหำ อำพำธำ ตะถำปะหีโน จะ ปะนำยัส๎มะโต คิริมำนันทัสสะ               
โส อำพำโธ อะโหสีติ ฯ 
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บทสวดพระสะหัสสะนัย

สุทธิกะปะฏิปะทำ

(กุสะลำ ธัมมำ อะกุสะลำ ธัมมำ อัพ๎ยำกะตำ ธัมมำ)

กะตะเม ธัมมำ กุสะลำ ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌำนัง               

ภำเวติ นิยยำนิกัง อะปะจะยะคำมิง ทิฏฐิคะตำนัง ปะหำนำยะ                     

ปะฐะมำยะ ภูมิยำ ปตติยำ วิวิจเจวะ กำเมหิ ปะฐะมัง ฌำนัง                         

อปุะสมัปชชะ วหิะระติ ทกุขำปะฏิปะทงั ทันธำภญิญงั ทกุขำปะฏปิะทงั  

ขิปปำภิญญัง สุขำปะฏิปะทัง ทันธำภิญญัง สุขำปะฏิปะทัง                         

ขิปปำภิญญัง ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม                     

ธัมมำ กุสะลำ

กะตะเม ธัมมำ กุสะลำ ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌำนัง                  

ภำเวติ นิยยำนิกัง อะปะจะยะคำมิง ทิฏฐิคะตำนัง ปะหำนำยะ                 

ปะฐะมำยะ ภูมิยำ ปตติยำ วิตักกะวิจำรำนัง วูปะสะมำ ทุติยัง                 

ฌำนัง ตะติยัง ฌำนัง จะตุตถัง ฌำนัง ปะฐะมัง ฌำนัง ปญจะมัง 

ฌำนัง อุปะสัมปชชะ วิหะระติ ทุกขำปะฏิปะทัง ทันธำภิญญัง                   

ทุกขำปะฏิปะทัง ขิปปำภิญญัง สุขำปะฏิปะทัง ทันธำภิญญัง               

สขุำปะฏปิะทงั ขปิปำภญิญงั ตสัม๎งิ สะมะเย ผสัโส โหต ิอะวิกเขโป               

โหติ อิเม ธัมมำ กุสะลำ



๑๑๘  |  บทสวดสาธยายพระพุทธมนต์

สุญญะตะมูละกะปะฏิปะทำ

กะตะเม ธัมมำ กุสะลำ ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌำนัง                  

ภำเวติ นิยยำนิกัง อะปะจะยะคำมิง ทิฏฐิคะตำนัง ปะหำนำยะ                  

ปะฐะมำยะ ภูมิยำ ปตติยำ วิวิจเจวะ กำเมหิ ปะฐะมัง ฌำนัง                      

อุปะสัมปชชะ วิหะระติ ทุกขำปะฏิปะทัง ทันธำภิญญัง สุญญะตัง  

ทุกขำปะฏิปะทัง ขิปปำภิญญัง สุญญะตัง สุขำปะฏิปะทัง                                  

ทันธำภิญญัง สุญญะตัง สุขำปะฏิปะทัง ขิปปำภิญญัง สุญญะตัง                 

ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมำ กุสะลำ

กะตะเม ธัมมำ กุสะลำ ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌำนัง                    

ภำเวติ นิยยำนิกัง อะปะจะยะคำมิง ทิฏฐิคะตำนัง ปะหำนำยะ                  

ปะฐะมำยะ ภูมิยำ ปตติยำ วิตักกะวิจำรำนัง วูปะสะมำ ทุติยัง                     

ฌำนัง ตะติยัง ฌำนัง จะตุตถัง ฌำนัง ปะฐะมัง ฌำนัง ปญจะมัง 

ฌำนัง อุปะสัมปชชะ วิหะระติ ทุกขำปะฏิปะทัง ทันธำภิญญัง                  

สญุญะตงั ทกุขำปะฏปิะทัง ขิปปำภญิญัง สญุญะตงั สขุำปะฏิปะทงั 

ทันธำภิญญัง สุญญะตัง สุขำปะฏิปะทัง ขิปปำภิญญัง สุญญะตัง                

ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมำ กุสะลำ

อัปปะณิหิตะปะฏิปะทำ

กะตะเม ธัมมำ กุสะลำ ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌำนัง                  

ภำเวติ นิยยำนิกัง อะปะจะยะคำมิง ทิฏฐิคะตำนัง ปะหำนำยะ                   

ปะฐะมำยะ ภูมิยำ ปตติยำ วิวิจเจวะ กำเมหิ ปะฐะมัง ฌำนัง                     
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อปุะสัมปชชะ วหิะระต ิทกุขำปะฏปิะทงั ทนัธำภญิญงั อปัปะณหิติงั

ทุกขำปะฏิปะทัง ขิปปำภิญญัง อัปปะณิหิตัง สุขำปะฏิปะทัง                     

ทนัธำภิญญงั อปัปะณหิิตงั สขุำปะฏิปะทงั ขปิปำภญิญงั อปัปะณหิติงั

ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมำ กุสะลำ

กะตะเม ธัมมำ กุสะลำ ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌำนัง                    

ภำเวติ นิยยำนิกัง อะปะจะยะคำมิง ทิฏฐิคะตำนัง ปะหำนำยะ                   

ปะฐะมำยะ ภูมิยำ ปตติยำ วิตักกะวิจำรำนัง วูปะสะมำ ทุติยัง                  

ฌำนัง ตะติยัง ฌำนัง จะตุตถัง ฌำนัง ปะฐะมัง ฌำนัง ปญจะมัง 

ฌำนัง อุปะสัมปชชะ วิหะระติ ทุกขำปะฏิปะทัง ทันธำภิญญัง                  

อัปปะณิหิตัง ทุกขำปะฏิปะทัง ขิปปำภิญญัง อัปปะณิหิตัง                              

สุขำปะฏิปะทัง ทันธำภิญญัง อัปปะณิหิตัง สุขำปะฏิปะทัง                       

ขิปปำภิญญัง อัปปะณิหิตัง ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป 

โหติ อิเม ธัมมำ กุสะลำ

อะธิปะติ

กะตะเม ธัมมำ กุสะลำ ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌำนัง              

ภำเวติ นิยยำนิกัง อะปะจะยะคำมิง ทิฏฐิคะตำนัง ปะหำนำยะ                  

ปะฐะมำยะ ภูมิยำ ปตติยำ วิวิจเจวะ กำเมหิ ปะฐะมัง ฌำนัง                          

อุปะสัมปชชะ วิหะระติ ทุกขำปะฏิปะทัง ทันธำภิญญัง ฉันทำ-                 

ธิปตเตยยัง วิริยำธิปตเตยยัง จิตตำธิปตเตยยัง วิมังสำธิปตเตยยัง  

ทุกขำปะฏิปะทัง ขิปปำภิญญัง ฉันทำธิปตเตยยัง วิริยำธิปตเตยยัง 

จิตตำธิปตเตยยัง วิมังสำธิปตเตยยัง สุขำปะฏิปะทัง ทันธำภิญญัง 
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ฉนัทำธิปตเตยยัง วริยิำธปิตเตยยัง จติตำธิปตเตยยัง วมิงัสำธปิตเตยยงั

สุขำปะฏิปะทัง ขิปปำภิญญัง ฉันทำธิปตเตยยัง วิริยำธิปตเตยยัง         

จิตตำธิปตเตยยัง วิมังสำธิปตเตยยัง ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ                  

อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมำ กุสะลำ

กะตะเม ธมัมำ กุสะลำ ยัสมิ๎ง สะมะเย โลกตุตะรงั ฌำนัง ภำเวติ 

นิยยำนิกัง อะปะจะยะคำมิง ทิฏฐิคะตำนัง ปะหำนำยะ ปะฐะมำยะ 

ภูมิยำ ปตติยำ วิตักกะวิจำรำนัง วูปะสะมำ ทุติยัง ฌำนัง ตะติยัง                         

ฌำนัง จะตุตถัง ฌำนัง ปะฐะมัง ฌำนัง ปญจะมัง ฌำนัง                                   

อุปะสัมปชชะ วิหะระติ ทุกขำปะฏิปะทัง ทันธำภิญญัง ฉันทำ-                 

ธิปตเตยยัง วิริยำธิปตเตยยัง จิตตำธิปตเตยยัง วิมังสำธิปตเตยยัง 

ทุกขำปะฏิปะทัง ขิปปำภิญญัง ฉันทำธิปตเตยยัง วิริยำธิปตเตยยัง                    

จิตตำธิปตเตยยัง วิมังสำธิปตเตยยัง สุขำปะฏิปะทัง ทันธำภิญญัง 

ฉันทำธิปตเตยยัง วิริยำธิปตเตยยัง จิตตำธิปตเตยยัง วิมังสำ-                   

ธิปตเตยยัง สุขำปะฏิปะทัง ขิปปำภิญญัง ฉันทำธิปตเตยยัง                       

วริยิำธปิตเตยยัง จติตำธปิตเตยยงั วมิงัสำธปิตเตยยงั (อะทกุขะมะ-         

สุขำปะฏิปะทัง ทันธำภิญญัง ฉันทำธิปตเตยยัง วิริยำธิปตเตยยัง                

จิตตำธิปตเตยยัง วิมังสำธิปตเตยยัง อะทุกขะมะสุขำปะฏิปะทัง                

ขิปปำภิญญัง ฉันทำธิปตเตยยัง วิริยำธิปตเตยยัง จิตตำธิปตเตยยัง 

วิมังสำธิปตเตยยัง) ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ                      

อิเม ธัมมำ กุสะลำ
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บทสวดธรรมนิยาม

ปพพะโตปะมะคำถำ
(คาถาใจเพชร)

ยะถำป เสลำ วิปุลำ      นะภัง อำหัจจะ ปพพะตำ 

สะมันตำ อะนุปะริเยยยุง    นิปโปเถนตำ จะตุททิสำ

เอวัง ชะรำ จะ มัจจุ จะ    อะธิวัตตันติ ปำณิโน

ขัตติเย พ๎รำห๎มะเณ เวสเส   สุทเท จัณฑำละปุกกุเส

นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ     สัพพะเมวำภิมัททะติ

นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ     นะ ระถำนัง นะ ปตติยำ

นะจำป มันตะยุทเธนะ    สักกำ เชตุง ธะเนนะ วำ

ตัส๎มำ หิ ปณฑิโต โปโส    สัมปสสัง อัตถะมัตตะโน

พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ   ธีโร สัทธัง นิเวสะเย

โย ธัมมะจำรี กำเยนะ     วำจำยะ อุทะ เจตะสำ

อิเธวะ นัง ปะสังสันติ     เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ ฯ

อะริยะธะนะคำถำ
(คาถาอริยทรัพย์)

ยัสสะ สัทธำ ตะถำคะเต    อะจะลำ สุปะติฏฐิตำ 

สีลัญจะ ยัสสะ กัล๎ยำณัง    อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง

สังเฆ ปะสำโท ยัสสัตถิ    อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง

อะทะลิทโทติ ตัง อำหุ     อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
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ตัส๎มำ สัทธัญจะ สีลัญจะ   ปะสำทัง ธัมมะทัสสะนัง

อะนุยุญเชถะ เมธำวี     สะรัง พุทธำนะ สำสะนันติ ฯ

บทขัดธัมมะนิยำมะสุตตัง

ยัง เว นิพพำนะญำณัสสะ   ญำณัง ปุพเพ ปะวัตตะเต 

ตัสเสวะ วิสะยีภูตำ      ยำยัง ธัมมะนิยำมะตำ

อะนิจจะตำ ทุกขะตำ จะ    สัพเพสัง จะ อะนัตตะตำ

ตัสสำ ปะกำสะกัง สุตตัง    ยัง สัมพุทเธนะ ภำสิตัง

สำธูนัง ญำณะจำเรนะ    ยะถำ พุทเธนะ เทสิตัง

โยนิโส ปะฏิปต๎ยัตถัง     ตัง สุตตันตัง ภะณำมะ เส ฯ

ธัมมะนิยำมะสุตตัง
(คาถาสัจจธรรม)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ สำวัตถิยัง วิหะระติ  

เชตะวะเน อะนำถะปณฑิกัสสะ อำรำเม ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวำ ภิกขู 

อำมนัเตสิ ภกิขะโวต ิฯ ภะทนัเตต ิเต ภกิขู ภะคะวะโต ปจจสัโสสงุ ฯ  

ภะคะวำ เอตะทะโวจะ (หยุด)

อุปปำทำ วำ ภิกขะเว ตะถำคะตำนัง อะนุปปำทำ วำ ตะถำ 

คะตำนัง ฐิตำ วะ สำ ธำตุ ธัมมัฏฐิตะตำ ธัมมะนิยำมะตำ สัพเพ 

สังขำรำ อะนิจจำติ ฯ ตัง ตะถำคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ 

อะภิสัมพุชฌิต๎วำ อะภิสะเมต๎วำ อำจิกขะติ เทเสติ ปญญะเปติ                    

ปฏฐะเปต ิววิะระต ิวภิะชะต ิอตุตำนกีะโรต ิสพัเพ สงัขำรำ อะนจิจำต ิฯ
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อุปปำทำ วำ ภิกขะเว ตะถำคะตำนัง อะนุปปำทำ วำ                          

ตะถำคะตำนัง ฐิตำ วะ สำ ธำตุ ธัมมัฏฐิตะตำ ธัมมะนิยำมะตำ                       

สัพเพ สังขำรำ ทุกขำติ ฯ ตัง ตะถำคะโต อะภิสัมพุชฌะติ                            

อะภิสะเมติ อะภิสัมพุชฌิต๎วำ อะภิสะเมต๎วำ อำจิกขะติ เทเสติ                       

ปญญะเปติ ปฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตำนีกะโรติ สัพเพ                              

สังขำรำ ทุกขำติ ฯ

อุปปำทำ วำ ภิกขะเว ตะถำคะตำนัง อะนุปปำทำ วำ                              

ตะถำคะตำนัง ฐิตำ วะ สำ ธำตุ ธัมมัฏฐิตะตำ ธัมมะนิยำมะตำ                     

สัพเพ ธัมมำ อะนัตตำติ ฯ ตัง ตะถำคะโต อะภิสัมพุชฌะติ                            

อะภิสะเมติ อะภิสัมพุชฌิต๎วำ อะภิสะเมต๎วำ อำจิกขะติ เทเสติ                  

ปญญะเปติ ปฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตำนีกะโรติ สัพเพ                     

ธัมมำ อะนัตตำติ ฯ

อิทะมะโวจะ ภะคะวำ ฯ อัตตะมะนำ เต ภิกขู ภะคะวะโต            

ภำสิตัง อะภินันทุนติ ฯ

ติลักขะณำทิคำถำ
(คาถาว่ายนํ้าข้ามฝัง)

   สัพเพ สังขำรำ อะนิจจำติ  ยะทำ ปญญำยะ ปสสะติ

อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข     เอสะ มัคโค วิสุทธิยำ

สัพเพ สังขำรำ ทุกขำติ     ยะทำ ปญญำยะ ปสสะติ

อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข     เอสะ มัคโค วิสุทธิยำ

สัพเพ ธัมมำ อะนัตตำติ     ยะทำ ปญญำยะ ปสสะติ
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อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข     เอสะ มัคโค วิสุทธิยำ

อัปปะกำ เต มะนุสเสสุ     เย ชะนำ ปำระคำมิโน

อะถำยัง อิตะรำ ปะชำ     ตีระเมวำนุธำวะติ

เย จะ โข สัมมะทักขำเต     ธัมเม ธัมมำนุวัตติโน

เต ชะนำ ปำระเมสสันติ     มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง

กัณหัง ธัมมัง วิปปะหำยะ    สุกกัง ภำเวถะ ปณฑิโต

โอกำ อะโนกะมำคัมมะ     วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง

ตัต๎รำภิระติมิจเฉยยะ       หิต๎วำ กำเม อะกิญจะโน 

ปะริโยทะเปยยะ อัตตำนัง    จิตตัก๎เลเสหิ ปณฑิโต

เยสัง สัมโพธิยังเคสุ       สัมมำ จิตตัง สุภำวิตัง

อำทำนะปะฏินิสสัคเค      อะนุปำทำยะ เย ระตำ

ขีณำสะวำ ชุติมันโต      เต โลเก ปะรินิพพุตำติ ฯ

ปะฏิจจะสะมุปปำทะปำฐะ
(คาถากันหลง)

อะวิชชำปจจะยำ สังขำรำ สังขำระปจจะยำ วิญญำณัง 

วิญญำณะปจจะยำ นำมะรูปง นำมะรูปะปจจะยำ สะฬำยะตะนัง  

สะฬำยะตะนะปจจะยำ ผสัโส ผสัสะปจจะยำ เวทะนำ เวทะนำปจจะยำ

ตัณหำ ตัณหำปจจะยำ อุปำทำนัง อุปำทำนะปจจะยำ ภะโว                            

ภะวะปจจะยำ ชำติ ชำติปจจะยำ ชะรำมะระณัง โสกะปะริเทวะ-              

ทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำ สัมภะวันติ ฯ เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ  

ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ ฯ 
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อะวิชชำยะเต๎ววะ อะเสสะวิรำคะนิโรธำ สังขำระนิโรโธ                

สงัขำระนโิรธำ วญิญำณะนโิรโธ วิญญำณะนโิรธำ นำมะรปูะนิโรโธ 

นำมะรูปะนิโรธำ สะฬำยะตะนะนิโรโธ สะฬำยะตะนะนิโรธำ                           

ผัสสะนิโรโธ ผัสสะนิโรธำ เวทะนำนิโรโธ เวทะนำนิโรธำ ตัณหำ-                   

นโิรโธ ตณัหำนโิรธำ อปุำทำนะนโิรโธ อปุำทำนะนโิรธำ ภะวะนโิรโธ 

ภะวะนิโรธำ ชำตินิโรโธ ชำตินิโรธำ ชะรำมะระณัง โสกะปะริเทวะ-

ทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำ นิรุชฌันติ ฯ เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ

ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ ฯ

พุทธะอุทำนะคำถำ
(คาถาเปิดเนตร)

       ยะทำ หะเว ปำตุภะวันติ ธัมมำ

     อำตำปโน ฌำยะโต พ๎รำห๎มะณัสสะ

     อะถัสสะ กังขำ วะปะยันติ สัพพำ

     ยะโต ปะชำนำติ สะเหตุธัมมัง ฯ 

       ยะทำ หะเว ปำตุภะวันติ ธัมมำ

     อำตำปโน ฌำยะโต พ๎รำห๎มะณัสสะ

     อะถัสสะ กังขำ วะปะยันติ สัพพำ

     ยะโต ขะยัง ปจจะยำนัง อะเวทิ ฯ

       ยะทำ หะเว ปำตุภะวันติ ธัมมำ

     อำตำปโน ฌำยะโต พ๎รำห๎มะณัสสะ

     วิธูปะยัง ติฏฐะติ มำระเสนัง

     สูโรวะ โอภำสะยะมันตะลิกขันติ ฯ
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ภัทเทกะรัตตะคำถำ
(คาถาเจริญธรรม)

อะตีตัง นำน๎วำคะเมยยะ    นัปปะฏิกังเข อะนำคะตัง 

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง     อัปปตตัญจะ อะนำคะตัง

ปจจุปปนนัญจะ โย ธัมมัง   ตัตถะ ตัตถะ วิปสสะติ

อะสังหิรัง อะสังกุปปง     ตัง วิทธำ มะนุพ๎รูหะเย

อัชเชวะ กิจจะมำตัปปง    โก ชัญญำ มะระณัง สุเว

นะ หิ โน สังคะรันเตนะ    มะหำเสเนนะ มัจจุนำ

เอวัง วิหำริมำตำปง      อะโหรัตตะมะตันทิตัง

ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ     สันโต อำจิกขะเต มุนีติ ฯ
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บทสวดแจง

พระวินัย

ยันเตนะ ภะคะวะตำ ชำนะตำ ปสสะตำ อะระหะตำ 

สัมมำสัมพุทเธนะ ปะฐะมัง ปำรำชิกัง กัตถะ ปญญัตตันติ ฯ                     

เวสำลิยัง ปญญัตตันติ ฯ กัง อำรัพภำติ ฯ สุทินนัง กะลันทะปุตตัง 

อำรัพภำติ ฯ กิส๎มิง วัตถุส๎มินติ ฯ สุทินโน กะลันทะปุตโต                        

ปุรำณะทุติยิกำยะ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิ ตัส๎มิง วัตถุส๎มินติ ฯ

เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ ภะคะวำ เวรัญชำยัง วิหะระติ

นะเฬรุปุจิมันทะมูเล มะหะตำ ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปญจะมัตเตหิ 

ภิกขุสะเตหิ ฯ

อัสโสสิ โข เวรัญโช พ๎รำห๎มะโณ สะมะโณ ขะลุ โภ โคตะโม    

สัก๎ยะปุตโต สัก๎ยะกุลำ ป พพะชิโต เวรัญชำยัง วิหะระติ 

นะเฬรุปุจิมันทะมูเล มะหะตำ ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปญจะมัตเตหิ 

ภิกขุสะเตหิ ฯ

ตังโข ปะนะ ภะวันตัง โคตะมัง เอวัง กัล๎ยำโณ กิตติสัทโท   

อัพภุคคะโต อิติป   โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ 

วิชชำจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ-

สำระถิ สัตถำ เทวะมะนุสสำนัง พุทโธ ภะคะวำติ ฯ
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โส อิ มัง โลกัง สะเทวะกัง สะมำระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง

สัสสะมะณะพ๎รำห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญำ

สจัฉกิตัว๎ำ ปะเวเทต ิโส ธมัมงั เทเสต ิอำทิกลัย๎ำณงั มชัเฌกลัย๎ำณงั

ปะริโยสำนะกัล๎ยำณัง สำตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง

ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกำเสติ ฯ

สำธุ โข ปะนะ ตะถำรูปำนัง อะระหะตัง ทัสสะนัง โหตีติ ฯ

พระสูตร

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ อันตะรำ จะ 

รำชะคะหัง อันตะรำ จะ นำลันทัง อัทธำนะมัคคะปะฏิปนโน โหติ   

มะหะตำ ภกิขุสงัเฆนะ สทัธงิ ปญจะมตัเตห ิภกิขสุะเตห ิฯ สปุปโยป        

โข ปะริพพำชะโก อันตะรำ จะ รำชะคะหัง อันตะรำ จะ นำลันทัง 

อทัธำนะมคัคะปะฏิปนโน โหต ิสทัธงิ อนัเตวำสนิำ พร๎หัม๎ะทตัเตนะ 

มำณะเวนะ ฯ ตตัร๎ะ สทัุง สปุปโย ปะริพพำชะโก อะเนกะปะรยิำเยนะ

พทุธสัสะ อะวัณณงั ภำสะต ิ ธัมมัสสะ อะวณัณัง ภำสะต ิ สงัฆัสสะ 

อะวณัณงั ภำสะติ ฯ สปุปยัสสะ ปะนะ ปะรพิพำชะกสัสะ อนัเตวำสี 

พ๎รัห๎มะทัตโต มำณะโว อะเนกะปะริยำเยนะ พุทธัสสะ วัณณัง                 

ภำสะต ิธมัมสัสะ วณัณงั ภำสะต ิสงัฆสัสะ วณัณงั ภำสะต ิฯ อติหิะ           

เต อุโภ อำจะริยันเตวำสี อัญญะมัญญัสสะ อุชุวิปจจะนิกะวำทำ     

ภะคะวันตัง ปฏฐิโต ปฏฐิโต อะนุพันธำ โหนติ ภิกขุ สังฆัญจะ ฯ
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บทสวดพระอภิธรรม

พระสังคิณี

กสุะลำ ธมัมำ อะกุสะลำ ธัมมำ อพัย๎ำกะตำ ธมัมำ ฯ กะตะเม 

ธมัมำ กุสะลำ ฯ ยสัม๎งิ สะมะเย กำมำวะจะรัง กสุะลงั จติตงั อปุปนนงั         

โหติ โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญำณะสัมปะยุตตัง รูปำรัมมะณัง วำ  

สัททำรัมมะณัง วำ คันธำรัมมะณัง วำ ระสำรัมมะณัง วำ                        

โผฏฐัพพำรัมมะณัง วำ ธัมมำรัมมะณัง วำ ยัง ยัง วำ ปะนำรัพภะ 

ตัส๎มิง สะมะเย  ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ เย วำ ปะนะ ตัส๎มิง      

สะมะเย อัญเญป อัตถิ ปะฏิจจะสะมุปปนนำ อะรูปโน ธัมมำ อิเม 

ธัมมำ กุสะลำ ฯ

พระวิภังค์

ปญจักขันธำ รูปกขันโธ เวทะนำกขันโธ สัญญำกขันโธ 

สังขำรักขันโธ วิญญำณักขันโธ ฯ ตัตถะ กะตะโม รูปกขันโธ ฯ

ยังกิญจิ รูปง อะตีตำนำคะตะปจจุปปนนัง อัชฌัตตัง วำ พะหิทธำ 

วำ โอฬำริกัง วำ สุขุมัง วำ หีนัง วำ ปะณีตัง วำ ยัง ทูเร วำ                        

สันติเก วำ ตะเทกัชฌัง อะภิสัญูหิต๎วำ อะภิสังขิปต๎วำ อะยัง                      

วุจจะติ รูปกขันโธ ฯ
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พระธำตุกะถำ

สงัคะโห อะสงัคะโห ฯ สงัคะหเิตนะ อะสงัคะหติงั อะสงัคะหเิตนะ
สังคะหิตัง สังคะหิเตนะ สังคะหิตัง อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง ฯ 
สัมปะโยโค วปิปะโยโค ฯ สมัปะยุตเตนะ วปิปะยตุตัง วปิปะยุตเตนะ 
สัมปะยุตตัง อะสังคะหิตัง ฯ

พระปุคคะละปญญัตติ

ฉะ ปญญตัตโิย ขนัธะปญญตัต ิอำยะตะนะปญญตัต ิธำตปุญญตัติ
สัจจะปญญัตติ อินท๎ริยะปญญัตติ ปุคคะละปญญัตติ ฯ กิตตำวะตำ            
ปคุคะลำนงั ปคุคะละปญญตัติ ฯ สะมะยะวมิตุโต อะสะมะยะวมิตุโต     
กุปปะธัมโม อะกุปปะธัมโม ปะริหำนะธัมโม อะปะริหำนะธัมโม              
เจตะนำภัพโพ อะนุรกัขะนำภพัโพ ปถุชุชะโน โคตร๎ะภ ูภะยูปะระโต 
อะภะยูปะระโต ภัพพำคะมะโน อะภพัพำคะมะโน นิยะโต อะนิยะโต 
ปะฏิปนนะโก ผะเลฏฐิโต อะระหำ อะระหัตตำยะ ปะฏิปนโน ฯ

พระกะถำวัตถุ

ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนำติ อำมันตำ ฯ
โย สัจฉิกตัโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปคุคะโล อปุะลพัภะต ิสจัฉกิตัถะ-      
ปะระมัตเถนำติ ฯ นะ เหวัง วัตตัพเพ ฯ อำชำนำหิ นิคคะหัง หัญจิ 
ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ เตนะ วะตะเร                    
วัตตัพเพ โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ  
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนำติ ฯ มิจฉำ ฯ
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พระยะมะกะ

เย เกจิ กุสะลำ ธัมมำ สัพเพ เต กุสะละมูลำ ฯ เย วำ ปะนะ

กุสะละมูลำ สัพเพ เต ธัมมำ กุสะลำ ฯ เย เกจิ กุสะลำ ธัมมำ                    

สัพเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลำ ฯ เย วำ ปะนะ กุสะละมูเลนะ               

เอกะมูลำ สัพเพ เต ธัมมำ กุสะลำ ฯ

พระมหำปฏฐำน

เหตุปจจะโย อำรมัมะณะปจจะโย อะธิปะตปิจจะโย อะนันตะระ-

ปจจะโย สะมะนนัตะระปจจะโย สะหะชำตะปจจะโย อญัญะมญัญะ-         

ปจจะโย นสิสะยะปจจะโย อปุะนสิสะยะปจจะโย ปเุรชำตะปจจะโย 

ปจฉำชำตะปจจะโย อำเสวะนะปจจะโย กมัมะปจจะโย วปิำกะปจจะโย 

อำหำระปจจะโย อินท๎ริยะปจจะโย ฌำนะปจจะโย มัคคะปจจะโย 

สมัปะยตุตะปจจะโย วปิปะยตุตะปจจะโย อัตถิปจจะโย นตัถิปจจะโย            

วิคะตะปจจะโย อะวิคะตะปจจะโย ฯ

ธัมมะสังคิณีมำติกำ

กุสะลำ ธัมมำ อะกุสะลำ ธัมมำ อัพ๎ยำกะตำ ธัมมำ ฯ

สุขำยะ เวทะนำยะ สัมปะยุตตำ ธัมมำ ทุกขำยะ เวทะนำยะ

สัมปะยตุตำ ธมัมำ อะทุกขะมะสุขำยะ เวทะนำยะ สมัปะยตุตำ ธัมมำ ฯ

วิปำกำ ธัมมำ วิปำกะธัมมะธัมมำ เนวะวิปำกะนะวิปำกะ          

ธัมมะธัมมำ ฯ
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อุปำทินนุปำทำนิยำ ธัมมำ อะนุปำทินนุปำทำนิยำ ธัมมำ  

อะนุปำทินนำนุปำทำนิยำ ธัมมำ ฯ

สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกำ ธัมมำ อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกำ ธัมมำ 

อะสังกิลิฏฐำสังกิเลสิกำ ธัมมำ ฯ

สะวิตักกะสะวิจำรำ ธัมมำ อะวิตักกะวิจำระมัตตำ ธัมมำ

อะวิตักกำวิจำรำ ธัมมำ ฯ

ปติสะหะคะตำ ธัมมำ สุขะสะหะคะตำ ธัมมำ อุเปกขำสะหะ-           

คะตำ ธัมมำ ฯ

ทัสสะเนนะ ปะหำตัพพำ ธัมมำ ภำวะนำยะ ปะหำตัพพำ

ธัมมำ เนวะทัสสะเนนะ นะภำวะนำยะ ปะหำตัพพำ ธัมมำ ฯ

ทัสสะเนนะ ปะหำตัพพะเหตุกำ ธัมมำ ภำวะนำยะ 

ปะหำตัพพะเหตุกำ ธัมมำ เนวะทัสสะเนนะ นะภำวะนำยะ 

ปะหำตัพพะเหตุกำ ธัมมำ ฯ

อำจะยะคำมิโน ธัมมำ อะปะจะยะคำมิโน ธัมมำ เนวำจะยะ-               

คำมิโน นำปะจะยะคำมิโน ธัมมำ ฯ

เสกขำ ธัมมำ อะเสกขำ ธัมมำ เนวะเสกขำนำเสกขำ ธัมมำ ฯ

ปะริตตำ ธัมมำ มะหัคคะตำ ธัมมำ อัปปะมำณำ ธัมมำ ฯ

ปะริตตำรัมมะณำ ธัมมำ มะหัคคะตำรัมมะณำ ธัมมำ 

อัปปะมำณำรัมมะณำ ธัมมำ ฯ

หีนำ ธัมมำ มัชฌิมำ ธัมมำ ปะณีตำ ธัมมำ ฯ

มิจฉัตตะนิยะตำ ธัมมำ สัมมัตตะนิยะตำ ธัมมำ อะนิยะตำ               

ธัมมำ ฯ
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มัคคำรัมมะณำ ธัมมำ มัคคะเหตุกำ ธัมมำ มัคคำธิปะติโน                

ธัมมำ ฯ 

อุปปนนำ ธัมมำ อะนุปปนนำ ธัมมำ อุปปำทิโน ธัมมำ ฯ

อะตีตำ ธัมมำ อะนำคะตำ ธัมมำ ปจจุปปนนำ ธัมมำ ฯ

อะตีตำรัมมะณำ ธัมมำ อะนำคะตำรัมมะณำ ธัมมำ 

ปจจุปปนนำรัมมะณำ ธัมมำ ฯ

อัชฌัตตำ ธัมมำ พะหิทธำ ธัมมำ อัชฌัตตะพะหิทธำ ธัมมำ ฯ

อัชฌัตตำรัมมะณำ ธัมมำ พะหิทธำรัมมะณำ ธัมมำ 

อัชฌัตตะพะหิทธำรัมมะณำ ธัมมำ ฯ

สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆำ ธัมมำ อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆำ               

ธัมมำ อะนิทัสสะนำปปะฏิฆำ ธัมมำ ฯ 

บังสุกุลตำย

อะนิจจำ วะตะ สังขำรำ    อุปปำทะวะยะธัมมิโน

อุปปชชิต๎วำ นิรุชฌันติ     เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ

สัพเพ สัตตำ มะรันติ จะ    มะริงสุ จะ มะริสสะเร

ตะเถวำหัง มะริสสำมิ      นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย

บังสุกุลเปน

อะจิรัง วะตะยัง กำโย     ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ

ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญำโณ    นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง ฯ



บทสวดมนต
ภาคพิเศษ

�
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จันทะปะริตตะปำฐะ

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ สำวัตถิยัง วิหะระติ 

เชตะวะเน อะนำถะปณฑิกัสสะ อำรำเม ฯ เตนะ โข ปะนะ 

สะมะเยนะ จนัทิมำ เทวะปตุโต รำหุนำ อะสรุนิเทนะ คะหโิต โหต ิฯ                     

อะถะ โข จันทิมำ เทวะปุตโต ภะคะวันตัง อะนุสสะระมำโน ตำยัง 

เวลำยัง อิมัง คำถัง อะภำสิ

นะโม เต พุทธะวีรัตถุ     วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ

สัมพำธะปะฏิปนโนส๎มิ    ตัสสะ เม สะระณัง ภะวำติ ฯ

อะถะ โข ภะคะวำ จนัทมิงั เทวะปตุตงั อำรพัภะ รำหงุ อะสรุนิทงั 

คำถำยะ อัชฌะภำสิ

ตะถำคะตัง อะระหันตัง    จันทิมำ สะระณัง คะโต

รำหุ จันทัง ปะมุญจัสสุ    พุทธำ โลกำนุกัมปะกำติ ฯ

อะถะ โข รำหุ อะสุรินโท จันทิมัง เทวะปุตตัง มุญจิต๎วำ                                        

ตะระมำนะรูโป เยนะ เวปะจิตติ อะสุรินโท เตนุปะสังกะมิ                                       

อุปะสังกะมิต๎วำ สังวิคโค โลมะหัฏฐะชำโต เอกะมันตัง อัฏฐำสิ ฯ                  

เอกะมันตัง ฐิตัง โข รำหุง อะสุรินทัง เวปะจิตติ อะสุรินโท                                         

คำถำยะ อัชฌะภำสิ

กินนุ สันตะระมำโน วะ    รำหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อำคัมมะ    กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ ฯ

สัตตะธำ เม ผะเล มุทธำ   ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคำถำภิคีโตมะหิ    โน จะ มุญเจยยะ จันทิมันติ ฯ
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สุริยะปริตตะปำฐะ

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ สำวัตถิยัง วิหะระติ 

เชตะวะเน อะนำถะปณฑิกัสสะ อำรำเม ฯ เตนะ โข ปะนะ 

สะมะเยนะ สุริโย เทวะปุตโต รำหุนำ อะสุรินเทนะ คะหิโต โหติ ฯ 

อะถะ โข สุริโย เทวะปุตโต ภะคะวันตัง อะนุสสะระมำโน ตำยัง 

เวลำยัง อิมัง คำถัง อะภำสิ

นะโม เต พุทธะวีรัตถุ     วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ

สัมพำธะปะฏิปนโนส๎มิ    ตัสสะ เม สะระณัง ภะวำติ ฯ

อะถะ โข ภะคะวำ สุริยัง เทวะปุตตัง อำรัพภะ รำหุง อะสุรินทัง

คำถำยะ อัชฌะภำสิ 

ตะถำคะตัง อะระหันตัง    สุริโย สะระณัง คะโต

รำหุ สุริยัง ปะมุญจัสสุ    พุทธำ โลกำนุกัมปะกำ ฯ

โย อันธะกำเร ตะมะสี ปะภังกะโร

เวโรจะโน มัณฑะลิ อุคคะเตโช

มำ รำหุ คิลี จะระมันตะลิกเข

ปะชัง มะมะ รำหุ ปะมุญจะ สุริยันติ ฯ

อะถะ โข รำหุ อะสรุนิโท สุรยัิง เทวะปุตตงั มญุจต๎ิวำ ตะระมำนะรโูป            

เยนะ เวปะจติต ิอะสรุนิโท เตนปุะสังกะม ิอุปะสงักะมติว๎ำ สงัวิคโค 

โลมะหัฏฐะชำโต เอกะมันตัง อัฏฐำสิ ฯ เอกะมันตัง ฐิตัง โข รำหุง 

อะสุรินทัง เวปะจิตติ อะสุรินโท คำถำยะ อัชฌะภำสิ

กินนุ สันตะระมำโน วะ    รำหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อำคัมมะ    กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ ฯ
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สัตตะธำ เม ผะเล มุทธำ    ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคำถำภิคีโตมะหิ     โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ ฯ

ระตะนัตตะยัปปะภำวำภิยำจะนะคำถำ

อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ    อุตตะมัง ธัมมะมัชฌะคำ

มะหำสังฆัง ปะโพเธสิ       อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง

พุทโธ ธัมโม สังโฆ จำติ      นำนำ โหนตัมป วัตถุโต

อัญญะมัญญำวิโยคำ วะ      เอกีภูตัมปะนัตถะโต

พุทโธ ธัมมัสสะ โพเธตำ      ธัมโม สังเฆนะ ธำริโต

สังโฆ จะ สำวะโก พุทธัสสะ     อิจเจกำพัทธะเมวิทัง

วิสุทธัง อุตตะมัง เสฏฐัง      โลกัส๎มิง ระตะนัตตะยัง

สังวัตตะติ ปะสันนำนัง       อัตตะโน สุทธิกำมินัง

สัมมำ ปะฏิปชชันตำนัง      ปะระมำยะ วิสุทธิยำ ฯ

วิสุทธิ สัพพักกะเลเสหิ       โหติ ทุกเขหิ นิพพุติ

นิพพำนัง ปะระมัง สุญญัง      นิพพำนัง ปะระมัง สุขัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ        สุวัตถิ โหตุ สัพพะทำ ฯ

ระตะนัตตะยำนุภำเวนะ       ระตะนัตตะยะเตชะสำ

อุปททะวันตะรำยำ จะ       อุปะสัคคำ จะ สัพพะโส

มำ กะทำจิ สัมผุสิงสุ        รัฏฐัง ส๎ยำมำนะเมวิทัง

อำโรคิยะสุขัญเจวะ        ตะโต ทีฆำยุตำป จะ

ตัพพัตถูนัญจะ สัมปต๎โย      สุขัง สัพพัตถะ โสตถิ จะ

ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ        ส๎ยำมำนัง รัฏฐะปำลินัง
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เต จะ รัฏฐัญจะ รักขันตุ        ส๎ยำมะรัฏฐิกะเทวะตำ

ส๎ยำมำนัง รัฏฐะปำลีหิ         ธัมมำมิเสหิ ปูชิตำ

สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ          สิทธะมัตถุ อิทัง ผะลัง

เอตัส๎มิง ระตะนัตตะยัส๎มิง     สัมปะสำทะนะเจตะโส ฯ 

สุขำภิยำจะนะคำถำ

ยัง ยัง เทวะมะนุสสำนัง    มังคะลัตถำยะ ภำสิตัง

ตัสสะ ตัสสำนุภำเวนะ        โหตุ รำชะกุเล สุขัง

เย เย อำรักขะกำ เทวำ       ตัตถะ ตัตถำธิวำสิโน

อิมินำ ธัมมะทำเนนะ        สัพเพ อัมเหหิ ปูชิตำ

สะทำ ภัท๎รำนิ ปสสันตุ       สุขิตำ โหนตุ นิพภะยำ

อัปปะมัตตำ จะ อัมเหสุ      สัพเพ รักขันตุ โน สะทำ

ยัญจะ โน ภำสะมำเนหิ       กุสะลัง ปะสุตัง พะหุง

ตันโน เทวำนุโมทันตุ        จิรัง ติฏฐันตุ สำตะตัง

เย วำ ชะลำพุชัณฑะชำ      สังเสทะโชปะปำติกำ

อะเวรำ โหนตุ สัพเพ เต       อะนีฆำ นิรุปททะวำ

ปสสันตุ อะนะวัชชำนิ       มำ จะ สำวัชชะมำคะมำ

จิรัง ติฏฐะตุ โลกัส๎มิง       สัมมำสัมพุทธะสำสะนัง

ทัสเสนตัง โสตะวันตูนัง      มัคคัง สัตตะวิสุทธิยำ

ยำวะ พุทโธติ นำมัมป       โลกะเชฏฐัสสะ สัตถุโน

สัมมำเทสิตะธัมมัสสะ       ปะวัตตะติ มะเหสิโน

ปะสันนำ โหนตุ สัพเพป      ปำณิโน พุทธะสำสะเน
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สัมมำ ธำรัง ปะเวจฉันโต      กำเล เทโว ปะวัสสะตุ

วุฑฒิภำวำยะ สัตตำนัง       สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง

มำตำ ปตำ จะ อัต๎ระชัง      นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง

เอวัง ธัมเมนะ รำชำโน       ปะชัง รักขันตุ สัพพะทำ ฯ

คำถำแห่งควำมส�ำเร็จ

(จิตเบิกบาน งานสําเร็จ)

สิิทธิิ กิจจัง สิิทธิ กัมมัง สิทธิ ลำโภ ชะโย นิจจัง

สัพพะสิทธิ นิรันตะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 

โสตถิ เม โหตุ สัพพะทำ ฯ
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ปะระมินทะมะหำภูมิพะละอะตุลยะเตชะมะหำรำชัสสะ
ปตติทำนะคำถำ

คาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ยะถำป ปะระมินโท โส     ภูมิพะโล มะหิสสะโร

สะวีริโย สะมุสสำโห      ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ

อะธิรำชำ มะหำรัญญำ     โลกะภำเค มะหิตตะเล

ทัยยำนัง เทวะภูโต โข     ธะระมำโน ปะสังสิโต

สักกะโต ชะนะตำเยวะ     สัมมำนิโตภิปูชิโต

ทัยยะวำสีนะมัตถำยะ     หิตำยะ จะ สุขำยะ จะ

สัตตะติวัสสะกำเล วะ     รัชชัง ธัมเมนะ กำระยิ

เอวัง ชะรำ จะ มัจจุ จะ     อะธิวัตตันติ ภูปะติง

ขัตติเย พรำหมะเณ เวสเส   สุทเท จัณฑำละปุกกุเส

นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ      สัพพะเมวำภิมัททะติ

ตัส๎มำ หิ ปณฑิโต โปโส     สัมปสสัง อัตถะมัตตะโน

สัมปะเทยเยวะ ภิยโยโส     อัปปะมำเทนะ ชีวิตัง

อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ     อะธิคัณหำติ เจตะโส

ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ    โย จัตโถ สัมปะรำยิโก

ส๎วำกขำตัสสะ ปำฐัสสะ    อัตถัง อัญญำยะ สำธุกัง

ปะฏิปชเชถะ เมธำวี      อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถำ

ยันทำนิ เม กะตัง ปุญญัง    เตนำเนนุททิเสนะ จะ

ยำ กำจิ กุสะลำ มะยำสำ    สุเขนะ สิชฌะตัง สะทำ

ปะระมินทะมะหำรำชำ     ภำคี โหตุ วะ ปตติยำ

เขมัปปะทัญจะ ปปโปตุ     ตัสสำสำ สิชฌะตัง สุภำติ ฯ
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ปะระมะรำชินีนำถำภิถุติปะสิทธิวะระทำนะคำถำ

ปะระมะรำชินี นำถำ      ภูมิพะลัสสะ รำชิโน                 

ทะสะมินทะภุปำลัสสะ     มำตุภูตำ ยะสัสสินี                   

สัมพุทธะมำมะกำ อัคคำ    พุทธะธัมเม สะมำหิตำ         

ปุญญำธิกำระสัมปนนำ     ทำนัชฌำสะยะสังยุตำ               

สิริยำ กิตติยำ จำป       อะภิกกันตำ อะภิกขะณัง          

นิสัมมะกำรินี โหติ       อะติสัณหำ วิยัตติกำ                 

เอสำ หิ รัฏฐะวำสีนัง      อัตถำยะ จะ หิตำยะ จะ               

สัมปำเทติ กะรัณยำนิ      มะหำกำรุญญะเจตะสำ            

สิปปำนิ ชีวะโนปำเย      สำตเถ จะ อะนุสำสะติ           

พะหุสิปปกะกัมมัญจะ     อะนุคคัณหำติ โยนิโส                

วะโนทะกำนุรักขำยะ      สัพพัตถะ พุทธิทำยินี        

พะหุกัตเถ สิขำปตเต      ปะกุพพะเต วิจักขะณำ             

ตัส๎มำ หิ รัฏฐะวำสีนัง     สัมภำวิตำ อะติปปยำ                 

อิทำนิ สำ วะโยวุฑฒำ         เทมัสสำ วะระมังคะลัง              

ระตะนัตตะยำนุภำเวนะ     กะตะปุญญัสสะ เตชะสำ             

วิสิฏฐำ รำชะมำตำ สำ     ทีฆำยุกำ นิรำมะยำ              

วัณณูเปตำ พะลูเปตำ     สุขิตำ โหตุ สัพพะทำ 

ทุกขะโรคะภะยำทีหิ      ปำปคคะเหหิ มุจจะตุ             

จิรัญชีวะตุ ทัยยำนัง      สิรีภูตำ วิเสสะโต                     

วะรำ กิตติ ยะสัคโค จะ     ปญญำยันตุ นิรันตะรัง ฯ
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จักกิวังสะทะสะมะปะระเมนทะมะหำรำชำภิถุติคำถำ

มะหำวะชิรำลังกะระโณ     ทัยยำนัง ปยะขัตติโย                  

มะหำเตชำนุภำโว จะ      พะหุสัตถะวิจักขะโณ              

ทัฬหัง กะตัญุตำฐำยี     พุทธำทิติพพะคำระโว                 

ทะยำมำนะสะสัมปนโน     สะทำ กำระณะโกวิโท                 

สังคะหำนุปปะทำเนนะ     ธัมมิกำรักขะคุตติยำ                  

สัพเพสัง สะมะณำนัมป     สัพเพสัง รัฏฐะวำสินัง              

สัพพะกิจจำนิ กำเรติ      สำรัตถิกำนิ สัพพะโส                   

มะหำรำชัสสะ อังเคหิ     อะเนเกหิ ละมัปปโต               

สะรัฏฐะวุฑฒิสันธำเน     ถิระจิตโต อะนินทิโย                     

ตัส๎มำทำนิ นะรินโทยัง     สัมปุณณะปุญญะปำระมี              

วะรัสสะ จักกิวังสัสสะ     ทะสะโม โหติ ขัตติโย                  

ระตะนัตตะยำนุภำเวนะ     รำชูนัง ปุญญะเตชะสำ               

ปะระเมนทะมะหำรำชำ     ทีฆำยุโก นิรำมะโย                     

วัณณะวำ พะละสัมปนโน    สุขิโต โหตุ สัพพะทำ               

รัฏฐำภิปำละโนปำยัง      วิจำระยัง วะ โยนิโส                    

รัชชัง ธัมเมนะ กำเรตุ     รำชะธัมมัง อะโกปะยัง         

สัมพุทธะสำสะนัง เสฏฐัง    อุปตถัมภะตุ ฐำนะโส                 

ปปโปตุ สัพพะโสตถิญจะ    สัพพัญจะ ชะยะมังคะลัง               

จิรัง รัชเช ปะติฏฐำตุ      สะทำ ภัท๎รำนิ ปสสะตุ               

สัพพันตะรำยะโมกขำยะ    เทวำ รักขันตุ นัง สะทำติ ฯ
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สุทิตำปะระมะรำชินีวะระทำนะคำถำ

ปะระมะรำชินี อัคคำ      สุทิตำว๎หำ ยะสัสสินี               

ทะสะมินทะภุปำลัสสะ     วีระภูตำภิวัลละภำ            

ปุญญำธิกำระสัมปนนำ     สิริสัมปตติสังยุตำ                

วินีตัตตำ สุวิกกันตำ      สัพพำกัปปะวิลำสินี               

นำนำวิธิมหิ พ๎ยัตตำ จะ    ปญญัตตะวินะยัญุกำ               

สังวิธำเน จะ อุกกัฏฐำ     ปำคุญเญนะ สะมัปปตำ         

สัมมำ สุภำวิตำรักขำ      ปะระเมนทังคะรักขิกำ              

ทัฬหะภัตติสุสังยุตตำ      ปะติพพะตำ วิเสสะโต               

สะสี วะ โอสะธีมัชเฌ      สัพพัตเถวะ วิโรจะติ                

ระตะนัตตะยำนุภำเวนะ     อัคคัญญะปุญญะเตชะสำ           

สุทิตำรำชินี เสฏฐำ       สุธำวิมะละลักขะณำ                

อำยุอำทีหิ ธัมเมหิ       อุตตะริมป ปะวัฑฒะตุ              

สัพพำ สิรี จะ โสตถี จะ     สัพพำนิ มังคะลำนิ จะ                

สัพพำ กิตติ จะ ภิยโยโส    สังวัฑฒันตุ อะภิกขะณัง             

ตัสสำ เตชำนุภำโว จะ     อุฬำระโต ปะวัตตะตุ               

สัพเพ มะหิทธิกำ เทวำ     อะภิปำเลนตุ นัง สะทำ ฯ



บทสวดมนต
ภาคกอนนอน
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บทนมัสกำรพระรัตนตรัย

     อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ

     พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ ฯ    (กราบ)

     ส๎วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม 

     ธัมมัง นะมัสสำมิ ฯ          (กราบ)

     สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ

     สังฆัง นะมำมิ ฯ            (กราบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ ฯ

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ทุติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ทุติยัมป  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ทุติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ตะติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ตะติยัมป  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ตะติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ ฯ
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บทถวำยพรพระ (พำหุง)

อิติป โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ วิชชำจะระณะ-

สัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ สัตถำ

เทวะมะนุสสำนัง พุทโธ ภะคะวำติ ฯ (๕๖)

สว๎ำกขำโต ภะคะวะตำ ธมัโม สนัทฏิฐโิก อะกำลโิก เอหปิสสิโก               

โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ ฯ (๓๘)

สุปะฏิป นโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน

ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ ญำยะปะฏปินโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ 

สำมีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตำริ 

ปุริสะยุคำนิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลำ เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ 

อำหุเนยโย ปำหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง

ปุญญักเขตตัง โลกัสสำติ ฯ (๑๔)

      พำหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสำวุธันตัง

    ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมำรัง

    ทำนำทิธัมมะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      มำรำติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

    โฆรัมปะนำฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

    ขันตีสุทันตะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      นำฬำคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม
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    ทำวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทำรุณันตัง

    เมตตัมพุเสกะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทำรุณันตัง

    ธำวันติโยชะนะปะถังคุลิมำละวันตัง

    อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      กัต๎วำนะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียำ

    จิญจำยะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกำยะมัชเฌ

    สันเตนะ โสมะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      สัจจัง วิหำยะ มะติสัจจะกะวำทะเกตุง

    วำทำภิโรปตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

    ปญญำปะทีปะชะลิโต ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

    ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมำปะยันโต

    อิทธูปะเทสะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

      ทุคคำหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

    พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกำภิธำนัง

    ญำณำคะเทนะ วิธินำ ชิตะวำ มุนินโท

    ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลำนิ ฯ

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม
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      เอตำป พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคำถำ

    โย วำจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

    หิต๎วำนะเนกะวิวิธำนิ จุปททะวำนิ

    โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปญโญ ฯ

   มะหำกำรุณิโก นำโถ    หิตำยะ สัพพะปำณินัง

ปูเรต๎วำ ปำระมี สัพพำ     ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โหตุ เต* ชะยะมังคะลัง ฯ

   ชะยันโต โพธิยำ มูเล    สัก๎ยำนัง นันทิวัฑฒะโน

เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ     ชะยัสสุ* ชะยะมังคะเล

อะปะรำชิตะปลลังเก      สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะพุทธำนัง    อัคคัปปตโต ปะโมทะติ ฯ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง     สุปะภำตัง สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ      สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจำริสุ

ปะทักขิณัง กำยะกัมมัง     วำจำกัมมัง ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง     ปะณิธี เต* ปะทักขิณำ

ปะทักขิณำนิ กัต๎วำนะ     ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม

 ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  ต๎วัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ  เป็น  อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยำมิ
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บทสวดบำรมี ๑๐ ทัศ

๑.  ทำนะปำระมี สัมปนโน ทำนะอุปะปำระมี สัมปนโน 

ทำนะปะระมัตถะปำระมี สัมปนโน เมตตำ ไมตรี กรุณำ มุทิตำ             

อุเปกขำ ปำระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวำ

๒.  สีละปำระมี สัมป นโน สีละอุปะปำระมี สัมป นโน

สีละปะระมัตถะปำระมี สัมปนโน เมตตำ ไมตรี กรุณำ มุทิตำ 

อุเปกขำ ปำระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวำ

๓.  เนกขมัมะปำระมี สมัปนโน เนกขมัมะอปุะปำระม ีสมัปนโน 

เนกขัมมะปะระมัตถะปำระมี สัมปนโน เมตตำ ไมตรี กรุณำ มุทิตำ

อุเปกขำ ปำระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวำ

๔.  ปญญำปำระมี สัมปนโน ปญญำอุปะปำระมี สัมปนโน 

ปญญำปะระมัตถะปำระมี สัมปนโน เมตตำ ไมตรี กรุณำ มุทิตำ

อุเปกขำ ปำระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวำ

๕.  วิริยะปำระมี สัมปนโน วิริยะอุปะปำระมี สัมปนโน 

วิริยะปะระมัตถะปำระมี สัมปนโน เมตตำ ไมตรี กรุณำ มุทิตำ                   

อุเปกขำ ปำระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวำ

๖.  ขันตีปำระมี สัมป นโน ขันตีอุปะปำระมี สัมป นโน 

ขันตีปะระมัตถะปำระมี สัมปนโน เมตตำ ไมตรี กรุณำ มุทิตำ                        

อุเปกขำ ปำระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวำ

๗.  สัจจะปำระมี สัมปนโน สัจจะอุปะปำระมี สัมปนโน 

สัจจะปะระมัตถะปำระมี สัมปนโน เมตตำ ไมตรี กรุณำ มุทิตำ    

อุเปกขำ ปำระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวำ



๑๕๐  |  บทสวดสาธยายพระพุทธมนต์

๘.  อธษิฐำนะปำระม ีสมัปนโน อธษิฐำนะอปุะปำระมี สมัปนโน

อธิษฐำนะปะระมัตถะปำระมี สัมปนโน เมตตำ ไมตรี กรุณำ มุทิตำ 

อุเปกขำ ปำระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวำ

๙.  เมตตำปำระมี สัมปนโน เมตตำอุปะปำระมี สัมปนโน

เมตตำปะระมัตถะปำระมี สัมปนโน เมตตำ ไมตรี กรุณำ มุทิตำ                   

อุเปกขำ ปำระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวำ

๑๐.  อุเปกขำปำระมี สัมปนโน อุเปกขำอุปะปำระมี สัมปนโน

อุเปกขำปะระมัตถะปำระมี สัมปนโน เมตตำ ไมตรี กรุณำ มุทิตำ

อุเปกขำ ปำระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวำ

   ทะสะปำระมี สัมปนโน ทะสะอุปะปำระมี สัมปนโน 

ทะสะปะระมัตถะปำระมี สัมปนโน เมตตำ ไมตรี กรุณำ มุทิตำ                  

อุเปกขำ ปำระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวำ

   พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ นะมำมิหัง ฯ

คำถำโพธิบำท

๑.  บูระพารัส๎มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส๎มิง พระธัมเมตัง  

บรูะพารสัม๎งิ พระสงัฆำนงั ทุกขะโรคะภะยงั ววิญัชัยเย สพัพะทกุข์ 

สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเครำะห์ เสนียดจัญไร                       

ววิญัชยัเย สัพพะธะนงั สพัพะลำภงั ภะวนัต ุเต* รกัขนัต ุสรุกัขนัต ุฯ

* ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน  เต  เป็น  เม
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หมายเหตุ : รอบต่อไปเปลี่ยน บูระพารัส๎มิง เป็น ดังนี้

๒.  อำคะเนย์รัส๎มิง   ๓.  ทักษิณรัส๎มิง    ๔.  หรดีรัส๎มิง

๕.  ปจจิมรัส๎มิง     ๖.  พำยัพรัส๎มิง    ๗.  อุดรรัส๎มิง 

๘.  อิสำนรัส๎มิง     ๙.  อำกำศรัส๎มิง      ๑๐.  ปะฐะวีรัส๎มิง

คำถำมงคลจักรวำล ๘ ทิศ

อิมัส๎มิง มงคลจักรวำลทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมำเปน                       

ก�ำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มำปองกัน ห้อมล้อมรอบครอบ ทั่วอะนันตำ 

รำชะเสมำนำเขตเต สะมันตำ สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสำนิ            

พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

   หมายเหต ุ: รอบต่อไปเปลีย่น พทุธะชาละปะริกเขตเต เป็น ดงันี้

   ๑. ธัมมะชำละปะริกเขตเต   

   ๒. ปจเจกะพุทธะชำละปะริกเขตเต

   ๓. สังฆะชำละปะริกเขตเต 

ค�ำอธิษฐำนกรรมฐำน

    อิมำหัง ภันเต ภะคะวำ อัตตะภำวัง ตุมหำกัง ปริจจะชำมิ ฯ

    ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ขอมอบกาย        

ถวายชีวติน้ี เพ่ือเป็นพุทธบชูา ธรรมบูชา และสงัฆบชูา ข้าพระพทุธเจ้า

จะตัง้ใจศึกษา ตัง้ใจปฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสัง่สอน ของพระพทุธองค์ 

ด้วยการเจริญจิตภาวนา ณ กาลบัดนี้ ฯ
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อุกาสะ อุกาสะ อุกาสะ ณ โอกาสบัดนี้ ข้าพเจ้าจะสมาทาน

ซึ่งพระกรรมฐาน ขอขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ และ

วปัิสสนาญาณ จงบงัเกิดขึน้มใีนขนัธสนัดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้ัง

สติกําหนดไว้ ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้ารู้ ลมหายใจออกรู้ 

สามหนหรือเจ็ดหน ร้อยหนหรือพันหน ด้วยความไม่ประมาท ตั้งแต่

บัดนี้เป็นต้นไป ฯ

ค�ำอุทิศส่วนบุญกุศล

อิทัง เม ญำตีนัง โหตุ สุขิตำ โหนตุ ญำตะโย ฯ
ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุข ฯ

ค�ำแผ่เมตตำให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ      ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ     ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ     ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากเวร

อะหัง อัพ๎ยำปชโฌ โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากความเบยีดเบยีน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ      ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากอุปสรรค

สขุ ีอัตตำนงั ปะริหะรำมิ ฯ  ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ 

             รักษาตนของตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย 

             ทั้งสิ้นเถิด ฯ
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ค�ำแผ่เมตตำทั่วไป

สัพเพ สัตตำ        สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ 

             เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรำ โหนตุ       จงเป็นสุข ๆ เถิด 

             อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพ๎ยำ ปชฌำ โหนตุ     จงเป็นสุข ๆ เถิด 

             อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆำ โหนตุ       จงเป็นสุข ๆ เถิด 

             อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สขุ ีอัตตำนงั ปะริหะรนัต ุฯ   จงมีความสุขกายสุขใจ

             รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

ท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้ท่านมีความสุข

ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ ฯ

ค�ำอธิษฐำนจิต

ขอเดชะตั้งจิตอธิษฐำน ด้วยอ�ำนำจแห่งบุญกุศล

ที่ข้ำพเจ้ำได้บ�ำเพ็ญมำแล้วนี้ จงมำเปนพลวะปจจัย

เปนนิสัยตำมส่ง ให้เกิดปญญำญำณ ทั้งชำตินี้และชำติหน้ำ

ตลอดชำติอย่ำงยิ่ง จนถึงควำมพ้นทุกข์ คือ พระนิพพำน เทอญ ฯ



บทสวดมนต
ทําวัตรแปล

�



วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  |  ๑๕๕

โย โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, เป็นพระอรหันต์, 

ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ส๎วำกขำโต เยนะ ภะคะวะตำ ธัมโม
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด, 

ตรัสไว้ดีแล้ว

สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด, ปฏิบัติดีแล้ว

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง

อิเมหิ สักกำเรหิ ยะถำระหัง อำโรปเตหิ อะภิปูชะยำมะ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอบูชาโดยเคารพ, ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า

พระองค์นั้น, พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์, ด้วยเครื่องสักการะ

ทั้งหลายเหล่านี้, ที่ข้าพเจ้ายกขึ้นไว้ตามสมควรแล้ว

สำธุ โน ภันเต ภะคะวำ สุจิระปะรินิพพุโตป
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ, แม้ปรินิพพานนานมาแล้ว

ปจฉิมำ ชะนะตำนุกัมปะมำนะสำ

อิเม สักกำเร ทุคคะตะปณณำกำระภูเต ปะฏิคคัณหำตุ
จงรับซึ่งเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากเหล่านี้, 

ของข้าพเจ้าท้ังหลาย, ด้วยพระหฤทยัอนเุคราะห์ประชมุชนภายหลงั,

อัมหำกัง ทีฆะรัตตัง หิตำยะ สุขำยะ.
เพือ่ประโยชน์และความสขุแก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย, สิน้กาลนานเทอญ ฯ
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อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส

เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ.
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ฯ 

(กราบ)

ส๎วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว

ธัมมัง นะมัสสำมิ.      ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม ฯ

(กราบ)

สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว

สังฆัง นะมำมิ.        ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ฯ
(กราบ)

ปุพพะภำคะนะมะกำระ

หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

อะระหะโต           ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมำสัมพุทธัสสะ .     ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ฯ

(ว่า ๓  หน)
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บททําวัตรเชาแปล

พุทธำภิถุติ

หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.

โย โส ตะถำคะโต       พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด

อะระหัง                  เป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมำสัมพุทโธ         เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชำจะระณะสัมปนโน   เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

สุคะโต               เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

โลกะวิทู                    เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ 
เป็นผู้สามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

สัตถำ เทวะมะนุสสำนัง   เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทโธ               เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม

ภะคะวำ             เป็นผู้มีความจําเริญ จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมำระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง, 

สัสสะมะณะพ๎รำห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง 

อะภิญญำ สัจฉิกัต๎วำ ปะเวเทสิ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ได้ทรงทําความดับทุกข์ให้แจ้ง

ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว, ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดา 

มาร พรหม, และหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์,

พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม

�
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โย ธัมมัง เทเสสิ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงแสดงธรรมแล้ว

อำทิกัล๎ยำณัง           ไพเราะในเบื้องต้น

มัชเฌกัล๎ยำณัง          ไพเราะในท่ามกลาง

ปะริโยสำนะกัล๎ยำณัง     ไพเราะในที่สุด

สำตถงั สะพ๎ยัญชะนงั เกวะละปะรปิณุณัง ปะริสทุธงั พร๎ห๎ัมะจะรยิงั 

ปะกำเสสิ
ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ 

บริสุทธิ์ บริบูรณ์ สิ้นเชิง, พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ

ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยำมิ
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสำ นะมำมิ.
ข้าพเจ้านอบน้อมพระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์นัน้ ด้วยเศยีรเกล้า ฯ 

(กราบ)

ธัมมำภิถุติ

หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส.

โย โส ส๎วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม
พระธรรมนั้นใด, เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก         เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง

อะกำลิโก          เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ ไม่จํากัดกาล

เอหิปสสิโก         เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
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โอปะนะยิโก          เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว

ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยำมิ
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น

ตะมะหัง ธัมมัง สิระสำ นะมำมิ.
ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้า ฯ

(กราบ)

สังฆำภิถุติ

หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.

โย โส สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว

อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว

ญำยะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม

เป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว

สำมีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว

ยะทิทัง             ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ
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จัตตำริ ปุริสะยุคำนิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลำ
คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่, นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ

เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

อำหุเนยโย           เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานํามาบูชา

ปำหุเนยโย           เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ

ทักขิเณยโย            เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน

อัญชะลีกะระณีโย      เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทําอัญชลี

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ
เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยำมิ
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้น

ตะมะหัง สังฆัง สิระสำ นะมำมิ.
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเศียรเกล้า ฯ

(กราบ)

ระตะนัตตะยัปปะณำมะคำถำ

หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ 

สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.

พุทโธ สุสุทโธ กะรุณำมะหัณณะโว 
พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ
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โยจจันตะสุทธัพพะระญำณะโลจะโน
พระองค์ใด มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด

โลกัสสะ ปำปูปะกิเลสะฆำตะโก
เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาป และอุปกิเลสของโลก

วันทำมิ พุทธัง อะหะมำทะเรนะ ตัง
ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟอ

ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน
พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป

โย มัคคะปำกำมะตะเภทะภินนะโก
จําแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพาน, ส่วนใด

โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน
ซึ่งเป็นตัวโลกุตตระ, และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้น

วันทำมิ ธัมมัง อะหะมำทะเรนะ ตัง
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟอ

สังโฆ สุเขตตำภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต
พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย

โย ทิฏฐะสันโต สุคะตำนุโพธะโก
เป็นผู้เห็นพระนิพพาน, ตรัสรู้ตามพระสุคต, หมู่ใด

โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส
เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเล เป็นพระอริยเจ้า มีปัญญาดี

วันทำมิ สังฆัง อะหะมำทะเรนะ ตัง
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟอ
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อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง,

วัตถุตตะยัง วันทะยะตำภิสังขะตัง, 

ปุญญัง มะยำ ยัง มะมะ สัพพุปททะวำ, 

มำ โหนตุ เว ตัสสะ ปะภำวะสิทธิยำ.
บุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสาม, คือพระรัตนตรัย 

อันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว, ได้กระทําแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ ๆ, 

ขออุปัทวะทั้งหลาย, จงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย,

ด้วยอํานาจความสําเร็จ อันเกิดจากบุญนั้น ฯ

สังเวคะปริกิตตะนะปำฐะ

อิธะ ตะถำคะโต โลเก อุปปนโน
พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้ว ในโลกนี้  

อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ

เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ธัมโม จะ เทสิโต นิยยำนิโก
และพระธรรมที่ทรงแสดง เป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์

อุปะสะมิโก ปะรินิพพำนิโก
เป็นเครื่องสงบกิเลส, เป็นไปเพื่อปรินิพพาน

สัมโพธะคำมี สุคะตัปปะเวทิโต
เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม, เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ

มะยันตัง ธัมมัง สุต๎วำ เอวัง ชำนำมะ
พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว, จึงได้รู้อย่างนี้ว่า
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ชำติป ทุกขำ          แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์

ชะรำป ทุกขำ          แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์

มะระณัมป ทุกขัง       แม้ความตายก็เป็นทุกข์

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำป ทุกขำ
แม้ความโศก ความรํา่ไรราํพนั ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ 

ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์

อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข
ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์

ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข
ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์

ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง
มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์

สังขิตเตนะ ปญจุปำทำนักขันธำ ทุกขำ
ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้งห้า เป็นตัวทุกข์

เสยยะถีทัง            ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

รูปูปำทำนักขันโธ       ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือรูป

เวทะนูปำทำนักขันโธ    ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือเวทนา

สัญูปำทำนักขันโธ     ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือสัญญา

สังขำรูปำทำนักขันโธ    ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือสังขาร

วิญญำณูปำทำนักขันโธ   ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือวิญญาณ

เยสัง ปะริญญำยะ
เพื่อให้สาวกกําหนดรอบรู้ อุปาทานขันธ์ เหล่านี้เอง
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ธะระมำโน โส ภะคะวำ
จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่

เอวัง พะหุลัง สำวะเก วิเนติ
ย่อมทรงแนะนําสาวกทั้งหลาย เช่นนี้เป็นส่วนมาก

เอวัง ภำคำ จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สำวะเกสุ อะนุสำสะนี 

พะหุลำ ปะวัตตะติ
อนึ่ง คําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, ย่อมเป็นไป

ในสาวกทั้งหลาย, ส่วนมาก มีส่วน คือการจําแนกอย่างนี้ว่า

รูปง อะนิจจัง            รูปไม่เที่ยง

เวทะนำ อะนิจจำ         เวทนาไม่เที่ยง

สัญญำ อะนิจจำ          สัญญาไม่เที่ยง

สังขำรำ อะนิจจำ         สังขารไม่เที่ยง

วิญญำณัง อะนิจจัง       วิญญาณไม่เที่ยง

รูปง อะนัตตำ            รูปไม่ใช่ตัวตน

เวทะนำ อะนัตตำ         เวทนาไม่ใช่ตัวตน

สัญญำ อะนัตตำ          สัญญาไม่ใช่ตัวตน

สังขำรำ อะนัตตำ         สังขารไม่ใช่ตัวตน

วิญญำณัง อะนัตตำ       วิญญาณไม่ใช่ตัวตน

สัพเพ สังขำรำ อะนิจจำ    สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมำ อะนัตตำติ     ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน, ดังนี้

เต (ตา)* มะยงั โอตณิณำมหะ  พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงําแล้ว

ชำติยำ                โดยความเกิด

* สําหรับผู้หญิงสวด
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ชะรำมะระเณนะ            โดยความแก่และความตาย

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปำยำเสหิ
โดยความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความไม่สบายกาย

ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ทั้งหลาย

ทุกโขติณณำ                   เป็นผู้ถูกความทุกข์หยั่งเอาแล้ว

ทุกขะปะเรตำ                  เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว

อัปเปวะนำมิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ

อันตะกิริยำ ปญญำเยถำติ.
ทําไฉน การทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้, จะพึงปรากฏชัด 

แก่เราได้ ฯ

(สําหรับพระภิกษุ สามเณร)

จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง 

สัมมำสัมพุทธัง
เราทั้งหลาย อุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้ไกลจากกิเลส

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, แม้ปรินิพพานนานแล้ว พระองค์นั้น

สัทธำ อะคำรัส๎มำ อะนะคำริยัง ปพพะชิตำ
เป็นผู้มีศรัทธา ออกบวชจากเรือน ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว

ตัส๎มิง ภะคะวะติ พ๎รห๎มะจะริยัง จะรำมะ
ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

ภิกขูนัง (สามเณรานัง)* สิกขำสำชีวะสะมำปนนำ
ถงึพร้อมด้วยสกิขาและธรรมเป็นเครือ่งเลีย้งชีวติ ของภกิษทุัง้หลาย 

(สามเณรทั้งหลาย)

* สําหรับสามเณรสวด
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ตัง โน พ๎รห๎มะจะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ 

อันตะกิริยำยะ สังวัตตะตูติ.
ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้น, จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุด

แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ เทอญ ฯ

(สําหรับอุบาสก อุบาสิกา)

จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตำ
เราทั้งหลาย ผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า, 

แม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้น เป็นสรณะ

ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ    ถึงพระธรรมด้วย ถึงพระสงฆ์ด้วย

ตัสสะ ภะคะวะโต สำสะนัง ยะถำสะติ ยะถำพะลัง มะนะสิกะโรมะ 

อะนุปะฏิปชชำมะ
จักทําในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่

ซึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ตามสติกําลัง

สำ สำ โน ปะฏิปตติ       ขอให้ความปฏิบัตินั้น ๆ ของเราทั้งหลาย

อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยำยะ สังวัตตะตูติ.
จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ ทั้งสิ้นนี้ เทอญ ฯ

คำถำหลวงปูทวด

(วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี ให้เดินทางไกลปลอดภัยแคล้วคลาด)

นะโม โพธิสัตโต อำคันติมำยะ อิติ ภะคะวำ ฯ

(ว่า ๓ หน)



วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  |  ๑๖๗

ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะปำฐะ

หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.

(พิจารณาขณะใช้สอยเครื่องนุ่งห่ม)

ปะฏิสังขำ โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวำมิ
เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว นุ่งห่มจีวร

ยำวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆำตำยะ    เพียงเพื่อบําบัดความหนาว

อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆำตำยะ           เพื่อบําบัดความร้อน

ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสิริงสะปะสัมผัสสำนัง ปะฏิฆำตำยะ
เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด 

และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

ยำวะเทวะ หิริโกปนะปะฏิจฉำทะนัตถัง.
และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะ อันให้เกิดความละอาย ฯ

(พิจารณาขณะบริโภคอาหาร)

ปะฏิสังขำ โยนิโส ปณฑะปำตัง ปะฏิเสวำมิ

               เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว ฉันบิณฑบาต

เนวะ ท๎วำยะ      ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน

นะ มะทำยะ       ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกําลังพลังทางกาย

นะ มัณฑะนำยะ    ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ

นะ วิภูสะนำยะ,    ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง

ยำวะเทวะ อิมัสสะ กำยัสสะ ฐิติยำ 

               แต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้
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ยำปะนำยะ             เพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพ

วิหิงสุปะระติยำ          เพื่อความสิ้นไปแห่งความลําบากทางกาย

พ๎รัห๎มะจะริยำนุคคะหำยะ   เพือ่อนเุคราะห์แก่การประพฤตพิรหมจรรย์

อิติ ปุรำนัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขำมิ
ด้วยการทาํอย่างนี,้ เราย่อมระงบัเสยีได้ซึง่ทกุขเวทนาเก่าคอืความหวิ

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปำเทสสำมิ
และไม่ทําทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น

ยำต๎รำ จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตำ จะ ผำสุวิหำโร จำติ.
อนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย, 

ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย, และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย, 

จักมีแก่เรา, ดังนี้ ฯ

(พิจารณาขณะใช้สอยที่อยู่อาศัย)

ปะฏิสังขำ โยนิโส เสนำสะนัง ปะฏิเสวำมิ
เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว ใช้สอยเสนาสนะ

ยำวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆำตำยะ     เพียงเพื่อบําบัดความหนาว

อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆำตำยะ            เพื่อบําบัดความร้อน

ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสิริงสะปะสัมผัสสำนัง ปะฏิฆำตำยะ
เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด 

และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

ยำวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลำนำรำมัตถัง
เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดิน ฟา อากาศ,

และเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสําหรับภาวนา
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(พิจารณาขณะบริโภคยารักษาโรค)

ปะฏิสังขำ โยนิโส คิลำนะปจจะยะเภสัชชะปะริกขำรัง ปะฏิเสวำมิ
เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว 

บริโภคเภสัชบริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้

ยำวะเทวะ อุปปนนำนัง เวยยำพำธิกำนัง เวทะนำนัง ปะฏิฆำตำยะ
เพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้ว 

มีอาพาธต่าง ๆ เป็นมูล

อัพ๎ยำปชฌะปะระมะตำยำติ.
เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียน เป็นอย่างยิ่ง ดังนี้ ฯ

ปตติทำนะคำถำ
(บทกรวดนํ้าตอนเช้า)

หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส.

ยำ เทวะตำ สันติ วิหำระวำสินี

ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง

 เทพยดาทั้งหลายเหล่าใด มีปกติอยู่ในวิหาร

 สิงสถิตที่เรือนพระสถูป ที่เรือนโพธิ์ ในที่นั้น ๆ

ตำ ธัมมะทำเนนะ ภะวันตุ ปูชิตำ

โสตถิง กะโรนเตธะ วิหำระมัณฑะเล

 เทพยดาทั้งหลายเหล่านั้น,

 เป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทาน,

 ขอจงทําซึ่งความสวัสดี ในมณฑลวิหารนี้
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เถรำ จะ มัชฌำ นะวะกำ จะ ภิกขะโว

สำรำมิกำ ทำนะปะตี อุปำสะกำ

 พระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดี,

 ที่เป็นปานกลางก็ดี ที่เป็นผู้บวชใหม่ก็ดี

 อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาธิบดีก็ดี, 

 พร้อมด้วยอารามิกชนก็ดี

คำมำ จะ เทสำ นิคะมำ จะ อิสสะรำ

สัปปำณะภูตำ สุขิตำ ภะวันตุ เต

 ชนทั้งหลายเหล่าใด ที่เป็นชาวบ้านก็ดี,

 ที่เป็นชาวต่างประเทศก็ดี, ที่เป็นชาวนิคมก็ดี,

 ทีเ่ป็นอสิระเป็นใหญ่ก็ด,ี ขอชนทัง้หลายเหล่านัน้จงเป็นผูม้สีขุเถดิ

ชะลำพุชำ เยป จะ อัณฑะสัมภะวำ

สังเสทะชำตำ อะถะโวปะปำติกำ

 สตัว์ทัง้หลายทีเ่ป็นชลาพชุะกาํเนดิกดี็, ท่ีเป็นอณัฑชะกาํเนดิกดี็,

 ที่เป็นสังเสทะชะกําเนิดก็ดี, ที่เป็นโอปปาติกะกําเนิดก็ดี

นิยยำนิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต

สัพเพป ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง

 สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น ได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐ,
 เป็นนยิานกิธรรม, อนันาํผูป้ฏบิตัใิห้ออกไปจากสงัสารทกุข์, 

 จงกระทําซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิด

ฐำตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรำ จะ ปุคคะลำ

 ขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย จงตั้งอยู่นาน,

 ขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรม จงดํารงอยู่นาน
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สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถำยะ จะ หิตำยะ จะ

 ขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน,

 ในอันทําซึ่งประโยชน์ และสิ่งอันเกื้อกูลเถิด

อัม๎เห รักขะตุ สัทธัมโม สัพเพป ธัมมะจำริโน

 ขอพระสัทธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลาย,

 แล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติซึ่งธรรมแม้ทั้งปวง

วุฑฒิง สัมปำปุเณยยำมะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต

 ขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรม

 ที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้ว

ปะสันนำ โหนตุ สัพเพป ปำณิโน พุทธะสำสะเน

 ขอสรรพสตัว์ทัง้หลายท้ังปวง, จงเป็นผูเ้ลือ่มใสในพระพทุธศาสนา

สัมมำ ธำรัง ปะเวจฉันโต กำเล เทโว ปะวัสสะตุ

 ขอฝนทั้งหลายจงหลั่งลงตกต้องตามฤดูกาล

วุฑฒิภำวำยะ สัตตำนัง สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง

 ขอฝนจงนําความสําเร็จมาสู่พื้นปฐพี,

 เพื่อความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลาย

มำตำ ปตำ จะ อัต๎ระชัง นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง

 มารดาและบิดา ย่อมรักษาบุตร ที่เกิดในตนเป็นนิจ ฉันใด

เอวัง ธัมเมนะ รำชำโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทำ.

 ขอพระราชาทั้งหลายจงปกครองประชาชน,

 โดยชอบธรรมในกาลทุกเมื่อ ฉันนั้น เทอญ ฯ
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บททําวัตรเย็นแปล

พุทธำนุสสะติ

หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัล๎ยำโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต

ก็กิตตศิพัท์อันงามของพระผูม้พีระภาคเจ้านัน้, ได้ฟุงไปแล้วอย่างนีว่้า

อิติป โส ภะคะวำ       เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

อะระหัง              เป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมำสัมพุทโธ         เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชำจะระณะสัมปนโน   เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

สุคะโต               เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

โลกะวิทู              เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ
เป็นผู้สามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

สัตถำ เทวะมะนุสสำนัง   เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทโธ                        เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม

ภะคะวำต.ิ            เป็นผู้มีความจําเริญ จําแนกธรรม 

                   สั่งสอนสัตว์, ดังนี้ ฯ
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พุทธำภิคีติ

หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส.

พุทธ๎วำระหันตะวะระตำทิคุณำภิยุตโต
พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ,

มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้น

สุทธำภิญำณะกะรุณำหิ สะมำคะตัตโต
มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณ, และพระกรุณาอันบริสุทธิ์

โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร
พระองค์ใด ทรงกระทําชนที่ดีให้เบิกบาน, ดุจอาทิตย์ทําบัวให้บาน

วันทำมะหัง ตะมะระณัง สิระสำ ชิเนนทัง
ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์ ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า

พุทโธ โย สัพพะปำณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นสรณะอนัเกษมสูงสดุ ของสตัว์ทัง้หลาย

ปะฐะมำนุสสะติฏฐำนัง วันทำมิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่ง ด้วยเศียรเกล้า

พุทธัสสำหัส๎มิ ทาโส (ทาสี)* วะ พุทโธ เม สำมิกิสสะโร
ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า,

พระพุทธเจ้าเป็นนาย มีอิสระเหนือข้าพเจ้า

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆำตำ จะ วิธำตำ จะ หิตัสสะ เม
พระพทุธเจ้าเป็นเครือ่งกาํจดัทกุข์, และทรงไว้ซึง่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

* สําหรับผู้หญิงสวด
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พุทธัสสำหัง นิยยำเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้ แด่พระพุทธเจ้า

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)* จะริสสำมิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยูจั่กประพฤติตาม, ซึง่ความตรสัรูด้ ีของพระพทุธเจ้า

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี,

พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสำสะเน
ด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้, ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา

ของพระศาสดา

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)* ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า, ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

สัพเพป อันตะรำยำ เม มำเหสุง ตัสสะ เตชะสำ.
อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น ฯ

(หมอบกราบลงว่า)

กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี

พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยำ ยัง
กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทําแล้ว ในพระพุทธเจ้า

พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น

กำลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ.
เพื่อการสํารวมระวัง ในพระพุทธเจ้า ในกาลต่อไป ฯ

* สําหรับผู้หญิงสวด
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ธัมมำนุสสะติ

หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.

ส๎วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม
พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก       เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง

อะกำลิโก        เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จํากัดกาล

เอหิปสสิโก       เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด

โอปะนะยิโก      เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว

ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ.
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน, ดังนี้ ฯ

ธัมมำภิคีติ

หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส.

ส๎วำกขำตะตำทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย
พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เพราะประกอบด้วยคุณ, 

คือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นต้น

โย มัคคะปำกะปะริยัตติวิโมกขะเภโท
เป็นธรรมอันจําแนกเป็น มรรค ผล ปริยัติ และนิพพาน

ธัมโม กุโลกะปะตะนำ ตะทะธำริธำรี
เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรม จากการตกไปสู่โลกที่ชั่ว
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วันทำมะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้น 

อันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด

ธัมโม โย สัพพะปำณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระธรรมใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุด ของสัตว์ทั้งหลาย

ทุติยำนุสสะติฏฐำนัง วันทำมิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น

อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สอง ด้วยเศียรเกล้า

ธัมมัสสำหัส๎มิ ทาโส (ทาสี)* วะ ธัมโม เม สำมิกิสสะโร
ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม,

พระธรรมเป็นนาย มีอิสระเหนือข้าพเจ้า

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆำตำ จะ วิธำตำ จะ หิตัสสะ เม
พระธรรมเป็นเครื่องกําจัดทุกข์, และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

ธัมมัสสำหัง นิยยำเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้ แด่พระธรรม

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)* จะริสสำมิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง
ข้าพเจ้าผูไ้หว้อยูจ่กัประพฤตติาม, ซึง่ความเป็นธรรมดขีองพระธรรม

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี, 

พระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสำสะเน
ด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้, ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา

ของพระศาสดา

* สําหรับผู้หญิงสวด
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ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)* ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ 
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม, ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

สัพเพป อันตะรำยำ เม มำเหสุง ตัสสะ เตชะสำ.
อันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น ฯ

(หมอบกราบลงว่า)

กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี

ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยำ ยัง
กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทําแล้ว ในพระธรรม

ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น

กำลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม.
เพื่อการสํารวมระวัง ในพระธรรม ในกาลต่อไป ฯ

สังฆำนุสสะติ

หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.

สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว

อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว

* สําหรับผู้หญิงสวด
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ญำยะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, 

ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม เป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว

สำมีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว

ยะทิทัง            ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ

จัตตำริ ปุริสะยุคำนิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลำ
คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่, นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ

เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

อำหุเนยโย          เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานํามาบูชา

ปำหุเนยโย          เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ

ทักขิเณยโย         เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน

อัญชะลีกะระณีโย     เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทําอัญชลี

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสำติ.
เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า, ดังนี้ ฯ
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สังฆำภิคีติ

หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส.

สัทธัมมะโช สุปะฏิปตติคุณำทิยุตโต
พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม, 

ประกอบด้วยคุณ มีความปฏิบัติดีเป็นต้น

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ ๘ จําพวก

สีลำทิธัมมะปะวะรำสะยะกำยะจิตโต
มีกายและจิต อันอาศัยธรรมมีศีล เป็นต้น อันบวร

วันทำมะหัง ตะมะริยำนะคะณัง สุสุทธัง
ข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้น อันบริสุทธิ์ด้วยดี

สังโฆ โย สัพพะปำณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระสงฆ์หมู่ใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุด ของสัตว์ทั้งหลาย

ตะติยำนุสสะติฏฐำนัง วันทำมิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น 

อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สาม ด้วยเศียรเกล้า

สังฆัสสำหัส๎มิ ทาโส (ทาสี)* วะ สังโฆ เม สำมิกิสสะโร
ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์,

พระสงฆ์เป็นนาย มีอิสระเหนือข้าพเจ้า

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆำตำ จะ วิธำตำ จะ หิตัสสะ เม
พระสงฆ์เป็นเครื่องกําจัดทุกข์, และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

* สําหรับผู้หญิงสวด
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สังฆัสสำหัง นิยยำเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้ แด่พระสงฆ์

วนัทนัโตหงั (วนัทันตหัีง)* จะรสิสำม ิสงัฆัสโสปะฏิปนนะตงั
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม, ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี, 

พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สำสะเน
ด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้, ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา

ของพระศาสดา

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)* ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์, ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

สัพเพป อันตะรำยำ เม, มำเหสุง ตัสสะ เตชะสำ.
อันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น ฯ

(หมอบกราบลงว่า)

กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี

สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยำ ยัง
กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้ว ในพระสงฆ์

สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น

กำลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.
เพื่อการสํารวมระวัง ในพระสงฆ์ ในกาลต่อไป ฯ

* สําหรับผู้หญิงสวด
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อะตีตะปจจะเวกขะณะปำฐะ

หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.

(พิจารณาภายหลังใช้สอยเครื่องนุ่งห่ม)

อัชชะ มะยำ อะปจจะเวกขิต๎วำ ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง
จีวรใด อันเรานุ่งห่มแล้ว ไม่ทันพิจารณา ในวันนี้

ตัง ยำวะเทวะ สีตัสสะ ปะฎิฆำตำยะ
จีวรนั้น เรานุ่งห่มแล้ว เพียงเพื่อบําบัดความหนาว

อุณ๎หัสสะ ปะฎิฆำตำยะ      เพื่อบําบัดความร้อน

ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสิริงสะปะสัมผัสสำนัง ปะฎิฆำตำยะ
เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด 

และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

ยำวะเทวะ หิริโกปนะปะฎิจฉำทะนัตถัง.
และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะ อันทําให้เกิดความละอาย ฯ

(พิจารณาภายหลังบริโภคอาหาร)

อัชชะ มะยำ อะปจจะเวกขิต๎วำ โย ปณฑะปำโต ปะริภุตโต
บิณฑบาตใด อันเราฉันแล้ว ไม่ทันพิจารณา ในวันนี้

โส เนวะ ท๎วำยะ
บณิฑบาตนัน้ เราฉนัแล้ว ไม่ใช่เป็นไปเพ่ือความเพลดิเพลนิสนกุสนาน

นะ มะทำยะ       ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกําลังพลังทางกาย

นะ มัณฑะนำยะ    ไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับ

นะ วิภูสะนำยะ     ไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่ง
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ยำวะเทวะ อิมัสสะ กำยัสสะ ฐิติยำ
แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้

ยำปะนำยะ             เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ

วิหิงสุปะระติยำ          เพื่อความสิ้นไปแห่งความลําบากทางกาย

พ๎รัห๎มะจะริยำนุคคะหำยะ   เพือ่อนเุคราะห์แก่การประพฤตพิรหมจรรย์

อิติ ปุรำณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขำมิ
ด้วยการทําอย่างน้ี, เราย่อมระงับเสยีได้ ซึง่ทกุขเวทนาเก่า คอืความหวิ

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปำเทสสำมิ
และไม่ทําทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น

ยำต๎รำ จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตำ จะ ผำสุวิหำโร จำติ.
อนึ่ง ความเป็นไปได้โดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย, 

ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย, และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย, 

จักมีแก่เรา, ดังนี้ ฯ

(พิจารณาภายหลังใช้สอยที่อยู่อาศัย)

อัชชะ มะยำ อะปจจะเวกขิต๎วำ ยัง เสนำสะนัง ปะริภุตตัง
เสนาสนะใด อันเราใช้สอยแล้ว ไม่ทันพิจารณา ในวันนี้

ตัง ยำวะเทวะ สีตัสสะ ปะฎิฆำตำยะ
เสนาสนะนั้น เราใช้สอยแล้ว เพียงเพื่อบําบัดความหนาว

อุณ๎หัสสะ ปะฎิฆำตำยะ     เพียงเพื่อบําบัดความร้อน

ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสิริงสะปะสัมผัสสำนัง ปะฎิฆำตำยะ
เพื่อบําบัดสัมผัสอันกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด 

และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
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ยำวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฎิสัลลำนำรำมัตถัง.
เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดิน ฟา อากาศ 

และเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ ในที่หลีกเร้นสําหรับภาวนา ฯ

(พิจารณาภายหลังบริโภคยารักษาโรค)

อัชชะ มะยำ อะปจจะเวกขติว๎ำ โย คิลำนะปจจะยะเภสชัชะปะริกขำโร 

ปะริภุตโต
คิลานะเภสัชใด อันเราบริโภคแล้ว ไม่ทันพิจารณา ในวันนี้

โส ยำวะเทวะ อปุปนนำนงั เวยยำพำธิกำนงั เวทะนำนัง ปะฏิฆำตำยะ
คิลานะเภสัชบริขารนั้น เราบริโภคแล้ว เพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนา

อันบังเกิดขึ้นแล้ว มีอาพาธต่าง ๆ เป็นมูล

อัพ๎ยำปชฌะปะระมะตำยำติ.
เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียน เป็นอย่างยิ่ง ดังนี้ ฯ

คำถำบูชำหลวงพ่อนำคปรก
(แบบที่ ๑)

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยำยะ ชำติยำ ชำโต นำภิชำนำมิ
สัญจิจจะ ปำณัง ชีวิตำ โวโรเปตำ ฯ

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
(แบบที่ ๒)

สุโข วิเวโก ตุฏฐัสสะ      สุตะธัมมัสสะ ปสสะโต
อัพยำปชชัง สุขัง โลเก     ปำณะภูเตสู สัญญะโม
สุขำ วิรำคะตำ โลเก      กำมำนัง สะมะติกกะโม 
อัสมิมำนัสสะ วินะโย      เอตัง เว ปะระมัง สุขัง ฯ
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อุททิสสะนำธิฏฐำนะคำถำ
(บทอุทิศและอธิษฐานกรวดนํ้าตอนเย็น)

หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส.

อิมินำ ปุญญะกัมเมนะ      ด้วยบุญนี้ อุทิศให้

อุปชฌำยำ คุณุตตะรำ      อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

อำจะริยูปะกำรำ จะ        แลอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน

มำตำ ปตำ จะ ญำตะกำ     ทั้งพ่อแม่แล ปวงญาติ

สุริโย จันทิมำ รำชำ        สูรย์จันทร์ และราชา

คุณะวันตำ นะรำป จะ      ผู้ทรงคุณ หรือสูงชาติ

พ๎รัห๎มะมำรำ จะ อินทำ จะ   พรหม มาร และอินทราช

โลกะปำลำ จะ เทวะตำ     ทั้งทวยเทพ และโลกบาล

ยะโม มิตตำ มะนุสสำ จะ    ยมราช มนุษย์มิตร

มัชฌัตตำ เวริกำป จะ      ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ

สัพเพ สัตตำ สุขี โหนต ุ     ขอให้ เป็นสุขศานติ์ 

                      ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน

ปุญญำนิ ปะกะตำนิ เม      บุญผอง ที่ข้าทํา จงช่วยอํานวยศุภผล

สุขัง จะ ติวิธัง เทนต ุ       ให้สุขสามอย่างล้น

ขิปปง ปำเปถะ โว มะตัง    ให้ลุถึง นิพพานพลัน

อิมินำ ปุญญะกัมเมนะ      ด้วยบุญนี้ ที่เราทํา

อิมินำ อุททิเสนะ จะ        แลอุทิศ ให้ปวงสัตว์

ขิปปำหัง สุละเภ เจวะ        เราพลันได้ ซึ่งการตัด
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ตัณหุปำทำนะเฉทะนัง     ตัวตัณหา อุปาทาน

เย สันตำเน หินำ ธัมมำ    สิ่งชั่ว ในดวงใจ

ยำวะ นิพพำนะโต มะมัง   กว่าเราจะ ถึงนิพพาน

นัสสันตุ สัพพะทำ เยวะ    มลายสิ้น จากสันดาน

ยัตถะ ชำโต ภะเว ภะเว    ทุก ๆ ภพ ที่เราเกิด

อุชุจิตตัง สะติปญญำ      มีจิตตรงและสติ ทั้งปัญญาอันประเสริฐ

สัลเลโข วิริยัมหินำ        พร้อมทั้งความเพียรเลิศ

                     เป็นเครื่องขูดกิเลสหาย

มำรำ ละภันตุ โนกำสัง     โอกาสอย่าพึงมี แก่หมู่มารสิ้นทั้งหลาย

กำตุญจะ วิริเยสุ เม       เป็นช่องประทุษร้าย

                     ทําลายล้างความเพียรจม

พุทธำธิปะวะโร นำโถ      พระพุทธ ผู้บวรนาถ

ธัมโม นำโถ วะรุตตะโม    พระธรรม ที่พึ่งอุดม

นำโถ ปจเจกะพุทโธ จะ    พระปัจเจกะพุทธสม-

สังโฆ นำโถตตะโร มะมัง    ทบพระสงฆ์ ที่พึ่งผยอง

เตโสตตะมำนุภำเวนะ      ด้วยอานุภาพนั้น

มำโรกำสัง ละภันตุ มำ ฯ   ขอหมู่มาร อย่าได้ช่อง ฯ

(ทะสะปุญญำนุภำเวนะ    ด้วยเดชบุญ ทั้งสิิบปอง

มำโรกำสัง ละภันตุ มำ ฯ)   อย่าเปิดโอกาสแก่มาร เทอญ ฯ



บทสวดมนต
พิเศษแปล

�
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สะระณะคะมะนะปำฐะ

หันทะ มะยัง ติสะระณะคะมะนะปาฐัง ภะณามะ เส.

พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ
ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ
ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ

สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ
ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะ

ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ

ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะ

ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะ

ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะ
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อัฏฐะสิกขำปะทะปำฐะ

หันทะ มะยัง อัฏฐะสิกขาปะทะปาฐัง ภะณามะ เส.

ปำณำติปำตำ เวระมะณ ี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า

อะทินนำทำนำ เวระมะณ ี เจตนาเป็นเครื่องเว้น

     จากการถอืเอาสิง่ของทีเ่จ้าของไม่ได้ให้แล้ว

อะพ๎รัห๎มะจะริยำ เวระมะณี เจตนาเป็นเครื่องเว้น

     จากการกระทําอันมิใช่พรหมจรรย์

มุสำวำทำ เวระมะณี  เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริง

สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ เวระมะณี
 เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มสุรา และเมรัย

 อันเป็นที่ตั้งของความประมาท

วิกำละโภชะนำ เวระมะณี
 เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล

นัจจะ คีตะ วำทิตะ วิสูกะ ทัสสะนะ

มำลำคนัธะ วเิลปะนะ ธำระณะ มณัฑะนะ วิภสูะนัฏฐำนำ เวระมะณี
 เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟอนรํา,

 การขับเพลง การดนตรี, 

 การดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศล, 

 การทัดทรงสวมใส่ การประดับ การตกแต่งตน, 

 ด้วยพวงมาลา ด้วยเครื่องกลิ่น และเครื่องผัดทา

อุจจำสะยะนะ มะหำสะยะนำ เวระมะณี
 เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญ่
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ท๎วัตติงสำกำระปำฐะ

หันทะ มะยัง ท๎วัตติงสาการะปาฐัง ภะณามะ เส.

 อัตถิ อิมัส๎มิง กำเย   ในร่างกายนี้มี

 เกสำ    ผมทั้งหลาย โลมำ  ขนทั้งหลาย  

 นะขำ    เล็บทั้งหลาย ทันตำ ฟันทั้งหลาย  

 ตะโจ    หนัง   มังสัง  เนื้อ

 นะหำร ู   เอ็นทั้งหลาย   อัฏฐ ี  กระดูกทั้งหลาย

 อัฏฐิมิญชัง   เยื่อในกระดูก   วักกัง  ม้าม

 หะทะยัง   หัวใจ  ยะกะนัง ตับ

 กิโลมะกัง   พังผืด  ปหะกัง ไต

 ปปผำสัง   ปอด    อันตัง  ลําไส้ใหญ่

 อันตะคุณัง    ลําไส้น้อย  อุทะริยัง  อาหารใหม่

 กะรีสัง    อาหารเก่า  ปตตัง  นํ้าดี

 เสมหัง    นํ้าเสลด  ปุพโพ นํ้าเหลือง  

 โลหิตัง   นํ้าเลือด  เสโท   นํ้าเหงื่อ

 เมโท    นํ้ามันข้น  อัสส ุ  นํ้าตา

 วะสำ    นํ้ามันเหลว เขโฬ  นํ้าลาย

 สิงฆำณิกำ   นํ้ามูก    ละสิกำ  นํ้าไขข้อ

 มุตตัง    นํ้ามูตร    

 มัตถะเก มัตถะลุงคัง  เยื่อในสมอง (ในกระโหลกศรีษะ)

 อิติ.    ดังนี้แล ฯ
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เขมำเขมะสะระณะทีปกะคำถำ

หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะทีปิกะคาถาโย ภะณามะ เส.

พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปพพะตำนิ วะนำนิ จะ

อำรำมะรุกขะเจต๎ยำนิ  มะนุสสำ ภะยะตัชชิตำ
 มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้ว, ก็ถือเอาภูเขาบ้าง 

 ปาไม้บ้าง, อารามและรุกขเจดีย์บ้าง เป็นสรณะ

เนตัง โข สะระณัง เขมัง เนตัง สะระณะมุตตะมัง

เนตัง สะระณะมำคัมมะ  สัพพะทุกขำ ปะมุจจะติ
 นั่น มิใช่สรณะอันเกษมเลย, นั่น มิใช่สรณะอันสูงสุด,

 เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ สะระณัง คะโต

จัตตำริ อะริยะสัจจำนิ   สัมมัปปญญำยะ ปสสะติ
 ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะแล้ว,  

 เห็นอริยสัจจ์ คือความจริงอันประเสริฐสี่ ด้วยปัญญาอันชอบ

ทุกขัง ทุกขะสะมุปปำทัง ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง

อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง ทุกขูปะสะมะคำมินัง
 คือเห็นความทุกข์, เหตุให้เกิดทุกข์, ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้, 

 และหนทางมีองค์แปด อันประเสริฐ เครื่องถึงความระงับทุกข์

เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง

เอตัง สะระณะมำคัมมะ  สัพพะทุกขำ ปะมุจจะติ.
 นั่นแหละ เป็นสรณะอันเกษม, นั่น เป็นสรณะอันสูงสุด,

 เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ฯ
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อะริยะธะนะคำถำ

หันทะ มะยัง อะริยะธะนะคาถาโย ภะณามะ เส.

ยัสสะ สัทธำ ตะถำคะเต  อะจะลำ สุปะติฏฐิตำ
 ศรัทธา ในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว

สีลัญจะ ยัสสะ กัล๎ยำณัง  อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
 และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า

สังเฆ ปะสำโท ยัสสัตถิ   อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง
 ความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรง

อะทะลิทโทติ ตัง อำหุ  อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
 บัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน, ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน

ตัส๎มำ สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสำทัง ธัมมะทัสสะนัง

อะนุยุญเชถะ เมธำวี  สะรัง พุทธำนะสำสะนัง.
 เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่,

 ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส 

 และความเห็นธรรมให้เนือง ๆ ฯ
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ติลักขะณำทิคำถำ

หันทะ มะยัง ติลักขะณาทิคาถาโย ภะณามะ เส.
สัพเพ สังขำรำ อะนิจจำติ  ยะทำ ปญญำยะ ปสสะติ
 เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยำ
 เมื่อนั้น ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ตนหลง,
 นั่นแหละ เป็นทางแห่งพระนิพพาน อันเป็นธรรมหมดจด
สัพเพ สังขำรำ ทุกขำติ  ยะทำ ปญญำยะ ปสสะติ
 เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข  เอสะ มัคโค วิสุทธิยำ
 เมื่อนั้น ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ตนหลง,
 นั่นแหละ เป็นทางแห่งพระนิพพาน อันเป็นธรรมหมดจด
สัพเพ ธัมมำ อะนัตตำติ  ยะทำ ปญญำยะ ปสสะติ
 เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข  เอสะ มัคโค วิสุทธิยำ
 เมื่อนั้น ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ตนหลง,
 นั่นแหละ เป็นทางแห่งพระนิพพาน อันเป็นธรรมหมดจด
อัปปะกำ เต มะนุสเสสุ   เย ชะนำ ปำระคำมิโน
 ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย, ผู้ที่ถึงฝังแห่งพระนิพพานมีน้อยนัก
อะถำยัง อิตะรำ ปะชำ   ตีระเมวำนุธำวะติ
 หมู่มนุษย์นอกนั้น ย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝังในนี้เอง
เย จะ โข สัมมะทักขำเต  ธัมเม ธัมมำนุวัตติโน
 ก็ชนเหล่าใด ประพฤติสมควรแก่ธรรม ในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว
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เต ชะนำ ปำระเมสสันติ  มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง
 ชนเหล่านั้น จักถึงฝังแห่งพระนิพพาน
 ข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุ ที่ข้ามได้ยากนัก
กัณ๎หัง ธัมมัง วิปปะหำยะ  สุกกัง ภำเวถะ ปณฑิโต
 จงเป็นบัณฑิตละธรรมดําเสีย แล้วเจริญธรรมขาว
โอกำ อะโนกะมำคัมมะ  วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง
ตัต๎รำภิระติมิจเฉยยะ   หิต๎วำ กำเม อะกิญจะโน.
 จงมาถึงที่ไม่มีนํ้า จากที่มีนํ้า, จงละกามเสีย, เป็นผู้ไม่มีความกังวล,
 จงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพาน อันเป็นที่สงัด ซึ่งสัตว์ยินดีได้ 
 โดยยาก ฯ

ภำระสุตตะคำถำ

หันทะ มะยัง ภาระสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส.

ภำรำ หะเว ปญจักขันธำ
 ขันธ์ทั้งห้า เป็นของหนักเน้อ

ภำระหำโร จะ ปุคคะโล
 บุคคลแหละ เป็นผู้แบกของหนักพาไป

ภำรำทำนัง ทุกขัง โลเก
 การแบกถือของหนัก เป็นความทุกข์ ในโลก

ภำระนิกเขปะนัง สุขัง
 การสลัดของหนักทิ้งลงเสีย เป็นความสุข

นิกขิปต๎วำ คะรุง ภำรัง
  พระอริยเจ้า สลัดทิ้งของหนัก ลงเสียแล้ว
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อัญญัง ภำรัง อะนำทิยะ
  ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่น ขึ้นมาอีก

สะมูลัง ตัณ๎หัง อัพพุยหะ
 ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้ กระทั่งราก

นิจฉำโต ปะรินิพพุโต.
 เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนา ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ ฯ

ภัทเทกะรัตตะคำถำ

หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส.

อะตีตัง นำน๎วำคะเมยยะ  นัปปะฏิกังเข อะนำคะตัง
 บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ด้วยอาลัย,

 และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง  อัปปตตัญจะ อะนำคะตัง
 สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว, สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา

ปจจุปปนนัญจะ โย ธัมมัง  ตัตถะ ตัตถะ วิปสสะติ

อะสังหิรัง อะสังกุปปง   ตัง วิทธำ มะนุพ๎รูหะเย
 ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้น ๆ อย่างแจ่มแจ้ง,

 ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน, เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้

อัชเชวะ กิจจะมำตัปปง  โก ชัญญำ มะระณัง สุเว
 ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้, ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี้

นะ หิ โน สังคะรันเตนะ  มะหำเสเนนะ มัจจุนำ
 เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามาก ย่อมไม่มีสําหรับเรา
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เอวังวิหำริมำตำปง   อะโหรัตตะมะตันทิตัง

ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ   สันโต อำจิกขะเต มุนิ.
 มุนีผู้สงบ ย่อมกล่าวเรียก ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น

 ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่า 

 ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียว ก็น่าชม ฯ

ธัมมะคำระวำทิคำถำ

หันทะ มะยัง ธัมมะคาระวาทิคาถาโย ภะณามะ เส.

เย จะ อะตีตำ สัมพุทธำ  เย จะ พุทธำ อะนำคะตำ

โย เจตะระหิ สัมพุทโธ   พะหุนนัง โสกะนำสะโน
 พระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วย, ที่ยังไม่มาตรัสรู้ด้วย,

 และพระพุทธเจ้าผู้ขจัดโศกของมหาชนในกาลบัดนี้ด้วย

สัพเพ สัทธัมมะคะรุโน   วิหะริงสุ วิหำติ จะ

อะถำป วิหะริสสันติ   เอสำ พุทธำนะธัมมะตำ
 พระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้น ทุกพระองค์ เคารพพระธรรม,

 ได้เป็นมาแล้วด้วย, กําลังเป็นอยู่ด้วย, และจักเป็นด้วย,

 เพราะธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นเช่นนั้นเอง

ตัส๎มำ หิ อัตตะกำเมนะ   มะหัตตะมะภิกังขะตำ

สัทธัมโม คะรุกำตัพโพ   สะรัง พุทธำนะสำสะนัง

 เพราะฉะนั้น บุคคลผู้รักตน หวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูง,

 เมื่อระลึกได้ถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่,

 จงทําความเคารพพระธรรม
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นะ หิ ธัมโม อะธัมโม จะ   อุโภ สะมะวิปำกิโน
 ธรรมและอธรรม จะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่าง หามิได้

อะธัมโม นิระยัง เนติ    ธัมโม ปำเปติ สุคะติง
 อธรรม ย่อมนําไปนรก, ธรรม ย่อมนําให้ถึงสุคติ

ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจำริง
 ธรรมแหละ ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจ

ธัมโม สุจิณโณ สุขะมำวะหำติ
 ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนนําสุขมาให้ตน

เอสำนิสังโส ธัมเม สุจิณเณ.
 นี่เป็นอานิสงส์ ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้ว ฯ

โอวำทะปำติโมกขะคำถำ

หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส.

สัพพะปำปสสะ อะกะระณัง  การไม่ทําบาปทั้งปวง

กุสะลัสสูปะสัมปะทำ   การทํากุศลให้ถึงพร้อม

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง  การชําระจิตของตนให้ขาวรอบ

เอตัง พุทธำนะสำสะนัง
 ธรรมสามอย่างนี้ เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขำ
 ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง

นิพพำนัง ปะระมัง วะทันติ พุทธำ
 ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง
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นะ หิ ปพพะชิโต ปะรูปะฆำตี
 ผู้กําจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต
 ผู้ทําสัตว์อื่นให้ลําบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย

อะนูปะวำโท อะนูปะฆำโต การไม่พูดร้าย, การไม่ทําร้าย

ปำติโมกเข จะ สังวะโร  การสํารวมในปาติโมกข์

มัตตัญุตำ จะ ภัตตัส๎มิง ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค

ปนตัญจะ สะยะนำสะนัง การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด

อะธิจิตเต จะ อำโยโค  ความหมั่นประกอบในการทําจิตให้ยิ่ง

เอตัง พุทธำนะสำสะนัง. ธรรมหกอย่างนี้ 

     เป็นคาํสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย ฯ

ปะฐะมะพุทธะภำสิตะคำถำ

หันทะ มะยัง ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถาโย ภะณามะ เส.

อะเนกะชำติสังสำรัง   สันธำวิสสัง อะนิพพิสัง
 เมื่อเรายังไม่พบญาณ, ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสาร

 อันเป็นอเนกชาติ 

คะหะกำรัง คะเวสันโต   ทุกขำ ชำติ ปุนัปปุนัง
 แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือน, คือตัณหาผู้สร้างภพ, 

 การเกิดทุกคราว เป็นทุกข์รํ่าไป

คะหะกำระกะ ทิฏโฐสิ   ปุนะ เคหัง นะ กำหะสิ
 นี่แน่ะ นายช่างปลูกเรือน, เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว,

 เจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป
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สัพพำ เต ผำสุกำ ภัคคำ  คะหะกูฏัง วิสังขะตัง
 โครงเรอืนท้ังหมดของเจ้าเราหกัเสยีแล้ว, ยอดเรอืนเรากร็ือ้เสยีแล้ว 

วิสังขำระคะตัง จิตตัง   ตัณ๎หำนัง ขะยะมัชฌะคำ.
 จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป, 

 มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา, (คือ ถึงนิพพาน) ฯ

ปจฉิมะพุทโธวำทะปำฐะ

หันทะ มะยัง ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เส.

หันทะทำนิ ภิกขะเว อำมันตะยำมิ โว
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, บัดนี้, เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า

วะยะธัมมำ สังขำรำ
 สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อัปปะมำเทนะ สัมปำเทถะ
 ท่านทั้งหลาย จงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

อะยัง ตะถำคะตัสสะ ปจฉิมำ วำจำ.
 นี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้าย ของพระตถาคตเจ้า ฯ
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ธัมมะสังเวคะปจจะเวกขะณะปำฐะ

หันทะ มะยัง ธัมมะสังเวคะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.

สัพเพ สังขำรำ อะนิจจำ
 สังขาร คือร่างกายจิตใจ, แลรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น,

  มันไม่เที่ยง, เกิดขึ้นแล้วดับไป, มีแล้วหายไป

สัพเพ สังขำรำ ทุกขำ
 สังขาร คือร่างกายจิตใจ, แลรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น,

 มันเป็นทุกข์ทนยาก, เพราะเกิดขึ้นแล้ว แก่ เจ็บ ตายไป

สัพเพ ธัมมำ อะนัตตำ
 สิ่งทั้งหลายทั้งปวง, ทั้งที่เป็นสังขาร แลมิใช่สังขาร ทั้งหมดทั้งสิ้น,

 ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน, ไม่ควรถือว่าเรา ว่าของเรา ว่าตัวว่าตนของเรา

อะธุวัง ชีวิตัง   ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน

ธุวัง มะระณัง   ความตายเป็นของยั่งยืน

อะวัสสัง มะยำ มะริตัพพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้

มะระณะปะริโยสำนัง เม ชีวิตัง

     ชีวิตของเรามีความตาย เป็นที่สุดรอบ

ชีวิตัง เม อะนิยะตัง  ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง

มะระณัง เม นิยะตัง  ความตายของเราเป็นของเที่ยง

วะตะ     ควรที่จะสังเวช

อะยัง กำโย    ร่างกายนี้

อะจิรัง    มิได้ตั้งอยู่นาน

อะเปตะวิญญำโณ  ครั้นปราศจากวิญญาณ
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ฉุฑโฑ    อันเขาทิ้งเสียแล้ว

อะธิเสสสะติ   จักนอนทับ

ปะฐะวิง    ซึ่งแผ่นดิน

กะลิงคะรัง อิวะ   ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟน

นิรัตถัง.    หาประโยชน์มิได้.

สัพพะปตติทำนะคำถำ

หันทะ มะยัง สัพพะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส.

ปุญญัสสิทำนิ กะตัสสะ  ยำนัญญำนิ กะตำนิ เม

เตสัญจะ ภำคิโน โหนตุ  สัตตำนันตำปปะมำณะกำ
 สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ, จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้า

 ได้ทําในบัดนี้, และแห่งบุญอื่นที่ได้ทําไว้ก่อนแล้ว

เย ป ยำ คุณะวันตำ จะ  มัย๎หัง มำตำปตำทะโย

ทิฏฐำ เม จำป๎ยะทิฏฐำ วำ อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน
 คือจะเป็นสัตว์เหล่าใด, ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ 

 เช่น มารดา บิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดี, ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้ว 

 หรือไม่ได้เห็นก็ดี, สัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลาง ๆ หรือเป็นคู่เวรกันก็ดี

สัตตำ ติฏฐันติ โลกัส๎มิง  เต ภุมมำ จะตุโยนิกำ

ปญเจกะจะตุโวกำรำ   สังสะรันตำ ภะวำภะเว
 สัตว์ทั้งหลาย ตั้งอยู่ในโลก อยู่ในภูมิทั้งสาม, อยู่ในกําเนิดทั้งสี่, 

 มีขันธ์ห้าขันธ์ มีขันธ์ขันธ์เดียว มีขันธ์สี่ขันธ์

 กําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี
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ญำตัง เย ปตติทำนัมเม  อะนุโมทันตุ เต สะยัง

เย จิมัง นัปปะชำนันติ   เทวำ เตสัง นิเวทะยุง
 สัตว์เหล่าใด รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์เหล่านั้น

 จงอนุโมทนาเองเถิด, ส่วนสัตว์เหล่าใด ยังไม่รู้ส่วนบุญนี้,

 ขอเทวดาทั้งหลาย จงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้

มะยำ ทินนำนะ ปุญญำนัง  อะนุโมทะนะเหตุนำ

สัพเพ สัตตำ สะทำ โหนตุ  อะเวรำ สุขะชีวิโน

เขมัปปะทัญจะ ปปโปนตุ  เตสำสำ สิชฌะตัง สุภำ.
 เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว,

 สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง, จงเป็นผู้ไม่มีเวร, อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ,

 จงถึงบทอันเกษม กล่าวคือพระนิพพาน,

 ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงสําเร็จเถิด ฯ
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บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญ

บทพุทธคุณ

อิติป โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ วิชชำจะระณะ-

สัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ 

สัตถำ เทวะมะนุสสำนัง พุทโธ ภะคะวำติ ฯ 

   องค์ใดพระสัมพุทธ     สุวิสุทธสันดาน

   ตัดมูลเกลสมาร      บ่ มิหม่นมิหมองมัว

   หนึ่งในพระทัยท่าน     ก็เบิกบานคือดอกบัว

   ราคี บ่ พันพัว        สุวคนธกําจร

   องค์ใดประกอบด้วย     พระกรุณาดังสาคร

   โปรดหมู่ประชากร     มละโอฆะกันดาร

   ชี้ทางบรรเทาทุกข์      และชี้สุขเกษมสานต์

   ชี้ทางพระนฤพาน     อันพ้นโศกวิโยคภัย

   พร้อมเบญจพิธจัก-      ษุจรัสวิมลใส

   เห็นเหตุที่ใกล้ไกล     ก็เจนจบประจักษ์จริง

   กําจัดนํ้าใจหยาบ      สันดานบาปแห่งชายหญิง

   สัตว์โลกได้พึ่งพิง      มละบาปบําเพ็ญบุญ

   ข้าฯ ขอประณตน้อม     ศิระเกล้าบังคมคุณ

   สัมพุทธการุญ-       ญ ภาพนั้นนิรันดร ฯ

(กราบ ๑ หน)

�
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บทธรรมคุณ

สว๎ำกขำโต ภะคะวะตำ ธมัโม สนัทฏิฐโิก อะกำลโิก เอหิปสสโิก 

โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ ฯ

   ธรรมะคือคุณากร       ส่วนชอบสาคร

ดุจดวงประทีปชัชวาล    

   แห่งองค์พระศาสดาจารย์    ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมล

   ธรรมใดนับโดยมรรคผล     เป็นแปดพึงยล

และเก้ากับทั้งนฤพาน

   สมญาโลกอุดรพิสดาร      อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

   อีกธรรมต้นทางครรไล     นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

   คือทางดําเนินดุจคลอง     ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

   ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์     นบธรรมจํานง

ด้วยจิตและกายวาจา ฯ

(กราบ ๑ หน)
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บทสังฆคุณ

สุปะฏปินโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ อชุปุะฏปินโน ภะคะวะโต                 
สำวะกะสงัโฆ ญำยะปะฏปินโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ สำมจีปิะฏปินโน 
ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ ยะททิงั จตัตำร ิ ปุรสิะยคุำน ิ อัฏฐะ ปรุสิะ-         
ปุคคะลำ เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ อำหุเนยโย ปำหุเนยโย   
ทกัขเิณยโย อญัชะลกีะระณโีย อะนตุตะรงั ปญุญกัเขตตงั โลกัสสำต ิฯ

   สงฆ์ใดสาวกศาสดา      รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์
   เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-    ลุทางที่อัน 
ระงับและดับทุกข์ภัย
   โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร    ปัญญาผ่องใส 
สะอาดและปราศมัวหมอง
   เหินห่างทางข้าศึกปอง    บ่ มิลําพอง
ด้วยกายและวาจาใจ
   เป็นเนื้อนาบุญอําไพ-     ศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล
   สมญาเอารสทศพล      มีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา
   ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา-    พกทรงคุณา-
นุคุณประดุจรําพัน
   ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์    พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัติศัย
   จงช่วยขจัดโพยภัย      อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ ฯ

(กราบ ๑ หน) 
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บทชัยสิทธิคำถำ (ท�ำนองสรภัญญ์)

    พำหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสำวุธันตัง 

ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมำรัง 

ทำนำทิธัมมะวิธินำ ชิต๎วำ มุนินโท 

ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง ฯ 

ปางเมื่อ พระองค์ปะระมะพุท  ธะวิสุทธศาสดา

ตรัสรู้อนุตตะระสะมา-     ธิ ณ โพธิบัลลังก์

ขุนมารสหัสสะพหุพา-     หุวิชาวิชิตขลัง

ขี่คีริิเมขะละประทัง      คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ

แสร้งเสกสราวุธะประดิษฐ์    กละคิดจะรอนราญ

รุมพลพหลพะยุหะปาน     พระสมุทรทะนองมา

หวังเพื่อผจญวะระมุนิน-    ทะสุชินนะราชา

พระปราบพหลพะยุหะมา-    ระมะเลืองมะลายสูญ

ด้วยเดชะองค์พระทศพล    สุวิมลละไพบูลย์

ทานาทิธรรมมะวิธิกูล      ชนะน้อมมโนตาม

ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา     และนะมามิองค์สาม

ขอจงนิกรพละสยาม      ชนะสิทธิทุกวาร

ถึงแม้จะมีอริวิเศษ       พละเดชะเทียมมาร

ขอไทยผจญพิชิตตะผลาญ    อริแม้นมุนินทร

(กราบ ๑ หน)
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บทปลงสังขำร

มนุษย์เราเอย     เกิดมาทําไม      นิพพานมีสุข      อยู่ใยมิไป 

ตัณหาหน่วงหนัก    หน่วงชักหน่วงไว้    ฉันไปมิได้        ตัณหาผูกพัน 

ห่วงนั้นพันผูก      ห่วงลูกห่วงหลาน    ห่วงทรพัย์สนิศฤงคาร   จงสละเสียเถิด 

จะได้ไปนิพพาน    ข้ามพ้นภพสาม     ยามหนุ่มสาวน้อย   หน้าตาแช่มช้อย 

งามแล้วทกุประการ  แก่เฒ่าหนังยาน    แต่ล้วนเครื่องเหม็น  เอ็นใหญ่เก้าร้อย 

เอ็นน้อยเก้าพัน     มันมาทําเข็ญใจ     ให้ร้อนให้เย็น      เมื่อยขบทั้งตัว

ขนคิ้วก็ขาว       นัยน์ตาก็มัว      เส้นผมบนหัว      ดําแล้วกลับหงอก

หน้าตาเว้าวอก     ดูน่าบัดสี         จะลุกก็โอย       จะนั่งก็โอย

เหมือนดอกไม้โรย   ไม่มีเกสร        จะเข้าที่นอน      พึงสอนภาวนา

พระอนิจจัง       พระอนัตตา       เราท่านเกิดมา     รังแต่จะตาย

ผู้ดีเข็ญใจ        ก็ตายเหมือนกัน    เงินทองทั้งนั้น     มิติดตัวไป

ตายไปเป็นผี      ลูกเมียผัวรัก       เขาชักหน้าหนี     เขาเหม็นซากผี

เปอยเน่าพุพอง     หมู่ญาติพี่น้อง      เขาหามเอาไป     เขาวางลงไว้

เขานั่งร้องไห้      แล้วกลับคืนมา     อยู่แต่ผู้เดียว      ปาไม้ชายเขียว

เหลียวไม่เห็นใคร    เห็นแต่ฝูงแร้ง      เห็นแต่ฝูงกา      เห็นแต่ฝูงหมา

ยื้อแย่งกันกิน     ดูน่าสมเพช       กระดูกเราเอย     เรี่ยรายแผ่นดิน

แร้งกาหมากิน     เอาเป็นอาหาร     เที่ยงคืนสงัด      ตื่นขึ้นมินาน

ไม่เห็นลูกหลาน     พี่น้องเผ่าพันธุ์     เห็นแต่นกเค้า      จับเจ่าเรียงกัน

เห็นแต่นกแสก     ร้องแรกแหกขวัญ   เห็นแต่ฝูงผี       ร้องไห้หากัน

มนุษย์เราเอย      อย่าหลงนักเลย     ไม่มีแก่นสาร      อุตส่าห์ทําบุญ

คํ้าจุนเอาไว้       จะได้ไปสวรรค์     จะได้ทนัพระพทุธเจ้า  จะได้เข้านิพพาน 

อะหัง วันทามิ สัพพะโส

อะหัง วันทามิ นิพพานะปัจจะโย โหตุ ฯ
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บทกรวดน�้ำภำษำไทยโบรำณ

บุญนี้ที่ทํา       ขอเป็นข้าวนํ้า     เครื่องทิพย์นานา
เป็นวิมานทอง     เรืองรองโสภา     กับทั้งนางฟา
พันหนึ่งบริวาร     เครื่องทิพย์ครั้งนี้    ส่งถึงชนนี
บิดาอย่านาน      ถึงญาติทุกหมู่     ครูบาอาจารย์
พ้นทุกข์อย่านาน    ได้วิมานทอง       ฝูงเปรตทั้งหลาย
นรกอสุรกาย      หมู่สัตว์ทั้งผอง     เต่า ปลา ปู หอย
กุ้งน้อยเนืองนอง    จงตั้งใจปอง      รับเอาส่วนบุญ
สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่    ตัวเรานี้ไซร้      ได้กระทําทารุณ
ด้วยกายนํ้าใจ     ฝากไว้เป็นทุน     รับเอาส่วนบุญ
อย่าเป็นเวรกรรม     อินทราเทวา      อีกทั้งพรหมา
ท้าวเวสสุวรรณ     พระภูมิเจ้าที่     พระอาทติย์พระจนัทร์
พระอังคารพุทธัญ    พฤหัสบดี        พระศุกร์พระเสาร์
เทพเจ้าทั้งหลาย    สิบสองราศี      พระยมพระกาฬ
จตุโลกบาลทั้งสี่     ครุฑานาคี      กินรีกินนรา
เทพเจ้าทั้งหลาย    ทั้งหญิงทั้งชาย     จงอนุโมทนา
รับเอากุศล       ผลบุญนี้หนา     ทั้งพสุธาคงคาวารี
ชื่อว่าเข็ญใจ      ขอจงอย่าได้      ไปบังเกิดมี
ความยากอย่าได้เห็น   ขอให้เป็นเศรษฐี    คฤหบดี มนตรีพระยา
คนพาลอย่าได้พบ    ขอให้ประสบ     คนมีปัญญา
เดชะกุศล       ได้พ้นอสุรา      ขอให้ตัวข้า
พบพระศรีอาริย์      ได้ฟังคําสอน     จิตใจโอนอ่อน
สําเร็จอย่านาน     ลุถึงเมืองแก้ว     กล่าวคือนิพพาน
ดับชาติสังขาร     จากโลกโลกีย์     ก็ข้าเทอญ ฯ



บทสวดมนต
ทําวัตรพระ

�
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บททําวัตรพระ
(ใช้สวดในวันพระปาฏิโมกข์)

อิมินำ สักกำเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยำมิ

อิมินำ สักกำเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยำมิ

อิมินำ สักกำเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยำมิ ฯ

(ยืนประนมมือ กล่าวว่า)

อุกำสะ วันทำมิ ภันเต, สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต, 

มะยำ กะตัง ปุญญัง สำมินำ อะนุโมทิตัพพัง, สำมินำ กะตัง ปุญญัง 

มัยหัง ทำตัพพัง, สำธุ สำธุ อะนุโมทำมิ ฯ

(กราบ ๑ หน)

(นั่งคุกเข่าประนมมือ กล่าวว่า)

สัพพงั อะปะรำธงั ขะมะถะ เม ภนัเต, อุกำสะ ทะวำรตัตะเยนะ 

กะตัง, สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต ฯ

(กราบ ๑ หน แล้วยืนประนมมือ กล่าวว่า)

วันทำมิ ภันเต, สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต,

มะยำ กะตัง ปุญญัง สำมินำ อะนุโมทิตัพพัง, สำมินำ กะตัง ปุญญัง 

มัยหัง ทำตัพพัง, สำธุ สำธุ อะนุโมทำมิ ฯ

(กราบ ๑ หน)
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ปุพพะภำคะนะมะกำระ

หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ ฯ

โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล มำรัง สะเสนัง สุชิตัง วิเชยยะ 

สัมโพธิมำคัจฉิ อะนันตะญำโณ โลกุตตะโม ตัง ปะณะมำมิ พุทธัง

เย จะ พุทธำ อะตีตำ จะ เย จะ พุทธำ อะนำคะตำ ปจจุปปนนำ จะ 

เย พุทธำ อะหัง วันทำมิ สัพพะทำ

อิติป โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ วิชชำจะระณะ-

สัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ สัตถำ 

เทวะมะนุสสำนัง พุทโธ ภะคะวำติ

พุทธัง ชีวิตัง ยำวะนิพพำนัง สะระณัง คัจฉำมิ นัตถิ เม                   

สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 

โหตุ เม ชะยะมังคะลัง อุตตะมังเคนะ วันเทหัง ปำทะปงสุง 

วะรุตตะมัง พุทเธ โย ขะลิโต โทโส พุทโธ ขะมะตุ ตัง มะมัง

(กราบ ๑ หน)

อัฏฐังคิโก อะริยะปะโถ ชะนำนัง โมกขัปปะเวสำยะ อุชู จะ                  

มัคโค ธัมโม อะยัง สันติกะโร ปะณีโต นิยยำนิโก ตัง ปะณะมำมิ      

ธมัมงั เย จะ ธมัมำ อะตตีำ จะ เย จะ ธมัมำ อะนำคะตำ ปจจปุปนนำ 

จะ เย ธัมมำ อะหัง วันทำมิ สัพพะทำ
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สว๎ำกขำโต ภะคะวะตำ ธมัโม สนัทฏิฐโิก อะกำลโิก เอหปิสสโิก 

โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ

ธัมมัง ชีวิตัง ยำวะนิพพำนัง สะระณัง คัจฉำมิ 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

(กราบ ๑ หน)

สังโฆ วิสุทโธ วะระทักขิเณยโย สันตินท๎ริโย สัพพะมะลัปปะหีโน                 

คุเณหิ เนเกหิ สะมิทธิปตโต อะนำสะโว ตัง ปะณะมำมิ สังฆัง เย              

จะ สังฆำ อะตีตำ จะ เย จะ สังฆำ อะนำคะตำ ปจจุปปนนำ จะ เย 

สังฆำ อะหัง วันทำมิ สัพพะทำ

สุปะฏิป นโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน                           

ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ ญำยะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะ-

สังโฆ สำมีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตำริ              

ปุริสะยุคำนิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลำ เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ 

อำหุเนยโย ปำหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง โลกัสสำติ

สังฆัง ชีวิตัง ยำวะนิพพำนัง สะระณัง คัจฉำมิ นัตถิ เม                      

สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             

โหต ุเม ชะยะมงัคะลงั อุตตะมงัเคนะ วนัเทหงั สงัฆัญจะ ทวุธุิตตะมงั 

สังเฆ โย ขะลิโต โทโส สังโฆ ขะมะตุ ตัง มะมัง ฯ

(กราบ ๑ หน)
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บทนมัสกำรพระอรหันต์ ๘ ทิศ 

(นํา)  หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย 

  ภะณามะ เส ฯ

(รับ)  สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ    นิสินโน เจวะ มัชฌิเม

  โกณฑัญโญ ปุพพะภำเค จะ  อำคะเณยเย จะ กัสสะโป

  สำรีปุตโต จะ ทักขิเณ     หะระติเย อุปำลี จะ

  ปจฉิเมป จะ อำนันโท     พำยัพเพ จะ คะวัมปะติ

  โมคคัลลำโน จะ อุตตะเร    อิสำเณป จะ รำหุโล

  อิเม โข มังคะลำ พุทธำ    สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตำ

  วันทิตำ เต จะ อัม๎เหหิ     สักกำเรหิ จะ ปูชิตำ

  เอเตสัง อำนุภำเวนะ     สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน ฯ

       อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

       นะมัสสะมำโน ระตะนัตตะยัง ยัง

       ปุญญำภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง

       ตัสสำนุภำเวนะ หะตันตะรำโย ฯ

พระคำถำมงกุฏพระพุทธเจ้ำ 

(ศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาล)

อิติป โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนำเมอิ

อิเมนำ พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปติอิ ฯ
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สีลุทเทสะปำฐะ

ภำสิตะมิทัง เตนะ ภะคะวะตำ ชำนะตำ ปสสะตำ อะระหะตำ 
สมัมำสมัพุทเธนะ สัมปนนะสีลำ ภกิขะเว วิหะระถะ สัมปนนะปำฏโิมกขำ 
ปำฏิโมกขะสังวะระสังวุตำ วิหะระถะ อำจำระโคจะระสัมปนนำ 
อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสำวี สะมำทำยะ สิกขะถะ สิกขำ-                    
ปะเทสูติ ฯ ตัส๎มำติหัมเหหิ สิกขิตัพพัง สัมปนนะสีลำ วิหะริสสำมะ 
สัมปนนะปำฏิโมกขำ ปำฏิโมกขะสังวะระสังวุตำ วิหะริสสำมะ                   
อำจำระโคจะระสัมปนนำ อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสำวี                          
สะมำทำยะ สกิขสิสำมะ สกิขำปะเทสตู ิฯ เอวัญห ิโน สกิขิตพัพงั ฯ

ตำยะนะคำถำ

ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ    กำเม ปะนูทะ พ๎รำห๎มะณะ

นัปปะหำยะ มุนิ กำเม     เนกัตตะมุปะปชชะติ

กะยิรำ เจ กะยิรำเถนัง    ทัฬ๎หะเมนัง ปะรักกะเม

สิถิโล หิ ปะริพพำโช     ภิยโย อำกิระเต ระชัง

อะกะตัง ทุกกะฏัง เสยโย   ปจฉำ ตัปปะติ ทุกกะฏัง

กะตัญจะ สุกะตัง เสยโย    ยัง กัต๎วำ นำนุตัปปะติ

กุโส ยะถำ ทุคคะหิโต     หัตถะเมวำนุกันตะติ

สำมัญญัง ทุปปะรำมัตถัง   นิระยำยูปะกัฑฒะติ

ยังกิญจิ สิถิลัง กัมมัง     สังกิลิฏฐัญจะ ยัง วะตัง

สังกัสสะรัง พ๎รัห๎มะจะริยัง   นะ ตัง โหติ มะหัปผะลันติ ฯ
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สำมเณรสิกขำ

บทขัดที่ ๑
สัมพุทโธ โลเก อุปปนโน    มะหำกำรุณิโก มุนิ
ธัมมะจักกัง ปะวัตเตต๎วำ    โลเก อัปปะฏิวัตติยัง
โลกัสสะ สังคะหัง กำตุง    จะริต๎วำ โลกะจำริกัง
ติวิธัง โลเก สัทธัมมัง      สัมมะเทวะ ปะวัตติยัง
อะนุปุพเพนะ สำวัตถิง     ปต๎วำ เชตะวะเน วะสัง
สำมะเณรำนัง นิสสำยะ    จิตตัง กะถำนุสิกขิตุง
อะนุญญำสิ ทะสะ สิกขำ    สำมะเณเรหิ สิกขิตุง
สำมะเณรำนัง ทะสังคัง     สิกขำปะทัง ภะณำมะ เส ฯ

บทสวดที่ ๑
(สิกขาบท ๑๐)

อะนญุญำส ิโข ภะคะวำ, สำมะเณรำนงั ทะสะ สกิขำปะทำน,ิ เตสุ 
จะ สำมะเณเรหิ สิกขิตุง, ปำณำติปำตำ เวระมะณี, อะทินนำทำนำ                  
เวระมะณี, อะพ๎รัห๎มะจะริยำ เวระมะณี, มุสำวำทำ เวระมะณี,
สรุำเมระยะมชัชะปะมำทฏัฐำนำ เวระมะณ,ี วกิำละโภชะนำ เวระมะณ,ี 
นจัจะคตีะวำทติะวสูิกะทสัสะนำ เวระมะณ,ี มำลำคนัธะวิเลปะนะธำระณะ-         
มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐำนำ เวระมะณี, อุจจำสะยะนะมะหำสะยะนำ                  
เวระมะณี, ชำตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณำ เวระมะณีติ ฯ

บทขัดที่ ๒
เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ   สัก๎ยะปุตโต ปะนันทะสะ
สำมะเณโร กัณฏะโก นำมะ   กัณฏะกิง ภิกขุณิง ทุสิ
ญัต๎วำ ตะมัตถัง ภะคะวำ    ภิกขูนัญเญวะ สันติกำ
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อะนุญญำสิ โข นำเสตุง    สำมะเณรัง ทะสังคิกัง
สำมะเณรำนัง นำสะนะ    กำระณังคัง ภะณำมะ เส ฯ

บทสวดที่ ๒
(นาสะนังคะ ๑๐)

อะนญุญำสิ โข ภะคะวำ, ทะสะห ิองัเคห ิสะมนันำคะตงั สำมะเณรงั 
นำเสตุง, กะตะเมหิ ทะสะหิ, ปำณำติปำตี โหติ, อะทินนำทำยี โหติ, 
อะพ๎รัห๎มะจำรี โหติ, มุสำวำที โหติ, มัชชะปำยี โหติ, พุทธัสสะ                         
อะวัณณัง ภำสะติ, ธัมมัสสะ อะวัณณัง ภำสะติ, สังฆัสสะ อะวัณณัง   
ภำสะติ, มิจฉำทิฏฐิโก โหติ, ภิกขุณี ทูสะโก โหติ, อะนุญญำสิ โข                    
ภะคะวำ, อเิมห ิทะสะห ิอังเคห ิสะมันนำคะตงั สำมะเณรงั นำเสตนุต ิฯ

บทขัดที่ ๓
เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ   สำมะเณรำ อะคำระวำ
ภิกขูสุ อัปปะติสสำ เจ-      วะ อะสะภำคะวุตติกำ
ญัต๎วำ ตะมัตถัง ภะคะวำ    ภิกขูนัญเญวะ สันติกำ
อะนุญญำสิ ทัณฑะกัมมัง    กำตุง ปญจังคิกัสสะ จะ
สำมะเณรำนัง ทัณฑะกัมมะ   กำระณังคัง ภะณำมะ เส ฯ

บทสวดที่ ๓
(ทัณฑกรรม ๕)

อะนุญญำสิ โข ภะคะวำ, ปญจะหิ อังเคหิ สะมันนำคะตัสสะ 
สำมะเณรัสสะ ทัณฑะกัมมัง กำตุง, กะตะเมหิ ปญจะหิ, ภิกขูนัง 
อะลำภำยะ ปะริสักกะติ, ภิกขูนัง อะนัตถำยะ ปะริสักกะติ, ภิกขูนัง 
อะนำวำสำยะ ปะริสักกะติ, ภิกขู อักโกสะติ ปะริภำสะติ, ภิกขู 
ภิกขูหิ เภเทติ, อะนุญญำสิ โข ภะคะวำ, อิเมหิ ปญจะหิ อังเคหิ

สะมันนำคะตัสสะ สำมะเณรัสสะ ทัณฑะกัมมัง กำตุนติ ฯ



ภาควินัยกรรม

พิธีกรรม
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บทนมัสกำรพระรัตนตรัย

    อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ

    พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ ฯ
(กราบ)

    ส๎วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม

    ธัมมัง นะมัสสำมิ ฯ
(กราบ)

    สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ

    สังฆัง นะมำมิ ฯ
(กราบ)

ค�ำอำรำธนำศีล ๕, ศีล ๘, ศีลอุโบสถ 

       มะยัง* ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถำยะ 

     ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลำนิ ยำจำมะ*

      ทุติยัมป มะยัง* ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถำยะ

     ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลำนิ ยำจำมะ*

    ตะติยัมป มะยัง* ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถำยะ

     ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลำนิ ยำจำมะ* ฯ

* ถ้าว่าคนเดียว เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง  และเปลี่ยน ยำจำมะ เป็น ยำจำมิิ

 ถ้าอาราธนาศีล ๘ เปลี่ยน ปญจะ  เป็น อัฏฐะ

 ถ้าอาราธนาศีลอุโบสถเปลี่ยน ปญจะ สีลำนิ  เป็น อัฏฐังคะสะมันนำคะตัง อุโปสะถัง
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ค�ำรับไตรสรณคมน์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ ฯ
(กล่าว ๓ หน)

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ทุติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ทุติยัมป  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ทุติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ตะติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ตะติยัมป  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ตะติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ ฯ

  (พระสงฆ์ว่า)    ติสะระณะคะมะณัง นิฏฐิตัง 

  (รับพร้อมกันว่า)   อำมะ ภันเต

ค�ำสมำทำนศีล ๕

๑.  ปำณำติปำตำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

๒.  อะทินนำทำนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

๓.  กำเมสุมิจฉำจำรำ* เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

๔.  มุสำวำทำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

๕.  สรุำเมระยะมชัชะปะมำทฏัฐำนำ เวระมะณ ีสิกขำปะทงั สะมำทยิำมิ

* ถ้าศีล ๘ และศีลอุโบสถ ให้เปลี่ยนข้อ ๓. กำเมสุมิจฉำจำรำ  เป็น อะพ๎รัห๎มะจะริยำ 
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(สรุปศีล ๕) อิมำนิ ปญจะ สิกขำปะทำนิ

สีเลนะ สุคะติง ยันติ, (รับว่า สาธุ) สีเลนะ โภคะสัมปะทำ, (รับว่า สาธุ)

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัส๎มำ สีลัง วิโสธะเย ฯ (รับว่า สาธุ)

จบการรับศีล ๕

ศีล ๘ และศีลอุโบสถ กล่าวต่อไปว่า

๖.  วิกำละโภชะนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

๗.  นัจจะคีตะวำทิตะวิสูกะทัสสะนำ 

   มำลำคันธะวิเลปะนะธำระณะ มณัฑะนะวภิสูะนฏัฐำนำ 

   เวระมะณ ีสกิขำปะทงั สะมำทยิำมิ

๘.  อุจจำสะยะนะมะหำสะยะนำ

   เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ
 (ศีล ๘ กล่าวสรุปเหมือนศีล ๕ ข้างบน และเปลี่ยน ปญจะ เป็น อัฏฐะ)

จบการรับศีล ๘

ศีลอุโบสถ กล่าวตามต่อไปทีละตอน ว่า

   อิมัง อัฏฐังคะสะมันนำคะตัง, พุทธะปญญัตตัง อุโปสะถัง,

อิมญัจะ รัตตงิ อิมญัจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภริกัขติงุ สะมำทิยำม ิฯ

   อิมำนิ อัฏฐะ สิกขำปะทำนิ อุโปสะถะสีละวะเสนะมะนะ-     

สิกะริต๎วำ สำธุกงั กตัว๎ำ อปัปะมำเทนะ รกัขติพัพำน ิ(รบัว่า อามะ ภนัเต)

สีเลนะ สุคะติง ยันติ, (รับว่า สาธุ) สีเลนะ โภคะสัมปะทำ, (รับว่า สาธุ)

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัส๎มำ สีลัง วิโสธะเย ฯ (รับว่า สาธุ)

จบการรับศีลอุโบสถ
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พิธีขอกรรมฐำน
(สําหรับโยคีผู้ปฏิิบัติธรรม)

๑. ค�ำขอขมำพระรัตนตรัย

    ระตะนัตตะเย ปะมำเทนะ ท๎วำระตะเยนะ กะตัง สัพพัง          

อะปะรำธัง ขะมะตุ โน ภันเต อำจะริเย ปะมำเทนะ ท๎วำระตะเยนะ 

กะตัง สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะตุ โน ภันเต ฯ
    กรรมชั่วอันใดที่เป็นบาปอกุศล อันข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง

ล่วงเกินในคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ในครูบาอาจารย์ 

ด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง จําได้หรือจําไม่ได้ก็ดี 

ทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนามิได้ ขอให้ท่านจงลุโทษ โปรดอโหสิกรรม

ให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อไม่ให้เป็นบาป เป็นเวร เป็นกรรมแก่กันต่อไป ฯ

    พระกล่าวว่า  อะหัง โว ขะมำมิ ตุมเหหิป เม ขะมิตัพพัง ฯ

    โยคี รับว่า   ขะมำมะ ภันเต ฯ

๒. ค�ำสมำทำนศีล ๘

    มะยัง* ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลำนิ ยำจำมะ*

ทุติยัมป มะยัง* ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลำนิ ยำจำมะ*

ตะติยัมป มะยัง* ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลำนิ ยำจำมะ*

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ ฯ
(กล่าว ๓ หน)

* ถ้าโยคีฯ ว่าคนเดียว ให้เปลี่ยน มะยัง  เป็น อะหัง  และเปลี่ยน ยำจำมะ  เป็น ยำจำมิ
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พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ทุติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ทุติยัมป  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ทุติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ตะติยัมป  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ตะติยัมป  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ

ตะติยัมป  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ ฯ

  พระกล่าวว่า ติสะระณะคะมะณัง ปะริปุณณัง ฯ

  โยคีรับว่า   อำมะ ภันเต ฯ

๑.  ปำณำติปำตำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท

 คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และใช้ให้คนอื่นฆ่า

๒.  อะทินนำทำนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท  

 คือเว้นจากการลักทรัพย์ด้วยตนเอง และใช้ให้คนอื่นลัก

๓.  อะพ๎รัห๎มะจริยำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท

 คือเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์คือร่วมประเวณี
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๔.  มุสำวำทำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากการพูดเท็จ

๕.  สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง 
 สะมำทิยำมิ
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท  

 คือเว้นจากการดื่มนํ้าเมา และสิ่งเสพติดทุกชนิด

๖.  วิกำละโภชนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท

 คือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล

๗.  นัจจะคีตำวำทิตะวิสูกะทัสสะนำ
 มำลำคันธะวิเลปะนะ ธำระนะ มัณฑะนะ วิภูสะณัฏฐำนำ
 เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท

 คือเว้นจากการฟอนรําขับร้อง ประโคมดนตรี ดูการละเล่นต่าง ๆ 

 ตลอดจนลูบไล้ทักทรงประดับตบแต่งร่างกาย ด้วยเครื่องหอม 

 เครื่องย้อม เครื่องทาทุกชนิด

๘. อจุจำสะยะนะมะหำสะยะนำ เวระมะณี สกิขำปะทงั สะมำทยิำมิ
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท 

 คอืเว้นจากการนอนบนทีน่อนอันสงูใหญ่ภายในยดัด้วยนุน่และสาํลี

พระกล่าวว่า  อัปปะมำเทนะ สัมปำเทถะ ฯ
โยคีรับว่า   อำมะ ภันเต ฯ
พระกล่าวว่า  สีเลนะ สุคะติง ยันต ิ(รับว่า สาธุ)

     สีเลนะ โภคสัมปะทำ (รับว่า สาธุ)

     สเีลนะ นพิพตุงิ ยนัต ิตสัม๎ำ สีลงั วิโสธะเย ฯ (รบัว่า สาธ)ุ
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๓. ค�ำสมำทำนกรรมฐำน

อิมำหัง ภะคะวำ อัตตะภำวัง ตุมหำกัง ปะริจจะชำมิ
ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อ              

พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

อิมำหัง อำจะริยะ อัตตะภำวัง ตุมหำกัง ปะริจจะชำมิ
ข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายตัว ต่อพระอาจารย์ 

เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

นิพพำนัสสะ เม ภันเต สัจฉิกะระณัตถำยะ กัมมัฏฐำนัง เทหิ
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงให้ซึ่งกรรมฐานแก่ข้าพเจ้า เพ่ือทําให้แจ้ง             

ซึ่งมรรค ผล นิพพาน

เยเนวะ ยนัต ินพิพำนงั พทุธำ เตสญัจะ สำวะกำ เอกำยะเนนะ 
มัคเคนะ สะติปฏฐำนะสัญญินำ
พระพุทธเจ้าและเหล่าอริยะสาวก ได้ดําเนินไปสู่พระนิพพานด้วยหนทาง

เส้นน้ี อนัเป็นทางสายเอก ซึง่นกัปราชญ์ราชบณัฑติทัง้หลายรู้ทัว่กนัแล้วว่า 

ได้แก่สตปัิฏฐาน ๔ ข้าพเจ้าขอต้ังสัจจะอธษิฐาน ปฏิญาณตนต่อพระรตันตรยั 

และต่อครูบาอาจารย์ว่า ต้ังแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจะตั้งอกตัง้ใจประพฤติ

ปฏิบัติจริง ๆ เท่าที่ตนสามารถ เท่าที่ตนมีโอกาสจะปฏิบัติได้ เพ่ือให้ได้

บรรลุมรรคผล นิพพาน ในปัจจุบันด้วยเทอญ

อทัธุวงั เม ชวีติงั ธุวงั เม มะระณัง อะวสัสงั มะยำมะรติพัพัง 
มะระณะ ปะริโยสำนงั เม ชวีตัิง ชีวิตะ เมวะ อะนยิะตงั มะระณงั นิยะตงั
ชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืน ความตายเป็นของยั่งยืน เราจะต้องตายแน่

เพราะว่าชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนแท้     

เป็นโชคอันดี เป็นลาภอันประเสริฐ ที่เราได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา
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อะหัง สุขิโต โหมิ นิททุกโข โหมิ อะเวโร โหมิ อัพ๎ยำปชโฌ            

โหมิ สุขี อัตตำนัง ปะริหะรำมิ
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มี

ความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่มีความลําบาก ไม่มีความเดือดร้อน 

ขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด

สัพเพ สัตตำ สุขิตำ โหนตุ นิททุกขำ โหนตุ อะเวรำ โหนตุ 

อะนีฆำ โหนตุ สุขีอัตตำนัง ปะริหะรันตุ
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตน จงเป็นผู้มีความสุข ปราศจากความทุกข์                

ไม่มีเวรไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่มีความลําบาก                    

ไม่มีความเดือดร้อน ขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด

อิมำยะ ธัมมำนุธัมมะปะฏิปตติยำ ระตะนัตตะยัง ปูเชมิ ฯ
ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี้                

และด้วยสัจจะวาจาที่ได้กล่าวอ้างมานี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จผล                          

สมความปรารถนา ในเวลาอันไม่ช้าด้วยเทอญ ฯ

ค�ำอุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม มำตำปตูนัง โหตุ สุขิตำ โหนตุ มำตำปตะโร
ขอส่วนบุญนี้ จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า

ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญำตินัง โหตุ สุขิตำ โหนตุ ญำตะโย
ขอส่วนบุญนี้ จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข
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อทิงั เม ครุปูชฌำยำจะรยิำนงั โหนต ุสุขติำ โหนต ุครุปูชฌำยำจรยิำ
ขอส่วนบุญนี้ จงสําเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า

ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตำนัง โหนตุ สุขิตำ โหนตุ สัพเพ เทวำ
ขอส่วนบุญนี้ จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตำนัง โหนตุ สุขิตำ โหนตุ สัพเพ เปตำ
ขอส่วนบุญนี้ จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหนตุ สุขิตำ โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบุญนี้ จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
อิทัง สัพพะสัตตำนัง โหนตุ สุขิตำ โหนตุ สัพเพ สัตตำ

ขอส่วนบุญนี้ จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิด

อิทัง เม ปุญญะผะลัง มะหำวะชิรำลังกะระณัสสะ สะรำชินียำ โหตุ 

สุขิโต โหตุ อะโรโค โหตุ ทีฆำยุโก โหตุ มะหำวะชิรำลังกะระโณ               

สะรำชินี ฯ
ขอผลบุญน้ี จงสําเร็จแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิ ี ตลอดทัง้พระบรมราชานวุงศ์

ทกุพระองค์ จงทรงพระเกษมสาํราญ ปราศจากโรคาพยาธแิผ้วพาน

มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ชั่วนิรันดร์เทอญ ฯ
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ค�ำลำศีล ๘

        อิมำนิ มะยัง ภันเต อัฏฐะสีลำนิ ปจจักขำมะ

     ทุติยัมป อิมำนิ มะยัง ภันเต อัฏฐะสีลำนิ ปจจักขำมะ

    ตะติยัมป อิมำนิ มะยัง ภันเต อัฏฐะสีลำนิ ปจจักขำมะ ฯ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ขอบอกคืนลาศีลทั้ง ๘ ข้อเหล่านี้

ค�ำอำรำธนำพระปริตร

วิปตติปะฏิพำหำยะ     สัพพะสัมปตติสิทธิยำ

สัพพะ ทุกขะ วินำสำยะ   ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง

วิปตติปะฏิพำหำยะ     สัพพะสัมปตติสิทธิยำ

สัพพะ ภะยะ วินำสำยะ   ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง

วิปตติปะฏิพำหำยะ     สัพพะสัมปตติสิทธิยำ

สัพพะ โรคะ วินำสำยะ    ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง ฯ

ค�ำอำรำธนำธรรม

      พ๎รัห๎มำ จะ โลกำธิปะตี สะหัมปะติ

      กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยำจะถะ

      สันตีธะ สัตตำปปะระชักขะชำติกำ

      เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปมัง ปะชัง ฯ
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ค�ำถวำยข้ำวพระพุทธ

อิมัง สูปะพ๎ยัญชะนะสัมปนนัง สำลีนัง โภชะนัง

อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ
ข้าพเจ้า ขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี

พร้อมด้วยแกงกับและนํ้า อันประเสริฐนี้ แด่พระพุทธเจ้า ฯ

ค�ำลำข้ำวพระพุทธ

เสสัง มังคะลัง ยำจำมิ ฯ
ข้าพเจ้าขอคืนเศษอันเป็นมงคลนี้ ฯ

ค�ำถวำยสังฆทำนสำมัญ

อิมำนิ มะยัง ภันเต ภัตตำนิ สะปะริวำรำนิ ภิกขุสังฆัสสะ

โอโณชะยำมะ สำธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมำนิ ภัตตำนิ 

สะปะริวำรำนิ ปะฏิคคัณหำตุ อัมหำกัง ทีฆะรัตตัง หิตำยะ                  

สุขำยะ ฯ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจรญิ ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขอน้อมถวาย ซึง่ภตัตาหาร  

พร้อมทัง้ของอันเป็นบรวิารทัง้หลายเหล่านี ้ แก่พระภกิษสุงฆ์ ขอพระภกิษสุงฆ์           

จงรบัซึง่ภตัตาหาร พร้อมทัง้ของอนัเป็นบริวารทัง้หลายเหล่านี ้ ของข้าพเจ้า            

ทัง้หลาย เพือ่ประโยชน์และความสขุ แก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย ตลอดกาลนาน 

เทอญ ฯ
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ค�ำถวำยสังฆทำนอุทิศ

อิมำน ิมะยัง ภนัเต มะตะกะภตัตำนิ สะปะริวำรำน ิภิกขสุงัฆสัสะ 

โอโณชะยำมะ สำธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมำนิ มะตะกะภัตตำนิ                 

สะปะริวำรำนิ ปะฏิคคัณหำตุ อัมหำกัญเจวะ มำตำปตุอำทีนัญจะ 

ญำตะกำนัง กำละกะตำนัง ฑีฆะรัตตัง หิตำยะ สุขำยะ ฯ 
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร

เพื่อผู ้ล ่วงลับไปแล้ว พร้อมท้ังของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้

แก่พระภกิษสุงฆ์ ขอพระภกิษสุงฆ์ จงรบัซึง่ภัตตาหาร เพือ่ผูล่้วงลบัไปแล้ว 

พร้อมท้ังของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย                

เพือ่ประโยชน์และความสขุ แก่ข้าพเจ้าทัง้หลายด้วย และแก่ญาตทิัง้หลาย       

ผู้ล่วงลับไปแล้ว มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

ค�ำถวำยไตรจีวร

อิมำนิ มะยัง ภันเต ติจีวะรำนิ สะปะริวำรำนิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยำมะ สำธ ุโน ภนัเต ภกิขุสงัโฆ อมิำน ิตจิวีะรำน ิสะปะริวำรำนิ 
ปะฏิคคัณหำตุ อัมหำกัง ทีฆะรัตตัง หิตำยะ สุขำยะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าไตรจีวร 

กับทั้งบริวารท้ังหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับ

ผ ้าไตรจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข ้าพเจ ้าทั้งหลาย

เพือ่ประโยชน์และความสขุ แก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ
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ค�ำถวำยพระพุทธรูป

ยคัเฆ ภนัเต สังโฆ ปะฏชิำนำต ุมะยัง ภันเต อมิงั พทุธะปะฏิมงั   
พุทธะสำสะนิกำนัง พุทธำนุสสะติยำ อุปปำทะนัตถำยะ เจวะ                       
อะภิวำทะนัตถำยะ จะ สังฆัสสะ นิยยำเทมะ สำธุ โน ภันเต                    
อะยัง พุทธะปะฏิมำยะ ทำนัสสะ อำนิสังโส อัมหำกัญเจวะ                      
มำตำปตุอำทีนัญจะ ปยะชะนำนัง ทีฆะรัตตัง หิตำยะ สุขำยะ                 
สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงโปรดทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย 

ขอน้อมถวายพระพุทธปฏิมาน้ี แก่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่การเกิด               

พุทธานุสสติ และเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องกราบไหว้ ของพุทธศาสนิกชน 

ทั้งหลาย ขออานิสงส์แห่งการถวายพระพุทธปฏิมานี้ ของข้าพเจ้า

ทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย 

และแก่ปิยชนทัง้หลาย มมีารดาบดิาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

ค�ำถวำยเสนำสนะและอุปกรณ์ทุกชนิด

อมิำน ิมะยัง ภนัเต เสนำสะนำน ิสะปะรวิำรำน ิจำตทุทิสสัสะ 

ภิกขุสังฆัสสะ อำคะตำนำคะตัสสะ วะลัญชะนัตถำยะ อิมัส๎มิง 

อำวำเส นิยยำเทมะ สำธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมำนิ เสนำสะนำนิ 

สะปะริวำรำนิ ปะฏิคคัณหำตุ อัมหำกัญเจวะ มำตำปตุอำทีนัญจะ 

ปยะชะนำนัง ทีฆะรัตตัง หิตำยะ สุขำยะ ฯ
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ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย เสนาสนะ

พร้อมกับบริวารท้ังหลายเหล่าน้ีไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์แก่การ               

ใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ผู ้มาจากทิศทั้งสี่ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา             

ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเสนาสนะ พร้อมกับบริวารท้ังหลายเหล่านี้                     

ของข้าพเจ้าทัง้หลาย เพือ่ประโยชน์และความสขุ แก่ข้าพเจ้าทัง้หลายด้วย 

แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

ค�ำพินทุผ้ำ

อิมัง พินทุกัปปง กะโรมิ ฯ

ค�ำอธิษฐำนผ้ำ

  บำตร       อิมัง ปตตัง อะธิฏฐำมิ

  สังฆำฏิ       อิมัง สังฆำฏิง อะธิฏฐำมิ

  จีวร       อิมัง อุตตะรำสังคัง อะธิฏฐำมิ

  สบง        อิมัง อันตะระวำสะกัง อะธิฏฐำมิ

  ผ้ำอำบน�้ำฝน    อิมัง วัสสิกะสำฏิกัง อะธิฏฐำมิ ฯ 
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ค�ำเสียสละผ้ำ

จีวรเป็นนิสัคคียะ เพราะอยู่ปราศจากเขตล่วงราตรี

อิทัง เม ภันเต จีวะรัง* รัตติวิปปะวุตถัง

อัญญัต๎ระ ภิกขุสัมมะติยำ นิสสัคคิยัง

อิมำหัง อำยัส๎มะโต นิสสัชชำมิ ฯ

ค�ำคืนผ้ำ

อิมัง จีวะรัง อำยัส๎มะโต ทัมมิ ฯ

ค�ำวิกัปปผ้ำ

  ผืนเดียว ว่า อิมัง จีวะรัง ตุย๎หัง วิกัปเปมิ ฯ

  หลายผืน ว่า อิมำนิ จีวะรำนิ ตุย๎หัง วิกัปเปมิ ฯ

ค�ำถอนผ้ำ

    อิมัง จีวะรัง มัย๎หัง สันตะกัง ปะริภุญชะ วำ 

    วิสัชเชหิ วำ ยะถำปจจะยัง วำ กะโรหิ ฯ

(ถ้าผู้ถอนอ่อนกว่า ว่า)

   อิมัง จีวะรัง มัย๎หัง สันตะกัง ปะริภุญชะถะ วำ

   วิสัชเชถะ วำ ยะถำปจจะยัง วำ กะโรถะ ฯ

* ถ้า ๒ ผืนว่า ท๎วิจีวะรัง  ถ้า ๓ ผืนว่า ติจีวะรัง
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ค�ำอธิษฐำนเข้ำพรรษำ

อิมัส๎มิง อำวำเส อิมัง เตมำสัง วัสสัง อุเปมิ ฯ
(กล่าว ๓ หน)

ค�ำสัตตำหะ

สัตตำหะกะระณียัง กิจจัง เม อัตถิ, ตัส๎มำ มะยำ คันตัพพัง,

อิมัส๎มิง สัตตำหัพภันตะเร นิวัตติสสำมิ ฯ

ค�ำปวำรณำออกพรรษำ

     สังฆัมภันเต ปะวำเรมิ, ทิฏเฐนะ วำ, สุเตนะ วำ, 

ปะริสังกำยะ วำ, วะทันตุ มัง, อำยัส๎มันโต, อะนุกัมปง อุปำทำยะ, 

ปสสันโต ปะฏิกกะริสสำมิ ฯ

ทุติยัมป ภันเต สังฆัง ปะวำเรมิ, ทิฏเฐนะ วำ, สุเตนะ วำ,                

ปะริสังกำยะ วำ, วะทันตุ มัง, อำยัส๎มันโต, อะนุกัมปง อุปำทำยะ, 

ปสสันโต ปะฏิกกะริสสำมิ ฯ

ตะติยัมป ภันเต สังฆัง ปะวำเรมิ, ทิฏเฐนะ วำ, สุเตนะ วำ,              

ปะริสังกำยะ วำ, วะทันตุ มัง, อำยัส๎มันโต, อะนุกัมปง อุปำทำยะ, 

ปสสันโต ปะฏิกกะริสสำมิ ฯ 
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ค�ำขอขมำโทษ 

(ผู้ขอ)  เถเร ปะมำเทนะ, ท๎วำรัตตะเยนะ กะตัง, 

   สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต,

   (ผู้ขอหลายรูปเปลี่ยน ขะมะถะ เม เป็น ขะมะตุ โน)

(ผู้รับ)  อะหัง ขะมำมิ ตะยำป เม ขะมิตัพพัง

   (ผู้ขอมีหลายรูป เปลี่ยน ตะยำป เป็น ตุม๎เหหิป)

(ผู้ขอ)  ขะมำมิ ภันเต ฯ 

   (ผู้ขอหลายรูปเปลี่ยน ม ิเป็น มะ)

ค�ำลำสิกขำ

สิกขัง ปจจักขำมิ คิหีติ มัง ธำเรถะ ฯ

ข้าพเจ้าขอลาสิกขา ขอท่านทั้งหลายจงจําข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นคฤหัสถ์
(กล่าว ๓ หน)

วิธีแสดงอำบัติ

(พรรษาอ่อนว่า)  สัพพำ ตำ อำปตติโย อำโรเจมิ (ว่า ๓ หน)

      สัพพำ คะรุละหุกำ อำปตติโย อำโรเจมิ (ว่า ๓ หน)

      อะหัง ภันเต สัมพะหุลำ นำนำวัตถุกำโย อำปตติโย

      อำปชชิง ตำ ตุม๎หะ มูเล ปะฏิเทเสมิ

(พรรษาแก่ว่า)  ปสสะสิ อำวุโส ตำ อำปตติโย

(พรรษาอ่อนว่า)  อุกำสะ อำมะ ภันเต ปสสำมิ
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(พรรษาแก่ว่า)  อำยะติง อำวุโส สังวะเรยยำสิ

(พรรษาอ่อนว่า) สำธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสำมิ

  ทุติยัมป  สำธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสำมิ

   ตะติยัมป สำธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสำมิ

      นะ ปุเนวัง กะริสสำมิ     (สาธุ)

      นะ ปุเนวัง ภำสิสสำมิ     (สาธุ)

      นะ ปุเนวัง จินตะยิสสำมิ ฯ  (สาธุ)

(พรรษาแก่ว่า)   สัพพำ ตำ อำปตติโย อำโรเจมิ (ว่า ๓ หน)

      สัพพำ คะรุละหุกำ อำปตติโย อำโรเจมิ (ว่า ๓ หน)

      อะหัง อำวโุส สมัพะหุลำ นำนำวตัถุกำโย อำปตติโย

      อำปชชิง ตำ ตุย๎หะ มูเล ปะฏิเทเสมิ

(พรรษาอ่อนว่า)  อุกำสะ ปสสะถะ ภันเต ตำ อำปตติโย

(พรรษาแก่ว่า)   อำมะ อำวุโส ปสสำมิ 

(พรรษาอ่อนว่า)   อำยะติง ภันเต สังวะเรยยำถะ

(พรรษาแก่ว่า)   สำธุ สุฏุ อำวุโส สังวะริสสำมิ

  ทุติยัมป สำธุ สุฏุ อำวุโส สังวะริสสำมิ

   ตะติยัมป สำธุ สุฏุ อำวุโส สังวะริสสำมิ

      นะ ปุเนวัง กะริสสำมิ    (สาธุ)

      นะ ปุเนวัง ภำสิสสำมิ    (สาธุ)

      นะ ปุเนวัง จินตะยิสสำมิ ฯ  (สาธุ)
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กิจวัตร ๑๐ อย่ำง

   ๑.    ลงอุโบสถ

   ๒.    บิณฑบำตเลี้ยงชีพ 

   ๓.    สวดมนต์ไหว้พระ 

   ๔.    กวำดอำวำสวิหำรลำนพระเจดีย์

   ๕.    รักษำผ้ำครอง

    ๖.    อยู่ปริวำสกรรม

   ๗.    ปลงผม โกนหนวด ตัดเล็บ

   ๘.    ศึกษำสิกขำบทและปฏิบัติพระอำจำรย์

   ๙.    เทศนำบัติ (แสดงอำบัติ)

     ๑๐.   พิจำรณำปจจเวกขณะทั้ง ๔ เปนต้น ฯ
      กิจวตัร ๑๐ อย่างเหล่านี ้เป็นกจิใหญ่ควรทีภิ่กษจุะต้องศกึษา

  ให้ทราบความชัดเพื่อปฏิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน



คาํขอบรรพชา
อุปสมบท
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คําขอบรรพชาอุปสมบท
(แบบอุกาสะ)

 เมื่อกุลบุตรได้โกนผม หนวด เครา คิ้ว ตัดเล็บมือ-เท้า และนุ่งห่มชุดขาวเรียบร้อยแล้ว                    

ให้กระทําประทักษิณ คือ เดินเวียนขวารอบอุโบสถ ๓ รอบ ประนมมือถือดอกไม้ ธูป เทียน                                   

ในรอบที่ ๑ พึงระลึกถึงพระพุทธคุณ ในรอบท่ี ๒ พึงระลึกถึงพระธรรมคุณ ในรอบท่ี ๓ พึงระลึก                

ถึงพระสังฆคุณ ต้องเดินด้วยตนเอง ไม่ขึ้นคานหาม ไม่ขี่คอ ไม่ขี่ช้าง ไม่ขี่ม้า เพื่อแสดงความเคารพ                     

ต่อพระปฏิมา คือ พระประธานในพระอุโบสถ ซ่ึงเปรียบประดุจพระพุทธเจ้า ประทับอยู ่ใน                            

พระอุโบสถนั้น เมื่อกระทําประทักษิณครบ ๓ รอบแล้ว จุดธูปเทียนบูชาที่สีมาหน้าอุโบสถ                            

และกราบ ๓ หน แล้วยืนขึ้นกล่าวคําวันทาสีมา

(ค�ำวันทำสีมำ)

วันทำมิ อำรำเม พัทธะเสมำยัง โพธิรุกขัง เจติยัง

สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต ฯ

(นั่งคุกเข่าแล้ว กราบ ๓ หน)

 กุลบุตรเดินเข้าสู ่ภายในอุโบสถทําความเคารพพระประธาน ด้วยคําวันทาสีมาข้างต้น 

เสร็จแล้ว ให้นั่งท่ีท้ายอาสนะพระสงฆ์เพื่อรับผ้าไตรจากบิดามารดา หรือญาติผู้ใหญ่ท่านผู้มีศรัทธา 

เมื่อรับแล้วให้ประนมมือประคองผ้าไตรเดินเข่าเข้าสู่อาสนะกลางที่ประชุมสงฆ์ 

 ถวายเครื่องสักการะพระอุปัชฌาย์แล้วกราบ ๓ หน และยืนขึ้นเปล่งวาจาขอบรรพชา ว่า

 อุกำสะ วันทำมิ ภันเต, สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต, 

มะยำ กะตัง ปุญญัง สำมินำ อนุโมทิตัพพัง, สำมินำ กะตัง ปุญญัง 

มัยหัง ทำตัพพัง, สำธุ สำธุ อะนุโมทำมิ ฯ

 อุกำสะ กำรุญญัง กัต๎วำ, ปพพัชชัง เทถะ เม ภันเต ฯ
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 นั่งคุกเข่าลง แล้วประนมมือ ว่า

   อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยำจำมิ.

ทุติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยำจำมิ.

ตะติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยำจำมิ.

 สพัพะทุกขะ, นสิสะระณะนพิพำนะ, สจัฉกิะระณตัถำยะ, อมัิง 

กำสำวัง คะเหต๎วำ, ปพพำเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปง อุปำทำยะ ฯ

(ว่า ๓ หน)

 ถวายผ้าไตรให้พระอุปัชฌาย์ แล้วพึงกล่าวต่อไป ว่า

 สพัพะทุกขะ, นสิสะระณะนพิพำนะ, สจัฉิกะระณตัถำยะ, เอตงั 

กำสำวัง ทัต๎วำ, ปพพำเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปง อุปำทำยะ ฯ

(ว่า ๓ หน แล้วกราบ ๓ หน)

 นั่งพับเพียบลงและพนมมือ พระอุปัชฌาย์จะให้โอวาทและสอนตจปัญจกกรรมฐานไว้เป็น

อุบายสําหรับสงบระงับจิตใจ ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม ให้กุลบุตรว่าตาม

(ตจปญจกกัมมัฏฐำน)

  เกสำ  โลมำ  นะขำ  ทันตำ  ตะโจ  (อนุโลม)

  ตะโจ  ทันตำ  นะขำ  โลมำ  เกสำ  (ปฏิโลม)

 ครั้นแล้ว พระอุปัชฌาย์จะสวมอังสะและมอบผ้ากาสาวะ จากนั้นออกไปครองผ้าข้างนอก 

เมื่อเสร็จแล้ว ให้เข้ามาอยู่ท้ายพระสงฆ์ ถวายเครื่องสักการะแล้วกราบลง ๓ หน ยืนประนมมือ

เปล่งวาจากล่าวคําขอสรณะและศีล
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(ค�ำเปล่งวำจำขอสรณะและศีล)

 อุกำสะ วันทำมิ ภันเต, สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต, 

มะยำ กะตัง ปุญญัง สำมินำ อนุโมทิตัพพัง, สำมินำ กะตัง ปุญญัง 

มัยหัง ทำตัพพัง, สำธุ สำธุ อะนุโมทำมิ ฯ

 อุกำสะ กำรุญญัง กัต๎วำ, ติสะระเณนะ สะหะ, สีลำนิ เทถะ             

เม ภันเต ฯ

 นั่งคุกเข่าประนมมือว่า

   อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยำจำมิ.

ทุติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยำจำมิ.

  ตะติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยำจำมิ.

 กล่าวตามพระอาจารย์ผู้ให้ศีล ดังนี้

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำ สัมพุทธัสสะ ฯ

(ว่า ๓ หน)

 พระอาจารย์กล่าวว่า เอวัง วะเทหิ. หรือ ยะมะหัง วะทำมิ ตัง วะเทหิ.

 พึงรับว่า อำมะ ภันเต. แล้วกล่าวตามต่อไป ว่า

  พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ

  ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ

 สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ

ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ

ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ

ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ



๒๔๐  |  บทสวดสาธยายพระพุทธมนต์

ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ

ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ

ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ

 พระอาจารย์กล่าวว่า ติสะระณะคะมะณัง นิฏฐิตัง.

 พึงรับว่า อำมะ ภันเต แล้วรับศีล ๑๐ โดยกล่าวตามต่อไป ว่า

๑. ปำณำติปำตำ เวระมะณี, สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

๒. อะทินนำทำนำ เวระมะณี, สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

๓. อะพ๎รัห๎มะจะริยำ เวระมะณี, สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

๔. มุสำวำทำ เวระมะณี, สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

๕. สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ เวระมะณี, 

 สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

๖. วิกำละโภชนำ เวระมะณี, สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

๗. นัจจะคีตะวำทิตะวิสูกะทัสสะนำ เวระมะณี, 

 สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

๘. มำลำคันธะวิเลปะนะธำระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐำนำ

  เวระมะณี, สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

๙. อจุจำสะยะนะมะหำสะยะนำ เวระมะณ,ี 

 สกิขำปะทงั สะมำทยิำมิ

๑๐. ชำตะรูปะระชะตะปะฎิคคะหะณำ เวระมะณี, 

 สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ

อิมำนิ ทะสะ สิกขำปะทำนิ สะมำทิยำมิ

(ว่า ๓ หน แล้วกราบ ๓ หน)
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 ต่อจากนี้ ให้รับบาตรจาก บิิดามารดาหรือผู้มีศรัทธา แล้วเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ เพื่อถวาย

บาตรแด่พระอุปัชฌาย์ แล้วกราบ ๓ หน

 ยืนขึ้นแล้ว ประนมมือกล่าวคําขอนิสัย ว่าดังนี้

 อุกำสะ วันทำมิ ภันเต, สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต, 

มะยำ กะตัง ปุญญัง สำมินำ อนุโมทิตัพพัง, สำมินำ กะตัง ปุญญัง 

มัยหัง ทำตัพพัง, สำธุ สำธุ อะนุโมทำมิ ฯ

 อุกำสะ กำรุญญัง กัต๎วำ, นิสสะยัง เทถะ เม ภันเต ฯ

 นั่งคุกเข่าลงแล้ว ว่า

                อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยำจำมิ 

ทุติยัมป อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยำจำมิ 

ตะติยัมป อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยำจำมิ 

อุปชฌำโย เม ภันเต โหหิ ฯ

อุปชฌำโย เม ภันเต โหหิ ฯ 

อุปชฌำโย เม ภันเต โหหิ ฯ

 พระอุปัชฌาย์กล่าว ว่า    ผู้อุปสมบทพึงรับ ว่า

 ปะฏิรูปัง      สำธุ ภันเต

 โอปายิกัง     สำธุ ภันเต

 ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ   สำธุ ภันเต

 ผู้อุปสมบทพึงกล่าวต่อไป ว่า

อัชชะตัคเคทำนิ เถโร, มัย๎หัง ภำโร, อะหัมป เถรัสสะ ภำโร ฯ

(ว่า ๓ หน)
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 ต่อไปนี้ พระอุปัชฌาย์จะตั้งชี่อ (ฉายา) ให้อุปสัมปทาเปกข์ (ผู้อุปสมบท) เป็นภาษาบาลี 

และจะบอกชื่อของพระอุปัชฌาย์เป็นภาษาบาลี พึงรับว่า อำมะ ภันเต แล้วบอกบริขารต่อไป

พึงรับว่า อำมะ ภันเต ทุกครั้ง ดังนี้

 พระอุปัชฌาย์กล่าว ว่า    ผู้อุปสมบทพึงรับ ว่า

 ๑. อะยันเต ปัตโต    อำมะ ภันเต

 ๒. อะยัง สังฆาฏิ    อำมะ ภันเต

 ๓. อะยัง อุตตะราสังโค   อำมะ ภันเต

 ๔. อะยัง อันตะระวาสะโก   อำมะ ภันเต

 เสร็จแล้วพระอุปัชฌาย์จะเอาบาตรคล้องตัวผู้อุปสมบท และพึงบอกให้ออกไปข้างนอก

ด้วยคําว่า คัจฉะ อะมุม๎หิ โอกำเส ติฏฐำหิ.

 ผู ้อุปสมบทพึงเดินเข่าถอยหลัง พอพ้นเขตพระสงฆ์แล้วให้ลุกขึ้นเดินพร้อมประนมมือ

ไปยืนที่ผนังอุโบสถ โดยไม่เหยียบอาสนะสองผืนที่ปูลาดไว้ ยืนหันหน้าเข้าหาพระประธาน

 ครั้นแล้วพระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์ทั้งสองจะสวดสมมติตน แล้วออกไป

ถามอันตรายิกธรรมกับผู้อุปสมบทด้วยภาษาบาลี เมื่อท่านถามพึงตอบดังนี้

(ค�ำสวดถำมอันตรำยิกธรรม)

 พระอาจารย์ถาม ว่า    ผู้อุปสมบทตอบ ว่า

 ๑. กุฎฐัง     นัตถิ ภันเต

 ๒. คัณโฑ     นัตถิ ภันเต

 ๓. กิลาโส     นัตถิ ภันเต

 ๔. โสโส     นัตถิ ภันเต

 ๕. อะปะมาโร    นัตถิ ภันเต
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 ๖. มะนุสโสสิ*    อำมะ ภันเต

 ๗. ปุริโสสิ*     อำมะ ภันเต

 ๘. ภุชิสโสสิ*    อำมะ ภันเต

 ๙. อะนะโณสิ*    อำมะ ภันเต 

 ๑๐. นะสิ ราชะภะโฎ   อำมะ ภันเต

 ๑๑. อะนุญญาโตสิ มาตาปิตูหิ  อำมะ ภันเต

 ๑๒. ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ  อำมะ ภันเต

 ๑๓. ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง อำมะ ภันเต

 ๑๔. กินนาโมสิ    อะหัง ภันเต.........** นำมะ

 ๑๕. โก นามะ เต อุปัชฌาโย  อุปชฌำโย เม ภันเต

       อำยสัม๎ำ.………....*** นำมะ

* อ่าน สิิ๊ ลงท้ายด้วยเสียงสูง เช่น มนุสโสสิ๊ เป็นต้น

** ฉายา (ชื่อทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลี) ของผู้อุปสมบทซึ่งพระอุปัชฌาย์ได้ตั้งไว้ให้แล้ว

*** ฉายาของพระอุปัชฌาย์ 
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 เมื่อพระอาจารย์ท้ังสองถามจบแล้ว ให้ผู้อุปสมบทยืนประนมมือรอไว้ พระอาจารย์จะกลับ

เข้าไปสวดต่อในท่ามกลางหมู่สงฆ์ เมื่อพระอาจารย์สวดเสร็จให้ประนมมือเดินเข้าไปนั่ง ท้ายอาสนะ

ตรงกลางระหว่างพระสงฆ์คู่สุดท้าย แล้วกราบลง ๓ หน เปล่งวาจาขออุปสมบทว่า

(ค�ำเปล่งวำจำขออุปสมบท)

  สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยำจำมิ,

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปง อุปำทำยะ,

ทุติยัมป ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยำจำมิ,

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปง อุปำทำยะ,

 ตะติยัมป ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยำจำมิ,

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปง อุปำทำยะ ฯ

(กราบ ๓ หน)

 จากนั้น เดินเข่าเข้าไปใกล้พระอุปัชฌาย์ โดยนั่งคุกเข่าประนมมือไว้ พระอาจารย์ท้ังสอง

จะสมมติตนถามอันตรายิกธรรม พระอาจารย์ท่านจะถาม ให้ผู้อุปสมบทพึงกล่าวตามนัยที่ผ่านมา

แล้วท่านทั้งสองจะสวดญัตติิจตุตถกรรมวาจาไปจนครบ 

 เมื่อจบแล้ว เอาบาตรที่คล้องตัวออก วางไว้ด้านซ้ายมือ แล้วกราบลง ๓ หน จากนั้น                

นั่งพับเพียบประนมมือฟังอนุศาสน์ เมื่อท่านบอกอนุศาสน์จบ ให้รับว่า อำมะ ภันเต

 กรวดนํ้ารับพร และเสร็จพิธีบรรพชาอุปสมบท
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ประโยชน์ของกำรสวดมนต์

 ๑. ไล่ควำมขี้เกียจ 

  ขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ เซื่องซึม ง่วงนอน เกียจคร้าน

  จะหมดไป เกิดความแช่มชื่น กระฉับกระเฉงขึ้น

 ๒. ตัดควำมเห็นแก่ตัว 

  เพราะขณะนั้นอารมณ์ของเราไปหน่วงอยู่ที่การสวดมนต์ 

  ไม่ได้คิดถึงตัวเอง ความโลภ โกรธ หลง จึงมิได้กลํ้ากราย 

  เข้าสู่วาระจิต

 ๓. ได้ปญญำ 

  การสวดมนต์โดยรู้คําแปล รู้ความหมาย ย่อมทําให้ 

  ผู้สวดได้ปัญญาความรู้ แทนที่จะสวดแจ้ว ๆ 

  เหมือนนกแก้วนกขุนทอง โดยไม่รู้อะไรเลย

  เป็นเหตุให้ถูกค่อนว่า ทําอะไรโง่ ๆ

 ๔. จิตเปนสมำธิ

  เพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสํารวมใจแน่วแน่ มิฉะนั้น 

  จะสวดผิด ได้หน้าลืมหลัง เมื่อจิตเป็นสมาธิ 

  ความสงบเยือกเย็นในจิต จะเกิดขึ้น

 ๕. ได้เฝำพระพุทธเจ้ำ

  ขณะนั้นผู้สวดมีกาย วาจาปกติ (มีศีล) มีใจแน่วแน่ (มีสมาธิ)

   มีความรู้สึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า (มีปัญญา) 

  เท่ากับได้เฝาพระพุทธองค์ด้วยการปฏิบัติบูชา 

  ครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง
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