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	 ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต	ความสะอาด	สว่าง	สงบแห่งจิตใจและบุญกุศลต่างๆ	ย่อมเกิดขึ้น

แก่ผู้ที่ไหว้พระสวดมนต์เป็นประจ�า	 เพราะว่าการไหว้พระสวดมนต์เป็นการแสดงความนอบน้อม 

ต่อพระรัตนตรัยโดยการเปล่งวาจาสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยและเป็นการสาธยายพระธรรม 

ค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสูตรต่างๆ	 ที่พระเถราจารย์ได้รจนาไว้อย่าง

ไพเราะเพราะพริ้ง	 การไหว้พระสวดมนต์เป็นการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์และเป็นเครื่องป้องกันภัย

ทั้งหลายทั้งปวง	 ผู้ไหว้พระสวดมนต์เมื่อประสบภัยอันตรายทั้งหลายย่อมแคล้วคลาดจากภัยเหล่า

นัน้	อกีทัง้ยงัเป็นทีรั่กของเทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย	นอกจากนีก้ารไหว้พระสวดมนต์ยงัเป็นกจิวตัร

และเป็นแบบอย่างทีไ่ด้ประพฤตปิฏบิตัสิบืต่อกนัมาจากอดีตจนถงึปัจจบุนั	ดงันัน้	จงึเป็นหน้าท่ีของ

พุทธศาสนิกชน	พระภิกษุ-สามเณร	อุบาสก	อุบาสิกา	ควรประพฤติปฏิบัติด�ารงค์ไว้สืบไป

		 หนังสือท�าวัตรสวดมนต์เล่มนี้	 ได้รวบรวมบทสวดมนต์ไหว้พระเช้า-เย็น	 พร้อมท้ังค�าแปล 

และได้รวบรวมพระสูตรที่มีความส�าคัญพร้อมทั้งค�าถวายทานต่างๆ	 มาจัดพิมพ์เพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้พุทธศาสนิกชน	พระภิกษุ-สามเณร	 อุบาสก	 อุบาสิกา	 ใช้เป็นแบบอย่างในการไหว้พระ
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ทําวัตรเช้า 

คําบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ.

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ.

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้ 

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ.

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสังฆเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

 พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ส้ินเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดย

พระองค์เอง, ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.

 พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว, ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.

 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว, ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

ปุพพะภาคะนะมะการะ

 (นํา)  หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.
 เชิญเถิด เราทั้งหลายทําความนอบน้อมอันเป็นส่วนเบื้องต้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด

 (รับ)  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบได้ 

โดยพระองค์เอง 
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พุทธาภิถุติ

 (นํา) หันทะ มะยัง พุทธาภิถตุิง กะโรมะ เส. 
        เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความชมเชยเฉพาะพระพุทธเจ้าเถิด

 (รับ) โย โส ตะถาคะโต,    พระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใด

อะระหัง,       เป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ,      เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน,     เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

สุคะโต,       เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

โลกะวิทู,      เป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลก

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,   เป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า

สัตถา เทวะมะนุสสานัง,     เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทโธ,       เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม 

ภะคะวา.      เป็นผู้มีความจําเริญ จําแนกธรรม สั่งสอนสัตว์ 

โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง     พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด 

สะมาระกัง สะพร๎ัหม๎กัง,     ได้ทรงทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว

สัสสะมะณะพร๎าหม๎ณิง ปะชัง    สอนโลกนี้กับทั้งเทวดา มาร พรหม และหมู่สัตว์

สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา  พร้อมทั้งสมณพราหมณ์, พร้อมทั้งเทวดา

สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ.     และมนุษย์ให้รู้ตาม  

โย ธัมมัง เทเสสิ.     พระผูม้พีระภาคเจา้พระองคใ์ด ทรงแสดงธรรมแลว้

อาทิกล๎ัยาณัง,      ไพเราะในเบื้องต้น

มัชเฌกล๎ัยาณัง,      ไพเราะในท่ามกลาง

ปะริโยสานะกล๎ัยาณัง,     ไพเราะในที่สุด

สาตถัง สะพยัญชะนัง,     ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือหลักแห่งการ 

เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง   ปฏิบัติอันประเสริฐ, พร้อมทั้งอรรถะและ 

พร๎ัหม๎จะริยัง ปะกาเสสิ.     พยัญชนะ, บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง
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ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ.  ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า 

       พระองค์นั้น 

ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ.   ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

       ด้วยเศียรเกล้า    

(กราบระลึกถึงพระพุทธคุณ)

ธัมมาภิถุติ

 (นํา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส. 
        เชิญเถิด เราทั้งหลายทําความชมเชยเฉพาะพระธรรมเถิด

 (รับ) โย โส ส๎วากขาโต   พระธรรมนั้นใด อันพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ภะคะวะตา ธัมโม,     ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก,      เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นไดด้้วยตนเอง 

อะกาลิโก,      เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดกาล 

เอหิปัสสิโก,      เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด

โอปะนะยิโก,      เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว 

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ,    อันวิญญูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตัว

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ.    ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น

ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ.   ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเศียรเกล้า 

(กราบระลึกถึงพระธรรมคุณ)

สังฆาภิถุติ

 (นํา) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.  
        เชิญเถิด เราทั้งหลายทําความชมเชยเฉพาะสงฆ์เถิด

 (รับ) โย โส สุปะฏิปันโน    พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใด 

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,    เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
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อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต     พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

สาวะกะสังโฆ,     เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต    พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้

สาวะกะสังโฆ,     ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต    พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

สาวะกะสังโฆ,     เป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งแล้ว

ยะทิทัง,       ได้แก่ บุคคลเหล่านี้ คือ

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา,  คู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับบุรุษได้ 8 บุรุษ

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,   นั่นแหละ เป็นพระสงฆ์สาวกของ    

       พระผู้มีพระภาคเจ้า

อาหุเนยโย,      เป็นผู้ควรแก่สักการะที่บุคคลนํามาบูชา

ปาหุเนยโย,       เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ 

ทักขิเนยโย,       เป็นผู้ควรทําทักษิณาทาน

อัญชะลีกะระณีโย,     เป็นผู้อันบุคคลควรทําอัญชลี 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ,  เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ,    ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้น

ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.   ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเศียรเกล้า

(กราบระลึกถึงพระสังฆคุณ) 

ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา 

 (นํา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโยเจวะ สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐั
ญจะ ภะณามะ เส.   

 เชญิเถดิ เราทัง้หลายกล่าวคาถาพรรณาพระรตันตรยัและบาลทีีก่าํหนดวตัถเุครือ่งแสดงความ

สังเวชเถิด.

(รับ) พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว,  พระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว, มีพระกรุณา

       ดุจดังห้วงมหรรณพ 
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โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน,  มีตาคือญาณอันประเสริฐ, บริสุทธิ์ล่วงส่วนสุด

       พระองค์ใด 

โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,   เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลก 

วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะตัง,  ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยเอื้อเฟื้อ 

ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน,  พระธรรมของพระศาสดานั้น รุ่งเรืองราวกะ  

       ประทีป

โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก,  ต่างโดยประเภท คือมรรคผลและนิพพานใดเล่า

โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน,  เป็นธรรมเครื่องข้ามขึ้นจากโลกและธรรมใด  

       ที่แสดงเนื้อความแห่งโลกุตตระธรรม, แห่งธรรม 

       เครื่องข้ามขึ้นจากโลกนั้น

วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,   ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยเอื้อเฟื้อ

สังโฆ สุเขตตาภะยะติเขตตะสัญญิโต,   พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันด ี

       ทั้งหลาย 

โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก,   เป็นผู้เห็นพระนิพพาน ตรัสรู้ตามพระสุคตใดเล่า 

โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส,    เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลอันสละเสียแล้ว,  

       เป็นพระอริยเจ้า เป็นผู้มีปัญญาดี 

วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,   ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยเอื้อเฟื้อ

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง,   บุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสาม 

วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง,   คือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว

ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา,  ได้กระทําแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี ้

มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.  ขออุปัททวะทั้งหลาย จงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย   

       ด้วยอํานาจแห่งความสําเร็จอันเกิดจากบุญนั้น

สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน    พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแลว้ในโลกนี้

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.    เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
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ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก,   อนึ่ง พระธรรมที่ทรงแสดง เป็นธรรมเครื่อง   

       ออกจากทุกข์

อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก,    เป็นเครื่องสงบกิเลส เป็นไปเพื่อปรินิพพาน  

สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต,   เป็นธรรมทีเ่ป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นธรรม  

       ที่พระสุคตทรงให้รู้ทั่วแล้ว

มะยันตัง ธัมมัง สตุว๎า เอวัง ชานามะ,   พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงได้รู้อย่างนี้ว่า

ชาติปิ ทุกขา,      แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์

ชะราปิ ทุกขา,      แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์

มะระณัมปิ ทุกขัง,      แม้ความตายก็เป็นทุกข์

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ  แม้ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความไม่สบายกาย

ทุกขา,      ความไม่สบายใจ, ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์

อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข,   ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์

ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข,    ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ  

       ก็เป็นทุกข์

ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง,   มีความปราถนาสิ่งใด, ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา,  ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง 5 เป็นตัวทุกข์

เสยยะถีทัง,       ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

รูปูปาทานักขันโธ,      ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือ รูป

เวทะนูปาทานักขันโธ,     ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือ เวทนา

สัญญูปาทานักขันโธ,     ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือ สัญญา

สังขารูปาทานักขันโธ,     ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือ สังขาร

วิญญาณูปาทานักขันโธ,     ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือ วิญญาณ

เยสัง ปะริญญายะ,      เพื่อให้สาวกกําหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เอง 

ธะระมาโน โส ภะคะวา,    พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่

เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ.   ย่อมทรงแนะนําสาวกทั้งหลายเช่นนี้

       เป็นส่วนมาก
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เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต   อนึ่ง, คําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

สาวะเกส ุอะนุสาสะนี พะหุลา ปะวัตตะติ.  ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลาย ส่วนมาก 

       มีส่วนคือการจําแนกอย่างนี้ว่า 

  รูปัง อะนิจจัง,    รูปไม่เที่ยง

  เวทะนา อะนิจจา,    เวทนาไม่เที่ยง

  สัญญา อะนิจจา,    สัญญาไม่เที่ยง

  สังขารา อะนิจจา,    สังขารไม่เที่ยง

  วิญญาณัง อะนิจจัง,   วิญญาณไม่เที่ยง

  รูปัง อะนัตตา,    รูปไม่ใช่ตัวตน

  เวทนา อะนัตตา,    เวทนาไม่ใช่ตัวตน

  สัญญา อะนัตตา,    สัญญาไม่ใช่ตัวตน

  สังขารา อะนัตตา    สังขารไม่ใช่ตัวตน

  วิญญาณัง อะนัตตา,   วิญญาณไม่ใช่ตัวตน

  สัพเพ สังขารา อะนิจจา,  สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

  สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ.   ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน ดังนี้

เต มะยัง (ญ.ว่า ตา มะยัง)    พวกเราทั้งหลายนั้น

โอติณณามะหะ ชาติยา,     เป็นผู้ถูกครอบงําแล้ว โดยชาติ,

ชะรามะระเณนะ,      โดยความแก่และความตาย,

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ   โดยความโศกความรํ่าไรรําพัน, 

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ.    ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ,    

       ความคับแค้นใจทั้งหลาย

ทุกโขติณณา,      เป็นผู้ถูกความทุกข์หยั่งลงแล้ว

ทุกขะปะเรตา,      เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้า

อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ    ทําไฉน, การทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ 

ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ. จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลาย ได้ดังนี้
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(พระภิกษุ-สามเสณรสวด ดังนี)้ 

จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง   เราทั้งหลาย, อุทิศเฉพาะพระผู้มีภาคเจ้า, 

อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง,  ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

       แม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้น

สัทธาอะคารัสมา อะนะคาริยัง ปัพพะชิตา.  เป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือน ไม่เกี่ยวข้อง   

       ด้วยเรือนแล้ว

ตัส๎มิง ภะคะวะติ พร๎ัหม๎จะริยัง จะรามะ, ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ ในพระผู้มพีระภาคเจ้า

       พระองค์นั้น

ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา*  ถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรม เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต 

       ของภิกษุทั้งหลาย

ตัง โน พร๎ัหม๎จะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ  ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้น

ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ. จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกข์

       ทั้งสิ้นนี้เทอญ.

 * (สามเณรพึงสวดคําว่า สามะเณราณัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา)

(สําหรับอุบาสก-อุบาสิกา)

จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง   เราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า

สะระณัง คะตา,      ว่าเป็นสรณะ แม้พระองค์จะปรินิพพานนานแล้ว

ธัมมัญจะ สังฆัญจะ,     ขอเข้าถึงพระธรรมและพระสงฆ์

ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ   ผู้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค์, 

ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ     ตามสติและกําลัง, 

อะนุปะฏิปัชชามะ,      ผู้มีความนอบน้อมอันกระทําแล้ว 

สา สา โน ปะฏิปัตติ, อิมัสสะ เกวะลัสสะ ขอการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นอยู่ของพวกข้าพเจ้า

ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ. ทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกข ์ 

       ทั้งสิ้นนี้ เทอญ
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ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
 (นํา)  หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.    

 เชิญเถิด เราทั้งหลายมาสวดพระบาลคีือการพิจารณาปัจจัย 4 ในขณะทีก่ําลังใช้สอยและ

กําลังบริโภคกันเถิด 

 (รับ) ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง  เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว 

ปะฏิเสวามิ,      นุ่งห่มจีวร, 

ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ,  เพียงเพื่อบําบัดความหนาว 

อุณห๎ัสสะ ปฏิฆาตายะ,    เพื่อบําบัดความร้อน 

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริง   เพื่อบําบัดสัมผัส อันเกิดจากเหลือบยุง

สะปะสัมผัสสานัง ปฏิฆาตายะ,   ลมแดด, และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย 

ยาวะเทวะ หิริโกปินะปฏิจฉาทะนัตถัง.  เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอาย

 ปฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง   เราย่อมพิจารณาโดยแยบคาย

ปะฏิเสวามิ.       แล้วฉันบิณฑบาต

เนวะ ทะวายะ,     ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน 

นะ มะทายะ,     ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามัน 

นะ มัณฑะนายะ,     ไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับ 

นะ วิภูสะนายะ,     ไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่ง 

ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา  แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ไดแ้ห่งกายนี้

ยาปะนายะ,       เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ

วิหิงสุปะระติยา,      เพื่อระงับความลําบากทางกาย 

พร๎ัหม๎จะรยิานุคคะหายะ,    เพื่ออนุเคราะห์การประพฤติพรหมจรรย์ 

อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ,   ด้วยการทาํอย่างนี ้เราย่อมระงบัเสยีได้ซึง่ทกุขเวทนา

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ.  เก่าคอืความหวิ,และไม่ทาํทกุขเวทนาใหม่ให้เกิดขึน้ 

ยาตร๎า จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา อนึ่ง, ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย,

จะ ผาสุวิหาโร จาติ.     ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดย 

       ผาสุกด้วย จักมีแก่เรา ดังนี้
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 ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง   เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอย 

ปะฏิเสวามิ.      เสนาสนะ.

ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ,   เพียงเพื่อบําบัดความหนาว

อณุห๎ัสสะ ปะฏิฆาตายะ,     เพื่อบําบัดความร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะ-   เพื่อบําบัดสัมผัส, อันเกิดจากเหลือบยุง

สัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,    ลมแดด, และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง   เพียงเพื่อบรรเทาอันตราย อันจะพึงมจีากดินฟ้า

ปะฏิสัลลานารามัตถัง.     อากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีในที่หลีกเร้น

 ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะ  เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว

เภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ.   บริโภคเภสัชบริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้

ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง  เพียงเพื่อบําบัดทุกข์เวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้ว  

เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ,    มีอาพาธต่าง ๆ เป็นมูล

อพัย๎าปัชฌะปะระมะตายาติ.   เพือ่ความเป็นผูไ้ม่มโีรคเบยีดเบยีนเป็นอย่างยิง่ ดงันี้

พร๎ัหมว๎ิหาระผะระณาปาฐะ

 (นํา) หันทะมะยัง พร๎ัหมว๎ิหาระผะระณัง กะโรมะ เส.
 (รับ) สัพเพ สัตตา     สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

อะเวรา โหนตุ      จงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิด

อพัย๎าปัชฌา โหนตุ     จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิด

อะนีฆา โหนตุ      จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิด

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ    จงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถิด

 สัพเพ สัตตา     สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง 

ทุกขา ปะมุจจันตุ      จงพ้นจากทุกข์เถิด

 สัพเพ สัตตา      สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

มา ลัทธะสัมปัตติโต วิคัจฉันตุ    จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันได้แล้วเถิด

 สัพเพ สัตตา     สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
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กัมมัสสะกา,      เป็นผู้มีกรรมเป็นของ ๆ ตน

กัมมะทายาทา,      เป็นผู้รับผลของกรรม

กัมมะโยนี,       เป็นผู้มีกรรมเป็นกําเนิด

กัมมะพันธู,       เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์

กัมมะปะฏิสะระณา,     เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ยัง กัมมัง กะริสสันติ,     จักทํากรรมอันใดไว้

กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา,   ดี หรือ ชั่ว

ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ.   จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

คํากรวดนํ้าอิมินา

  อิมินา ปุญญะกัมเมนะ   อุปัชฌายา คุณุตตะรา

 อาจะริยู ปะการา จะ    มาตาปิตา จะ ญาตะกา

 สุริโย จันทิมา ราชา    คุณะวันตา นะราปิ จะ

 พร๎ัหม๎มารา จะ อินทา จะ   โลกะปาลา จะ เทวะตา

 ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ   มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

 สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ    ปุญญานิ ปะกะตานิ เม 

 สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ   ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

 อิมินา ปุญญะกัมเมนะ    อิมินา อุททิเสนะ จะ

 ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ   ตัณหุปาทานะ เฉทะนัง

 เย สันตาเน หินา ธัมมา   ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

 นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ   ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว 

 อุชุจิตตัง สะติปัญญา    สัลเลโข วิริยัมหินา

 มารา ละภันตุ โนกาสัง    กาตุญจะ วิริเยสุ เม 

 พุทธาทิปะวะโร นาโถ    ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม 

 นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ    สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง 

 เตโสตตะมานุภาเวนะ   มาโรกาสัง ละภันตุ มา. 
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คําแผ่เมตตา
   สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ, อะเวรา สุขะชีวิโน. 

 ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ดํารงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด

   กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง, สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต. 

 ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญด้วยกาย วาจา 

ใจ แล้วนั้นเทอญ 

คําบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)
    พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง  ปูเชมิ.

  ทุติยัมปิ  พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง  ปูเชมิ.

  ตะติยัมปิ  พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง  ปูเชมิ. 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, มะหาเตโช เจวะ, มะหาปัญโญ จะ, มะหาโภโค จะ, มะหายะโส 

จะ, ภะวันตุ เม, นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ.

คําอธิษฐานก่อนนั่งสมาธ ิ
  ข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนา  บูชาพระรัตนตรัยอุดม

  สั่งสมทศบารมีธรรม    บําเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่

  บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยกาล    สังหารนิวรณ์ห้าให้เหือดหาย

  สืบสายวิตกวิจารปิติ    สิริรวมสุขเอกัคคตา

  ต่อมาให้ถึงฌานสี่     พร้อมด้วยวสีทั้งห้า

  เดินมรรคาพระอริยสมังคี    ล้างธุลีกิเลสให้เสื่อมสูญ

  ตัดมูลอาสวะอนุสัย     ห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวง

  ล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่    ขอคุณพระรัตนตรัย

  คุณไท้อธิราชเทวา     คุณบิดามารดาครูอาจารย์

  คุณความดีทุกประการ    จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า

  บรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหาย   ทําลายมารห้าให้พินาศ

  ปราศจากภยันตรายนิรันดร์   เกษมสันต์ประสบสิ่งเสมอใจ

  สมดังความมุ่งหมาย    ณ กาลบัดนี้ เทอญ
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ทําวัตรเย็น

คําบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ.

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ.

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้ 

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ.

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสังฆเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

 พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ส้ินเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดย

พระองค์เอง, ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ) 

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.

 พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว, ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)  

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.

 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว, ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ) 

ปุพพะภาคะนะมะการะ

 (นํา)  หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.
 เชิญเถิด เราทั้งหลายทําความนอบน้อมอันเป็นส่วนเบื้องต้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด

 (รับ)  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบได้ 

โดยพระองค์เอง 
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พุทธานุสสะติ

 (นํา)  หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.      

         เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเถิด

 (รับ)  ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง  ก็กิตติศัพท์อันงาม ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต, ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า

อิติปิ โส ภะคะวา,     เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

อะระหัง,      เป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ,      เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน,    เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

สุคะโต,      เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

โลกะวิทู,       เป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลก

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,   เป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า

สัตถา เทวะมะนุสสานัง,    เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทโธ,       เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม

ภะคะวาติ.       เป็นผู้มีความจําเริญจําแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้

พุทธาภิคีติ 

 (นํา)  หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส.                

         เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความขับคาถา พรรณนาเฉพาะพระพุทธเจ้าเถิด

 (รับ)  พุทธะวาระหันตะวะระตาทิ- พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ  

คุณาภิยุตโต,      มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณ เป็นต้น

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต, มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณ   

       และพระกรุณาอันบริสุทธิ์

โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร,  พระองค์ใด ทรงกระทําชนที่ดีให้เบิกบาน   

       ดุจอาทิตย์ทําบัวให้บาน
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วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง, ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์, ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้น  

       ด้วยเศียรเกล้า

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง  สะระณัง  พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นที่พึ่งอันเกษม

เขมะมุตตะมัง,     สูงสุด ของสัตว์ทั้งหลาย

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ  ตัง  ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น, 

สิเรนะหัง,      อนัเปน็ทีต้ั่งแหง่ความระลกึองคท์ีห่นึง่ดว้ยเศยีรเกลา้

พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโส (ญ.ทาสี) วะ,   ข้าพเจ้าเป็นทาส (ทาส)ี ของพระพุทธเจ้า, 

พุทโธ เม สามิกิสสะโร,    พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า,  

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ    พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกําจัดทุกข์,

วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,    และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้ แด่พระพุทธเจ้า

วันทันโตหัง (ญ.วันทันตีหัง) จะริสสามิ    ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม,

พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง,    ซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,    ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี,

พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,    พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     ด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้,

วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน,    ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (ญ. มานายะ)  ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า,

ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,    ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ 

สัพเพปิ อันตะรายา เม     อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า,

มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.    ด้วยเดชแห่งบุญนั้น 

(หมอบกราบพร้อมกล่าวว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,  ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี

พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,  กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทําแล้วใน 

       พระพุทธเจ้า
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พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,  ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ.   เพื่อการสํารวมระวังในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป

ธัมมานุสสะติ

 (นํา)  หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยงั กะโรมะ เส.     
         เชิญเถิด เราทั้งหลายทําความตามระลึกถึงพระธรรมเถิด

 (รับ)  ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรมเปน็สิง่ทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าไดต้รสัไวด้แีลว้

  สันทิฏฐิโก,    เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง

  อะกาลิโก,    เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดกาล

  เอหิปัสสิโก,    เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด

  โอปะนะยิโก,    เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว

  ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. อันวิญญูชนทั้งหลายพึงรู้ได้้เฉพาะตน ดังนี้

ธัมมาภิคีติ

 (นํา)  หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส.        

         เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความขับคาถา พรรณนาเฉพาะพระธรรมเถิด

 (รับ) ส๎วากขาตะตาทคิุณะโยคะ-  พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เพราะประกอบ 

วะเสนะ เสยโย,     ด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้  

       ดีแล้ว เป็นต้น

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท,  เปน็ธรรมอันจาํแนก เปน็มรรคผล ปรยิตัแิละนพิพาน

ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี,  เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลก 

       ที่ช่ัว

วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง, ขา้พเจา้ไหวพ้ระธรรมอนัประเสรฐินัน้, อนัเปน็เครือ่ง

       ขจัดเสียซึ่งความมืด
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ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง     พระธรรมใดเป็นที่พึ่งอันเกษมสูงสุด

สะระณัง เขมะมุตตะมัง,    ของสัตว์ทั้งหลาย

ทุติยานุสสะติฏฐานัง     ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น อันเป็นที่ตั้งแห่ง

วันทามิ ตัง สิเรนะหัง,    ความระลึกองค์ที่สอง ด้วยเศียรเกล้า

ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโส (ญ.ทาส)ี วะ   ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม, 

ธัมโม เม สามิกิสสะโร,    พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ    พระธรรมเป็นเครื่องกําจัดทุกข์, 

วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,    และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรม

วันทันโตหัง (ญ.วันทันตีหัง) จะริสสามิ    ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม 

ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง,    ซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี 

ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,    พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    ด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ 

วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน,    ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (ญ. มานายะ)  ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม 

ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,    ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

สัพเพปิ อันตะรายา เม     อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า, 

มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.    ด้วยเดชแห่งบุญนั้น 

(หมอบกราบพร้อมกล่าวว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,    ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี

ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,  กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทําแล้วใน  

       พระธรรม

ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,  ขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม.   เพื่อการสํารวมระวังในพระธรรมในกาลต่อไป
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สังฆานุสสะติ

 (นํา)  หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.     

         เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความตามระลึกถึง พระสงฆ์เถิด

 (รับ)  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต   พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

สาวะกะสังโฆ,     เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า    

       ปฏิบัติตรงแล้ว

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า    

       ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า    

       ปฏิบัติชอบยิ่งแล้ว

ยะทิทัง,      ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ  

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,   คู่แห่งบุรุษ 4 คู่, นับบุรุษได้ 8 บุรุษ

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,    นัน่แหละเปน็พระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาคเจา้

อาหุเนยโย,      เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานํามาบูชา

ปาหุเนยโย,      เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ

ทักขิเณยโย,      เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน

อัญชะลีกะระณีโย,     เป็นผู้อันบุคคลควรทําอัญชลี

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.  เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้

สังฆาภิคีติ

 (นํา)  หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส.         

  เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความขับคาถาพรรณนาเฉพาะพระสงฆ์เถิด

 (รับ) สัทธัมมะโช    พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม

สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต,    ประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดี เป็นต้น

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ, เปน็หมูแ่หง่พระอรยิบคุคลอนัประเสริฐแปดจาํพวก
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สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,  มีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีล เป็นต้น อันบวร

วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง, ข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าทั้งหลาย,   

       ผู้บริสุทธิ์ดีแล้วเหล่านั้น

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง     พระสงฆ์หมู่ใดเป็นที่พึ่งอันเกษมสูงสุด

สะระณัง เขมะมุตตะมัง,    ของสัตว์ทั้งหลาย

ตะติยานุสสะติฏฐานัง     ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น, อันเป็นที่ตั้ง

วันทามิ ตัง สิเรนะหัง,    แห่งความระลึกองค์ที่สาม ด้วยเศียรเกล้า

สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโส (ญ.ทาสี) วะ   ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์, พระสงฆ์

สังโฆ เม สามิกิสสะโร,    เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ    พระสงฆ์เป็นเครื่องกําจัดทุกข์, และทรงไว ้

วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,    ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์

วันทันโตหัง (ญ.วันทันตีหัง) จะริสสามิ  ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม

สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง,    ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี 

สังโฆ เม สะระณัง วะรัง,    พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     ด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้

วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน,    ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (ญ. มานายะ)  ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ ์  

ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,    ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี ้ 

สัพเพปิ อันตะรายา เม     อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า 

มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.     ด้วยเดชแห่งบุญนั้น 

(หมอบกราบพร้อมกล่าวว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,    ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจกด็ี

สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,  กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้ว  

       ในพระสงฆ์
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สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,    ขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.    เพื่อการสํารวมระวังในพระสงฆ์ ในกาลต่อไป

 หมายเหตุ : ถ้าสตรีสวด คําว่า ทาโส ให้เปลี่ยนเป็น ทาส ีคําว่า วันทันโตหัง ให้เปลี่ยนเป็น 

วันทันตีหัง คําว่า วันทะมาเนนะ ให้เปลี่ยนเป็น วันทะมานายะ ตามในวงเล็บ นอกนั้นสวดเหมือน

กันทั้งบุรุษสตรี แปลเหมือนกัน แตกต่างแต่คําว่า ทาส ถ้าสตรีให้เปลี่ยนเป็น ทาสี

อตีตะปัจจเวกขณปาฐะ

 (นํา)  หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.    

 เชิญเถิด เราทั้งหลายมาสวดบาลี คือการพิจารณาปัจจัย 4 ที่ได้ใช้สอยและบริโภคแล้วเถิด

 (รับ) อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขติว๎า  จีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้ว

ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง,    ไม่ทันพิจารณาในวันนี้

ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ,  จีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบําบัดความหนาว

อณุห๎ัสสะ ปะฏิฆาตายะ,    เพื่อบําบัดความร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริง   เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุง ลมแดด

สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,   และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง. และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันเกิดความละอาย

 อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตว๎า   บิณฑบาตใดอันเราฉันแล้ว

โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต,   ไม่ทันพิจารณาในวันนี้

โส เนวะ ทะวายะ,     บิณฑบาตนั้นเราฉันแล้ว ไม่ใช่เป็นไปเพื่อ  

       ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน

นะ มะทายะ,     ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามัน

นะ มัณฑะนายะ,     ไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับ

นะ วิภูสะนายะ,     ไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่ง

ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา,  แต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้

ยาปะนายะ,      เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ
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วิหิงสุปะระติยา,     เพื่อความสิ้นไปแห่งความลําบากทางกาย

พร๎ัหม๎จะริยานุคคะหายะ,    เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์

อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ  ด้วยการทําอย่างนี้, เราย่อมระงับเสียได้  

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ,  ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวและไม่ทํา 

       ทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น

ยาตรา จะ เม ภะวิสสะติ  อะนะวัชชะตา อนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย 

จะ ผาสุวิหาโร จาติ.    ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดย 

       ผาสุกด้วย จักมีแก่เรา

 อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตว๎า   เสนาสนะใดอันเราใช้สอยแล้ว

ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง,   ไม่ทันพิจารณาในวันนี้

ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ,  เสนาสนะนั้นเราใช ้สอยแล ้วเพียงเพ่ือบําบัด 

       ความหนาว

อณุห๎ัสสะ ปะฏิฆาตายะ,    เพื่อบําบัดความร้อน

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัม- เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุง ลมแดด

ผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,    และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง   เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจักพึงมี

ปะฏิสัลลานารามัตถัง,    จากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดี 

       อยู่ได้ในที่หลีกเร้นสําหรับภาวนา

 อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตว๎า โย  คิลานะเภสัชบริขารใด

คิลานะปัจจะยะ เภสัชชะปะริกขาโร   อันเราบริโภคแล้ว

ปะริภุตโต,      ไม่ทันพิจารณา ในวันนี้

โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง    คิลานะเภสัชบริขารนั้นเราบริโภคแล้ว

เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, เพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้ว   

       มีอาพาธต่าง ๆ เป็นมูล

อพัย๎าปัชฌะปะระมะตายาติ.   เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง  

       ดังนี้
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อภณิห๎ปัจจเวกขณปาฐะ

 (นํา) หันทะ มะยัง อะภณิห๎ะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.  

     เชิญเถิด เราทั้งหลายมาสวดพระบาลี คือการพิจารณาความจริงที่มีอยู่ประจําโลก 

บ่อย ๆ กันเถิด

 (รับ)  ชะราธัมโมมหิ ชะรัง   เรามีความแก่เป็นธรรมดา

อะนะตีโต (อะนะตีตา),    จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้

พะยาธิธัมโมมหิ พะยาธิง    เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา

อะนะตีโต (อะนะตีตา),    จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้

มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง    เรามีความตายเป็นธรรมดา

อะนะตีโต (อะนะตีตา),    จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้

สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ    เราจะละเว้นเป็นต่าง ๆ  คอืว่า เราจะต้องพลดัพราก

นานาภาโว วินาภาโว,    จากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง

กัมมัสสะโกมหิ,      เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน

กัมมะทายาโท (ญ. ทา),     มีกรรมเป็นผู้ให้ผล

กัมมะโยนิ,       มีกรรมเป็นแดนเกิด

กัมมะพันธุ,      มีกรรมเป็นผู้ติดตาม

กัมมะปะฏิสะระโณ (ญ. ณา),   มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ยัง กัมมัง กะริสสามิ,     เราทํากรรมอันใดไว้

กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา,   ดีหรือชั่ว

ตัสสะ ทายาโท (ญ. ทา) ภะวิสสามิ,  เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 

เอวัง อัมเหหิ อะภณิห๎ัง ปัจจะเวกขิตัพพัง. เราทั้งหลาย ควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน ๆ เถิด

 หมายเหตุ : ผู้หญิงว่า ในวงเล็บ
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กายคตานุสสะต ิ

 (นํา)  หันทะ มะยัง กายะคะตานุสสะติ กัมมัฏฐานัง กะโรมะ เส. 
 เชิญเถิด เราท้ังหลายมาทําการพิจารณากรรมฐาน คือความระลึกถึงตามความเป็นจริงใน

ร่างกายกันเถิด

 (รับ) อะยัง โข เม กาโย   กายของเรานี้แล

 อุทธัง ปาทะตะลา    เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา

 อะโธ เกสะมัตถะกา   เบื้องตํ่าแต่ปลายผมลงไป

 ตะจะปะริยันโต    มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ

 ปุโรนานัปปะการัสสะ อะสุจิโน  เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ

 อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย    มีอยู่ในกายนี้

    เกสา    คือ ผมทั้งหลาย

    โลมา    คือ ขนทั้งหลาย

    นะขา   คือ เล็บทั้งหลาย

    ทันตา   คือ ฟันทั้งหลาย

    ตะโจ    คือ หนัง

    มังสัง    คือ เนื้อ

    นะหารู   คือ เอ็นทั้งหลาย

    อัฏฐิี    คือ กระดูกทั้งหลาย

    อัฏฐิมิญชัง   คือ เยื่อในกระดูก

    วักกัง   คือ ม้าม

    หะทะยัง   คือ หัวใจ

    ยะกะนัง   คือ ตับ

    กิโลมะกัง   คือ พังผืด

    ปิหะกัง  คือ ไต

    ปัปผาสัง   คือ ปอด
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    อันตัง   คือ ไส้ใหญ่

    อันตะคุณัง   คือ ไส้น้อย

    อุทะริยัง   คือ อาหารใหม่

    กะรีสัง   คือ อาหารเก่า

    ปิตตัง   คือ นํ้าดี

    เสมหัง   คือ นํ้าเสลด

    ปุพโพ   คือ นํ้าเหลือง

    โลหิตัง   คือ นํ้าเลือด

    เสโท    คือ นํ้าเหงื่อ

    เมโท    คือ นํ้ามันข้น

    อัสสุ    คือ นํ้าตา

    วะสา    คือ นํ้ามันเหลว

    เขโฬ    คือ นํ้าลาย

    สิงฆาณิกา   คือ นํ้ามูก

    ละสิกา   คือ นํ้าไขข้อ

    มุตตัง   คือ นํ้ามูตร

   มัตถะเก มัตถะลุงคัง  คือ เยื่อในกระโหลกศีรษะ

 เอวะเมวะ อะยัง กาโย   กายของเรานี้มีอย่างนี้

 อุทธัง ปาทะตะลา    เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา

 อะโธ เกสะมัตถะกา   เบื้องตํ่าแต่ปลายผมลงไป

 ตะจะปะริยันโต    มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ

 ปูโรนานัปปะการัสสะ อะสุจิโนติ. เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่าง ๆ   

       อย่างนี้แล 
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ปัตติทานะคาถา

  (นํา) หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส.  

   (รับ)  ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี

    ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง

    ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา

    โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล

    เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว

    สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา

    คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา

    สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต

    ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา

    สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา

    นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต

    สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง 

  ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม   ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา

  สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ   อัตถายะ จะ หิตายะ จะ

  อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม   สัพเพปิ ธัมมะจาริโน

  วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ  ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต.

คําแผ่เมตตา

   สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ, อะเวรา สุขะชีวิโน. 

 ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง, จงเป็นผู้ไม่มีเวร, ดํารงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด

   กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง, สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต. 

 ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญ ด้วยกาย วาจา 

ใจแล้วนั้นเทอญ 
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สพัพปัตติทานคาถา

 (นํา) หันทะ มะยัง สัพพะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส.

 (รับ) ปุญญัสสิทานิ  กะตัสสะ   ขอสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ

 ยานัญญานิ กะตานิ เม,     จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํา

 เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ     ในบัดนี้ แลแห่งบุญทั้งหลายอื่น

 สัตตานันตาปปะมาณะกา,  ที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว

 เย  ปิยา คุณะวันตา จะ,   คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณ

 มัยหัง มาตาปิตาทะโย,      มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้า เป็นต้น

 ทิฏฐา เม จาปย๎ะทิฏฐา วา,    ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้มิได้เห็น

 อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน    แลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง

 สัตตา  ติฏฐันติ  โลกัส๎มิง,   แลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลก 

 เต  ภุมมา  จะตุโยนิกา,    เกิดในภูมิสาม เกิดในกําเนิดสี่

 ปัญเจกะจะตุโวการา,   มีขันธ์ห้าแลขันธ์หนึ่งแลขันธ์สี่

 สังสะรันตา  ภะวาภะเว,        ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่

 ญาตัง  เย  ปัตติทานัมเม,   สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว

 อนุโมทันตุ   เต  สะยัง,     ขอให้สัตว์เหล่านั้น จงอนุโมทนาเองเถิด

 เย  จิมัง  นัปปะชานันติ,    ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้

       ส่วนบุญของข้าพเจ้านี ้

 เทวา  เตสัง นิเวทะยุง,     ขอให้เทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น

 มะยา ทินนานะ ปุญญานัง    เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญ

 อะนุโมทะนะเหตุนา,   ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว

 สัพเพ สัตตา  สะทา โหนตุ   ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงอย่ามีเวร

 อะเวรา  สุขะชีวิโน,   อยู่เป็นสุขเสมอเถิด

 เขมัปปะทัญจะ  ปัปโปนตุ,     แลจงถึงทางอันเกษมเถิด

 เตสาสา  สิชฌะตัง  สุภา.    ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทอญ
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คําบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

    พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง   ปูเชมิ.

  ทุติยัมปิ  พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง   ปูเชมิ.

  ตะติยัมปิ  พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง   ปูเชมิ. 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, มะหาเตโช เจวะ, มะหาปัญโญ จะ, มะหาโภโค จะ, มะหายะโส 

จะ, ภะวันตุ เม, นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ.

คําอธิษฐานก่อนนั่งสมาธิ 

  ข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนา บูชาพระรัตนตรัยอุดม

  สั่งสมทศบารมีธรรม   บําเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่

  บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยกาล   สังหารนิวรณ์ห้าให้เหือดหาย

  สืบสายวิตกวิจารปีติ   สิริรวมสุขเอกัคคตา

  ต่อมาให้ถึงฌานสี่    พร้อมด้วยวสีทั้งห้า

  เดินมรรคาพระอริยสมังคี   ล้างธุลีกิเลสให้เสื่อมสูญ

  ตัดมูลอาสวะอนุสัย    ห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวง

  ล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่   ขอคุณพระรัตนตรัย

  คุณไท้อธิราชเทวา    คุณบิดามารดาครูอาจารย์

  คุณความดีทุกประการ   จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า

  บรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหาย  ทําลายมารห้าให้พินาศ

  ปราศจากภยันตรายนิรันดร์  เกษมสันต์ประสบสิ่งเสมอใจ

  สมดังความมุ่งหมาย   ณ กาลบัดนี้ เทอญ



28

บทสวดมนต์ประจําวัน

ขึ้น/แรม 1 คํ่า

ปุพพะภาคะนะมะการะ

หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

สะระณะคะมะนะปาฐะ

   หันทะ มะยัง สะระณะคะมะนะปาฐัง ภะณามะ เส       

          พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

             ธัมมัง สะระณัง  คัจฉามิ

          สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

    ทุติยัมปิ   พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

    ทุติยัมปิ   ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

    ทุติยัมปิ   สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

    ตะติยัมปิ  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

    ตะติยัมปิ  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

    ตะติยัมปิ  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ชัยยะมังคะละคาถา

 นะโม เม พุทธะ เตชัสสา    ระตะนะตะยะ ธัมมิกา

เตชะประสิทธิ ปะสีเทวา     นารายะบระเมสุรา

สิทธิพรัหมา จะ อินทา จะ    จะตุโลกา คัมภีรักขะกา

สะมุททา ภูตุงคังคา จะ     สะหรัมพะชัยยะประสิทธิ ภะวันตุ เต

ชัยยะ ชัยยะ ธระณิ ธระณี    อุทะธิ อุทะธี นาทิ นาที
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ชัยยะ ชัยยะ คะคนละตนละนิสัย  นิรัยสัยเสนนะ เมรุราช ชะพล นระชี

ชัยยะ ชัยยะ คัมภีระโสมภี    นาเคนทะนาคี ปีศาจ จะ ภูตะกาลี

ชัยยะ ชัยยะ ทุนนิมิตตา โรคี   ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุทาทานะมุขะชา

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะมุขะสาตรา  ชัยยะ ชัยยะ จัมปาทินาคะกุละคัณถก

ชัยยะ ชัยยะ คัชชะคนนะตุรง    สกุระภุชง สีหะเพียคฆะทีปา

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะมุขายาตรา   ชิตะ ชิตะ เสนนารีปุนะสุทธิ นระดี

ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี   ชัยยะ ชัยยะ ธระณีตะเลสะทาสุชัยยา

ชัยยะ ชัยยะ ธระณี สานติน สะทา  ชัยยะ ชัยยะ มังกะราช รัญญา ภะวัคเค

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะยักเข   ชัยยะ ชัยยะ รักขะเส สุระภูชะเตชา

ชัยยะ ชัยยะ พรัหมเมน ทะคะณา  ชัยยะ ชัยยะ ราชาธิราช สาชชัย 

ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพพัง   ชัยยะ ชัยยะ อระหันตา ปัจเจกะพุทธะสาวัง

ชัยยะ ชัยยะ มะเหสุโร หะโร หะริน เทวา ชัยยะ ชัยยะ พรัหมาสุรักโข

ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬหะโก    วิรูปักโข จันทิมา ระวิ

อินโท จะ เวนะเตยโย จะ    กุเวโร วะรุโณปิ จะ

อัคคิ วาโย จะ ปาชุณโห     กุมาโร ธะตะรัฏฐะโก

อัฏฐาระสะ มะหาเทวา     สิทธิตาปะสะอาทะโย

อิสิโน สาวะกา สัพพา     ชัยยะ ราโม ภะวันตุ เต

ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ    ทะสะปาโล จะ ชัยยะกัง

เอเตนะ ชัยยะ เตเชนะ     ชัยยะ โสตถี ภะวันตุ เต

เอเตนะ พุทธะ เตเชนะ     โหตุ เต ชัยยะ มังคะลัง

 ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง  มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย 

อุคโฆสะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา  ชัยยะ ตะทา พ๎รัห๎มะคะณา มะเหสิโน 

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง   มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย 

อุคโฆสะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา  ชัยยะ ตะทา อินทะคะณา มะเหสิโน 

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง   มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย 

อุคโฆสะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา  ชัยยะ ตะทา เทวะคะณา มะเหสิโน 
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ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง   มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย 

อุคโฆสะยัมโพธิมันเฑ ปะโมทิตา   ชัยยะ ตะทา สุปัณณะคะณา มะเหสิโน 

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง   มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย 

อุคโฆสะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา  ชัยยะ ตะทา นาคะคะณา มะเหสิโน 

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง   มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย 

อุคโฆสะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา  ชัยยะ ตะทา สะพ๎รัห๎มะคะณา มะเหสิโน 

 ชะยันโต โพธิยา มูเล    สักกะยานัง นันทิวัฑฒะโน

เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ     ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก     สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง    อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง     สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

สุขะโน สุมุหุตโต จะ     สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง     วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง     ปะณิธี เต ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ     ละภัณตัตเถ ปะทักขิเณ

 เต อัตถะลัทธา สุขิตา    วิรุฬหา พุทธะสาสะเน

อะโรคา สุขิตา โหถะ     สะหะ สัพเพหิญาติภิ

สุณันตุ โภนโต เย เทวา     อัส๎มิง ฐาเน อะธิคะตา

ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ     สุขิตา โหนตุ สัพพะทา

รักขันตุ สัพพะสัตตานัง     รักขันตุ ชินะสาสะนัง

ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง     สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา

ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ     วัสสัง วัสสา วะราหะกา

โรคา จุปัททะวา เตสัง     นิวาเรนตุ จะ สัพพะทา

กายะสุขัง จิตติสุขัง     อะระหันตุ ยะถาระหัง.

หมายเหตุ : คําที่ขีดเส้นใต้ ( )  ให้ออกเสียง “ออ”และคําที่ขีดเส้นใต้ตัว “ฑ” ให้ออกเสียง “ด”
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ขึ้น/แรม 2 คํ่า

พุทธชัยมงคลคาถา

หันทะ มะยัง พุทธชัยมังคะละคาถาโย ภะณามะ เส.

 อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู  

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

 ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง 

เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. 

     พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

    ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

    ทานาทิธัมมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

     มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

    โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

    ขันตีสุทันตะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

     นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

    ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

    เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

     อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง

    ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
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    อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิต๎วา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

      กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา

    จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

    สันเตนะ โสมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

     สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง

    วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

    ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิต๎วา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

      นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

    ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

    อิทธูปะเทสะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

     ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

    พ๎รห๎ัมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

    ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิต๎วา มุนินโท

    ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

     เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา 

    โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

    หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ

    โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

   มะหาการุณิโก นาโถ   หิตายะ สัพพะปาณินัง 

  ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา    ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
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   ชะยันโต โพธิยา มูเล   สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน 

  เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ    ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล 

  อะปะราชิตะปัลลังเก    สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 

  อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง   อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ

  สุนักขัตตัง สุมังคะลัง    สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง 

  สุขะโณ สุมุหุตโต จะ    สุยิฏฐัง พร๎ห๎ัมะจาริสุ 

  ปะทักขิณัง กายะกัมมัง    วาจากัมมัง ปะทักขิณัง 

  ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง    ปะณิธี เต ปะทักขิณา

  ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ    ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.

นะมะการะสิทธิคาถา

หันทะ มะยัง นะมะการะสิทธิคาถาโย ภะณามะ เส.

     โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ

    สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต

    มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต

    ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง 

    พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

    โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ

    ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ

    สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.

     ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ

    ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง

    นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี

    สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ 

    ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

    โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
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    ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ

    สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.

     สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย

    โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา

    สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ

    ส๎วากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ 

    สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

    พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง

    ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ

    สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.

สัมพุทเธ

   สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ   ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก

  ปัญจะสะตะสะหัสสานิ    นะมามิ สิระสา อะหัง
  เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ   อาทะเรนะ นะมามิหัง
  นะมะการานุภาเวนะ    หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
  อะเนกา อันตะรายาปิ    วินัสสันตุ อะเสสะโต.
   สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ  จะตุวีสะติสะหัสสะเก
  ทะสะสะตะสะหัสสานิ    นะมามิ สิระสา อะหัง
  เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ   อาทะเรนะ นะมามิหัง
  นะมะการานุภาเวนะ    หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
  อะเนกา อันตะรายาปิ    วินัสสันตุ อะเสสะโต.
          สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต  อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
  วีสะติสะตะสะหัสสานิ    นะมามิ สิระสา อะหัง
  เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ   อาทะเรนะ นะมามิหัง
  นะมะการานุภาเวนะ    หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
  อะเนกา อันตะรายาปิ    วินัสสันตุ อะเสสะโต.
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ขึ้น/แรม 3 คํ่า 

สัจจะกิริยาคาถา
หันทะ มะยัง สัจจะกิริยาคาถาโย ภะณามะ เส.

  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง   พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง   สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา. 

ขันธะปะริตตะคาถา

หันทะ มะยัง ขันธะปะริตตะคาถาโย ภะณามะ เส. 

  วิรูปักเขหิ เม เมตตัง   เมตตัง เอราปะเถหิ เม

  ฉัพย๎าปุตเตหิ เม เมตตัง   เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

  อะปาทะเกหิ เม เมตตัง   เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

  จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง   เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

  มา มัง อะปาทะโก หิงสิ   มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

  มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ   มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

  สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา  สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

  สัพเพ ภท๎ัรานิ ปัสสันตุ   มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

 อัปปะมาโณ  พุทโธ,  อัปปะมาโณ  ธัมโม,  อัปปะมาโณ  สังโฆ,  ปะมาณะวันตานิ        

สิริงสะปานิ,  อะหิ   วิจฉิกา  สะตะปะที   อุณณานาภี  สะระพู  มูสิกา,  กะตา  เม  รักขา  

กะตา  เม  ปะริตตา, ปะฏิกกะมันตุ  ภูตานิ, โสหัง  นะโม  ภะคะวะโต  นะโม  สัตตันนัง  

สัมมาสัมพุทธานัง.
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นะโมการะอัฏฐะกะคาถา

หันทะ มะยัง นะโมการะอัฏฐะกะคาถาโย ภะณามะ เส. 

  นะโม อะระหะโต สัมมา   สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน

  นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ    ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ

  นะโม มะหาสังฆัสสาปิ    วิสุทธะสีละทิฏฐิโน

  นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ    ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง

  นะโม โอมะกาตีตัสสะ    ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ

  นะโม การัปปะภาเวนะ    วิคัจฉันตุ อุปัททะวา

  นะโม การานุภาเวนะ    สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

  นะโม การัสสะ เตเชนะ    วิธิมหิ โหมิ เตชะวา.

มังคะละสุตตัง

หันทะ มะยัง มังคะละสุตตัง ภะณามะ เส.

 เอวัมเม   สุตัง,   เอกัง   สะมะยัง   ภะคะวา,   สาวัตถิยัง   วิหะระติ,   เชตะวะเน 

อะนาถะปิณฑิกัสสะ   อาราเม,   อะถะ   โข  อัญญะตะรา  เทวะตา  อะภิกกันตายะ  รัตติยา 

อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสต๎วา, เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ,  

อุปะสังกะมติว๎า  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทตว๎า  เอกะมันตัง  อัฏฐาสิ.  เอกะมันตัง  ฐิตา  โข สา   

เทวะตา, ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ.

  พะหู เทวา มะนุสสา จะ    มังคะลานิ อะจินตะยุง

  อากังขะมานา โสตถานัง    พร๎ูหิ มังคะละมุตตะมัง

   อะเสวะนา จะ พาลานัง   ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา

  ปูชา จะ ปูชะนียานัง    เอตัมมังคะละมุตตะมัง

  ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ    ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา

  อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ    เอตัมมังคะละมุตตะมัง

  พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ    วินะโย จะ สุสิกขิโต

  สุภาสิตา จะ ยา วาจา    เอตัมมังคะละมุตตะมัง

  มาตาปิตุอุปัฏฐานัง    ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
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  อะนากุลา จะ กัมมันตา    เอตัมมังคะละมุตตะมัง

  ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ   ญาตะกานัญจะ สังคะโห

  อะนะวัชชานิ กัมมานิ    เอตัมมังคะละมุตตะมัง

  อาระตี วิระตี ปาปา    มัชชะปานา จะ สัญญะโม

  อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ    เอตัมมังคะละมุตตะมัง

  คาระโว จะ นิวาโต จะ    สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา

  กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง    เอตัมมังคะละมุตตะมัง

  ขันตี จะ โสวะจัสสะตา    สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง

  กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา    เอตัมมังคะละมุตตะมัง

  ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ   อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง

  นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ    เอตัมมังคะละมุตตะมัง 

  ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ    จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ

  อะโสกัง วิระชัง เขมัง    เอตัมมังคะละมุตตะมัง

  เอตาทิสานิ กัต๎วานะ    สัพพัตถะมะปะราชิตา

  สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ   ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ.

มะหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา

หันทะ มะยัง มะหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถาโย ภะณามะ เส.

   มะหาการุณิโก  นาโถ  อัตถายะ สัพพะปาณินัง

  ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา   ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   มา โหนตุ สัพพุปัททะวา.

   มะหาการุณิโก นาโถ  หิตายะ สัพพะปาณินัง

  ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา   ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   มา โหนตุ สัพพุปัททะวา.

   มะหาการุณิโก นาโถ  สุขายะ สัพพะปาณินัง

  ปูเรต๎วา  ปาระมี  สัพพา   ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   มา โหนตุ สัพพุปัททะวา.
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ขึ้น/แรม 4 คํ่า

ระตะนะสุตตัง

    หันทะ มะยัง ระตะนะสุตตัง ภะณามะ เส.

     ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา

    สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

    นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ

    อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

    เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

     ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง

    ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุนี สะมาหิโต

    นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ

    อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

    เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

     ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง

    สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

    สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ

    อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

    เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

     เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา

    จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

    เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา

    เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

    อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

    เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
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     เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬ๎เหนะ

    นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

    เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ

    ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา

    อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

    เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

     ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง

    วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง

    เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา

    นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป

    อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

    เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

    เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา

  หันทะ มะยัง เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถาโย ภะณามะ เส.

                    ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ 

    ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข

                  สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ

                  อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง

                  สุภาสิตัง กิญจิปิ โว ภะเณมุ

                  ปุญเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปัง

                  ธัมมูปะเทสัง   อะนุการะกานัง

                  ตัส๎มา หิ ภูตานิ สะเมนตุ สัพเพ

                  เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ

                  ภูเตสุ พาฬ๎หัง กะตะภัตติกายะ
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                  ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง

                  ปัจโจปะการัง อะภิกังขะมานา

                  เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา

                  ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ

                  อะทิสสะมานา มะนุเชหิ ญาตา

                  ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา. 

เขมาเขมะสะระณะทีปิกาคาถา

        หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะทีปิกาคาถาโย ภะณามะ เส.

  พะหุง เว สะระณัง ยันติ    ปัพพะตานิ วะนานิ จะ

  อารามะรุกขะเจต๎ยานิ    มะนุสสา ภะยะตัชชิตา

  เนตัง โข สะระณัง เขมัง    เนตัง สะระณะมุตตะมัง

  เนตัง สะระณะมาคัมมะ    สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ

  โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ   สังฆัญจะ สะระณัง คะโต

  จัตตาริ อะริยะสัจจานิ    สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ

  ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง    ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง

  อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง    ทุกขูปะสะมะคามินัง

  เอตัง โข สะระณัง เขมัง    เอตัง สะระณะ มุตตะมัง

  เอตัง สะระณะมาคัมมะ    สัพพะ ทุกขา ปะมุจจะติีติ.
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ขึ้น/แรม 5 คํ่า

อาฎานาฏิยะปริตร

หันทะ มะยัง อาฏานาฏิยะปะริตตัง ภะณามะ เส.

  วิปัสสิสสะ นะมัตถุ    จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต

  สิขิสสะปิ นะมัตถุ     สัพพะภูตานุกัมปิโน

  เวสสะภุสสะ นะมัตถุ    นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน

  นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ    มาระเสนัปปะมัททิโน

  โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ   พร๎าหม๎ณัสสะ วุสีมะโต

  กัสสะปัสสะ นะมัตถุ    วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ

  อังคีระสัสสะ นะมัตถุ    สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต

  โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ    สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

  เย จาปิ นิพพุตา โลเก    ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง

  เต ชะนา อะปิสุณา    มะหันตา วีตะสาระทา

  หิตัง เทวะมะนุสสานัง    ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง

  วิชชาจะระณะสัมปันนัง    มะหันตัง วีตะสาระทัง

  วิชชาจะระณะสัมปันนัง   พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ.

   นะโม เม สัพพะพุทธานัง   อุปปันนานัง มะเหสินัง

  ตัณหังกะโร มะหาวีโร    เมธังกะโร มะหายะโส

  สะระณังกะโร โลกะหิโต    ทีปังกะโร ชุตินธะโร

  โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข   มังคะโล ปุริสาสะโภ

  สุมะโน สุมะโน ธีโร    เรวะโต ระติวัฑฒะโน

  โสภิโต คุณะสัมปันโน    อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม

  ปะทุโม โลกะปัชโชโต    นาระโท วะระสาระถี

  ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร    สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล

  สุชาโต สัพพะโลกัคโค    ปิยะทัสสี นะราสะโภ

  อัตถะทัสสี การุณิโก    ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
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  สิทธัตโถ อะสะโม โลเก    ติสโส จะ วะทะตัง วะโร

  ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ    วิปัสสี จะ อะนูปะโม

  สิขี สัพพะหิโต สัตถา    เวสสะภู สุขะทายะโก

  กะกุสันโธ สัตถะวาโห    โกนาคะมะโน ระณัญชะโห

  กัสสะโป สิริสัมปันโน    โคตะโม สัก๎ยะปุงคะโว 

   เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ   ขันติเมตตาพะเลนะ จะ

  เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ    อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ 

  ปุรัตถิมัส๎มิง ทิสาภาเค    สันติ ภูตา มะหิทธิกา

  เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ    อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

  ทักขิณัส๎มิง ทิสาภาเค    สันติ เทวา มะหิทธิกา

  เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ    อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

  ปัจฉิมัส๎มิง ทิสาภาเค    สันติ นาคา มะหิทธิกา

  เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ    อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

  อุตตะรัส๎มิง ทิสาภาเค    สันติ ยักขา มะหิทธิกา

  เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ    อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

  ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ    ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก

  ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข    กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

  จัตตาโร เต มะหาราชา    โลกะปาละ ยะสัสสิโน

  เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ    อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

  อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา    เทวา นาคา มะหิทธิกา

  เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ    อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

   สัพพะโรคะวินิมุตโต   สัพพะสันตาปะวัชชิโต

  สัพพะเวระมะติกกันโต    นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ 

   สัพพีติโย วิวัชชันตุ   สัพพะโรโค วินัสสะตุ

  มา เต ภะวัต๎วันตะราโย    สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

  อะภิวาทะนะสีลิสสะ    นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

  จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ    อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
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อังคุลิมาละปริตร
หันทะ มะยัง อังคุลิมาละปะริตตัง ภะณามะ เส.

 ยะโตหัง ภะคินิี อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา, 

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.

 ยะโตหัง ภะคินิี อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา   โวโรเปตา, 

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.

 ยะโตหัง ภะคินิี อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา  

โวโรเปตา, เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.

โพชฌังคะปริตร
หันทะ มะยัง โพชฌังคะปะริตตัง ภะณามะ เส.

   โพชฌังโค สะติสังขาโต   ธัมมานัง วิจะโย ตะถา 

  วิริยัมปีติปัสสัทธิ     โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร 
  สะมาธุเปกขะโพชฌังคา    สัตเต เต สัพพะทัสสินา 
  มุนินา สัมมะทักขาตา    ภาวิตา พะหุลีกะตา
  สังวัตตันติ อะภิญญายะ    นิพพานายะ จะ โพธิยา 
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
   เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ   โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง 
  คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา    โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ 
  เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา   โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา. 
   เอกะทา ธัมมะราชาปิ   เคลัญเญนาภิปีฬิโต 
  จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ    ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง 
  สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา   ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส 
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
   ปะหีนา เต จะ อาพาธา   ติณณันนัมปิ มะเหสินัง 
  มัคคาหะตะกิเลสา วะ    ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง 
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
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วัฏฏะกะปริตร

หันทะ มะยัง วัฏฏะกะปะริตตัง ภะณามะ เส.

  อัตถิ โลเก สีละคุโณ    สัจจัง โสเจยยะนุททะยา

  เตนะ สัจเจนะ กาหามิ    สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

  อาวัชชิต๎วา ธัมมะพะลัง    สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน

  สัจจะพะละมะวัสสายะ    สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

  สันติ ปักขา อะปัตตะนา    สันติ ปาทา อะวัญจะนา

  มาตา ปิตา จะ นิกขันตา    ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ

  สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง    มะหาปัชชะลิโต สิขี

  วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ   อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี

  สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ    เอสา เม สัจจะปาระมีติ.

นักขัตตะยักข์

  นักขัตตะยักขะภูตานัง    ปาปัคคะหะนิวาระณา 

  ปะริตตัสสานุภาเวนะ    หันตว๎า เตสัง อุปัททะเว

  นักขัตตะยักขะภูตานัง   ปาปัคคะหะนิวาระณา

  ปะริตตัสสานุภาเวนะ    หันตว๎า เตสัง อุปัททะเว

  นักขัตตะยักขะภูตานัง   ปาปัคคะหะนิวาระณา

  ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันตว๎า เตสัง อุปัททะเว.
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ขึ้น/แรม 6 คํ่า

สาราณียะธัมมะสุตตัง

หันทะ มะยัง สาราณียะธัมมะสุตตัง ภะณามะ เส.

 เอวัมเม   สุตัง,   เอกัง   สะมะยัง   ภะคะวา,   สาวัตถิยัง    วิหะระติ,   เชตะวะเน  

อะนาถะปิณฑิกัสสะ, อาราเม. ตัต๎ระโข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต  
ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัตโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ, ฉะยิเม ภิกขะเว ธัมมา  สาราณียา  
ปิยะกะระณา คะรุกะระณา, สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ  สังวัตตันติ.  
 กะตเม ฉะ.
 อิธะ ภิกขะเว ภิกขุโน, เมตตัง กายะกัมมัง ปัจจุปัฏฐิตัง โหติ, สะพร๎ัหม๎จารีสุ   อาวิเจวะ 
ระโห จะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สังคะหายะ  อะวิวาทายะ  
สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
 ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว  ภิกขุโน,  เมตตัง  วะจีกัมมัง  ปัจจุปัฏฐิตัง  โหติ, 
สะพร๎ัหม๎จารีสุ  อาวิเจวะ  ระโห  จะ. อะยัมปิ  ธัมโม  สาราณีโย  ปิยะกะระโณ  คะรุกะระโณ,  
สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
 ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว  ภิกขุโน,  เมตตัง  มะโนกัมมัง  ปัจจุปัฏฐิตัง  โหติ,  
สะพร๎ัหม๎จารีสุ อาวิเจวะ  ระโห จะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย  ปิยะกะระโณ  คะรุกะระโณ,  
สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
 ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว  ภิกขุ,  เย  เต  ลาภา  ธัมมิกา  ธัมมะลัทธา.  อันตะมะโส    
ปัตตะปะริยาปันนะมัตตัมปิ, ตะถารูเปหิ ลาเภหิ อัปปะฏิวิภัตตะโภคี โหติ, สีละวันเตหิ     
สะพ๎รัหม๎จารีหิ สาธาระณะโภคี. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ,  
สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
 ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ, ยานิ ตานิ สีลานิ อะขัณฑานิ อะฉิททานิ อะสะพะลานิ  
อะกัมมาสานิ, ภุชิสสานิ วิญญูปะสัตถานิ อะปะรามัตถานิ สะมาธิสังวัตตะนิกานิ, ตะถารูเปสุ  
สีเลสุ สีละสามัญญะคะโต วิหะระติ, สะพ๎รัหม๎จารีหิ อาวิ เจวะ ระโหจะ, อะยัมปิ ธัมโม  
สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สังคะหายะ อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ 
สังวัตตะติ.



46

 ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว ภิกขุ, ยายัง ทิฏฐิ อะริยา นิยยานิกา. นิยยาติ ตักกะรัสสะ  
สัมมาทุกขักขะยายะ, ตะถารูปายะ ทิฏฐิยา ทิฏฐิสามัญญะคะโต วิหะระติ, สะพ๎รัหม๎จารีหิ  
อาวิเจวะ ระโหจะ. อะยัมปิ ธัมโม สาราณีโย ปิยะกะระโณ คะรุกะระโณ, สังคะหายะ  
อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตะติ.
 อิเม โข ภิกขะเว ฉะ ธัมมา สาราณียา ปิยะกะระณา คะรุกะระณา, สังคะหายะ   
อะวิวาทายะ สามัคคิยา เอกีภาวายะ สังวัตตันตีติ. อิทะมะโวจะ ภะคะวา, อัตตะมะนา  
เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง, อะภินันทุนติ.

โมระปริตร
หันทะ มะยัง โมระปะริตตัง ภะณามะ เส.

     อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา 

     หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
    ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
     ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง 
     เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
     เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ 
     นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
     นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา 
    อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา.
     อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา 
     หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
    ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
     ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง 
     เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
     เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ 
     นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
     นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา 

    อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ.
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อะภะยะปริตร
    หันทะ มะยัง อะภะยะปะริตตัง ภะณามะ เส.

     ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

    โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ

    ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

    พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.

     ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

    โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

    ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

    ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.

     ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

    โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

    ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

    สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

หันทะ มะยัง เทวะตาอุยโยชะนะคาถาโย ภะณามะ เส.

   ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา  ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

   โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา   โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

   เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ   สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

   สัพเพ เทวานุโมทันตุ   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

   ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ   สีลัง รักขันตุ สัพพะทา

   ภาวะนาภิระตา โหนตุ   คัจฉันตุ เทวะตาคะตา

   สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา  ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

   อะระหันตานัญจะ เตเชนะ  รักขัง พันธามิ สัพพะโส.
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ขึ้น/แรม 7 คํ่า

ภิกขุอะปะริหานิยะธัมมะสุตตัง

หันทะ มะยัง ภิกขุอะปะริหานิยะธัมมะสุตตัง ภะณามะ เส.

 เอวัมเม  สุตัง, เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, ราชะคะเห  วิหะระติ, คิชฌะกูเฏ ปัพพะเต,   

ตัตร๎ะ  โข ภะคะวา  ภิกขู  อามันเตสิ. สัตตะ  โว ภิกขะเว อะปะริหาริเย ธัมเม  เทเสสสามิ, ตัง   
สุณาถะ สาธุกัง มะนะสิกะโรถะ ภาสิสสามีติ. เอวัมภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต   
ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ. กะตะเม จะ ภิกขะเว สัตตะ อะปะริหานิยา ธัมมา.
 ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, อะภิณ๎หะสันนิปาตา ภะวิสสันติ สันนิปาตะพะหุลา,  
วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน ปะริหานิ.
 ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, สะมัคคา สันนิปะติสสันติ, สะมัคคา วุฏฐะหิสสันติ,  
สะมัคคา สังฆะกะระณียานิ กะริสสันติ, วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน ปะริหานิ. 
 ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, อะปัญญัตตัง นะ ปัญญะเปสสันติ, ปัญญัตตัง นะ   
สะมุจฉินทิสสันติ, ยะถาปัญญัตเตสุ สิกขาปะเทสุ สะมาทายะ วัตติสสันติ, วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว 
ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน ปะริหานิ.
 ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, เย เต ภิกขู เถรา รัตตัญญู จิระปัพพะชิตา, สังฆะปิตะโร  
สังฆะปะริณายะกา, เต สักกะริสสันติ คะรุกะริสสันติ มาเนสสันติ ปูเชสสันติ, เตสัญจะ  
โส ตัพพัง มัญญิสสันติ, วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน ปะริหานิ.
 ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, อุปปันนายะ ตัณหายะ โปโนพภะวิกายะ โน วะสัง  
คัจฉินสันติ, วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน ปะริหานิ.
 ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู,  อารัญญะเกสุ  เสนาสะเนสุ  สาเปกขา  ภะวิสสันติ,  
วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน ปะริหานิ.
 ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, ป ัจจัตตัญเญวะ สะติง อุป ัฏฐะเปสสันติ, กินติ  
อะนาคะตา จะ เปสะลา สะพ๎รัหม๎จารี อาคัจเฉยยุง, อาคะตา จะ เปสะลา สะพ๎รัหม๎จารี   
ผาสุง วิหะเรยยุนติ, วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว ภิกขูนัง ปาฏิกังขา โน ปะริหานิ.
 ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว อิเม สัตตะ อะปะริหานิยา ธัมมา ภิกขูสุ ฐัสสันติ, อิเมสุ จะ  
สัตตะสุ อะปะริหานิเยสุ ธัมเมสุ ภิกขู สันทิสสิสสันติ, วุฑฒิเยวะ ภิกขะเว  ภิกขูนัง ปาฏิกังขา 
โน ปะริหานีติ. อิทะมะโวจะ ภะคะวา, อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต  ภาสิตัง, อะภินันทุนติ.
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โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาฐะ

หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาฐงั ภะณามะ เส.

 อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ,   

โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ

     ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา

     นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา

     นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี

     สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต

  สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง   กุสะลัสสูปะสัมปะทา

  สะจิตตะปะริโยทะปะนัง    เอตัง พุทธานะสาสะนัง

  อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต   ปาติโมกเข จะ สังวะโร

  มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง   ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง

  อะธิจิตเต จะ อาโยโค    เอตัง พุทธานะสาสะนันติ.

ตายนคาถา

หันทะ มะยัง ตายนคาถาโย ภะณามะ เส.

   ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ   กาเม ปะนูทะ พ๎ราห๎มะณะ 

  นัปปะหายะ มุนิ กาเม    เนกัตตะมุปะปัชชะติ 

  กะยิรา เจ กะยิราเถนัง    ทฬ๎ัหะเมนัง ปะรักกะเม 

  สิถิโล หิ ปะริพพาโช    ภิยโย อากิระเต ระชัง 

  อะกะตัง ทุกกะฏัง เสยโย    ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง 

  กะตัญจะ สุกะตัง เสยโย    ยัง กัต๎วา นานุตัปปะติ 

  กุโส ยะถา ทุคคะหิโต    หัตถะเมวานุกันตะติ 

  สามัญญัง ทุปปะรามัฏฐัง   นิระยายูปะกัฑฒะติ 

  ยังกิญจิ สิถิลัง กัมมัง    สังกิลิฏฐัญจะ ยัง วะตัง 

  สังกัสสะรัง พ๎รัห๎มะจะริยัง   นะ ตัง โหติ มะหัปผะลันติ.
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สีลุทเทสะปาฐะ

หันทะ มะยัง สีลุทเทสะปาฐงั ภะณามะ เส.

 ภาสิตะมิทัง  เตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา  สัมมาสัมพุทเธนะ,   

สัมปันนะสีลา ภิกขะเว วิหะระถะ สัมปันนะปาฏิโมกขา, ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะระถะ 

อาจาระโคจะระสัมปันนา,  อะณุมัตเตสุ  วัชเชสุ  ภะยะทัสสาวี  สะมาทายะ  สิกขะถะ  

สิกขาปะเทสูติ, ตัส๎มาติหัม๎เหหิ สิกขิตัพพัง, สัมปันนะสีลา วิหะริสสามะ สัมปันนะปาฏิโมกขา,  

ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา  วิหะริสสามะ  อาจาระโคจะระสัมปันนา,  อะนุมัตเตสุ  วัชเชสุ  

ภะยะทัสสาวี  สะมาทายะ  สิกขิสสามะ  สิกขาปะเทสูติ,  เอวัญหิ  โน  สิกขิตัพพัง.

มงคลจักรวาฬน้อย
       สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง  

ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานังอานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธา- 

นุภาเวนะ  ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ  สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต ภะยา  

สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา  

วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก  ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก  

วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา.

  ทุกขะโรคะภะยา เวรา          โสกา สัตตุ จุปัททะวา
  อะเนกา อันตะรายาปิ          วินัสสันตุ จะ เตชะสา
  ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง          โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง
  สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ          โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
  สะตะวัสสา จะ อายู จะ          ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต 
  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตา
  สัพพะพุทธานุภาเวนะ    สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตา
  สัพพะธัมมานุภาเวนะ    สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตา
  สัพพะสังฆานุภาเวนะ    สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
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ขึ้น/แรม 8 คํ่า

ธัมมะสังคิณีมาติกา

หันทะ มะยัง ธัมมะสังคิณีมาติกะคาถาโย ภะณามะ เส.

 กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา.

 สุขายะ  เวทะนายะ  สัมปะยุตตา  ธัมมา  ทุกขายะ  เวทะนายะ  สัมปะยุตตา  ธัมมา  

อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา.

 วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะธัมมา.

 อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนานุปาทานิยา 

ธัมมา.

 สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา  ธัมมา  อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา  ธัมมา  อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา  

ธัมมา.

 สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกาวิจารา ธัมมา.

 ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขา สะหะคะตา ธัมมา.

 ทัสสะเนนะ  ปะหาตัพพา  ธัมมา  ภาวะนายะ  ปะหาตัพพา  ธัมมา  เนวะทัสสะเนนะ 

นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา.

 ทัสสะเนนะ   ปะหาตัพพะเหตุกา   ธัมมา   ภาวะนายะ   ปะหาตัพพะเหตุกา   ธัมมา     

เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา.

 อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน 

ธัมมา.

 เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมา.

 ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา.

 ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา. 

 หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา.

 มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา.

 มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน ธัมมา.
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 อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา.

 อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา.

 อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา.

 อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา.

 อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา.

 สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา 

ธัมมา.

พระมะหาปัฏฐาน

หันทะ มะยัง มะหาปัฏฐานะมาติกาปาฐัง ภะณามะ เส.

 เหตุปัจจะโย     อารัมมะณะปัจจะโย     อะธิปะติปัจจะโย     อะนันตะระปัจจะโย 

สะมะนันตะระปัจจะโย    สะหะชาตะปัจจะโย    อัญญะมัญญะปัจจะโย    นิสสะยะปัจจะโย 

อุปะนิสสะยะปัจจะโย    ปุเรชาตะปัจจะโย    ปัจฉาชาตะปัจจะโย    อาเสวะนะปัจจะโย 

กัมมะปัจจะโย   วิปากะปัจจะโย   อาหาระปัจจะโย   อินท๎ริยะปัจจะโย   ฌานะปัจจะโย         

มัคคะปัจจะโย    สัมปะยุตตะปัจจะโย   วิปปะยุตตะปัจจะโย    อัตถิปัจจะโย    นัตถิปัจจะโย        

วิคะตะปัจจะโย  อะวิคะตะปัจจะโย.

 วิปัสสนาภูมิปาฐะ

หันทะ มะยัง วิปัสสนาภูมิปาฐัง ภะณามะ เส.

 ปัญจักขันธา,   รูปักขันโธ,   เวทะนากขันโธ,   สังญากขันโธ,   สังขารักขันโธ,  

วิญญาณักขันโธ.

 ทะวาทะสายะตะนานิ, จักขะวายะตะนัง รูปายะตะนัง, โสตายะตะนัง สัททายะตะนัง,    

ฆานายะตะนัง   คันธายะตะนัง,   ชิิวหายะตะนัง   ระสายะตะนัง,   กายายะตะนัง  

โผฏฐัพพายะตะนัง,   มะนายะตะนัง   ธัมมายะตะนัง.

 อัฏฐาระสะ  ธาตุโย,  จักขุธาตุ  รูปะธาตุ  จักขุวิญญาณะธาตุ,  โสตะธาตุ  สัททะธาตุ  
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โสตะวิญญาณธาตุ,  ฆานะธาตุ  คันธะธาตุ  ฆานะวิญญาณะธาตุ,  ชิวหาธาตุ  ระสะธาตุ       

ชิวหาวิญญาณะธาตุ,  กายะธาตุ  โผฏฐัพพะธาตุ กายะวิญญาณะธาตุ, มะโนธาตุ ธัมมะธาตุ  

มะโนวิญญาณะธาตุ.

 พาวีสะตินทะริยานิ,  จักขุนทะริยัง  โสตินทะริยัง  ฆานินทะริยัง  ชิวหินทะริยัง  

กายินทะริยัง  มะนินทะริยัง,  อิตถินทะริยัง  ปุริสินทะริยัง  ชีวิตินทะริยัง,  สุขินทะริยัง   

ทุกขินทะริยัง  โสมะนัสสินทะริยัง  โทมะนัสสินทะริยัง  อุเปกขินทะริยัง,  สัทธินทะริยัง  

วิริยินทะริยัง  สะตินทะริยัง  สะมาธินทะริยัง  ปัญญินทะริยัง,  อะนัญญะตัญญัสสามีตินทะริยัง 

อิญญินทะริยัง  อัญญาตาวินทะริยัง.

 จัตตาริ อะริยะสัจจานิ, ทุกขัง อะริยะสัจจัง, ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง, ทุกขะนิโรโธ 

อะริยะสัจจัง, ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง.

 อะวิชชาปัจจะยา สังขารา, สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง, วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง,  

นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง, สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส, ผัสสะปัจจะยา เวทะนา,  

เวทะนาปจัจะยา ตณัหา, ตณัหาปจัจะยา อปุาทานงั, อปุาทานะปจัจะยา ภะโว, ภะวะปจัจะยา ชาต,ิ  

ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ. เอวะเมตัสสะ 

เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ, สะมุทะโย โหติ.

 อะวิชชายะตะเววะ   อะเสสะวิราคะนิโรธา   สังขาระนิโรโธ,   สังขาระนิโรธา  

วิญญาณะนิโรโธ, วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ, นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะ 

นิโรโธ,  สะฬายะตะนะนิโรธา   ผัสสะนิโรโธ,   ผัสสะนิโรธา   เวทะนานิโรโธ,  เวทะนานิโรธา  

ตัณหานิโรโธ,  ตัณหานิโรธา  อุปาทานะนิโรโธ,  อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ,  ภะวะนิโรธา  

ชาตินิโรโธ,  ชาตินิโรธา  ชะรามะระณัง  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  นิรุชฌันติ. 

 เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ, นิโรโธ โหติ.
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ขึ้น/แรม 9 คํ่า 

ธัมมะนิยามะสุตตัง
หันทะ มะยัง ธัมมะนิยามะสุตตัง ภะณามะ เส.

 เอวัมเม  สุตัง,  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา, สาวัตถิยัง  วิหะระติ,  เชตะวะเน  

อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต  
ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ.
 อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, ฐิตา วะ สา ธาตุ 
ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ. ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ  
อะภิสะเมติ .  อะภิสัมพุชฌิ ต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ  เทเสติ .  ป ัญญะเปติ  
ปัฏฐะเปติ. วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ, สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ.
 อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, ฐิตา วะ  สา ธาตุ 
ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ สังขารา ทุกขาติ. ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ  
อะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ,  ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ,  
วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ, สัพเพ สังขารา ทุกขาติ.
 อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, ฐิตา วะ สา ธาตุ 
ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ. ตัง ตะถาคะโต  อะภิสัมพุชฌะติ  
อะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ,  
วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ.

 อิทะมะโว จะ ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง, อะภินันทุนติ.

อะริยะธะนะคาถา
หันทะ มะยัง อะริยะธะนะคาถาโย ภะณามะ เส.

   ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต   อะจะลา สุปะติฏฐิตา        

  สีลัญจะ ยัสสะ กัล๎ยาณัง   อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง  

  สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ    อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง          

  อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ    อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง  

  ตัส๎มา สัทธัญจะ สีลัญจะ    ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง

  อะนุยุญเชถะ เมธาวี      สะรัง พุทธานะ สาสะนันติ.
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ภัทเทกะรัตตะคาถา

หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส.

          อะตีตัง นานวาคะเมยยะ  นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง

  ยะทะตีตัมปะหีนันตัง   อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง

  ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง  ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ

  อะสังหิรัง อะสังกุปปัง   ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย

  อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง   โก ชัญญา มะระณัง สุเว

  นะ หิโน สังคะรันเตนะ   มะหาเสเนนะ มัจจุนา

  เอวัง วิหาริมาตาปิง   อะโหรัตตะมะตันทิตัง

  ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ   สันโต อาจิกขะเต มุนีติ.

ปัพพะโตปะมะคาถา

หันทะ มะยัง ปัพพะโตปะมะคาถาโย ภะณามะ เส.

   ยะถาปิ เสลา วิปุลา   นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา

  สะมันตา อะนุปะริเยยยุง    นิปโปเถนตา จะตุททิสา

  เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ    อะธิวัตตันติ ปาณิโน

  ขัตติเย พ๎ราห๎มะเณ เวสเส   สุทเท จัณฑาละ ปุกกุเส

  นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ    สัพพะเมวาภิมัททะติ

  นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ    นะ ระถานัง นะ ปัตติยา

  นะ จาปิ มันตะยุทเธนะ    สักกา เชตุง ธะเนนะ วา 

  ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส    สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน

  พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ   ธีโร สัทธัง นิเวสะเย

  โย ธัมมะจารี กาเยนะ    วาจายะ อุทะ เจตะสา

  อิเธวะ นัง ปะสังสันติ    เปจจะ สัคเค ปะโมทะติีติ.
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ติลักขะณาทิคาถา
หันทะ มะยัง ติลักขะณาทิคาถาโย ภะณามะ เส.

   สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ  ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ

  อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข    เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
  สัพเพ สังขารา ทุกขาติ    ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
  อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข    เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
  สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ    ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
  อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข    เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
  อัปปะกา เต มะนุสเสสุ    เย ชะนา ปาระคามิโน
  อะถายัง อิตะรา ปะชา    ตีระเมวานุธาวะติ
  เย จะ โข สัมมะทักขาเต    ธัมเม ธัมมานุวัตติโน
  เต ชะนา ปาระเมสสันติ    มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง
  กัณ๎หัง ธัมมัง วิปปะหายะ   สุกกัง ภาเวถะ ปัณฑิโต
  โอกา อะโนกะมาคัมมะ    วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง 
  ตัต๎ราภิระติ มิจเฉยยะ    หิต๎วา กาเม อะกิญจะโน
  ปะริโยทะเปยยะ อัตตานัง   จิตตัก๎เลเสหิ ปัณฑิโต
  เยสัง สัมโพธิยังเคสุ    สัมมา จิตตัง สุภาวิตัง
  อาทานะปะฏินิสสัคเค    อะนุปาทายะ เย ระตา
  ขีณาสะวา ชุติมันโต    เต โลเก ปะรินิพพุตตาติ.  

พุทธะอุทานะคาถา
หันทะ มะยัง พุทธะอุทานะคาถาโย ภะณามะ เส.

         ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา  อาตาปิโน ฌายะโต พร๎ห๎ัมะณัสสะ

 อะถัสสะ กังขา วะปะยันติสัพพา  ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมัง.
         ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา  อาตาปิโน ฌายะโต พร๎ห๎ัมะณัสสะ
 อะถัสสะ กังขา วะปะยันติสัพพา  ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อะเวทิ.
         ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา  อาตาปิโน ฌายะโต พร๎ห๎ัมะณัสสะ
 วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง   สูโรวะ โอภาสะยะมันตะลิกขันติ.
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ขึ้น/แรม 10 คํ่า

พระสังคิณี

 กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา, กะตะเม ธัมมา กุสะลา, ยัส๎มิง  

สะมะเย   กามาวะจะรัง   กุสะลัง   จิตตัง   อุปปันนัง   โหติ,   โสมะนัสสะสะหะคะตัง  

ญาณะสัมปะยุตตัง, รูปารัมมะณัง วา สัททารัมมะณัง วา, คันธารัมมะณัง วา ระสารัมมะณัง 

วา, โผฏฐัพพารัมมะณัง วา ธัมมารัมมะณัง วา, ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ, ตัส๎มิง สะมะเย 

ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ, เย วา ปะนะ ตัส๎มิง สะมะเย อัญเญปิ อัตถิ ปะฏิจจะสะมุปปันนา  

อะรูปิโน ธัมมา, อิเม ธัมมา กุสะลา.

พระวิภังค์

 ปัญจักขันธา,   รูปักขันโธ,   เวทะนากขันโธ,   สัญญากขันโธ,   สังขารักขันโธ,  

วิญญาณักขันโธ, ตัตถะ กะตะโม รูปักขันโธ, ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,  

อชัฌตัตงั วา พะหทิธา วา, โอฬารกิงั วา สขุมุงั วา, หนีงั วา ปะณตีงั วา, ยงั ทเูร วา สันตเิก วา, 

ตะเทกัชฌัง อะภิสัญญูหิต๎วา อะภิสังขิปิต๎วา, อะยัง วุจจะติ รูปักขันโธ.

พระธาตุกะถา

 สังคะโห อะสังคะโห, สังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง, อะสังคะหิเตนะ สังคะหิตัง, 

สังคะหิเตนะ สังคะหิตัง, อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง, สัมปะโยโค วิปปะโยโค, 

สัมปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง, วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง, อะสังคะหิตัง.

พระปุคคะละปัญญัตติ

 ฉะ ปัญญัตติโย,  ขันธะปัญญัตติ ,   อายะตะนะปัญญัตติ ,   ธาตุปัญญัตติ ,  

สัจจะปัญญัตติ ,  อินท๎ริยะปัญญัตติ ,  ปุคคะละปัญญัตติ ,  กิตตาวะตา ปุคคะลานัง  

ปุคคะละปัญญัตติ,  สะมะยะวิมุตโต  อะสะมะยะวิมุตโต,  กุปปะธัมโม  อะกุปปะธัมโม,  

ปะริหานะธัมโม อะปะริหานะธัมโม, เจตะนาภัพโพ อะนุรักขะนาภัพโพ, ปุถุชชะโน  
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โคต๎ระภู, ภะยูปะระโต อะภะยูปะระโต, ภัพพาคะมะโน อะภัพพาคะมะโน, นิยะโต  

อะนิยะโต, ปะฏิปันนะโก ผะเลฏฐิโต อะระหา อะระหัตตายะ ปะฏิปันโน.

พระกะถาวัตถุ
 ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ, อามันตา โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ 

ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ, นะ เหวัง วัตตัพเพ, อาชานาหิ  

นิคคะหัง หัญจิ, ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ เตนะ วะตะ เร วัตตัพเพ,  

โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ มิจฉา.

พระยะมะกะ

 เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะละมูลา, เย วา ปะนะ กุสะละมูลา สัพเพ เต ธัมมา 

กุสะลา, เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา, เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ 

เอกะมูลา สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา.

พระมะหาปัฏฐาน

 เหตุปัจจะโย     อารัมมะณะปัจจะโย     อะธิปะติปัจจะโย     อะนันตะระปัจจะโย 

สะมะนันตะระปัจจะโย    สะหะชาตะปัจจะโย    อัญญะมัญญะปัจจะโย    นิสสะยะปัจจะโย 

อุปะนิสสะยะปัจจะโย    ปุเรชาตะปัจจะโย    ปัจฉาชาตะปัจจะโย    อาเสวะนะปัจจะโย 

กัมมะปัจจะโย    วิปากะปัจจะโย    อาหาระปัจจะโย    อินท๎ริยะปัจจะโย    ฌานะปัจจะโย  

มัคคะปัจจะโย    สัมปะยุตตะปัจจะโย    วิปปะยุตตะปัจจะโย    อัตถิปัจจะโย   นัตถิปัจจะโย  

วิคะตะปัจจะโย    อะวิคะตะปัจจะโย.
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ติโรกุฑฑะสุตตัง

หันทะ มะยัง ติโรกุฑฑะสุตตัง ภะณามะ เส.

   อะทาสิ เม อะกาสิ เม  ญาติมิตตา สะขา จะ เม

  เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา   ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง

  นะ หิรุณณัง วา โสโก วา   ยา วัญญา ปะริเทวะนา

  นะ ตัง เปตานะมัตถายะ   เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย

  อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา  สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา

  ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ   ฐานะโส อุปะกัปปะติ

    โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต

    เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา

    พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง

    ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ.

ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา

หันทะ มะยัง ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส.

  ยังกิญจิ  กุสะลัง  กัมมัง   กัตตัพพัง  กิริยัง  มะมะ

  กาเยนะ  วาจามะนะสา   ติทะเส  สุคะตัง  กะตัง

  เย สัตตา  สัญญิโน  อิตถิ   เย จะ  สัตตา  อะสัญญิโน

  กะตัง  ปุญญะผะลัง  มัยหัง  สัพเพ  ภาคี  ภะวันตุ เต

  เย ตัง  กะตัง  สุวินทิตัง   ทินนัง  ปุญญะผะลัง  มะยา

  เย  จะ ตัตถะ  นะ ชานันติ  เทวา  คันตว๎า  นิเวทะยัง

  สัพเพ  โลกัมหิ  เย สัตตา   ชีวันตาหาระเหตุกา

  มะนุญญัง  โภชะนัง สัพเพ  ละภันตุ  มะมะ  เจตะสาติ.



60

ขึ้น/แรม 11 คํ่า

สุขาภิยาจะนะคาถา

หันทะ มะยัง สุขาภิยาจะนะคาถาโย ภะณามะ เส.

       ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง       มังคะลัตถายะ ภาสิตัง

         ตัสสะ ตัสสานุภาเวนะ             โหตุ ราชะกุเล สุขัง

         เย เย อารักขะกา เทวา      ตัตถะ ตัตถาธิวาสิโน

         อิมินา ธัมมะทาเนนะ           สัพเพ อัมเหหิ ปูชิตา

         สะทา ภท๎ัรานิ ปัสสันตุ           สุขิตา โหนตุ นิพภะยา

         อัปปะมัตตา จะ อัมเหสุ            สัพเพ รักขันตุ โน สะทา

         ยัญจะ โน ภาสะมาเนหิ          กุสะลัง ปะสุตัง พะหุง

         ตันโน เทวานุโมทันตุ             จิรัง ติฏฐันตุ สาตะตัง

         เย วา ชะลาพุชัณฑะชา           สังเสทะโชปะปาติกา

         อะเวรา โหนตุ สัพเพ เต         อะนีฆา นิรุปัททะวา

         ปัสสันตุ อะนะวัชชานิ           มา จะ สาวัชชะมาคะมา

         จิรัง ติฏฐะตุ โลกส๎ัมิง              สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง

         ทัสเสนตัง โสตะวันตูนัง         มัคคัง สัตตะวิสุทธิยา

         ยาวะ พุทโธติ นามัมปิ             โลกะเชฏฐัสสะ สัตถุโน

         สัมมาเทสิตะธัมมัสสะ   ปะวัตตะติ มะเหสิโน

         ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ               ปาณิโน พุทธะสาสะเน

         สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต             กาเล เทโว ปะวัสสะตุ

         วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง                  สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง

         มาตา ปิตา จะ อัต๎ระชัง                นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง

         เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน                   ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา.
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กะระณียะเมตตะสุตตัง

หันทะ มะยัง ติโรกุฑฑะสุตตัง ภะณามะ เส.

 กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ    ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ

 สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ     สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

 สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ    อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ

 สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ    อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

 นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ    เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

 สุขิโน วา เขมิโน โหตุ     สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

 เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ     ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

 ทีฆา วา เย มะหันตา วา     มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา

 ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา    เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร

 ภูตา วา สัมภะเวสี วา     สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

 นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ    นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ

 พะยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา    นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

 มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง     อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข

 เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ     มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

 เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง    มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

 อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ    อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง

 ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา     สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ

 เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ     พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ

 ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ     สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน

 กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง     นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ.
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มงคลจักรวาลใหญ่

 สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ สัพพันตะรายะ-

นิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทะวัตติงสะมะหาปุริสะ-

ลักขะณานุภาเวนะ อะสีตะยานุพพะยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ    

ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิ- 

ตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ   สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ  

พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ  

พะลานุภาเวนะ เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ  

นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ  อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ   อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ      

ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ  จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ   ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ    

สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ สัพพะปะริตตานุภาเวนะ   

ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะ ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา 

วินัสสันตุ  สัพพะอันตะรายาปิ   วินัสสันตุ    สัพพะสังกัปปา  ตุยหัง สะมิชฌันตุ  ทีฆายุตา  

ตุยหัง  โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา  อากาสะปัพพะตะวะนะ ภูมิคังคา 

มะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ.

โอสถปริตร
หันทะ มะยัง โอสถปริตตัง ภะณามะ เส.

  สักกตัว๎า พุทธะรัตตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

  หิตัง เทวะมะนุสสานัง    พุทธะเตเชนะ โสตถินา

  นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ    ทุกขา วูปะสะเมนตุ เม.

  สักกตัว๎า ธัมมะรัตตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

  ปิริฬาหูปะสะมะนัง    ธัมมะเตเชนะ โสตถินา 

  นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ    ภะยา วูปะสะเมนตุ เม.

  สักกตัว๎า สังฆะรัตตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

  อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง    สังฆะเตเชนะ โสตถินา 

  นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ    ภะยา วูปะสะเมนตุ เม. 
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ขึ้น/แรม 12 คํ่า

วิหาระทานะคาถา

หันทะ มะยัง วิหาระทานะคาถาโย ภะณามะ เส.

  สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ    ตะโต วาฬะมิคานิ จะ

  สิริงสะเป จะ มะกะเส    สิสิเร จาปิ วุฏฐิโย

  ตะโต วาตา ตะโป โฆโร    สัญชาโต ปะฏิหัญญะติ

  เลนัตถัญจะ สุขัตถัญจะ    ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง

  วิหาระทานัง สังฆัสสะ    อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง

  ตัสมา หิ ปัณฑิโต โปโส    สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน

  วิหาเร การะเย รัมเม    วาสะเยตถะ พะหุสสุเต

  เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ   วัตถะเสนาสะนานิ จะ

  ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ    วิปปะสันเนนะ เจตะสา

  เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ    สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

  ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ    ปะรินิพพาตย๎ะนาสะโวติ.

อาทิยะสุตตะคาถา

หันทะ มะยัง อาทิยะสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส.

  ภุตตา โภคา ภะทา ภัจจา   วิติณณา อาปะทาสุ เม

  อุทธัคคา ทักขิณา ทินนา    อะโถ ปัญจะ พะลี กะตา

  อุปัฏฐิตา สีละวันโต    สัญญะตา พร๎ห๎ัมะจาริโน

  ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ    ปัณฑิโต ฆะระมาวะสัง

  โส เม อัตโถ อะนุปปัตโต    กะตัง อะนะนุตาปิยัง

  เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ    อะริยะธัมเม ฐิโต นะโร

  อิเธวะ นัง ปะสังสันติ    เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ.
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อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
หันทะ มะยัง อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส.

  อัคคะโต เว ปะสันนานัง    อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง

  อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง    ทักขิเณยเย อะนุตตะเร

  อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง    วิราคูปะสะเม สุเข

  อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง    ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร

  อัคคัส๎มิง ทานัง ทะทะตัง    อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ

  อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ   ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง

  อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี    อัคคะธัมมะสะมาหิโต

  เทวะภูโต มะนุสโส วา    อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ.

อาฏานาฏิยะปริตร
หันทะ มะยัง อาฏานาฏิยะปริตตัง ภะณามะ เส.

  สัพพะโรคะวินิมุตโต    สัพพะสันตาปะวัชชิโต

  สัพพะเวระมะติกกันโต    นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ 

  สัพพีติโย วิวัชชันตุ    สัพพะโรโค วินัสสะตุ

  มา เต ภะวตัว๎ันตะราโย    สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

  อะภิวาทะนะสีลิสสะ    นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

  จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ    อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
หันทะ มะยัง เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถาโย ภะณามะ เส.

  ยัส๎มิง ปะเทเส กัปเปติ    วาสัง ปัณฑิตะชาติโย

  สีละวันเตตถะ โภเชต๎วา    สัญญะเต พร๎ห๎ัมะจาริโน

  ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง    ตาสัง ทักขิณะมาทิเส

  ตา ปูชิตา ปูชะยันติ    มานิตา มานะยันติ นัง

  ตะโต นัง อะนุกัมปันติ    มาตา ปุตตังวะ โอระสัง

  เทวะตานุกัมปิโต โปโส    สะทา ภท๎ัรานิ ปัสสะติ.
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กาละทานะสุตตะคาถา

หันทะ มะยัง กาละทานะสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส.

  กาเล ทะทันติ สะปัญญา    วะทัญญู วีตะมัจฉะรา

  กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ    อุชุภูเตสุ ตาทิสุ

  วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ    วิปุลา โหติ ทักขิณา

  เย ตัตถะ อะนุโมทันติ    เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา

  นะ เตนะ ทักขิณา โอนา    เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน

  ตัส๎มา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต  ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง

  ปุญญานิ ปะระโลกัส๎มิง    ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ.

โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา

หันทะ มะยัง โภชะนะทานานุโมทะนาคาถาโย ภะณามะ เส.

  อายุโท พะละโท ธีโร    วัณณะโท ปะฏิภาณะโท

  สุขัสสะ ทาตา เมธาวี    สุขัง โส อะธิคัจฉะติ

  อายุง ทัต๎วา พะลัง วัณณัง   สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท

  ทีฆายุ ยะสะวา โหติ    ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ.

เกณิยานุโมทะนาคาถา

หันทะ มะยัง เกณิยานุโมทะนาคาถาโย ภะณามะ เส.

  อัคคิหุตตัง มุขา ยัญญา   สาวิตติ ฉันทะโส มุขัง

  ราชา มุขัง มะนุสสานัง   นะทีนัง สาคะโร มุขัง

  นักขัตตานัง มุขัง จันโท   อาทิจโจ ตะปะตัง มุขัง

  ปุญญะมากังขะมานานัง   สังโฆ เว ยะชะตัง มุขัง 

  ภะณิสสามะ มะยัง คาถา   กาละทานัปปะทีปิกา

  เอตา สุณันตุ สักกัจจัง   ทายะกา ปุญญะกามิโน.
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ขึ้น/แรม 13 คำ ่

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง      สัมพุชฌติ๎วา ตะถาคะโต

  ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ           ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง

  สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต       โลเก อัปปะฏิวัตติยัง

  ยัตถากขาตา อุโภ อันตา       ปะฎิปัตติ จะ มัชฌิมา

  จะตส๎ูวาริยะสัจเจสุ               วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง

  เทสิตัง ธัมมะราเชนะ           สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง

  นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง         ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง

  เวยยากะระณะปาเฐนะ         สังคีตันตัมภะฌามะ เส. 

บทสวดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

หันทะ มะยัง ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง ภะณามะ เส.

 เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยัง วิหะระติ, อิสิปะตะเน มิคะทาเย. 

ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ.

 ทะเวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิ เตนะ นะ เสวิตัพพา, โย จายัง กาเมสุ 

กามะสุขัลลิกานุโยโค, หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต, โย จายัง     

อัตตะกิละมะถานุโยโค, ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต.

 เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ, มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ  

อะภิสัมพุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ 

สังวัตตะติ.

 กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา,  

จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.

 อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค, เสยยะถีทัง. สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป, 
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สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.

 อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา, จักขุกะระณี 

ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.

 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง, ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ 

ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา, อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ  

วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา.

 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง, ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา  

นนัทริาคะสะหะคะตา ตัต๎ระ ตัต๎ราภินนัทิน,ี เสยยะถทีงั. กามะตณัหา ภะวะตณัหา วิภะวะตณัหา.

 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง, โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ  

อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย.

 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง. 

 อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค, เสยยะถีทัง. สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.

 อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ 

ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง  

อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ 

ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง  

อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ  

ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.

 อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง  

อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข  

ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  

ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  

อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ  

อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  

อาโลโก อุทะปาทิ.
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 อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง  

อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข  

ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  

ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.  

ตงั โข ปะนทิงั ทกุขะนโิรโธ อะรยิะสจัจงั สจัฉิกะตันติ เม ภกิขะเว, ปพุเพ อะนะนสุสเุตส ุธมัเมสุ,  

จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.

 อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ 

ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  

อุทะปาทิ.  ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ 

เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา  

อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา  

อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง  

อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.

 ยาวะกีวัญจะ   เม   ภิกขะเว   อิเมสุ   จะตูสุ   อะริยะสัจเจสุ,   เอวันติปะริวัฏฏัง  

ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ.

 เนวะ   ตาวาหัง    ภิกขะเว   สะเทวะเก   โลเก   สะมาระเก   สะพ๎รัห๎มะเก,  

สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง  

อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง.

 ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ, เอวันติปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง 

ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ.

 อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก, สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา

ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง.

 ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ, อะกุปปา เม วิมุตติ, อะยะมันติมา ชาติ,  

นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ.

 อิทะมะโวจะ ภะคะวา, อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง.

 อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง ภัญญะมาเน, อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ  
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วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ, ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ.

 ปะวัตติเต   จะ   ภะคะวะตา   ธัมมะจักเก,   ภุมมา   เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  

เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย, อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง,  

อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รัห๎มุนา วา  

เกนะจิ วา โลกัส๎มินติ.

 ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. 

 จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.  

 ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.

 ยามานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. 

 ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. 

 นิมมานะระตีนัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา,  ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี  เทวา  

สัททะมะนุสสาเวสุง.

 ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง  เทวานัง  สัททัง   สุต๎วา,  พ๎รัห๎มะกายิกา  เทวา  

สัททะมะนุสสาเวสุง.

 เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง 

ปะวัตติตัง, อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา  

พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินติ.

 อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ, ยาวะ พ๎รัห๎มะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ.

อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ , สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ. อัปปะมาโณ  

จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ, อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง.

 อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ, อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ, อัญญาสิ  

วะตะ โภ โกณฑัญโญติ.

 อิติหิทัง อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ, อัญญาโกณฑัญโญ เต๎ววะ นามัง อะโหสีติ.
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ขึ้น/แรม 14 คํ่า

อะนัตตะลักขะณะสูตร

หันทะ มะยัง อะนัตตะลักขะณะสุตตัง ภะณามะ เส.

 เอวัมเม สุตัง, เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยัง วิหะระติ, อิสิปะตะเน  

มิคะทะเย, ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ. 

 รูปัง ภิกขะเว อนัตตา, รูปัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง รูปัง     

อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ รูเป, เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อโหสีติ,  

ยส๎ัมา จะ โข ภิกขะเว รูปัง อนัตตา, ตัส๎มา รูปัง อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ รูเป, 

เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อโหสีติ. 

 เวทนา อนัตตา, เวทนา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง เวทะนา  

อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ เวทะนายะ, เอวัง เม เวทะนา โหตุ, เอวัง เม  

เวทะนา มา อโหสีติ, ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อนัตตา, ตัส๎มา เวทนา อาพาธายะ  

สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ, เอวัง เม เวทนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อโหสีติ. 

 สัญญา อนัตตา, สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง สัญญา  

อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ สัญญายะ, เอวัง เม สัญญา โหตุ, เอวัง เม สัญญา 

มา อโหสีติ, ยัส๎มา จ โข ภิกขะเว สัญญา อนัตตา, ตัส๎มา สัญญา อาพาธายะ สังวัตตะติ,  

นะ จะ ลัพภะติ สัญญายะ, เอวัง เม สัญญา โหตุ, เอวัง เม สัญญา มา อโหสีติ. 

 สังขารา อนัตตา, สังขารา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสังสุ, นะยิทัง สังขารา  

อาพาธายะ สังวัตเตยยุง, ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ, เอวัง เม สังขารา โหนตุ, เอวัง เม สังขารา 

มา อเหสุนติ, ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สังขารา อนัตตา, ตส๎ัมา สังขารา อาพาธายะ สังวัตตันติ,  

นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ, เอวัง เม สังขารา โหนตุ, เอวัง เม สังขารา มา อเหสุนติ. 

 วิญญาณัง อนัตตา, วิญญานัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง  

วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ วิญญาเน, เอวัง เม วิญญานัง โหตุ, 

เอวัง เม วิญญานัง มา อโหสีติ, ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว วิญญานัง อนัตตา, ตัส๎มา  
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วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเน, เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง 

เม วิญญาณัง มา อโหสีติ.

 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจัง วา อนิจจัง วาติ, อนิจจัง ภันเต, ยัมปะนานิจจัง  

ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ, ทุกขัง ภันเต, ยัมปะนา นิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง  

สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมส๎ัมิ เอโส เม อัตตาติ, โน เหตัง ภันเต. 

 ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว  เวทะนา  นิจจา  วา  อนิจจา  วาติ,  อนิจจา  ภันเต,  

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขังวาติ, ทุกขัง ภันเต, ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง.  

กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมส๎ัมิ เอโส เม อัตตาติ, โน เหตัง ภันเต. 

 ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว  สัญญา  นิจจา  วา  อนิจจา  วาติ,  อนิจจา  ภันเต,  

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ, ทุกขัง ภันเต, ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, 

กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมส๎ัมิ เอโส เม อัตตาติ, โน เหตัง ภันเต. 

 ตงั กิง มญัญะถะ ภกิขะเว สงัขารา นจิจา วา อนจิจา วาต,ิ อนจิจา ภนัเต, ยมัปะนานจิจงั  

ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ, ทุกขัง ภันเต, ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง  

สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมส๎ัมิ เอโส เม อัตตาติ, โน เหตัง ภันเต. 

 ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว  วิญญาณัง  นิจจัง  วา  อนิจจัง  วาติ,  อนิจจัง  ภันเต,  

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ, ทุกขัง ภันเต, ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, 

กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมส๎ัมิ เอโส เม  อัตตาติ, โน เหตัง ภันเต.

 ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว, ยังกิญจิ รูปัง อตีตานาคะตะปัจจุปันนัง, อัชฌัตตัง วา พหิทธา วา, 

โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา, หีนัง วา ปณีตัง วา, ยันทูเร สันติเก วา, สัพพัง รูปัง, เนตัง มะมะ  

เนโสหะมส๎ัมิ นะ เมโส อัตตาติ, เอวะเมตัง ยะถาภูตัง, สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง. 

 ยา กาจิ เวทะนา อตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตา วา พหิทธา วา, โอฬาริกา วา  

สุขุมา วา, หีนา วา ปณีตา วา, ยาทูเร สันติเก วา, สัพพา เวทะนา, เนตัง มะมะ เนโสหะมส๎ัมิ  

นะ เมโส อัตตาติ, เอวะ เมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง. 

 ยา กาจิ สัญญา อตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตา วา พหิทธา วา, โอฬาริกา  

วา สุขุมา วา, หีนา วา ปณีตา วา, ยาทูเร สันติเก วา, สัพพา สัญญา, เนตัง มะมะ  
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เนโสหะมส๎ัมิ นะ เมโส อัตตาติ, เอวะ เมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง. 

 เย เกจิ สังขารา อตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตา วา พหิทธา วา, โอฬาริกา วา  

สุขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา, เย ทูเร สันติเก วา, สัพเพ สังขารา, เนตัง มะมะ เนโสหะมส๎มิ 

นะ เมโส อัตตาติ, เอวะเมตัง ยะถา ภูตัง สัมมัปปัญญายะทัฏฐัพพัง. 

 ยังกิญจิ วิญญาณัง อตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง, อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา, โอฬาริกัง  

วา สุขุมัง วา, หีนัง วา ปณีตัง วา, ยันทูเร สันติเก วา, สัพพัง วิญญาณัง, เนตัง มะมะ  

เนโสหะมส๎ัมิ นะ เมโส อัตตาติ, เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง.

 เอวัง  ปัสสัง  ภิกขะเว  สุต๎วา อะริยะสาวะโก, รูปัสสะมิงปิ นิพพินทะติ, เวทะนายะปิ 

นิพพินทะติ, สัญญายะปิ นิพพินทะติ, สังขาเรสุปิ นิพพินทะติ, วิญญานส๎ัมิงปิ นิพพินทะติ,  

นิพพนิทงั วริชัชะติ, วริาคา วิมุจจะติ, วมิตุตส๎ัมงิ วิมตุตะมตี ิญาณงั โหต,ิ ขณีา ชาต,ิ วุสิตงั พร๎ห๎ั

มะจะริยัง, กะตัง กะระณียัง, นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ.

 อิทะมะโวจะ ภะคะวา, อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง. 

อิมัสสะมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณส๎ัมิง ภัญญะมาเน, ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุปาทายะ, 

อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุตจิงสูติ.



73

ขึ้น/แรม 15 คํ่า

อาทิตตปริยายสูตร

หันทะ มะยัง อาทิตตปริยายะสุตตัง ภะณามะ เส.

 เอวัมเม  สุตัง.  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา,  คะยายัง  วิหะระติ  คะยาสีเส,  สัทธิง  

ภิกขุสะหัสเสนะ. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ. 

 สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง, กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง, จักขุง ภิกขะเว  

อาทติตงั, รปูา อาทติตา, จกัขวุญิญาณงั อาทิตตงั, จกัขุสมัผสัโส อาทติโต, ยมัปทิงั จกัขุสัมผัสสะ  

ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ  อาทิตตัง, เกนะ 

อาทิตตัง, อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา  ชะรามะระเณนะ,  

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.  

 โสตัง อาทิตตัง, สัททา อาทิตตา, โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง, โสตะสัมผัสโส อาทิตโต,  

ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะ ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง 

วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง, อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง  

ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ  

วะทามิ.

 ฆานัง อาทิตตัง, คันธา อาทิตตา, ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง, ฆานะสัมผัสโส  อาทิตโต, 

ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะ ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา  อะทุกขะมะสุขัง  

วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง, อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา   โมหัคคินา, อาทิตตัง 

ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ  

วะทามิ.

 ชิวหา อาทิตตา, ระสา อาทิตตา, ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง, ชิวหาสัมผัสโส อาทิตโต, 

ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะ ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง 

วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง, อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา  
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ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.

 กาโย อาทิตโต, โผฏฐัพพา อาทิตตา, กายะวิญญานัง อาทิตตัง, กายะสัมผัสโส 

อาทิตโต, ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะ ปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา      

อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง, อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา  

โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ  

อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.

 มะโน อาทิตโต, ธัมมา อาทิตตา, มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง, มะโนสัมผัสโส อาทิตโต,  

ยัมปิทัง มะโน สัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง 

วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง, อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง  

ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ  

วะทามิ.

 เอวัง  ปัสสัง  ภิกขะเว  สุต๎วา  อะริยะสาวะโก,  จักขุส๎มิงปิ  นิพพินทะติ,  รูเปสุปิ  

นิพพินทะติ,  จักขุวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ,  จักขุสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ,  ยัมปิทัง  

จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ 

นิพพินทะติ. 

 โสตสัมิ๎งป ิ นพิพินทะต,ิ  สทัเทสปุ ิ นพิพนิทะต,ิ  โสตะวญิญาเณป ิ นพิพนิทะต,ิ  โสตะสัมผัสเสป ิ 

นิพพินทะติ, ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา  

อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.

 ฆานัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, คันเธสุปิ นิพพินทะติ, ฆานะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,  

ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา 

ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.

 ชิวหายะปิ นิพพินทะติ, ระเสสุปิ นิพพินทะติ, ชิวหาวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,  

ชิวหาสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา  

ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
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 กายัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, โผฏฐัพเพสุปิ นิพพินทะติ, กายะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,  

กายะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา 

ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.

 มะนัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, ธัมเมสุปิ นิพพินทะติ, มะโนวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,  

มะโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา 

ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.

 นิพพินทัง วิรัชชะติ, วิราคา วิมุจจะติ, วิมุตตัส๎มิง วิมุตตะมีติ ญาณัง โหติ, ขีณา ชาติ,  

วุสิตัง  พ๎รัห๎มะจะริยัง,  กะตัง  กะระณียัง,  นาปะรัง  อิตถัตตายาติ  ปะชานาตีติ, 

 อิทะมะโวจะ ภะคะวา, อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง. อิมัส๎มิญจะ 

ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง ภัญญะมาเน, ตัสสะ ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปาทายะ, อาสะเวหิ  

จิตตานิ วิมุจจิงสูติ.

สุมังคะละคาถา

หันทะ มะยัง สุมังคะละคาถาโย ภะณามะ เส. 

  โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตา

  สัพพะพุทธานุภาเวนะ    โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง

  โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตา

  สัพพะธัมมานุภาเวนะ    โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง

  โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตา

  สัพพะสังฆานุภาเวนะ    โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง.

จบทําวัตร-สวดมนต์เย็น
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บทสวดมนต์พิเศษ

ชุมนุมเทวดา

 สะรัชชัง  สะเสนัง สะพันธุง  นะรินทัง

 ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูต ิ

 ผะริต๎วานะ  เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา 

 อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

 สะมันตา  จักกะวาเฬสุ   อัต๎ราคัจฉันตุ  เทวะตา 

 สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ  สุณันตุ  สัคคะโมกขะทัง

 สัคเค    กาเม    จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ    จันตะลิกเข  วิมาเน,  ทีเป รัฏเฐ   จะ คาเม 

ตะรุวะนะคะหะเน   เคหะวัตถุมหิ   เขตเต, ภุมมา จายันตุ    เทวา ชะละถะละ วิสะเม     

ยักขะคันธัพพะนาคา, ติฏฐันตา  สันติเก  ยัง  มุนิวะระวะจะนัง    สาธะโว    เม  สุณันตุ. 

 ธัมมัสสะวะนะกาโล      อะยัมภะทันตา  (พุทธทััสสะนะกาโล อะยัมภะทันตา)

 ธัมมัสสะวะนะกะโล      อะยัมภะทันตา  (ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา) 
 ธัมมัสสะวะนะกาโล      อะยัมภะทันตา  (สังฆะปะยิรุปาสะนะกาโล อะยัมภะทันตา)

พระคาถาชินบัญชร

สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต  พรหมรังสี)
  1. ชะยาสะนากะตา พุทธา         เชต๎วา มารัง สะวาหะนัง  

         จะตุสัจจาสะภัง ระสัง           เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

  2. ตัณ๎หังกะราทะโย พุทธา        อัฏฐะวีสะติ นายะกา  

      สัพเพ ปะติฏฐิตา มัย๎หัง         มัตถะเก เต มุนิสสะรา.

  3. สีเส ปะติฏฐิโต มัย๎หัง          พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน  

     สังโฆ ปะติฏฐิโต มัย๎หัง        อุเร สัพพะคุณากะโร.

  4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ          สารีปุตโต จะ ทักขิเณ

     โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัส๎มิง      โมคคัลลาโน จะ วามะเก.  
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  5. ทักขิเณ สะวะเน มัย๎หัง        อาสุง อานันทะราหุโล

     กัสสะโป จะ มะหานาโม        อุภาสุง วามะโสตะเก.

  6. เกสะโต ปิฏฐิภาคัส๎มิง          สุริโย วะ ปะภังกะโร

      นิสินโน สิริสัมปันโน            โสภิโต มุนิปุงคะโว.

  7. กุมาระกัสสะโป เถโร            มะเหสี จิตตะ วาทะโก

      โส มัย๎หัง วะทะเน นิจจัง          ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

  8. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ       อุปาลี นันทะสีวะลี

      เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา       นะลาเต ติละกา มะมะ.

  9. เสสาสีติ มะหาเถรา             วิชิตา ชินะสาวะกา

     เอตาสีติ มะหาเถรา             ชิตะวันโต ชิโนระสา

     ชะลันตา สีละเตเชนะ         อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

  10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ        ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

     ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ      วาเม อังคุลิมาละกัง.

  11. ขันธะโมระปะริตตัญจะ        อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง  

     อากาเส ฉะทะนัง อาสิ       เสสา ปาการะสัณฐิตา.

  12. ชินานา วะระสังยุตตา        สัตตัปปาการะ ลังกะตา

     วาตะปิตตาทิสัญชาตา         พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.

  13. อะเสสา วินะยัง ยันตุ        อะนันตะชินะเตชะสา

     วะสะโต เม สะกิจเจนะ       สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

  14. ชินะปัญชะระมัชฌัม๎หิ        วิหะรันตัง มะหีตะเล  

     สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ     เต มะหาปุริสาสะภา.

  15. อิจเจวะมันโต     สุคุตโต สุรักโข  

   ชินานุภาเวนะ      ชิตุปัททะโว

          ธัมมานุภาเวนะ      ชิตาริสังโฆ 

   สังฆานุภาเวนะ      ชิตันตะราโย

   สัทธัมมานุภาวะปาลิโต     จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.
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มะหาสะมะยะสุตตัง

บทขัดมหาสะมะยะสูตร

   ทุลละภัง ทัสสะนัง ยัสสะ   สัมพุทธัสสะ อะภิณ๎หะโส 

  โลกัมหิ อันธะภูตัส๎มิง    ทุลละภุปปาทะ สัตถุโน  

  สักเกสุ กะปิละวัตถุส๎มิง    วิหะรันตัง มะหาวะเน 

  ตันทัสสะนายะ สัมพุทธัง    ภิกขุสังฆัญจะ นิมมะลัง 

  ทะสะธา สังคะเณยยาสุ    โลกะธาตูสุ เทวะตา 

  อะเนกา อัปปะเมยยาวะ    โมทะมานา สะมาคะตา 

  ตาสัง ปิยัง มะนาปัญจะ    จิตตัสโสทัคคิยาวะหัง 

  ยัง โส เทเสสิ สัมพุทโธ    หาสะยันโตติ เม สุตัง 

  เทวะกายัปปะหาสัตถัง   ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.

บทสวดมหาสมัยสูตร

เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สักเกสุ วิหะระติ กะปิละวัตถุ ส๎มิง  

มะหาวะเน, มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ สัพเพเหวะ  

อะระหันเตหิ, ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิปะติตา โหนติ, ภะคะวันตัง  

ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ.

 อะถะโข จะตุนนัง สุทธาวาสะกายิกานัง เทวานัง เอตะทะโหสิ. อะยัง โข ภะคะวา   

สักเกสุ วิหะระติ  กะปิละวัตถส๎มิง มะหาวะเน, มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ  

ภิกขุสะเตหิ สัพเพเหวะ อะระหันเตหิ, ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิปะติตา 

โหนติ ภะคะวันตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ, ยันนูนะ มะยัมปิ เยนะ ภะคะวา  

เตนุปะสังกะเมยยามะ, อุปะสังกะมิตวา ภะคะวะโต สันติเก ปัจเจกะคาถา ภาเสยยามาติ.  

อะถะโข ตา เทวะตา, เสยยะถาปิ นามะ พะละวา ปุริโส สัมมิญชิตัง วา พาหัง ปะสาเรยยะ, 

ปาสาริตัง วา พาหัง สัมมิญเชยยะ, เอวะเมวะ สุทธาวาเสสุ เทเวสุ อันตะระหิตา ภะคะวะโต  

ปุระโต ปาตุระหังสุ. อะถะโข ตา เทวะตา ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง อัฏฐังสุ.  
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เอกะมันตัง ฐิตา โข เอกา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.

  มะหาสะมะโย ปะวะนส๎ัมิง เทวะกายา สะมาคะตา

 อาคะตัมหะ อิมัง ธัมมะสะมะยัง

 ทักขิตาเยวะ อะปะราชิตะสังฆันติ.

อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.

 ตัตร๎ะ ภิกขะโว สะมาทะหังสุ 

 จิตตัง อัตตะโน อุชุกะมะกังสุ 

 สาระถีวะ เนตตานิ คะเหต๎วา

 อินท๎ริยานิ รักขันติ ปัณฑิตาติ.

อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.

 เฉตว๎า ขีลัง เฉต๎วา ปะลีฆัง 

 อินทะขีลัง โอหัจจะมะเนชา 

 เต จะรันติ สุทธา วิมะลา 

 จักขุมะตา สุทันตา สุสู นาคาติ. 

อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.

 เย เกจิ พุทธัง สะระณังคะตา เส

 นะ เต คะมิสสันติ อะปายะภูมิง

 ปะหายะ มานุสัง เทหัง 

 เทวะกายัง ปะริปูเรสสันตีติ.

อะถะโข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ, เยภุยเยนะ ภิกขะเว ทะสะสุ โลกะธาตูสุ เทวะตา  

สันนิปะติตา โหนติ ตะถาคะตัง  ทัสสะนายะ  ภิกขุสังฆัญจะ,  เยปิ  เต  ภิกขะเว  อะเหสุง  

อะตีตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมาสัมพุทธา, เตสัมปิ ภะคะวันตานัง เอตะปะระมาเยวะ 

เทวะตา สันนิปะติตา อะเหสุง. เสยยะถาปิ มัยหัง เอตะระหิ, เยปิ เต ภิกขะเว ภะวิสสันติ.  

อะนาคะตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมาสัมพุทธา, เตสัมปิ ภะคะวันตานัง เอตะปะระมาเยวะ  

เทวะตา สันนิปะติตา ภะวิสสันติ. เสยยะถาปิ มัยหัง เอตะระหิ, อาจิกขิสสามิ ภิกขะเว  

เทวะกายานัง นามานิ, กิตตะยิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ, เทสิสสามิ ภิกขะเว 
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เทวะกายานัง นามานิ, ตัง สุณาถะ สาธุกัง มะนะสิกะโรถะ ภาสิสสามีติ. เอวัมภันเตติ โข เต  

ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ.   

 สิโลกะมะนุสกัสสามิ   ยัตถะ ภุมมา ตะทัสสิตา 

  เย สิตา คิริคัพภะรัง    ปะหิตัตตา สะมาหิตา

  ปุถู สีหาวะ สัลลีนา    โลมะหังสาภิสัมภิโน

  โอทาตะมะนะสา สุทธา   วิปปะสันนะมะนาวิลา

  ภิยโย ปัญจะสะเต ญตั๎วา   วะเน กาปิละวัตถะเว

  ตะโต อามันตะยิ สัตถา   สาวะเก สาสะเน ระเต

  เทวะกายา อะภิกกันตา   เต วิชานาถะ ภิกขะโว

  เต จะ อาตัปปะมะกะรุง   สตุ๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง

  เตสัมปาตุระหุ ญาณัง   อะมะนุสสานะ ทัสสะนัง

  อัปเปเก สะตะมัททักขุง   สะหัสสัง อะถะ สัตตะริง

  สะตัง เอเก สะหัสสานัง   อะมะนุสสานะมัททะสุง

  อัปเปเก นันตะมัททักขุง   ทิสา สัพพา ผุฏา อะหุง

  ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ  วะวักขติ๎วานะ จักขุมา

  ตะโต อามันตะยิ สัตถา   สาวะเก สาสะเน ระเต

  เทวะกายา อะภิกกันตา   เต วิชานาถะ ภิกขะโว

  เย โวหัง กิตตะยิสสามิ   คิราหิ อะนุปุพพะโส

   สัตตะสะหัสสาวะ ยักขา  ภุมมา กาปิละวัตถะวา

  อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

  โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

  ฉะสะหัสสา เหมะวะตา   ยักขา นานัตตะวัณณิโน

  อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

  โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

   สาตาคิรา ติสะหัสสา  ยักขา นานัตตะวัณณิโน

  อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
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  โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

  อิจเจเต โสฬะสะสะหัสสา   ยักขา นานัตตะวัณณิโน

  อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

  โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

   เวสสามิตตา ปัญจะสะตา  ยักขา นานัตตะวัณณิโน

  อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

  โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

   กุมภิโร ราชะคะหิโก  เวปุลลัสสะ นิเวสะนัง

  ภิยโย นัง สะตะสะหัสสัง   ยักขานัง ปะยิรุปาสะติ

  กุมภิโร ราชะคะหิโก   โสปาคะ สะมิติง วะนัง.

   ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา  ธะตะรัฏโฐ ปะสาสติ

  คันธัพพานัง อาธิปะติ   มะหาราชา ยะสัสสิ โส

  ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว   อินทะนามา มะหัพพะลา

  อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

  โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

   ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา  วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ

  กุมภัณฑานัง อาธิปะติ   มะหาราชา ยะสัสสิ โส

  ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว   อินทะนามา มะหัพพะลา

  อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

  โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 

   ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา  วิรูปักโข ปะสาสติ

  นาคานัง อาธิปะติ    มะหาราชา ยะสัสสิ โส

  ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว   อินทะนามา มะหัพพะลา

  อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

  โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

   อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา  กุเวโร ตัปปะสาสะติ
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  ยักขานัง อาธิปะติ    มะหาราชา ยะสัสสิ โส

  ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว   อินทะนามา มะหัพพะลา

  อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

  โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

   ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ  ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก

  ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข    กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง.

  จัตตาโร เต มะหาราชา   สะมันตา จะตุโร ทิสา

  ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ   วะเน กาปิละวัตถะเว.

  เตสัง มายาวิโน ทาสา   ยาคู วัญจะนิกา สะฐา

  มายา กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ   วิฏู จะ วิฏุโต สะหะ

  จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ   กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ

  ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ   เทวะสูโต จะ มาตะลิ

  จิตตะเสโน จะ คันธัพโฑ   นะโฬราชา ชะโนสะโภ

  อาคู ปัญจะสิโข เจวะ   ติมพะรู สุริยะวัจฉะสา

  เอเต จัญเญ จะ ราชาโน   คันธัพพา สะหะ ราชุภิ

  โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิตัง วะนัง. 

   อะถาคู นาภะสา นาคา  เวสาลา สะหะตัจฉะกา

  กัมพะลัสสะตะรา อาคู   ปายาคา สะหะ ญาติภิ

  ยามุนา ธะตะรัฏฐา จะ   อาคู นาคา ยะสัสสิโน

  เอราวัณโณ มะหานาโค   โสปาคะ สะมิติง วะนัง. 

    เย นาคะราเช สะหะสา หะรันติ

    ทิพพา ทิชา ปักขิ วิสุทธะจักขู

    เวหายะสา เต วะนะมัชฌะปัตตา

    จิตะรา สุปัณณา อิติ เตสะ นามัง

    อะภะยันตะทา นาคะราชานะมาสิ

    สุปัณณะโต เขมะมะกาสิ พุทโธ
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    สัณหาหิ วาจาหิ อุปะวะหะยันตา

    นาคา สุปัณณา สะระณะมะกังสุ พุทธัง.

  ชิตา วะชิระหัตเถนะ   สะมุททัง อะสุรา สิตา

  ภาตะโร วาสะวัสเสเต   อิทธิมันโต ยะสัสสิโน

  กาละกัญชา มะหาภส๎ิมา   อะสุรา ทานะเวฆะสา

  เวปะจิตติ สุจิตติ จะ   ปะหาราโท นะมุจี สะหะ

  สะตัญจะ พะลิปุตตานัง   สัพเพ เวโรจะนามะกา

  สันนัยหติว๎า พะลิง เสนัง   ราหุภัททะมุปาคะมุง

  สะมะโยทานิ ภัททันเต   ภิกขุนัง สะมิติง วะนัง.

อาโป จะ เทวา ปะฐะวี จะ  เตโช วาโย ตะทาคะมุง

วะรุณา วารุณา เทวา   โสโม จะ ยะสะสา สะหะ

เมตตากะรุณากายิกา   อาคู เทวา ยะสัสสิโน

ทะเสเต ทะสะธา กายา   สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

เวณฑู จะ เทวา สะหะลี จะ อะสะมา จะ ทุเว ยะมา

จันทัสสูปะนิสา เทวา   จันทะมาคู ปุรักขิตา

สุริยัสสูปะนิสา เทวา   สุริยะมาคู ปุรักขิตา

นักขัตตานิ ปุรักขติว๎า   อาคู มันทะพะลาหะกา

วะสูนัง วาสะโว เสฏโฐ   สักโก ปาคะ ปุรินทะโท

ทะเสเต ทะสะธา กายา   สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 

 อะถาคู สะหะภู เทวา  ชะละมัคคิสิขาริวะ

อะริฏฐะกา จะ โรชา จะ   อุมมา ปุปผะนิภาสิโน

วะรุณา สะหะธัมมา จะ   อัจจุตา จะ อะเนชะกา
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สุเลยยะรุจิรา อาคู    อาคู วาสะวะเนสิโน

ทะเสเต ทะสะธา กายา   สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

 สะมานา มะหาสะมานา   มานุสา มานุสุตตะมา

ขิฑฑาปะทูสิกา อาคู    อาคู มะโนปะทูสิกา

อะถาคู หะระโย เทวา    เย จะ โลหิตะวาสิโน

ปาระคา มะหาปาระคา    อาคู เทวา ยะสัสสิโน

ทะเสเต ทะสะธา กายา    สัพเพ มานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต    วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง    ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

 สุกกา กะรุมหา อะรุณา   อาคู เวฆะนะสา สะหะ

โอทาตะคัยหา ปาโมกขา    อาคู เทวา วิจักขะณา

สะทามัตตา หาระคะชา    มิสสะกา จะ ยะสัสสิโน

ถะนะยัง อาคา ปะชุนโน    โย ทิสา อะภิวัสสะติ

ทะเสเต ทะสะธา กายา    สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต    วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง    ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

เขมิยา ตุสิตา ยามา  กัฏฐะกา จะ ยะสัสสิโน

ลัมพิตะกา ลามะเสฏฐา   โชติมานา จะ อาสะวา

นิมมานะระติโน อาคู   อะถาคู ปะระนิมมิตา

ทะเสเต ทะสะธา กายา   สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.

สัฏเฐเต เทวะนิกายา  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน

นามันวะเยนะ อาคัญฉุง   เย จัญเญ สะทิสา สะหะ



85

ปะวุตถะชาติมักขีลัง   โอฆะติณณะมะนาสะวัง

ทักเข โมฆะตะรัง นาคัง   จันทังวะ อะสิตาสิตัง

สุพร๎ห๎ัมา ปะระมัตโต จะ   ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ

สันนังกุมาโร ติสโส จะ   โสปาคะ สะมิติง วะนัง.

สะหัสสะพร๎ห๎ัมะโลกานัง  มะหาพร๎ห๎ัมาภิติฏฐะติ

อุปะปันโน ชุติมันโต   ภิสมากาโย ยะสัสสิ โส.

ทะเสตถะ อิสสะรา อาคู   ปัจเจกะวะสะวัตติโน

เตสัญจะ มัชฌะโต อาคา   หาริโต ปะริวาริโต.

 เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต  สินเท เทเว สะพ๎รห๎ัมะเก

มาระเสนา อะภิกกามิ   ปัสสะ กัณหัสสะ มันทิยัง

เอถะ คัณหะถะ พันธะถะ   ราเคนะ พันธมัตถุ โว

สะมันตา ปะริวาเรถะ   มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง.

อิติ ตัตถะ มะหาเสโน  กัณหะเสนัง อะเปสะยิ

ปาณินา ตะละมาหัจจะ   สะรัง กตัว๎านะ เภระวัง.

ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ   ถะนะยันโต สะวิชชุโก

ตะทา โส ปัจจุมาวัตติ   สังกุทโธ อะสะยังวะเส.

 ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ วิวักขิต๎วานะ จักขุมา

ตะโต อามันตะยิ สัตถา   สาวะเก สาสะเน ระเต

มาระเสนา อะภิกกันตา   เต วิชานาถะ ภิกขะโว.

 เต จะ อาตัปปะมะกะรุง  สุต๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง

วีตะราเคหิ ปักกามุง   เนสัง โลมัมปิ อิญชะยุง.

สัพเพ วิชิตะสังคามา   ภะยาตีตา ยะสัสสิโน

โมทันติ สะหะ ภูเตหิ   สาวะกา เต ชะเนสุตาติ.
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อนุโมทนารัมภะคาถา

   ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง

  เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ

  อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ

  สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา มะณิ โชติระโส ยะถา.

สามัญญานุโมทนาคาถา

   สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ

  มา เต ภะวตัว๎ันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

  อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

  จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.

   ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

  สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.

   ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

  สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.

   ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

  สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.

คาถาบังสุกุลตาย
   อะนิจจา วะตะ สังขารา    อุปปาทะวะยะธัมมิโน

   อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ       เตสัง วูปะสะโม สุโข

   สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ  มะริงสุ จะ มะริสสะเร 
   ตะเถวาหัง มะริสสามิ   นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย.

คาถาบังสุกุลเป็น
   อะจิรัง วะตะยัง กาโย       ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ

   ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ    นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง.
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คาถาบารมี 30 ทัศ

ทานะปาระมี สัมปันโน, ทานะอุปะปาระมี สัมปันโน, ทานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน, 

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา.

สลีะปาระม ีสมัปนัโน, สลีะอปุะปาระม ีสมัปนัโน, สลีะปะระมตัถะปารม ีสมัปนัโน, เมตตา 

ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา.

เนกขมัมะปาระมี สมัปนัโน, เนกขมัมะอปุะปาระม ีสมัปนัโน, เนกขมัมะปะระมตัถะปารม ี

สัมปันโน, เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา.

ปัญญาปาระมี สัมปันโน, ปัญญาอุปะปาระมี สัมปันโน, ปัญญาปะระมัตถะปารมี 

สัมปันโน, เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา.

วิริยะปาระมี สัมปันโน, วิริยะอุปะปาระมี สัมปันโน, วิริยะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน, 

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา.

 ขนัตปีาระม ีสมัปนัโน, ขนัตอีปุะปาระม ีสมัปนัโน, ขนัตปีะระมตัถะปารม ีสมัปนัโน, เมตตา 

ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา.

 สัจจะปาระมี สัมปันโน, สัจจะอุปะปาระมี สัมปันโน, สัจจะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน, 

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา.

อะธิฏฐานะปาระมี สัมปันโน, อะธิฏฐานะอุปะปาระมี สัมปันโน, อะธิฏฐานะปะระมัตถะ

ปารมี สัมปันโน, เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา. 

เมตตาปาระมี สัมปันโน, เมตตาอุปะปาระมี สัมปันโน, เมตตาปะระมัตถะปารมี สัมปัน

โน, เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา.

อุเปกขาปาระมี สัมปันโน, อุเปกขาอุปะปาระมี สัมปันโน, อุเปกขาปะระมัตถะปารมี  

สัมปันโน, เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา.

ทะสะปาระมี สัมปันโน, ทะสะอุปะปาระมี สัมปันโน, ทะสะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน, 

เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา.

 พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.

 ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.

 สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง.
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พระคาถาป้องกันภัยสิบทิศ
บูระพารัส๎มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส๎มิง พระธัมเมตัง บูระพารัส๎มิง พระสังฆานัง  

ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์  

เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ. 

อาคะเนย์รัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อาคะเนย์รัส๎มิง พระธัมเมตัง อาคะเนย์รัส๎มิง  

พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะ

เคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ. 

 ทักษิณรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง ทักษิณรัส๎มิง พระธัมเมตัง ทักษิณรัส๎มิง พระสังฆานัง  

ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์  

เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ. 

หรดีรั ส๎มิง พระพุทธะคุณัง หรดีรส๎มิง พระธัมเมตัง หรดีรั ส๎มิง พระสังฆานัง  

ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์  

เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ. 

ปัจจิมรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง ปัจจิมรส๎มิง พระธัมเมตัง ปัจจิมรัส๎มิง พระสังฆานัง  

ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์  

เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ. 

พายัพรัสมิง พระพุทธะคุณัง พายัพรัสมิง พระธัมเมตัง พายัพรัสมิง พระสังฆานัง  

ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์  

เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ. 

อุดรรส๎มิง พระพุทธะคุณัง อุดรรั ส๎มิง พระธัมเมตัง อุดรรั ส๎มิง พระสังฆานัง  

ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์  

เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ. 

อิสานรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อิสานรส๎มิง พระธัมเมตัง อิสานรัส๎มิง พระสังฆานัง  

ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์  

เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ. 

อากาศรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อากาศรส๎มิง พระธัมเมตัง อากาศรส๎มิง พระสังฆานัง  
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ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์  

เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ. 

ปะฐะวีรส๎มิง พระพุทธะคุณัง ปะฐะวีรัส๎มิง พระธัมเมตัง ปะฐะวีรัส๎มิง พระสังฆานัง  

ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์  

เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ.

มงคลจักรวาล 8 ทิศ
อิมัส๎มิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกําแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกัน

ห้อมล้อมรอบครอบทั่ว อนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ 

พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ.

อิมส๎มิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกําแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกัน

ห้อมล้อมรอบครอบทั่ว อนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ 

ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ.

อิมส๎มิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกําแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกัน

ห้อมล้อมรอบครอบทั่ว อนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ 

ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ.

อิมส๎ัมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกําแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกัน

ห้อมล้อมรอบครอบทั่ว อนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ 

สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ.

คําไหว้พระธาตุ
วันทามิ เจติยัง สัพพัฏฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธาตุง มหาโพธิง พุทธะรูปัง  

สะกะลงั สะทา นาคะโลเก เทวะโลเก ตาวะตงิเส พร๎ห๎ัมะโลเก ชมัภทูเีป ลงักาทเีป สะรรีะธาตโุย  

เกสาธาตุโย อรหันตาธาตุโย เจติยัง คันธะกุฏิ จตุราสีติสะธัมมักขันธา ปาทะเจติยัง  

นะระเทเวหิ ปูชิตา

    อะหัง  วันทามิ   ธาตุโย

    อะหัง  วันทามิ   ทูระโต

    อะหัง  วันทามิ   สัพพะโส.
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ศาสนพิธี

พิธีบรรพชาอุปสมบท

ผู้มุ่งอุปสมบท รับผ้าไตรอุ้มประนมมือเข้าไปในท่ามกลางสงฆ์ วางผ้าไตรไว้ด้านซ้าย  

ถวายเครื่องสักการะพระอุปัชฌาย์ แล้วกราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง นั่งคุกเข่าอุ้มผ้าไตร 

ประนมมือกล่าวคําขอบรรพชาและขอสรณะ

คําขอบรรพชา

เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ 

ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง  

อุปะสัมปะทัง.

ทุติยัมปาหัง  ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง  สะระณัง คัจฉามิ,   

ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง,  

ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง.

ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,   

ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง,  

ละเภยยัง อุปะสังปะทัง.

อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต๎วา, ปัพพาเชถะ  

มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ทุติยัมปิ  อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต๎วา,  

ปัพพเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหต๎วา,    

ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ถ้าบรรพชาเป็นสามเณร ไม่ต้องกล่าวคําว่า “ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง” 

ลําดับนั้น พระอุปัชฌาย์รับเอาผ้าไตรจากผู้ขอบรรพชาแล้วกล่าวสอนถึงพระรัตนตรัยและ

บอกตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน ให้ว่าตามท่านโดยอนุโลมและปฏิโลมทีละบท ดังนี้
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 เกสา    โลมา   นะขา  ทันตา   ตะโจ (อนุโลม)

 ตะโจ   ทันตา  นะขา  โลมา   เกสา (ปฏิโลม)

พระอุปัชฌาย์สวมอังสะให้แล้ว ผู้ขอบรรพชาออกไปครองไตรจีวร คร้ันเสร็จแล้วเข้าไปหา 

พระอาจารย์ ถวายเครื่องสักการะแล้วกราบ 3 ครั้ง นั่งคุกเข่าประนมมือเปล่งวาจาขอสรณะและ

ศีล ดังนี้

คําขอสรณะ

    อะหัง   ภนัเต   สะระณะสีลัง   ยาจามิ

  ทุติยัมปิ  อะหัง   ภันเต   สะระณะสีลัง   ยาจามิ

  ตะติยัมปิ  อะหัง   ภันเต   สะระณะสีลัง   ยาจามิ

ลําดับนั้น พระอาจารย์กล่าวคํานมัสการนําให้ผู้มุ่งบรรพชาว่าตาม ดังนี้

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (กล่าว 3 ครั้ง)

พระอาจารย์ว่า “เอวัง วะเทหิ” หรือ “ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ” พึงรับว่า  

“อามะ ภันเต” ครั้นแล้วพระอาจารย์นําเปล่งวาจาถึงสรณคมน์ไปตามลําดับ ดังนี้

    พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

    ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

    สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

เมื่อจบแล้ว ท่านบอกว่า “ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง” พึงรับว่า “อามะ ภันเต” 
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ลําดับนั้นพระอาจารย์บอกให้รู้ว่า การบรรพชาเป็นสามเณรสําเร็จด้วยสรณคมน์เพียงเท่านี้ 

ทีนั้นพึงสมาทานสิกขาบท 10 ประการ ว่าตามท่าน ดังนี้

สิกขาบท 10

  ปาณาติปาตา เวระมะณี

  อะทินนาทานา เวระมะณี

  อะพร๎ห๎ัมะจะริยา เวระมะณี

  มุสาวาทา เวระมะณี

  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี

  วิกาละโภชะนา เวระมะณี

  นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี

  มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี

  อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี

  ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี

พระอาจารยก์ลา่วนาํวา่ “อมิาน ิทะสะ สกิขาปะทาน ิสะมาทยิามิ” ให้ผูบ้รรพชากลา่วตาม 

3 จบ แล้วกราบ 3 ครั้ง

ลําดับน้ัน สามเณรพึงรับบาตร อุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ในท่ามกลางสงฆ์วางไว้ด้านซ้าย 

ถวายเครื่องสักการะแล้วกราบ 3 ครั้ง นั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคําขอนิสัย 

คําขอนิสัย

    อะหัง    ภนัเต นิสสะยัง  ยาจามิ

  ทุติยัมปิ  อะหัง    ภันเต นิสสะยัง  ยาจามิ

  ตะติยัมปิ  อะหัง    ภันเต นิสสะยัง  ยาจามิ

  อุปัชฌาโย  เม        ภันเต   โหหิ

  อุปัชฌาโย  เม        ภันเต   โหหิ

  อุปัชฌาโย  เม      ภันเต      โหหิ
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พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า “โอปายิกัง, ปะฏิรูปัง, ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ” บทใด 

บทหนึ่งพึงรับว่า “สาธุ ภันเต” ทุกบทไป แต่นั้นสามเณรพึงกล่าวรับเป็นธุระให้ท่าน ดังนี้

 อัชชะตัคเคทานิ เถโร มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร (กล่าว 3 ครั้ง) 

เสร็จแล้วกราบ 3 ครั้ง 

พระอุปัชฌาย์แนะนําสามเณรไปตามระเบียบแล้ว พระกรรมวาจาเอาบาตรคล้องตัว 

ผู้มุ่งอุปสมบท บอกบาตรและจีวร ผู้มุ่งอุปสมบทพึงรับว่า “อามะ ภันเต” 4 หน ดังนี้

     คําบอก       คํารับ

  อะยันเต ปัตโต    อามะ ภันเต

  อะยัง สังฆาฏิ    อามะ ภันเต

  อะยัง อุตตะราสังโค   อามะ ภันเต

  อะยัง อันตะระวาสะโก   อามะ ภันเต

ต่อจากนั้นพระอาจารย์บอกให้ออกไปข้างนอกว่า “คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ”  

อุปสัมปทาเปกขะพึงถอยออกลุกขึ้นเดินไปยืนอยู่ในที่ที่กําหนดไว้

พระอาจารย์ท่านแสดงสมมติตนเป็นผู้สอนซ้อมแล้วออกไปสวดถามอันตรายิกกรรม พึงรับ

ว่า “นัตถิ ภันเต” 5 หน “อามะ ภันเต” 8 หน ดังนี้

  คําถาม      คําตอบ

  กุฏฐัง     นัตถิ ภันเต

  คัณโฑ     นัตถิ ภันเต

  กิลาโส     นัตถิ ภันเต

  โสโส      นัตถิ ภันเต

  อะปะมาโร     นัตถิ ภันเต

  มะนุสโสสิ๊     อามะ ภันเต

  ปริโสสิ๊     อามะ ภันเต

  ภุชิสโสสิ๊     อามะ ภันเต
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  อะนะโณสิ๊     อามะ ภันเต

  นะสิ๊ ราชะภะโฏ    อามะ ภันเต

  อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ  อามะ ภันเต

  ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊   อามะ ภันเต

  ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง  อามะ ภันเต

  กินนาโมสิ     อะหัง ภันเต.......นามะ

  โก นามะ เต อุปัชฌาโย   อุปัชฌาโย เม ภันเต อายส๎ัมา.... นามะ 

พระอาจารย์สวดสอนซ้อมแล้วกลับเข้ามานั่งที่เดิม เริ่มสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะ  

เข้ามา อุปสัมปทาเปกขะพึงเข้ามาในท่ามกลางสงฆ์ กราบลงตรงหน้าพระอุปัชฌาย์ 3 ครั้ง แล้ว 

นั่งคุกเข่าประนมมือ เปล่งวาจาขออุปสมบท

คําขออุปสมบท

สังฆัมภันเต อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง  

อุปายทายะ.

ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัมปัง  

อุปทายะ.

ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ  

อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ลําดับนั้น พระอุปัชฌาย์กลา่วเผดียงสงฆ์และพระอาจารย์สวดสมมติตนถามอันตรายิก

ธรรม อุปสัมปทาเปกขะพึงรับว่า “นัถติ ภันเต” 5 ครั้ง “อามะ ภันเต” 8 ครั้ง ตอบชื่อตนและ

อุปัชฌาย์ รวม 2 ครั้ง แต่นั้นนั่งฟังท่านสวดกรรมวาจาอุปสมบท ครั้นจบแล้วท่านเอาบาตรออก

แล้วพึงกราบ 3 ครั้ง นั่งพับเพียบประนมมือนั่งฟังพระอุปัชฌาย์บอกอนุศาสน์แล้วรับว่า “อามะ 

ภันเต” พร้อมกราบ 3 ครั้ง ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

จบพิธีบรรพชาอุปสมบท
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คําพินทุผ้า

อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ

คําอธิษฐาน

  สังฆาฏิ (ผ้าทาบ)   “อิมัง สังฆาฏิง อะธิฏฐามิ” 

 อุตตราสงค์ (ผ้าห่ม)   “อิมัง อุตตะราสังคัง อะธิฏฐามิ”

 อันตรวาสก (ผ้านุ่ง)   “อิมัง อันตะระวาสะกัง อะธิฏฐามิ”

 บาตร      “อิมัง ปัตตัง อะธิฏฐามิ”

 นิสีทนะ    “อิมัง นิสีทะนัง อะธิฏฐามิ”

 ผ้าปิดฝี    “อิมัง กัณฑุปะฏิจฉาทิง อะธิฏฐามิ”

 ผ้าอาบนํ้าฝน    “อิมัง วัสสิกะสาฏิกัง อะธิฏฐามิ”

 ผ้าปูนอน    “อิมัง ปัจจัตถะระณัง อะธิฏฐามิ”

 ผ้าเช็ดหน้า เช็ดปาก   “อิมัง มุขะปุญฉะนะโจลัง อะธิฏฐามิ”

 ผ้าเป็นบริบารโจล   “อิมัง ปะริกขาระโจลัง อะธิฏฐามิ”

 ถ้าจะอธิษฐานผ้าหลายผืนควบกันให้ว่า ดังนี้

 ผ้าปูนอน     “อิมานิ ปัจจัตถะระณานิ อะธิฏฐามิ”

 ผ้าเช็ดหน้า เช็ดปาก   “อิมานิ มุขะปุญฉะนะโจลานิ อะธิฏฐามิ”

 ผ้าเป็นบริขารโจล    “อิมานิ ปะริกขาระโจลานิ อะธิฏฐามิ”

คําเสียสละจีวรล่วงราตรี

 อิทัง เม ภันเต จีวะรัง รัตติวิปปะวุตถัง อัญญัตระ ภิกขุสัมมะติยา นิสสัคคิยัง  อิมาหัง 

อายัสมะโต นิสสัชชามิ.

 (ถ้าผ้า 2 ผืนว่า ทวิจีวะรัง ถ้าผ้าทั้ง 3 ผืนว่า ติจีวะรัง)
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คําคืน

อิมัง จีวะรัง อายัสมะโต ทัมมิ.

คําวิกัปป์

อิมัง จีวะรัง ตุยหัง วิกัปเปมิ.

    ผ้าหลายผืนว่า 

     อิมานิ จีวะรานิ ตุยหัง วิกัปเปมิ.

คําถอนอธิษฐานผ้า

 อิมัง จีวะรััง มัยหัง สันตะกัง ปะริภุญชะ วา วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ.

 (ถ้าผู้ถอนอ่อนกว่าว่า)

 อิมัง จีวะรัง มัยหัง สันตะกัง ปะริภุญชะถะ วา วิสัชเชถะ วา ยะถาปัจจะยัง วา  

กะโรถะ.

คําเสียสละอติเรกบาตรล่วง 10 วัน

 “อะยัง เม ภันเต (อาวุโส) ปัตโต ทะสาหาติกกันโต นิสสัคคิโย, อิมาหัง อายัส๎มะโต  

นิสสัชชามิ”

 

คําคืนบาตร

อิมัง ปัตตัง อายัส๎มะโต ทมัมิ.
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การจําพรรษา

คําอธิษฐานเข้าพรรษา

   อิมัส๎มิง อาวาเส, อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ. 

คําขอขมาโทษ

(ผู้ขอ) เถเร ปะมาเทนะ, ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม  

                 ภันเต. (ถ้าขอหลายรูปเปลี่ยน ขะมะถะ เม เป็น ขะมะตุ โน)

(ผู้รับ) อะหัง ขะมามิ ตะยาปิ เม ขะมิตัพพัง. (ถ้าผู้ขอมีหลายรูปเปลี่ยน ตะยาปิ เป็น  

                 ตุมเหหิป)ิ

(ผู้ขอ) ขะมามิ ภันเต. (ถ้าขอหลายรูปเปลี่ยน ม ิเป็น มะ)

คําสัตตาหะกะระณียะ

สัตตาหะกะระณียัง กิจจัง เม อัตถิ, ตัส๎มา มะยา คันตัพพัง, อิมัส๎มิง สัตตาหัพภันตะเร  

นิวัตติสสามิ.

ปวารณา

คําสวดบุพพกิจ วันปวารณา (ออกพรรษา)

ปะวาระณากะระณะโต   ปุพเพ   นะวะวิธัง   ปุพพะกิจจัง   กาตัพพัง   โหติ.  

ตัณฐานะสัมมัชชะนัญจะ  ตัตถะ  ปะทีปุชชะละนัญจะ  อาสะนะปัญญะปะนัญจะ  

ปานียะปะริโภชนะนียูปัฏฐะปะนัญจะ   ฉันทาระหานัง   ภิกขูนัง   ฉันทาหะระณัญจะ  

เตสัญเญวะ   อะกะตะปะวาระณานัง   ปะวารณายาปิ   อาหะระณัญจะ   อุตุกขานัญจะ  

ภิกขุคะณะนา  จะ  ภิกขุนีนะโมวาโท  จาติ.

ตัตถะ ปุริเมสุ จะตูสุ กิจเจสุ อิทานิ สุริยาโลกัสสะ อัตถิตายะ ปะทีปะกิจจัง นัตถิ  

อะปะรานิ ตีณิ ภิกขูนัง วัตตัง ชานันเตหิ อารามิเกหิปิ ภิกขูหิปิ กะตานิ ปะรินิฏฐิตานิ โหนติ. 

ฉันทาหะระณะปะวาระณาอาหะระณานิ  ปะนะ  อิมิสสัง  สีมายัง  หัตถะปาสัง  

วิชะหิต๎วา นิสินนานัง ภิกขูนัง อะภาวะโต นัตถิ.
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อุตุกขานัง นามะ เอตตะกัง อะติกกันตัง, เอตตะกัง อะวะสิฏฐันติ เอวัง อุตุอาจิกขะนัง, 

อุตูนีธะ ปะนะ สาสะเน เหมันตะคิมหะวัสสานานัง วะเสนะ ตีณิ โหนติ. อะยัง วัสสาโนตุ  

อัมัส๎มิญจะ อุตุมหิ สัตตะ จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา อิมินา ปักเขนะ เอโก  

อุโปสะโถ  สัมปัตโต ปัญจะ อุโปสะถา อะติกกันตา ทะเว อุโปสะถา อะวะสิฏฐา อิติ เอวัง  

สัพเพหิ อายัส๎มันเตหิ อุตุกขานัง ธาเรตัพพัง. 

 รับพร้อมกันว่า เอวัง ภันเต

ภิกขุคะณะนา นามะ อิมัส๎มิง ปะวาระณัคเค ปะวาระณัตถายะ สันนิปะติตา  

ภิกขู เอตตะกาติ ภิกขูนัง คะณะนา. อิมัส๎มิง ปะนะ ปะวาระณัคเค...(จํานวนภิกษุ)...ภิกขู  

สันนิปะติตา โหนติ. อิติ สัพเพหิ อายัส๎มันเตหิ ภิกขุคะณะนาปิ ธาเรตัพพา. 

รับพร้อมกันว่า เอวัง ภันเต

ภิกขุนีนะโมวาโท ปะนะ อิทานิ ตาสัง นัตถิตายะ นัตถิ. อิติ สะกะระโณกาสานัง  

ปพุพะกจิจานงั กะตตัตา นกิกะระโณกาสานัง ปพุพะกจิจานงั ปะกะตยิา ปะรนิฏิฐิตตัตา, เอวนัตงั  

นะวะวิธัง ปุพพะกิจจัง ปะรินิฏฐิตัง โหติ.

นิฏฐิ เต  จะ  ปุพพะกิจเจ  สะเจ  โส  ทิวะโส  จาตุททะสี  ปัณณะระสี   

สามัคคีนะมัญญะตะโร,  ยะถาชชะปะวาระณา  ปัณณระสี1,  ยาวะติกา  จะ  ภิกขู  กัมมัปปัตตา  

สังฆะปะวาระณาระหา  ปัญจะ วา  ตะโต วา อะติเรกา ปะกะตัตตา ปาราชิกัง อะนาปันนา 

สังเฆนะ วา อะนุกขิตตา, เต จะ โข หัตถะปาสัง อะวิชะหิต๎วา เอกะสีมายัง ฐิตา, เตสัญจะ  

วิกาละโภชะนาทิวะเสนะ วัตถุสะภาคาปัตติโย  เจ นะ วิชชันติ, เตสัญจะ หัตถะปาเส  

หัตถะปาสะโต พะหิกะระณะวะเสนะ วัชเชตัพโพ โกจิ วัชชะนียะปุคคะโล เจ นัตถิ.

เอวันตัง ปะวาระณากัมมัง อิเมหิ จะตูหิ ลักขะเณหิ สังคะหิตัง ปัตตะกัลลัง นามะ โหติ, 

กาตุง ยุตตะรูปัง ปะวาระณากัมมัสสะ ปัตตะกัลลััง วิทิต๎วา อิทานิ กะริยะมานา ปะวาระณา 

สังเฆนะ อะนุมาเนตัพพา. 

พึงรับพร้อมกันว่า สาธุ

1. ถ้าเป็นวันปวารณาที่ 14 ว่า “จาตุททะสี” แทน “ปัณณะระสี” 
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คําสวดญัตติปวารณา

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อัชชะ ปะวาระณา ปัณณะระสี, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง สังโฆ 

เตวาจิกัง ปะวาเรยยะ.

ถ้าเป็นวันปวารณาที่ 14 พึงว่า “จาตุททะสี” แทน “ปัณณะระสี”

คําปวารณาออกพรรษา

สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง  

อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ  ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ. 

ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง  

อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปทายะ  ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ.

ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง 

อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ.

กฐิน

คําถวายผ้ากฐิน

อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน  

ภันเต สังโฆ อิมัง  สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ ปะฏิคคะเหต๎วา จะ  

อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.  

คําแปล ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าจีวรกฐิน 

พร้อมกับของบริวารน้ีแด่่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ผ้าจีวรกฐินพร้อมกับของบริวารนี้

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้ว จงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข  

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ.



100

คําอปโลกน์กฐิน

องค์ที่ 1 

อทิาน ิโข ภันเต, อทิงั  สะปะรวิารงั  กะฐนิะทสุสงั  สงัฆสัสะ  กะฐนิตัถาราระหะกาเลเยวะ   

อุปปันนัง,  อีทิเส  จะ  กาเล  เอวัง  อุปปันเนนะ  ทุสเสนะ  กะฐินัตถาโร,  วัสสัง วุตถานัง  

ภิกขูนัง ภะคะวะตา อะนุญญาโต, เยนะ อากังขะมานัสสะ สังฆัสสะ ปัญจะ กัปปิสสันติ.  

อะนามันตะจาโร อะสะมาทานะจาโร, คะณะโภชะนัง ยาวะทัตถะจีวะรัง, โย จะ ตัตถะ  

จีวะรุปปาโท โส เนสัง ภะวิสสะติ. จะตูสุปิ เหมันติเกสุ มาเสสุ จีวะระกาโล มะหันตีกะโต  

ภะวิสสะติ. อิทานิ ปะนะ สังโฆ อากังขะติ นุ โข กะฐินัตถารัง, อุทาหุ นากังขะติ.

สงฆ์พึงรับพร้อมกันว่า “อากังขามะ ภันเต” 

องค์ที่ 2 

โส โข ปะนะ ภันเต กะฐินัตถาโร, ภะคะวะตา ปุคคะลัสสะ อัตถาระวะเสเนวะ  

อะนุญญาโต, นาญญัตตะระ ปุคคะลัสสะ อัตถารา อัตถะตัง โหติ กะฐินันติ หิ วุตตัง  

ภะคะวะตา. นะ สังโฆ วา คะโณ วา กะฐินัง อัตถะระติ. สังฆัสสะ จะ คะณัสสะ จะ  

สามัคคิยา ปุคคะลัสเสวะ อัตถารา, สังฆัสสะปิ คะณัสสะปิ ตัสเสวะ ปุคคะลัสสะปิ  อัตถะตัง 

โหติ  กะฐินัง. อิทานิ กัสสิมัง กะฐินะทุสสัง ทัสสามะ กะฐินัง อัตถะริตุง, โย  ชิณณะจีวะโร  วา   

ทุพพะละจีวะโร  วา,  โย  วา  ปะนะ  อุสสะหิสสะติ, อัชเชวะ  จีวะระกัมมัง นิฏฐาเปตวา,  

สัพพะวิธานัง อะปะริหาเปตวา กะฐินัง อัตถะริตุง, สะมัตโถ ภะวิสสะติ.

สงฆ์พึงนั่งนิ่ง

องค์ที่  3
อิธะ อัมเหสุ อายัส๎มา (อิตถันนาโม) สัพพะมะหัลละโก พะหุสสุโต ธัมมะธะโร  

วินะยะธะโร,  สะพ๎รห๎ัมะจารีนัง สันทัสสะโก สะมาทะปะโก สะมุตเตชะโก สัมปะหังสะโก, พะ

หุนนัง (อาจะริโย วา อุปัชฌาโย วา) หุต๎วา โอวาทะโก อะนุสาสะโก, สะมัถโถ จะ ตัง ตัง   

วินะยะกัมมัง อะวิโกเปต๎วา กะฐินัง อัตถะริตุง, มัญญามะหะเมวัง สัพโพยัง สังโฆ อิมัง   

สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง อายัส๎มะโต (อิตถันนามัสสะ) ทาตุกาโม, ตัสมิง กะฐินัง อัตถะรันเต 
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สัพโพยัง สังโฆ  สัมมะเทวะอะนุโมทิสสะติ. อายัส๎มะโต (อิตถันนามัสเสวะ) อิมัง สะปะริวารัง 

กะฐินะทุสสัง ทาตุง,  รุจจะติ วา โน วา, สัพพัสสิมัสสะ สังฆัสสะ.

สงฆ์พึงรับพร้อมกันว่า “รุจจะติ ภันเต”

องค์ที่ 4 

ยะทิ  อายัส๎มะโต  (อิตถันนามัสสะ)  อิมัง  สะปะริวารัง  กะฐินะทุสสัง  ทาตุง,  

สัพพัสสิมัสสะ สังฆัสสะ รุจจะติ, สาธุ ภันเต สังโฆ, อิมัง กะฐินะทุสสะปะริวาระภูตัง ติจีวะรัง   

วัสสาวาสิกัฏฐิติกายะ อะคาเหต๎วา อายัส๎มะโต (อิตถันนามัสเสวะ) อิมินา อะปะโลกะเนนะ   

ทะทาตุ. กะฐินะทุสสัง ปะนะ อะปะโลกะเนนะ ทิยยะมานังปิ นะ รูหะติ. ตัส๎มา ตัง อิทานิ  

ญัตติทุติเยนะ กัมเมนะ อะกุปเปนะ ฐานาระเหนะ,  อายัสมะโต (อิตถันนามัสสะ) เทมาติ,  

กัมมะสันนิฏฐานัง กะโรตุ.

สงฆ์พึงรับพร้อมกันว่า “สาธุ ภันเต”

บท “อิตถันนามัสสะ” ที่วงเล็บไว้นั้นเปลี่ยนตามช่ือท่านผู้จะกรานกฐินและคําว่า  

“พหุนนัง อาจริโย วา อุปัชฌาโย วา หตุ๎วา” นั้น ถ้าผู้กรานกฐินนั้น เป็นอาจารย์ของภิกษุทั้ง

หลายจงว่า “พหุนนัง อาจริโย หตุ๎วา” ถ้าเป็นอุปัชฌาย์จงว่า “พหุนนัง อุปัชฌาโย หตุ๎วา” ถ้า

ไม่ได้เป็นทั้ง 2 อย่างต้องยกเสีย ถ้าเป็นทั้ง 2 อย่าง คงว่าตามแบบ

คําสวดญัตติทุติยกรรมวาจา

  ผู้สวดญัติสององค์กล่าว นะโม 5 ชั้น ดังนี้

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ 

  ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

 อะระหะโต สัมมา 

 สัมพุทธัสสะ.
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สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนัง, ยะทิ สังฆัสสะ  

ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิมัง กะฐินะทุสสัง อายัส๎มะโต (อิตถันนามัสสะ) ทะเทยยะ, กะฐินัง  

อัตถะริตุง, เอสา ญัตติ.

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนัง, สังโฆ อิมัง กะฐินะทุสสัง  

อายัส๎มะโต (อิตถันนามัสสะ) เทติ, กะฐินัง อัตถะริตุง, ยัสสายัส๎มะโต ขะมะติ, อิมัสสะ  

กะฐินะทุสสัสสะ, อายัส๎มะโต (อิตถันนามัสสะ) ทานัง กะฐินัง อัตถะริตุง, โส ตุณหัสสะ  ยัสสะ 

นักขะมะติ โส  ภาเสยยะ,  ทินนัง  อิทัง สังเฆนะ, กะฐินะทุสสัง อายัส๎มะโต (อิตถันนามัสสะ)  
กะฐินัง  อัตถะริตุง, ขะมะติ   สังฆัสสะ ตส๎ัมา  ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.

คํากรานกฐิน

ผ้าสังฆาฏิ ว่า   “อิมายะ สังฆาฏิยา กะฐินัง อัตถรามิ” 

ผ้าอุตตราสงค์ ว่า   “อิมินา อุตตะราสังเคนะ กะฐินัง อัตถรามิ” 

ผ้าอันตราวาสก ว่า   “อิมินา อันตราวาสเกนะ กะฐินัง อัตถรามิ” 

ลําดับนั้น สงฆ์นั่งคุกเข่าพร้อมกันแล้วกราบพระ 3 ครั้ง เสร็จแล้วตั้งนะโมพร้อมกัน  

3 จบ ผู้ได้รับผ้ากฐินหันหน้ามายังกลุ่มภิกษุสงฆ์กล่าวคําประกาศอนุโมทนากฐิน

คําประกาศอนุโมทนากฐิน

อัตถะตัง อาวุโส สังฆัสสะ กฐินัง ธัมมิโก กฐินัตถาโร อนุโมทะถะ. (กล่าว 3 ครั้ง) 

คําอนุโมทนากฐิน

 อัตถะตัง ภันเต สังฆัสสะ กฐินัง ธัมมิโก กฐินัตถาโร อนุโมทาม. (กล่าว 3 ครั้ง)  

สงฆ์รับพร้อมกันว่า “สาธุ” 
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อุโบสถ

คําขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา

โอกาสัง เม ภันเต เถโร เทตุ, ปะวาระณาญัตติง ฐะเปตุง. 

คําสวดประกาศญัตติ

สุณันตุ เม ภันเต อายัส๎มันตา อัชชุโปสะโถ ปัณณะระโส, ยะทายัส๎มันตานัง  

ปัตตะกัลลัง, มะยัง อัญญะมัญญัง ปาริสุทธิอุโปสะถัง กะเรยยามะ.

ถ้าเป็นวันปวารณาที่ 14 พึงว่า “จาตุททะสี” แทน “ปัณณะระสี”

คําแสดงปาริสุทธิ

ปะริสุทโธ  อะหัง ภันเต, ปะริสุทโธติ  มัง ธาเรถ.

ปะริสุทโธ  อะหัง ภันเต, ปะริสุทโธติ  มัง ธาเรถ.

ปะริสุทโธ  อะหัง ภันเต, ปะริสุทโธติ  มัง ธาเรถ.

ถ้าผู้แสดงมีพรรษาแก่กว่าภิกษุทั้งหมดให้ว่า “อาวุโส” แทน “ภันเต” 

คําแสดงอาบัติ
อาบัติถุลลัจจัย

 ผู้แสดงว่า   อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย ถุลลัจจะยาโย  

     อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ.

 ผู้รับว่า  ปัสสะสิ  อาวุโส.

 ผู้แสดงว่า  อามะ  ภันเต  ปัสสามิ.

 ผู้รับว่า  อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.

 ผู้แสดงว่า  สาธุ  สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ. (กล่าว 3 ครั้ง)
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อาบัติปาจิตตีย์

 ผู้แสดงว่า    อะหัง  ภันเต  สัมพะหุลา  นานาวัตถุกาโย  ปาจิตติยาโย  

     อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ.

 ผู้รับว่า  ปัสสะสิ  อาวุโส.

 ผู้แสดงว่า  อามะ  ภันเต  ปัสสามิ.

 ผู้รับว่า  อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.

 ผู้แสดงว่า  สาธุ  สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ. (กล่าว 3 ครั้ง)

อาบัติทุกกฎ

 ผู้แสดงว่า  อะหัง  ภันเต  สัมพะหุลา  นานาวัตถุกาโย  ทุกกะฏาโย   

     อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ.

 ผู้รับว่า  ปัสสะสิ  อาวุโส.

 ผู้แสดงว่า  อามะ  ภันเต  ปัสสามิ.

 ผู้รับว่า  อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.

 ผู้แสดงว่า  สาธุ  สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ. (กล่าว 3 ครั้ง)

อาบัติทุพภาสิต

 ผู้แสดงว่า  อะหัง ภันเต สัมพะหุลา ทุพภาสิตาโย อาปัตติโย อาปันโน 

      ตา ปะฏิเทเสมิ.

 ผู้รับว่า  ปัสสะสิ  อาวุโส.

 ผู้แสดงว่า  อามะ  ภันเต  ปัสสามิ.

 ผู้รับว่า  อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.

 ผู้แสดงว่า  สาธุ  สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ. (กล่าว 3 ครั้ง)

ถ้าผู้พรรษามากเป็นผู้แสดงให้เปลี่ยนจากคําว่า ภันเต เป็น อาวุโส, อาวุโส เป็น  

ภันเต, ปัสสะสิ เป็น ปัสสะถะ และ สังวะเรยยาสิ เป็น สังวะเรยยาถะ
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พิธีบวชชี-พราหมณ์

 ผู้ถือบวชกราบพระ 3 ครั้ง กล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย

คําบูชาพระรัตนตรัย
   อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.

   ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.

   สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.

กล่าว นะโม 3 จบ

   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.

 ลําดับต่อไปกล่าวคําขอบวช

คําขอบวช

 เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ  

ภิกขุสังฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง.

 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว  

ทัง้พระธรรมและพระสงฆว์า่ เปน็สรณะทีร่ะลกึนบัถอื ขอพระสงฆจ์งจําขา้พเจา้ไวว้า่ เป็นผูบ้วชแลว้ 

ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

คําอาราธนาศีล

   มะยัง   ภันเต,   ติสะระเณนะ สะหะ,   อัฏฐะสีลานิ ยาจามะ.

 ทุติยัมปิ  มะยัง   ภันเต,   ติสะระเณนะ สะหะ,   อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.

 ตะติยัมปิ  มะยัง   ภันเต,   ติสะระเณนะ สะหะ,   อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.
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ผู้ถือบวชกล่าวตามพระอาจารย์ ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (กล่าว 3 ครั้ง)

     พุทธัง    สะระณัง   คัจฉามิ.

     ธัมมัง    สะระณัง   คัจฉามิ.

     สังฆัง    สะระณัง   คัจฉามิ.

   ทุติยัมปิ  พุทธัง    สะระณัง   คัจฉามิ.

   ทุติยัมปิ  ธัมมัง    สะระณัง   คัจฉามิ.

   ทุติยัมปิ  สังฆัง    สะระณัง   คัจฉามิ.

   ตะติยัมปิ  พุทธัง   สะระณัง    คัจฉามิ.

   ตะติยัมปิ  ธัมมัง    สะระณัง   คัจฉามิ.

   ตะติยัมปิ  สังฆัง    สะระณัง   คัจฉามิ.

 พระอาจารย์กล่าวว่า “ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง” ผู้ขอบวชกล่าวรับว่า “อามะ ภันเต” 

แต่นั้นพระอาจารย์ พึงกล่าวนํา ให้ว่าไปทีละบท ดังนี้

  1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

  2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

  3. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

  4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

  5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

  6. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

  7. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะมาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะ  

     วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

  8. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 ผู้ขอบวชกล่าวคําสมาทานศีลว่า

  อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ. (กล่าว 3 ครั้ง)

 กราบ 3 ครั้ง เสร็จพิธีบวชชีพราหมณ์
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การลาสิกขา

 เมื่อผู้ถือบวชต้องการลาสิกขา มวีิธีปฏิบัติ ดังนี้

 กล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย

กล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.

  ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.

 กล่าวนะโม 3 จบ

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 

 กล่าวคําขอขมาพระรัตนตรัย

คําขอขมาพระรัตนตรัย

 ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ, ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภัน

เต. 

 (ถ้าขอขมาพระอาจารย์เปลี่ยนจาก ระตะนัตตะเย เป็น อาจาริเย) 

คําลาสิกขา

สิกขัง ปัจจักขามิ คิหีติ มัง ธาเรถะ.

   ข้าพเจ้าลาสิกขา ท่านทั้งหลายจงจําข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นคฤหัสถ์

 ต่อจากนั้น พึงกล่าวสมาทานศีล 5 ให้ว่าตามพระอาจารย์ไปทีละบท ดังนี้

   ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

   อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

   กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

   มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
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   สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

พระอาจารย์กล่าวสรุปศีล ดังนี้ “อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ  

โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตส๎ัมา สีลัง วิโสธะเย.”

 คําแสดงตนเป็นอุบาสก-อุบาสิกา

 เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัญจะ 

ภิกขุสังฆัญจะ อุปาสะกัตตัง สังโฆ ธาเรตุ.

คําลาพระสงฆ์

 คฤหัสถ์ :  หันทะทานิ มะยัง ภันเต อาปุจฉามะ, พะหุกิจจา มะยัง พะหุกะระณียา.

 พระสงฆ์ :  ยัสสะทานิ  ตุมเห  กาลัง  มัญญะถะ.

 คฤหัสถ์ :  สาธุ  ภันเต.   

กราบ 3 ครั้ง เป็นเสร็จพิธี 

จบพิธีบวชชีพราหมณ ์
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คําอาราธนาศีล 5

                   มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

  ทุติยัมปิ   มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

  ตะติยัมปิ  มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

คําอาราธนาศีล 8

              มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.

  ทุติยัมปิ   มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.

  ตะติยัมปิ  มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.

คําอาราธนาศีลอุโบสถ

       มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ.

 ทุติยัมปิ   มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ.

 ตะติยัมปิ  มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ. 

คําอาราธนาพระปริตร

  วิปัตติปะฏิพาหายะ   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 

 สัพพะทุกขะ วินาสายะ    ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง.

  วิปัตติปะฏิพาหายะ   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 

 สัพพะภะยะ วินาสายะ    ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง.

  วิปัตติปะฏิพาหายะ   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 

 สัพพะโรคะ วินาสายะ    ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง.
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คําอาราธนาธรรม

   พ๎รห๎ัมา  จะ  โลกาธิปะตี  สะหัมปะติ

   กัตอัญชะลี  อันธิวะรัง  อะยาจะถะ

   สันตีธะ  สัตตาปปะระชักขะชาติกา

   เทเสตุ  ธัมมัง  อะนุกัมปิมัง  ปะชัง.

คําถวายข้าวพระพุทธ
อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ.

คําลาข้าวพระพุทธ
เสสัง มังคะลา ยาจามิ.

คําขออาหารจากพระสงฆ์
อะวะเสสัง อาหารัง เทถะ เม ภันเต.

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านทั้งหลายจงให้อาหารส่วนท่ีเหลือแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ 

คํากรวดนํ้า (ย่อ)
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย.

ขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขๆ เถิด

คําอปโลกน์สังฆทาน (สําหรับพระภิกษ)ุ

ยคัเฆ ภันเต สังโฆ ชานาตุ, อะยัง ปะฐะมะภาโค เถรัสสะ ปาปุณาติ, อะวะเสสา ภาคา  

อัมหากัง ปาปุณันติ, ภิกขู จะ (สามเณรา จะ) คะหัตถา จะ ยะถา สุขัง ปะริภุญชันตุ.
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คําถวายภัตตาหาร (อุทิศเพื่อตนเอง)

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน 

ภันเต  ภิกขุสังโฆ  อิมานิ ภัตตานิ  สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง  

หิตายะ สุขายะ.

คําแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับท้ังบริวาร

เหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่าน้ีของข้าพเจ้า 

ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ 

คําถวายภัตตาหาร (อุทิศให้ผู้ตาย)

อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน 

ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิต ุ

อาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

 คําแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมะตะกะภัตตาหาร 

กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับมะตะกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้  

ของขา้พเจา้ทัง้หลาย เพือ่ประโยชนแ์ละความสุข แกข่า้พเจา้ทัง้หลาย แก่ญาตขิองขา้พเจา้ท้ังหลาย  

มีมารดาบิดาเป็นต้น ผู้ทํากาละล่วงลับไปแล้วด้วย  สิ้นกาลนานเทอญ 

คําถวายสังฆทาน (ทั่วไป)

อิมานิ มะยัง ภันเต สังฆะทานานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน 

ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ สังฆะทานานิ สะปริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ 

สุขายะ. 

คําแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายสังฆทานกับท้ังบริวาร

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับสังฆทานกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้า 

ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ
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คําถวายผ้าป่า

อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ  

สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ  

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.  

คําแปล ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรพร้อม

กับของบริวารทั้งหลายเหล่าน้ี แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุกุลจีวรพร้อม 

กบัของบรวิารทัง้หลายเหลา่นี ้ของขา้พเจา้ทัง้หลาย เพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุ แกข่า้พเจา้ทัง้หลาย  

ตลอดกาลนานเทอญ   

คําถวายผ้าอาบนํ้าฝน

 อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ 

สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ 

อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

คําแปล ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าอาบนํ้าฝน พร้อมกับ

ของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับผ้าอาบนํ้าฝน พร้อมกับของ

บริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย 

แก่ปิยะชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

คําชักผ้าป่า

  อิมัง ปังสุกูละจีวะรัง อัสสามิกัง มัยหัง ปาปุณาติ.

คําถวายเทียนพรรษา

ยัคเฆ ภันเต สังโม ปะฏิชานาตุ, มะยัง เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง 

พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมส๎มิง อุโปสะถาคาเร นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง  

พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ  

อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ.
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คําแปล ข้าแต่พระสฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียน

คู่นี้ พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ไว้ ณ พระอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา  

ขออานิสงส์เเห่งการถวายเทียน เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไป

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยะชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย 

ตลอดกาลนานเทอญ

คําถวายข้าวสาร

อิมานิ มะยัง ภันเต ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ 

โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง  

หิตายะ สุขายะ.

คําแปล ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายข้าวสารพร้อมกับของ

บริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ข้าวสารพร้อมกับของบริวาร  

ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาล

นาน เทอญ

คําจบขันข้าวใส่บาตร

 ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงฆ์ จิตใจจํานง ตรงต่อ 

พระนพิพาน ขอใหถึ้งเมอืงแกว้ ขอใหแ้คลว้บว่งมาร ขอใหพ้บพระศรอีารยิ ์ในอนาคตกาลนัน้ เทอญ

คําถวายเครื่องอัฐบริขาร  
อิมานิ มะยัง ภันเต อัฏฐะ ปะริกขาระวัตถูนิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ  

สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ อัฏฐะ ปะริกขาระวัตถูนิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ  

อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.  

คําแปล ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องอัฐบริขาร พร้อม

กับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ เครื่องอัฐบริขารพร้อมกับ

ของบรวิารทัง้หลายเหลา่นี ้ของขา้พเจ้าทัง้หลาย เพือ่ประโยชนเ์พือ่ความสขุแกข่า้พเจา้ทัง้หลายดว้ย  

แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ   
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คําถวายสลากภัตต์
เอตานิ มะยัง ภันเต สะลากะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ  

สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ เอตานิ สะลากะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ  

มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ญาตะกานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ อาสะวักขะยาวะหัง 

นิพานะปัจจะโย โหตุ.

คําแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งสลากภัตและของอัน 

เป็นบริวารท้ังหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับ ซ่ึงสลากภัตกับทั้งของ 

อนัเป็นบรวิารทัง้หลายเหลา่นี ้ของขา้พเจา้ทัง้หลาย เพือ่ประโยชน ์เพ่ือความสขุ แกข้่าพเจา้ทัง้หลาย

ดว้ย แกญ่าติทัง้หลายมมีารดาบดิา เปน็ตน้ จงเปน็ปจัจยัใหข้า้พเจ้าทัง้หลาย ถงึการสิน้ไปแห่งอาสวะ 

ทั้งปวงจนถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ 

คําถวายกระทงสําหรับลอยประทีป
มะยัง   อิมินา   ปะทีเปนะ   อะสุกายะ   นัมมะทายะ   นะทิยา   ปุลิเน   ฐิตัง   มุนิโน  

ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ, อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง  

ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ.

คําแปล ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาทที่ต้ังอยู่เหนือหาดทรายในแม่นํ้า 

ชื่อนัมมทานทีด้วยประทีปนี้ การบูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ 

คําถวายดอกไม้ธูปเทียน

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูชะยามะ อัมหากัง 

ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตาสุขาวะหา โหนตุ.

คําแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาธูปเทียนและดอกไม้อันประเสริฐ

เหล่านี้แด่พระรัตนตรัย การบูชาแด่พระรัตนตรัยน้ี จงเป็นผลนํามาซึ่งประโยชน์และความสุข  

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ 



115

คําถวายพระพุทธรูป

อิมัง ภันเต พุทธะรูปัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ อายะติง สาสะนัสสะ อะติโรจะนายะ 

จะ ถาวะรายะ จะ สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง พุทธะรูปัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง  

หิตายะ สุขายะ.

คําแปล ข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งพระพุทธรูปนี้  

แก่พระสงฆ์ เพื่อความรุ่งเรืองและเพื่อความถาวร แห่งพระศาสนาต่อไป ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  

ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้า 

ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ

คําถวายเสนาสนะ (กุฏิ วิหาร)

อิมานิ มะยัง ภันเต เสนาสะนานิ อาคะตานาคะตัสสะ จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ  

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ เสนาสะนานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง  

ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

คําแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเสนาสนะเหล่านี้   

แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีในทิศทั้ง 4 ที่มาแล้วก็ดี ยังไม่มาก็ดี ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเสนาสนะเหล่านี้ 

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

คําถวายยารักษาโรค

อิมานิ มะยัง ภันเต คิลานะเภสัชชานิ สะปะริวารานิ สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน 

ภันเต สังโฆ อิมานิ คิลานะเภสัชชานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัญจะ มาตาปิต ุ

อาทีนัญจะ ญาตะกานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

คําแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ยารักษาโรคกับทั้งเวชภัณฑ ์

ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ทั้งหลายเหล่าน้ี ของ

ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติทั้งหลาย มีมารดา

บิดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนาน เทอญ
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คําถวายระฆัง

 ยัคเฆ  ภันเต  สังโฆ  ปะฏิชานาตุ,  มะยัง  เอตัง  คัณฑิง  สะปะริวารัง  พุทธัสสะ  

ปูชะนัตถายะ  อิมส๎ัมิง  อาวาเส  นิยยาเทมะ. สาธุ โน  ภันเต  อะยัง  พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ    

คัณฑิยา  ทานัสสะ   อานิสังโส   อัมหากัญเจวะ   มาตาปิตุ อาทีนัญจะ   ปิยะชะนานัง  

ทีฆรัตตัง   หิตายะ   สุขายะ   สังวัตตันตุ.

คําแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวาย

ระฆังพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่าน้ี ไว้ในอาวาสนี้เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวาย

ระฆังเป็นพุทธบูชาน้ี ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไป เพ่ือประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า 

ทั้งหลายด้วย แก่ปิยชน มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

คําถวายโต๊ะหมู่บููชา

 ยัคเฆ  ภันเต  สังโฆ  ปะฏิชานาตุ  มะยัง  อิมัง  ปูชาสักการุปะธานะปีฐัง  

สะปะริวารัง  พุทธัสสะ  ปูชะนัตถายะ  อิมัสมิง  อาวาเส  สังมัสสะ  นิยยาเทมะ  สาธุ  โน  

ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปูชาสักการุปะธานะปีฐัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส 

อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ.

 คําแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย

โต๊ะหมู่บูชาพร้อมกับของบริวารทั้งหลายหล่าน้ี แด่พระสงฆ์ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา  

ขออานสิงสแ์หง่การถวายโตะ๊หมูบู่ชาเพือ่เปน็พทุธบชูานี ้ของขา้พจา้ทัง้หลายจงเป็นไป เพือ่ประโยชน ์ 

เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย และแก่ปิยะชนทั้งหลาย มีมารดาบิดา เป็นต้นด้วย ตลอด

กาลนานเทอญ
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คําถวายดอกไม้ธูปเทียน 

วันมาฆบูชา

อัชชายัง, มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา, มาฆะนักขัตเตนะ, ปุณณะจันโท ยุตโต, ยัตถะ  

ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, จาตุรังคิเก สาวะกะสันนิปาเต โอวาทะปาติโมกขัง  

อทุทสิ.ิ ตะถาห ิอฑัฒะเตระสาน ิภกิขสุะตาน,ิ สัพเพสงัเยวะ ขณีาสะวานงั สัพเพ เต เอหภิกิขุกา,  

สัพเพหิ เต อะนามันติตา วะ, ภะคะวะโต สันติกัง อาคะตา เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป, 

มาฆะปุณณะมิยัง วัฑฒะมานะ กัจฉายายะ, ตัส๎มิง สันนิปาเต ภะคะวา วิสุทธูโปสะถัง  

อะกาสิ. อะยัง อัมหากัง ภะคะวะโต, เอโกเยวะ สาวะกะสันติปาโต อะโหสิ จาตุรังคิโก  

อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวะนัง.

มะยันทานิ, อิมัง มาฆะปุณณะมีนักขัตตะสะมะยัง, ตักกาละสะทิสัง สัมปัตตา,  

สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง, อะนุสสะระมานา, อิมส๎ัมิง ตัสสะ ภะคะวะโต, สักขิภูเต 

เจติเย อิเมหิ ทัณฑะทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ, ตัง ภะคะวันตัง ตานิ จะ อัฑฒะเตระสานิ 

ภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ. สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สะสาวะกะสังโฆ สุจิระปะรินิพพุโตปิ,  

คุเณหิ ธะระมาโน, อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง  

ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

คําแปล วันนี้ มาถึงวันมาฆบุรณมี พระจันทร์เพ็ญ ประกอบด้วยฤกษ์มาฆะ (เดือน 3) แล้ว 

วันนี้ตรงกับวันที่พระตถาคต องค์พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่

ประชุมสงฆ์สาวก ซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 ประการ  ครั้งนั้น พระภิกษุ 1,250 องค์ เป็นพระขีณาสพ 

(ผู้หมดสิ้นกิเลส) ล้วนแต่เป็นเอหิภิกษุ มิได้มีใครนิมนต์นัดหมาย ได้มาประชุมพร้อมกันเฉพาะ 

พระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร เวลาตะวันบ่ายในวันมาฆบุรณมีและ 

พระผูมี้พระภาคเจา้ไดท้รงกระทาํวสุิทธอิโุบสถในทีป่ระชมุนัน้ การประชมุพระสงฆส์าวกพร้อมดว้ย

องค์ 4 ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้ ได้มีขึ้นเพียงคร้ังนี้ครั้งเดียวเท่านั้น ภิกษุผู้เข้า

ประชุม 1,250 องค์นั้น ล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ

บัดนี้ ถึงวันมาฆบุรณมีนักขัตสมัย คล้ายวันจาตุรงคสันนิบาตนั้นแล้ว เราท้ังหลายมา 

ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้เสด็จปรินิพพานไปนานแล้ว ขอน้อมบูชาพระผู้มี

พระภาคเจ้าและพระสงฆ์สาวก 1,250 องค์นั้น ด้วยเครื่องสักการะบูชาทั้งหลาย มีเทียนธูปและ
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ดอกไม้ เป็นต้นเหล่านี้ ณ เจดีย์สถานเหล่านี้ ซึ่งเป็นสักขีพยานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  

 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวก แม้เสด็จปรินิพพานไป

นานแล้ว ยังคงอยู่แต่พระคุณทั้งหลาย จงทรงรับสักการะบรรณาการเหล่านี้ ของข้าพระพุทธเจ้า 

ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ.

คําถวายดอกไม้ธูปเทียน 
วันวิสาขบูชา

ยะมัมหะ โข มะยัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ  

มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ  โข โส ภะคะวา มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ  อะริยะเกสุ  

มะนุสเสสุ อุปปันโน, ขัตติโย ชาติยา โคตะโม โคตเตนะ, สัก๎ยะปุตโต สัก๎ยะกุลา ปัพพะชิโต  

สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะ 

มะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ, นิสสังสะยัง โข โส ภะคะวา อะระหัง  

สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ 

สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, ส๎วากขาโต โข ปะนะ  เตนะ ภะคะวะตา ธัมโม,  

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ, สุปะฏิปันโน โข 

ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน  

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ  

ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย  

ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, อะยัง โข ปะนะ ถูโป  

ปะฏิมา ตัง  ภะคะวันตัง อุททิสสะ กะโต อุททิสสะ กะโต ยาวะเทวะ ทัสสะเนนะ ตัง  

ภะคะวันตัง  อะนุสสะรติว๎า ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ. 

มะยัง โข เอตะระหิ อิมัง วิสาขะปุณณะมีกาลัง ตัสสะ ภะคะวะโต ชาติสัมโพธิ 

นิพพานะกาละสัมมะตัง ปัต๎วา อิมัง ฐานัง สัมปัตตา, อิเม ทัณฑะทีปะธูปาทิ สักกาเร  

คะเหต๎วา อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริต๎วา ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ  

อะนุสสะรันตา,  อิมัง ถูปัง  ปะฏิมัง ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ,  อิมัง ยะถา คะหิเตหิ 

สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา, สาธุ โน ภันเต  ภะคะวา, สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ คุเณหิ  

อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน, อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง   

ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.
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คําแปล  เราทั้งหลาย ถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่ง พระผู้มีพระภาค

พระองค์ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลาย แลเราท้ังหลายชอบซึ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์

ใด พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล ได้อุบัติแล้วในหมู่มนุษย์ ชาวอริยกะในมัชฌิมชนบท พระองค์ 

เป็นกษัตริย์โดยพระชาติ เป็นโคดมโดยพระโคตร เป็นศากยบุตร เสด็จออกบรรพชาแล้ว 

แต่ศากยสกุล เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก ทั้งเทวโลก 

มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดาแลมนุษย์ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็น 

พระอรหันต์ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้

แจ้งโลก เป็นสารถีแห่งบุรุษควรฝึกได้ ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  

เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชค โดยไม่ต้องสงสัยแล

อน่ึง พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรัสดีแล้ว อันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบ 

ด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามา อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน และพระสงฆ์สาวกของพระ 

ผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วแล เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม, เป็นผู้ปฏิบัติ

สมควร คู่แห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคลแปด นี่คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ควรของคํานับ 

เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทําบุญ เป็นผู้ควรทําอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น

ยิ่งกว่า พระสถูปพระปฏิมานี้แล นักปราชญ์ ได้อุทิศเฉพาะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สร้างไว้แล้ว

เพียงเพื่อระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยทรรศนะแล้วได้ความเลื่อมใสแลสังเวช

บัดนี้ เราทั้งหลายมาถึงกาลวิสาขปุรณมี เป็นที่รู้กันว่ากาลเป็นที่ประสูติ ตรัสรู้และเสด็จ

ปรินิพพานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น จึงมาประชุมกันแล้ว ณ ที่นี้ ถือเครื่องสักการะมีประทีป 

แลธปูเปน็ตน้เหลา่นี ้ทํากายของตนให้เป็นดงัภาชนะรบัเครือ่งสักการะ ระลึกถงึพระคณุตามเปน็จริง

ทัง้หลายของพระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ บชูาดว้ยสกัการะอนัถอืไวแ้ลว้อยา่งไร จกัทาํประทกัษณิสิน้วาระ

สามรอบ ซึ่งพระสถูปพระปฏิมากรนี้ 

ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพพานนานมาแล้ว  

ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์  

จงทรงรับซึ่งเครื่องสักการะอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้ เพื่อประโยชน์ เพ่ือความสุข  

แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
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คําถวายดอกไม้ธูปเทียน 

วันอัฏฐะมีบูชา

อัชชายัง,   วิสาขะปุณณะมิโต   ปะรัง,   อัฏฐะมี  สัมปัตตา,   ยาทิเส  สุนิพพุตัสสะ  

ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  สะรีรัชฌาปะนะกาละภูโต   อะโหสิ  สัทเธหิ 

มัลเลหิ สัพพะคันธานัง  กะตะจิตะกา,  ปาฏิเหรัง  ทัสสะยันตี,  สะยะเมวะ  อะปัชชะลิ,   

ตัสสะ  ภะคะวะโต, สุนิพพุตัสสะ,  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ,  อันติมะเทหะภูตัง,   

ทะวัตติงสะปะวะระมะหาปุริสะลักขะณะ,  ปะฏิมัณฑิตัง,  ธาตุภูเตนะ  เตเชนะ  อัชฌายิตถะ,  

ตาทิโสวะ อะภิลักขิโต,  มะยันทานิ  ตัสสะ ภะคะวะโต,  อิมัง สะรีรัชฌาปะนะกาละภูตัง  

พุทธานุสสะระณาระหัง, อะนุกาเลนะ   สัมปัตตา, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง ภะคะวันตัง  

อะนุสสะระมานา, อิมส๎ัมิง  ตัสสะ   ภะคะวะโต   สักขิภูเต,  เจติเย ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ,  

อิเมหิ ทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามะ, 

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สุจิระปะริพพุโตปิ  กะรุณาทีหิ คุเณหิ ธะระมาโน, อิเม  

สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

คําแปล ดิถีที่ 8 เบ้ืองหน้า แต่วันวิสาขปุณณมีมาถึงด้วยดี ณ วันนี้แล้ว ในวันเช่นไรเล่า 

เป็นวันถวายพระเพลิงพระสรีระแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าไ ด้มีแล้ว จิตตกาธานแห่ง 

พระผูม้พีระภาคเจา้ อนักษตัรยิมั์ลละราชทัง้หลายทรงศรัทธาบชูาแลว้ ลว้นดว้ยเครือ่งหอม สาํแดง

ปาฏิหาริย์ เปลวเพลิงได้รุ่งเรืองขึ้นแล้วเอง ถวายพระเพลิงพระสรีระพระกายที่สุดประดับด้วย 

มหาปุริสะลักษณะ อันประเสริฐสามสิบสองประการ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จปรินิพพาน

แล้ว ด้วยอาการอันดีพระองค์นั้น วันเช่นนี้แล  กําหนดว่าเป็นวันเจริญยิ่งมาถึงด้วยดีแล้ว ข้าพเจ้า 

ทั้งหลายมาถึงกาลซึ่งคล้ายกันกับวันเช่นน้ัน ควรระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ มาระลึกถึง 

พระผูม้พีระภาคเจา้นัน้แมเ้สดจ็ปรนิพิพานนานแลว้ ขา้พเจ้าทัง้หลาย เคารพบูชาพระองค์ดว้ยเคร่ือง

สักการะมีเทียนธูป ดอกไม้เหล่านี้ เป็นต้น 

ขอพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น แม้ปรินิพพานนานแล้วซึ่งดํารงอยู่โดยพระคุณท้ังหลาย  

มีพระกรุณาคุณเป็นต้น จงทรงรับเครื่องสักการะบรรณาการเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  

เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ.
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คําถวายดอกไม้ธูปเทียน 

วันอาสาฬหบูชา

ยะมัมหะ โข มะยัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ 

มะยัง, ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ โข โส ภะคะวา, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, สัตเตสุ  

การุญญัง ปฏิจจะ กรุณายะโก, หิเตสี อะนุกัมปัง อุปาทายะ, อาสาฬหะปุณณะมิยัง  

พาราณะสยิงั, อสิปิะตะเน มคิะทาเย, ปญัจะวคัคยิานงั ภกิขนูงั, อะนตุตะรัง ธมัมะจกักงั ปะฐะมงั 

ปะวัตเตต๎วา, จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ปะกาเสสิ. 

ตัส๎มิญจะ โข สะมะเย, ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง ปะมุโข อายส๎ัมา อัญญาโกณฑัญโญ,  

ภะคะวะโต ธัมมัง สุตะวา, วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง ปะฏิละภิต๎วา, ยังกิญจิ  

สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ, ภะคะวันตัง อุปะสัมปะทัง ยาจติ๎วา ภะคะวะโต 

ธัมมะวินะเย อะริยะสาวะกะสังโฆ โลโก ปะฐะมัง อะโหสิ, พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง  

สงัฆะระตะนันัต ิตริะตะนงั สมัปณุณงั อะโหส.ิ  มะยัง โข เอตะระห ิอมิงั อาสาฬหะปณุณะมีกาลัง  

ตัสสะ ภะคะวะโต ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะกาละสัมมะตัง อะริยะสาวะกะสังฆะอุปปัตติกาละ

สัมมะตัญจะ ระตะนัตตะยะ สัมปุณณะกาละสัมมะตัญญจะ ปตั๎วา อิมัง ฐานัง สัมปัตตา อิเม  

สักกาเร คะเหตว๎า อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริต๎วา ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ 

อะนุสสะรันตา อิมัง ถูปัง (อิมัง พุทธะปะฏิมัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ ยะถาคะหิเตหิ 

สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา.

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ 

ปญัญายะมาโน อเิม อมัเหหิ คะหเิต สกักาเร ปะฏคิคณัหาต ุอมัหากัง ทฆีะรตัตงั หติายะ สุขายะ.

คําแปล เราทั้งหลายถึงซ่ึงพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดแล้วว่าเป็นที่พึ่ง พระผู้มีพระภาค

พระองค์ใด เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลาย อนึ่ง เราทั้งหลายชอบใจซึ่งพระธรรมของพระผู้มีพระ

ภาคพระองค์ใด พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบเอง ทรงอาศัยความ 

การุณย์ในสัตว์ทั้งหลาย ทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ทรงอาศัยความเอ็นดู  

ได้ยงัพระธรรมจกัรอนัยอดเยีย่มให้เป็นไป ทรงประกาศอรยิสจั 4 เปน็คร้ังแรกแกพ่ระภกิษุปญัจวคัคีย ์ 

ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสีในวันอาสาฬหปูรณมี อนึ่ง ในสมัยนั้นแล ท่านพระ

อัญญาโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าของพระภิกษุปัญจวัคคีย์ ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า
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แล้ว ได้ธรรมจักษุอันบริสุทธ์ิปราศจากมลทิน ว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  

สิ่งท้ังปวงน้ันมีความดับเป็นธรรมดา” จึงทูลขออุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นองค์แรกใน

โลก อนึง่ ในสมยัแมน้ั้นแล พระสังฆรตันะไดบ้งัเกดิขึน้เป็นครัง้แรก พระรตันตรยั คอืพระพทุธรัตนะ  

พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ได้สมบูรณ์แล้วในโลก

บัดนี้ เราทั้งหลายแล มาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหปูรณมี วันเพ็ญอาสาฬหมาส ที่รู้พร้อม

กันว่า เป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงประกาศพระธรรมจักรเป็นวันท่ีเกิดขึ้นแห่ง

พระอริยสงฆ์สาวก และเป็นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์ คือ ครบ 3 รัตนะ จึงมาประชุมกันแล้ว 

ณ ที่นี้ ถือสักการะเหล่าน้ี ทํากายของตนให้เป็นดังภาชนะรับเครื่องสักการะ ระลึกถึงพระคุณ

ตามเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น จักทําประทักษิณสิ้นวาระสามรอบซึ่งพระสถูป 

(พระพุทธปฏิมา) นี้ บูชาอยู่ด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไร

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพพานนานมาแล้ว ยังปรากฏ

อยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์ จงทรงรับเครื่อง

สักการะ อันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้า 

ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
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คณะผู้จัดทํา

   ที่ปรึกษา 

    พระครูวิทูรธรรมประกาศ (ถวิล  อตฺตคุตฺโต)

   คณะทํางาน

    จัดทําต้นฉบับ-จัดรูปเล่ม & Graphic Design

     พระมหาคําสัน   วิสุทฺธิญาโณ 

    ประสานงานโรงพิมพ์

     คุณวินัย  โกเมนเอก

    พิสูจน์อักษร 

     พระสมุห์ อําพล พุทฺธสโร 

     พระมหาสุมน อภิมโน 

     พระมหาพรสวรรค์  จกฺกปุญฺโญ 

     พระกัษณ   กตปุญฺโญ     

     Bhante  Santi
     พระพัฒนพร  ทสฺนิโย     

     คุณจินดา   โลจนะศุภฤกษ์

     คุณสุภาสิณี   โสภณวัฒนไพบูลย์   

     คุณเรณู   สุขสายันต์     

     คุณปูรณ์  ชูโต 

     Yi Mon  Thwe
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รายนามผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมทําบุญจัดพิมพ์หนังสือ ทําวัตร-สวดมนต์

 1.ครอบครัวจันทร์สกุล-Topaz            1,000  เหรียญ

 2.คณะอุบาสก-อุบาสิกาวัดเคนตั๊กกี้ี้           700  เหรียญ

 3.คุณพิเชษฐ์-สุภีร์   ทับเจริญ            500  เหรียญ

 4.คุณบุญเรือน โพธิ์ทอง

   คุณน้อย  โพธิ์ทอง 

   คุณกระจ่าง อิ่มเจริญ

   คุณแก้วตา  อิ่มเจริญ 

   คุณศิริวรรณ อิ่มเจริญ

   คุณสิริกาตัน อิ่มเจริญ

   คุณแทนไท  พึ่งพวง

   คุณสหพัฒน์ พึ่งพวง

   คุณอําพิกา  พึ่งพวง

   คุณจารุดา  อิทธิศุภลาบ 

   คุณฉันทนา สันติลวีวรรณ

   คุณประมวล สันติลวีวรรณ

   คุณอิงอร  สันติลวีวรรณ

   Steven  สันติลวีวรรณ

   Scott  สันติลวีวรรณ

   Kenneth  สันติลวีวรรณ

 5.คุณดนุตกร-คุณธานินทร์   ใจสงเคราะห์และครอบครัว        300  เหรียญ

 6.คุณดาราณี  ดิ๊กเกอร์  คุณวิไล    คําแก้ว 

   คุณเบญจวรรณ์ พันธ์วงศ์  คุณละออง   คะยอม   

400    เหรียญ 

270     เหรียญ 
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 7.รวมรายชื่อผู้ไม่ประสงค์ออกนาม               320   เหรียญ

 8.คุณนฤมล-นิตยา-พอล   อภัยลี      150  เหรียญ 

 9.คุณประภาพันธ์   คิดการดี, Smith-Suvat-Sulush-Sristsa     100  เหรียญ

 10.คุณจารีย์  เดสโร, คุณผุดผ่อง  พูลสุข      100  เหรียญ

 11.ร้าน amthai bistro-คุณบุญนํา ทองเงิน, ครอบครัวจรัมพรสกุล 100  เหรียญ

 12.คุณซุนฮัว  แซ่ตัน        100  เหรียญ

 13.คุณลัดดา  ลีละยูวะ-เจมส์  ลีละยูวะ      100  เหรียญ

 14.คุณณรงค์พล-กันทิมา   พุทธรักษาดี      60  เหรียญ

 15.คุณณัฐกฤตา  จันทะวาลย์, Nina  Conkiln พร้อมครอบครัว  60 เหรียญ  

 16.คุณประจักษ์  ชูเที่ยงตรง-เพ็ญประภา  ยิ้มละมัย    50 เหรียญ

 17.คุณบัว สมสนิทอังกูร-ควินตัน เรย์ ซิมป์สันและครอบครัว  50  เหรียญ

 18.คุณธนวดี  สวิงทอง        50  เหรียญ

 19.คุณวรรณา   กิ่งโพยม        50  เหรียญ

 20.คุณศิริพร   ทรงรูป, ประพันธ์ศักดิ์  อิ่มพร    50  เหรียญ

 21.คุณนิภาพร   เข็มพิลา        50  เหรียญ

 22.คุณณัฐชยา   เมฆอารีย์       50  เหรียญ

 23.คุณบรรเพียร   มุ่งดี         50  เหรียญ

 24.คุณกาญจนา   สาสุข        50  เหรียญ

 25.คุณอรวรรณ   ศรทอง        50  เหรียญ

 26.คุณอัมพา  โบลลิงเจอร์และครอบครัว, คุณวรรณรท  ธรรมปรีชา 50  เหรียญ

 27.คุณเพ็ญศิริ   ลิลา, James  Ma, คุณพงษ์พิสุทธิ์  แก้ววงษา  50  เหรียญ 

 28.คุณกนกพร   หาญกิจรุ่ง        50  เหรียญ

 29.คุณอรวรรณ   คําประเสริฐ         50  เหรียญ 

 30.คุณปริมรุ้ง กุลเจริญมงคล, มงคล-วิลเลี่ยม ธิติธรรมศักดิ์

     คุณนิศากร-ลูอิส-นวิน-ณภัทร  คิสเป

     คุณฐิติรัตน์-ภพ-สิปปกร-นิพพุติ  ศรวรเวท
  40     เหรียญ 
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 31.คุณขาว  มะผล         40  เหรียญ

 32.คุณรุ่งจิตร    แดงวิไลเลิศ              40  เหรียญ  

 33.คุณพนิต   ด่านชาญจิตต์       40  เหรียญ 

 34.คุณพเยาว์   สัตย์ศรี        40  เหรียญ

 35.คุณอรุณ-ประภาพร   วุฒิจักรไพศาล     30  เหรียญ

 36.คุณวัชราภรณ์   ผาสุกกาญจน์และครอบครัว    30  เหรียญ

 37.คุณจันเทพ  ด่านขุนทด-น้องเอ๋-น้องซาร่า     30  เหรียญ

 38.ครอบครัวแดงเกษม        25  เหรียญ

 39.คุณฐวัสส์   พินิจเจริญสินและครอบครัว     20  เหรียญ

 40.คุณณัฐวดี   เข็มสุวรรณ์และครอบครัว      20  เหรียญ

 41.คุณแก้ว  วาเลนไทน์        20  เหรียญ

 42.ครอบครัว  Chan และศรีเมือง       20  เหรียญ

 43.คุณจรรยา   พินภัทรากุล        20  เหรียญ

 44.คุณหลินและครอบครัว        20  เหรียญ

 45.คุณธาดา-จิตรา  บุญมายันและครอบครัว     20  เหรียญ

 46.คุณภิรดา-ภาวิดา-วนิดา-Andrew-Matt      20  เหรียญ

 47.คุณบุษกร  ตาลวันนา        20  เหรียญ

 48.ครอบครัวนิมมลรัตน์-จตุรทัศนัย      20  เหรียญ

 49.คุณนวรัตน์   กมลพรอารีย์        20  เหรียญ

 50.คุณทัดดาว   ยามะเพวัน       20  เหรียญ

 51.คุณมุกดา  เมธยาสกุล        20  เหรียญ 

 52.คุณมินท์ธิตา  วุฒิโชคณัฐรว ี       20  เหรียญ

 53.คุณกุลิสรา จิระประไพ       20  เหรียญ

 54.คุณศิวัชญา โอภี-Nathan Opie      20  เหรียญ

 55.คุณพอลลิน เฮย์เดน-Gregory Hayden     20  เหรียญ

 56.คุณปวีณา จักร์คํา-Joseph Lapre      20  เหรียญ
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 57.คุณบุญร่วม  พิชิตชัย        20  เหรียญ

 58.คุณสุมาลี  รวยภิรมย์        20  เหรียญ

 59.คุณกฤษฎา  พรหมศริน        20  เหรียญ 

 60.คุณสรวงรัตน์  พรหมศริน         20  เหรียญ

 61.คุณกฤตยาณี  พรหมศริน        20  เหรียญ

 62.คุณพรกมล  ทศพลเดช         20  เหรียญ

 63.คุณณัฐยา  ทศพลเดช         20  เหรียญ

 64.คุณฐิติมา  ชูประชุม-คุณเกริกเกียรติ  ทศพลเดช      20  เหรียญ

 65.คุณจินดา   โลจนะศุภฤกษ์       10  เหรียญ

 66.คุณนํ้าทิพย์-Christopherf        5  เหรียญ 

     

         รวมทั้งสิ้น       5,805  เหรียญ
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วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
Wat Buddha Thai Thavornvanaram New York USA.

76-16 46th Ave, Elmhurst, New York 11373

  วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นิวยอร์ก
  วัดพุทธไทยถาวร มหานครนิวยอร์ก

  www.watthainy.com     
  Pukhaonews@yahoo.com    
  (718) 803-9881
  (917) 913-2420

    

วัดป่าไทยถาวรอัลบานี  นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
WAT PA THAITHAVORN ALBANY NEW YORK USA.

974 Darby Hill Rd, Delanson, NY. 12053

    Wat Pa Thai Thavorn Albany New York

    (518) 895-1046, (917) 913-2420


