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คำปรารภ
การท่องบ่นบทสวดมนต์เป็นนิตย์ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น
สำหรับบรรพชิตและฆราวาส โดยเฉพาะบรรพชิตนัน้ การสวดมนต์
ถื อ เป็ น วั ต รปฏิ บ ั ต ิ ข ้ อ หนึ ่ ง ที ่ ต ้ อ งกระทำเป็ น ประจำทุ ก วั น
ซึ ่ ง หากได้ ท ำทุ ก วั น ก็ ส ามารถจดจำได้ ข ึ ้ น ใจ แต่ เ นื ่ อ งจาก
บทสวดมนต์ ต ่ า งๆ นั ้ น มี จ ำนวนมาก บางบทก็ น านครั ้ ง
จึงมีโอกาสได้สวด ทำให้ผู้สวดต้องทบทวนเป็นระยะๆ
หนังสือมนต์วธิ านเล่มนีเ้ ป็นฉบับกระทัดรัด รวบรวมเฉพาะบท
ที ่ เ ห็ น ว่ า ได้ ใ ช้ บ ่ อ ยครั ้ ง หรื อ ต้ อ งรู ้ ซึ ่ ง เหมาะสมและสะดวก
ในการพกพา คณะผู้จัดทำและรวบรวมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อพระภิกษุ จึงจัดทำจากข้อมูลทีม่ อี ยูโ่ ดยทีมงานพระมหาเปรียญ
เพือ่ เป็นธรรมบรรณาการเนือ่ งในงานมุทติ าพระเถระผูท้ รงพรรษา
๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔
ในการจัดพิมพ์ครัง้ นีห้ ากมีขอ้ ผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด
คณะผู้จัดทำขอน้อมรับคำติชมหรือชี้แนะจากท่านผู้รู้ทั้งหลาย
ขอบุ ญ กุ ศ ลอั น เกิ ด จากการจั ด ทำหนั ง สื อ นี ้ ขอน้ อ มถวาย
แด่บูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ท่านเจ้าภาพและ
ผูส้ นับสนุนให้เกิดหนังสือเล่มนี้
คณะผู้จัดทำ
กันยายน ๒๕๔๔
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วิธีทำวัตรสวดมนต์ตอนเช้า
(เมื ่ อ หั ว หน้ า จุ ด เที ย น
หัวหน้านำให้ว่าตามดังต่อไปนี้)

ธู ป

พึ ง นั ่ ง คุ ก เข่ า ประนมมื อ พร้ อ มกั น

คำบูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
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สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)

ปุพพะภาคะนะมะการะ
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธาภิถุติ
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) โย โส ตะถาคะโต อะระหั ง สั ม มาสั ม พุ ท โธ,
วิ ช ชาจะระณะสั ม ปั น โน สุ ค ะโต โลกะวิ ท ู , อะนุ ต ตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา,
โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง, สัสสะมะณะ
พราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา
ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง
ปะริโยสานะกัลยาณัง, สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง
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ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสสิ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง
อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ ฯ (กราบ)

ธัมมาภิถุติ
(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธั ม โม, สั น ทิ ฏ ฐิ โ ก
อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ,
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ ฯ
(กราบ)

สังฆาภิถุติ
(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) โย โส สุ ป ะฏิ ป ั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสั ง โฆ, ยะทิ ท ั ง จั ต ตาริ ปุ ร ิ ส ะยุ ค านิ อั ฏ ฐะปุ ร ิ ส ะปุ ค คะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ, อาหุ เ นยโย
ปาหุ เ นยโย ทั ก ขิ เ ณยโย อั ญ ชะลิ ก ะระณี โ ย, อะนุ ต ตะรั ง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ ฯ ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง
สังฆัง สิระสา นะมามิ ฯ (กราบ และ นั่งพับเพียบ)
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ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ
สังเวคะปะริกิตตะนะ ปาฐัญจะ ภะณามะ เส ฯ
(ถ้ า จะสวดครึ ่ ง เดี ย ว คื อ ลงแค่ ปะภาวะสิ ท ธิ ย า ไม่ ต ่ อ อิ ธ ะตะถาคะโต
ก็นำเพียงครึ่งเดียวว่า หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ)

(รับ) พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
สังโฆ สุเขตตาภยะติเขตตะสัญญิโต
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง
วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง
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ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา
มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา ฯ
(ถ้ามีเวลาพอ ให้สวด สังเวคะปะริกติ ตะนะปาฐะ ต่อไป)

สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, ธัมโม
จะ เทสิ โ ต นิ ย ยานิ โ ก อุ ป ะสะมิ โ ก ปะริ น ิ พ พานิ โ ก
สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต, มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง
ชานามะ ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง,
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา, อัปปิเยหิ
สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ
ตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา, เสยยะถีทัง,
รูปูปาทานักขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญญูปาทานักขันโธ,
สังขารูปาทานักขันโธ, วิญญาณูปาทานักขันโธ, เยสัง ปะริญญายะ,
ธะระมาโน โส ภะคะวา, เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ, เอวัง
ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี, พะหุลา
ปะวัตตะติ, รูปัง อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา,
สังขารา อะนิจจา, วิญญาณัง อะนิจจัง, รูปัง อะนัตตา, เวทะนา
อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา, สังขารา อะนัตตา, วิญญาณัง อะนัตตา
สัพเพ สังขารา อะนิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ, เต มะยัง
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(ท่ า นหญิ ง ว่ า ตา มะยั ง ) โอติ ณ ณามะหะ ชาติ ย า ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,
ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา, อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ
ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ, จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง
ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง, สัทธา
อะคารั ส มา อะนะคาริ ย ั ง ปั พ พะชิ ต า, ตั ส มิ ง ภะคะวะติ
พรัหมะจะริยัง จะรามะ, ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา, ตัง
โน พรั ห มะจะริ ย ั ง อิ ม ั ส สะ เกวะลั ส สะ ทุ ก ขั ก ขั น ธั ส สะ
อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุฯ
(ถึงทีข่ ดี เส้นใต้ “คฤหัสถ์” พึงเว้นเสีย แล้วสวดแทนด้วยบทว่า)
จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา ธัมมัญจะ
ภิกขุสังฆัญจะ ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง
มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ สา สา โน ปะฏิปัตติ อิมัสสะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ ฯ
(อนึ่ง ถ้าสตรีสวด เต มะยัง นั้น ให้เปลี่ยนเป็น ตา มะยัง)
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ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี
(นำ) หั น ทะ มะยั ง ตั ง ขะณิ ก ะปั จ จะเวกขะณะปาฐั ง
ภะณามะ เส ฯ
(รับ) ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ ยาวะเทวะ สีตัสสะ
ปะฏิฆาตายะ อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิ ร ิ ง สะปะสั ม ผั ส สานั ง ปะฏิ ฆ าตายะ ยาวะเทวะ
หิริโกปินะ ปะฏิจฏาทะนัตถัง ฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ เนวะ ทะวายะ
นะ มะทายะ นะ มั ณ ฑะนายะ นะ วิ ภ ู ส ะนายะ, ยาวะเทวะ
อิ ม ั ส สะ กายั ส สะ ฐิ ต ิ ย า ยาปะนายะ วิ ห ิ ง สุ ป ะระติ ย า
พรัหมะจะริยานุคคะหายะ อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, ยาตรา จะ เม ภะวิสสะติ
อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ ยาวะเทวะ
สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิ ร ิ ง สะปะสั ม ผั ส สานั ง ปะฏิ ฆ าตายะ ยาวะเทวะ
อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง
ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง
ปะฏิฆาตายะ อัพยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ
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ธาตุปะฏิกูละปัจเวกขะณะวิธี
(นำ) หั น ทะ มะยั ง ธาตุ ป ะฏิ ก ู ล ะปั จ จะเวกขะณะปาฐั ง
ภะณามะ เส ฯ
(รับ) ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง
จีวะรัง ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต
นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ
อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ ฯ
ยะถาปั จ จะยั ง ปะวั ต ตะมานั ง ธาตุ ม ั ต ตะเมเวตั ง ยะทิ ท ั ง
ปิณฑะปาโต ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก
นิ ส สั ต โต นิ ช ชี โ ว สุ ญ โญ ฯ สั พ โพ ปะนายั ง ปิ ณ ฑะปาโต
อะชิคุจฉะนีโย อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย
ชายะติ ฯ
ยะถาปั จ จะยั ง ปะวั ต ตะมานั ง ธาตุ ม ั ต ตะเมเวตั ง ยะทิ ท ั ง
เสนาสะนั ง ฯ ตะทุ ป ะภุ ญ ชะโก จะ ปุ ค คะโล ธาตุ ม ั ต ตะโก
นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ
อะชิคุจฉะนียานิ อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ
ชายันติ ฯ
ยะถาปั จ จะยั ง ปะวั ต ตะมานั ง ธาตุ ม ั ต ตะเมเวตั ง ยะทิ ท ั ง
คิ ล านะปั จ จะยะเภสั ช ชะปะริ ก ขาโร ฯ ตะทุ ป ะภุ ญ ชะโก จะ
ปุคคะโล ธาตุมตั ตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพโพ ปะนายัง
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คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร อะชิคุจฉะนีโย อิมัง ปูติกายัง
ปัตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ ฯ
(เมือ่ จบบท ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี แล้ว มีการสวดมนต์บทต่างๆ เช้าละ
๑ บทบ้ า ง ๒ บทบ้ า ง หมุ น เวี ย นกั น ไป แล้ ว จึ ง ขึ ้ น บท ปั ต ติ ท านะคาถา
ต่อไปนีเ้ ป็นบทสุดท้าย)

ปัตติทานะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง ปัตติทานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ
(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 ฯ
ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม
ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา
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สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ
อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ

อัตถายะ จะ หิตายะ จะ
สัพเพปิ ธัมมะจาริโน
ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต ฯ

(บางแห่งสวดต่อว่า)
(ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน พุทธะสาสะเน
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
มาตา ปิตา จะ อัตระชัง
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ)

โอวาทปาฏิโมกข์
(นำ) หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา,
ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา,
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยม
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
ผูล้ า้ งผลาญผูอ้ น่ื , ไม่ชอ่ื ว่าเป็นบรรพชิต
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต,
ผู้เบียดเบียนผู้อื่น, ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย
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เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ
นีเ้ ป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง
การไม่ทำบาปทั้งปวง หนึ่ง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา
การบำเพ็ญกุศลให้ถงึ พร้อม หนึง่
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
การกลัน่ จิตของตนให้ผอ่ งแผ้ว หนึง่
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ
นีเ้ ป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย
อะนูปะวาโท,
การไม่เข้าไปว่าร้ายกัน หนึ่ง
อะนูปะฆาโต,
การไม่เข้าไปล้างผลาญกัน หนึ่ง
ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร,
ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ หนึ่ง
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง,
ความเป็นผูร้ ปู้ ระมาณในโภชนาหาร หนึง่
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง,
การนอนการนัง่ อันสงัด หนึง่
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อะธิจิตเต จะ อาโยโค,
การประกอบความเพียรในอธิจติ หนึง่
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ
นีเ้ ป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ฯ
(จบทำวัตรเช้า)
ทำวัตรเช้าจบแล้ว ให้ทุกคนสำรวมใจนั่งคุกเข่าประนมมือขึ้น
พร้อมกัน เพือ่ สวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ครัน้ ประธาน
กล่าวนำ ทุกคนก็วา่ ตามโดยพร้อมเพรียงกัน ดังต่อไปนี้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ,
(กราบครัง้ ทีห่ นึง่ แล้วกล่าวว่า)
พุทโธ เม นาโถ, พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา,
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ,
(กราบครั้งที่สองแล้วกล่าวว่า)
ธัมโม เม นาโถ, พระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา,
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวกสังโฆ, สังฆัง นะมามิ,
(กราบครั้งที่สามแล้วกล่าวว่า)
สังโฆ เม นาโถ, พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราฯ
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วิธีทำวัตรสวดมนต์ตอนเย็น
(เมื ่ อ หั ว หน้ า จุ ด เที ย น
ธู ป
พึ ง นั ่ ง คุ ก เข่ า ประนมมื อ พร้ อ มกั น
หัวหน้านำให้ว่าตามทีละตอนเหมือนทำวัตรเช้า)

คำบูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
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สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)

พุทธานุสสติ
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส ฯ
(บางแห่งนำว่า - ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง ยัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ ปัพพะชิตา, ยัสมิง ภะคะวะติ พรัหมะจะริยงั จะรามะ,
ตั ม มะยั ง ภะคะวั น ตั ง สะธั ม มั ง สะสั ง ฆั ง , ยะถาระหั ง อาโรปิ เ ตหิ สั ก กาเรหิ
อะภิปูชะยิตวา อะภิวาทะนัง กะริมหา, หันทะทานิ มะยัง ตัง ภะคะวันตัง วาจายะ
อะภิคายิตงุ ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะเส ฯ)

(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ตั ง โข ปะนะ ภะคะวั น ตั ง เอวั ง กั ล ยาโณ กิ ต ติ ส ั ท โท
อั พ ภุ ค คะโต, อิ ต ิ ป ิ โส ภะคะวา อะระหั ง สั ม มาสั ม พุ ท โธ,
วิ ช ชา จะระณะสั ม ปั น โน สุ ค ะโต โลกะวิ ท ู , อะนุ ต ตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
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พุทธาภิคีติ
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคณ
ุ าภิยตุ โต
สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
พุทธัสสาหัสมิ ทาโส วะ พุทโธ เม สามิกิสสะโร
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรีรญ
ั ชีวติ ญ
ั จิทงั
วันทันโตหัง จะริสสามิ
พุทธัสเสวะ สุโพธิตงั
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
(กราบหมอบศรีษะลงอยูก่ บั พืน้ พร้อมกับกล่าวว่า)
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กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ ฯ
(นัง่ คุกเข่าว่า)

ธัมมานุสสติ
(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหตี ิ ฯ

ธัมมาภิคีติ
(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย
โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี
วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ทุติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
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ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส วะ
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ
วันทันโตหัง จะริสสามิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม

ธัมโม เม สามิกิสสะโร
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
สะรีรญ
ั ชีวติ ญ
ั จิทงั
ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ

(กราบหมอบศรีษะลงอยูก่ บั พืน้ พร้อมกับกล่าวว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะ ยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ
(นัง่ คุกเข่าว่า)
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สังฆานุสสติ
(นำ) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

สังฆาภิคีติ
(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) สัทธัมมะโช สุปะฏิปตั ติคณ
ุ าทิยตุ โต
โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง
สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ตะติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
สังฆัสสาหัสมิ ทาโส วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
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สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ
วันทันโตหัง จะริสสามิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม

สะรีรญ
ั ชีวติ ญ
ั จิทงั
สังฆัสโสปะฏิปนั นะตัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ

(กราบหมอบศรีษะลงอยูก่ บั พืน้ พร้อมกับกล่าวว่า)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ
(นัง่ พับเพียบ)

อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
(นำ) หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เสฯ
(รับ) อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตวา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง, ตัง
ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
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ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตวา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต,
โส เนวะทวายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ,
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา
พรัหมะจะริยานุคคะหายะ, อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, ยาตรา จะ เม ภะวิสสะติ
อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตวา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง, ตัง
ยาวะเทวะ สี ต ั ส สะ ปะฏิ ฆ าตายะ, อุ ณ หั ส สะ ปะฏิ ฆ าตายะ,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตวา โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริ ก ขาโร ปะริ ภ ุ ต โต, โส ยาวะเทวะ อุ ป ปั น นานั ง
เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, อัพยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ
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กรวดนํ้าอิมินา
(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เสฯ
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อุปัชฌายา คุณุตตะรา
อาจาริยูปะการา จะ
มาตาปิตา จะ ญาตะกา
ปิยา มะมัง
สุริโย จันทิมา ราชา
คุณะวันตา นะราปิ จะ
พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ
ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อิมินา อุททิเสนะ จะ
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ
ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
เย สันตาเน หินา ธัมมา
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
อุชจุ ติ ตัง สะติปญ
ั ญา
สัลเลโข วีริยัมหินา
มารา ละภันตุ โนกาสัง
กาตุญจะ วีริเยสุ เม
พุทโธ ทีปะวะโร นาโถ
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
เตโสตตะมานุภาเวนะ
มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ
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อภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(นำ) หันทะ มะยัง อภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เสฯ
(รับ) ชะรา ธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต,
เรามีความแก่เป็นธรรมดา ยังไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้,
พะยาธิธัมโมมหิ พะยาธิง อะนะตีโต,
เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ยังไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้,
มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต,
เรามีความตายเป็นธรรมดา ยังไม่ล่วงพ้นความตายไปได้,
สัพเพ ปิเยหิ นานาภาโว วินาภาโว,
เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจด้วยกันหมดทัง้ สิน้ ,
ยัง กัมมัง กะริสสันติ,
ใครทำกรรมใดไว้,
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา,
ดีหรือชัว่ ก็ตาม,
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ,
ตนจะต้องเป็นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้ ฯ
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หลักธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ
๑๐ ประการ
๑. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า บัดนี้เรามีเพศต่างจาก
คฤหั ส ถ์ แ ล้ ว อาการกิ ร ิ ย าใดๆ ของสมณะ เราต้ อ งทำอาการ
กิรยิ านัน้ ๆ
๒. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ความเลี้ยงชีวิตของเรา
เนื่องด้วยผู้อื่น เราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย
๓. บรรพชิ ต ควรพิ จ ารณาเนื อ งๆ ว่ า อาการกายวาจา
อย่างอื่นที่เราต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ ยังมีอยู่อีก ไม่ใช่เพียงเท่านี้
๔. บรรพชิ ต ควรพิ จ ารณาเนื อ งๆ ว่ า ตั ว ของเราเอง
ติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่
๕. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว
ติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่
๖. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพราก
จากของรักของชอบใจทัง้ นัน้
๗. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตัว
เราทำดีจักได้ดี ทำชั่วจักได้ชั่ว
๘. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้
เราทำอะไรอยู่
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๙. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรายินดีในที่สงัดหรือไม่
๑๐. บรรพชิ ต ควรพิ จ ารณาเนื อ งๆ ว่ า คุ ณ วิ เ ศษของเรา
มีอยูห่ รือไม่ ทีจ่ ะให้เราเป็นผูไ้ ม่เก้อเขิน ในเวลาเพือ่ นบรรพชิตถาม
ในกาลภายหลัง
(จบทำวัตรเย็น)
ทำวัตรเย็นจบแล้ว ให้ทุกคนสำรวมใจนั่งคุกเข่าประนมมือขึ้น
พร้อมกัน เพือ่ สวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ครัน้ ประธาน
กล่าวนำ ทุกคนก็วา่ ตามโดยพร้อมเพรียงกัน ดังต่อไปนี้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ,
(กราบครัง้ ทีห่ นึง่ แล้วกล่าวว่า)
พุทโธ เม นาโถ, พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา,
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ,
(กราบครั้งที่สองแล้วกล่าวว่า)
ธัมโม เม นาโถ, พระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา,
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวกสังโฆ, สังฆัง นะมามิ,
(กราบครั้งที่สามแล้วกฉล่าวว่า)
สังโฆ เม นาโถ, พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราฯ
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บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุ
สิชฌันตุ โสตถี
ดวงจิตประจักษ์ใส
สร้างองค์พระเจดีย์
แกนกลางประดิษฐาน
เกิดสันติสขุ ลํา้
บัณฑิตก็มากมาย
ทัว่ ธรรมพระต้นธาตุ
มอบองค์พระทรงศรี
มีพญาเหล็กเพชรดำ
ฤทธิเ์ ดชอเนกนันต์
คำแก้วมณีใส
ดึงดูดกระแสสินพร้อมสิทธิธาตุเสร็จ
รวมเป็น “พระมหาพิมพ์พาพญานาค
แผ่คมุ้ ประชุมให้
เปี่ยมบารมีเลิส
บุญฤทธิเดชดล
รูปคุณธนาทรัพย์

สิรมิ ีสวัสดิช์ ยั
สุวสิ ุทธิทกุ วาร
คุณะมีมหาศาล
ปฏิมาพระธรรมกาย
วรธรรมขจรจาย
มนะมุ่งลุความดี
พหุปราชญ์ภเิ ปรมปรีด์ิ
สิรริ าชธาตุพลัน
สิรลิ ำ้ ประเสริฐสรรพ์
ชนะอุปสรรคภินท์
นยนัยน์กระจ่างจินต์
ธนจักรพรรดิมา
พระเสด็จภิบญ
ุ ญา
สิริราชธาตุ” ชัย
จตุภาคพิทักษ์ภัย
หิตะเกือ้ คุณานนท์
สุประเสริฐประสิทธิผ์ ล
ชินะคุณพระครบครัน
คณะนับอนันต์กลั ป์
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ทรงอายุผวิ พรรณ
สิน้ ทุกข์มลายโศก
กอปรกิจเจริญชัย
หมัน่ สวดและสรรเสริญ
บุญทับทวีคณ
ู

ชุตโิ รจน์นภาลัย
นิรโรควิโยคภัย
สุขภาพพิบลู ย์พนู
จะเจริญพิสทุ ธิค์ ณ
ุ
ประลุถึงพระธรรมกาย ฯ

ธรรมกายานุสติกถา
สัพพัง ชิตัง เม
นบธรรมกายใส
อสงไขยหลายล้านโกฏิ
เชื่อมกายพุทธญาณ
กายธรรมงดงามนัก
สรรพางค์สง่าสม
เกตุบวั ตูมใสเด่น
รูแ้ จ้งทัง้ โลกา
กลางกาย ณ ฐานเจ็ด
หยุดใจในบัดดล
กายธรรมผุดเป็นสาย
อูแ่ ห่งทะเลบุญ
กายธรรมเป็นธรรมขันธ์
เป็นอัตตาแหล่งสราญ

พละเดชะจอมไตร
สถิตในนฤพาน
รังสิโชตนาการ
กลัน่ แก้โลกพ้นโศกตรม
วรลักษโณดม
มหาบุรุษทั้งกายา
กายดัง่ เช่นเพชรโสภา
สถิตอยูท่ กุ ผูค้ น
ทางสำเร็จอริยผล
กลางกมลละไมละมุน
แผ่ขยายพระพุทธคุณ
ยากจะหาใดเปรียบปาน
มิแปรผันนิรนั ดร์กาล
ทีร่ ะลึกและพึง่ พา
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รวมแปดหมืน่ สีพ่ นั
จรณะพร้อมวิชชา
สมบัตพิ ระจักรพรรดิ
มณีทิพย์ท่วมพิมาน
เมือ่ เทียบธรรมรส
ดังธุลใี นนขา
ด้วยเดชะสรรเสริญ
ขอพรพระธรรมกาย
รูแ้ จ้งวิชชาเลิศ
ทิพย์ธรรมทัว่ แดนดล
โลกียอริยทรัพย์
ติดกลางดวงธรรมา
เปี่ยมด้วยบุญฤทธิ์
เป็นสมุจเฉทประหาณ

ธรรมขันธ์อภิญญา
ปฏิสัมภิทาญาณ
ไม่ถว้ นรัตน์มหาศาล
แดนสราญผองเทวา
สุขทัง้ หมดสามโลกา
บ่ปานเทียบพระธรรมกาย
สุเจริญมิเสื่อมคลาย
แผ่ขยายกลางใจชน
ให้ประเสริฐด้วยมรรคผล
ตามป้องปกดังแก้วตา
คณานับทุกชีวา
ประสบสุขทุกกัลป์กาล
กลัน่ พิชติ พญามาร
บรรลุถงึ ทีส่ ดุ ธรรม ฯ

บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี
ก้มกราบมนัสน้อม
นบองค์พระทรงญาณ
เอกสงฆ์พระนาม “จันทวยเทพมนุษย์พรหม
ท่านหวังวิมตุ ติพ์ น้

วรจอมวิช์ชาจารย์
ชินะบุตรชิโนดม
ทสโร” วิสุทธิ์สม
อภิวนั ทนาการ
ชนะกลพญามาร
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มุง่ สุดนฤพาน
พลีชพี ถวายศาสน์
หยุดนิง่ สนิทใน
ดวงธรรมสว่างล้ำ
เห็นสุดตลอดสาย
วิชชาพระชาญเชีย่ ว
ปราบสิน้ กิเลสราน
รูแ้ จ้งกระจ่างจินต์
หยุดนิง่ ลุมรรคผล
ยอมตายมิยอมแพ้
กรำศึกทุกคืนวัน
ใจท่านมิหวั่นไหว
สร้างพระและคนดี
ด้วยเดชะสรรเสริญ
ขอพร “พระมงคล
อวยชัยมลายโศก
สบสุขเกษมศานต์
รูแ้ จ้งพระธรรมา
เปี่ยมบุญญบารมี

อธิญาณพระนำชัย
มุนินาถ ณ เพ็ญใส
หฤทัย ณ กลางกาย
พหุธรรมกายพราย
วรกายวิเศษศานต์
มนะเดี่ยวผจญมาร
อภิบาลมหาชน
พระถวิลจะรวมพล
อนุสนธิพ์ ระต้นธรรม์
มนะแน่มแิ ปรผัน
สละพลันอุทศิ พลี
จะขยายพระศาสน์ศรี
คุณะมีตลอดชนม์
สุเจริญพิพฒ
ั น์ผล
เทพมุนี” พิชิตมาร
นิรโรคลุภยั พาล
ธนจักรพรรดิมี
ลุวชิ ช์ าพระชินสีห์
สุขะสันต์นริ นั ดร์กาล ฯ
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บทสรรเสริญคุณยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
น้อมจิตกราบบูชา
ก่องแก้วนฤพาน
สืบทอดธรรมธาตุ
ศิษย์ เอก พระมงคลเป็นหนึง่ ไม่มสี อง
ขนนกยูง ทุม่ ชีวัน
อดทนและเข้มแข็ง
โกฏิเพชรในภพไตร
เป็นยอดกตัญญู
เชือ่ มวิชชาพระนิพพาน
รวมศิษย์พลิกผืนนา
วัดพระธรรมกายนำ
ธารใดในโลกหล้า
เทียบธารกรุณย์มน
ยอดปฏิมากร
หาเทียบสองมือยาย
ยายเป็นเช่นโพธิพ์ ฤกษ์
ศิษย์ดั่งสกุณา

มหาอุบาสิกาจารย์
ยอดทหารพระทศพล
มุง่ ประกาศทางมรรคผล
เ ทพมุนี มิแ ปรผัน
นามเกริกก้องคุณยายจันทร์
ทำวิชชาพิชติ ชัย
มนะแกร่งพิสทุ ธิใ์ ส
เพียงเศษห้วงของดวงมาลย์
น้อมนบครูทกุ วันวาร
ผูส้ ร้างสาน ตะวันธรรม
สถาปนาให้เลิศล้ำ
ธรรมขยายหทัยชน
รวมมหานทีดล
แค่เศษเสี้ยวน้ำใจยาย
เอกบวรสมใจหมาย
ผูป้ น้ั กายแห่งธรรมา
ให้ระลึกและพึง่ พา
ได้อาศัยใต้บารมี
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กลางยายใสพิสุทธิ์
กายธรรมทับทวี
ด้วยบุญกุศลลํา้
คุม้ ศิษย์ทกุ คืนวัน
ธรรมใดคุณยายซึ้ง
ตามติดบ่มความดี
เปี่ยมด้วยธรรมฤทธิ์
สืบทอดอุดมการณ์
แผ่ขยายวิชชาเลิศ
ศิษย์มั่นคำสัญญา

เปรียบประดุจพระเจดีย์
อสงไขยอเนกนันต์
วรธรรมคุณยายจันทร์
สุขเกษมภิเปรมปรีด์ิ
ขอศิษย์ถงึ ทุกชีวี
ทุกภพชาติพฆิ าตมาร
บุญศักดิส์ ทิ ธิม์ หาศาล
ปณิธานธาตุธรรมา
ให้บรรเจิดทัว่ โลกา
แทนมาลาบูชาคุณ ฯ
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สีลุทเทสะปาฐะ
ภาสิตะมิทัง เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สั ม มาสั ม พุ ท เธนะ สั ม ปั น นะสี ล า ภิ ก ขะเว วิ ห ะระถะ
สัมปันนะปาฏิโมกขา ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะระถะ
อาจาระโคจะระสัมปันนา อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี
สะมาทายะ สิกขะถะ สิกขาปะเทสูติ ฯ ตัสม๎ าติหมั เหหิ สิกขิตพั พัง
สั ม ปั น นะสี ล า วิ ห ะริ ส สามะ สั ม ปั น นะปาฏิ โ มกขา
ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะริสสามะ อาจาระโคจะระสั ม ปั น นา อะณุ ม ั ต เตสุ วั ช เชสุ ภะยะทั ส สาวี สะมาทายะ
สิกขิสสามะ สิกขาปะเทสูติ ฯ เอวัญหิ โน สิกขิตัพพัง ฯ
(คำแปล)
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้แจ้ง เห็นจริง ผู้ไกลจากกิเลส ผู้ตรัสรู้ชอบ
ได้โดยพระองค์เอง ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีล
อยู่เถิด เธอทั้งหลายจงเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยปาฏิโมกข์ สำรวมอยู่ในปาฏิโมกขสังวร
เถิด เธอทั้งหลายจงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระโคจร พิจารณาเห็นภัยในความผิดแม้
เล็กน้อยอยูเ่ ป็นประจำ สมาทานศึกษาในสิกขาบททัง้ หลายเถิด
เพราะฉะนั้น พวกเราจึงควรศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้มีศีลอยู่ เรา
ทั้งหลายจักเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยปาฏิโมกข์ สำรวมอยู่ในปาฏิโมกขสังวรอยู่ เรา
ทั้งหลายจักเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระโคจร มีปกติพิจารณาเห็นภัยในความผิดแม้เพียง
เล็กน้อยอยู่เป็นนิจ สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย พวกเราควรศึกษาอย่างนี้แล
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ตายะนะคาถา
ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ
นัปปะหายะ มุนิ กาเม
กะยิรา เจ กะยิราเถนัง
สิถโิ ล หิ ปะริพพาโช
อะกะตัง ทุกกะฏัง เสยโย
กะตัญจะ สุกะตัง เสยโย
กุโส ยะถา ทุคคะหิโต
สามัญญัง ทุปปะรามัตถัง
ยังกิญจิ สิถิลัง กัมมัง
สังกัสสะรัง พรัหมะจะริยัง

กาเม ปะนูทะ พราหมะณะ
เนกัตตะมุปะปัชชะติ
ทัฬหะเมนัง ปะรักกะเม
ภิยโย อากิระเต ระชัง
ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง
ยัง กัตวา นานุตัปปะติ
หัตถะเมวานุกนั ตะติ
นิระยายูปะกัฑฒะติ
สังกิลิฏฐัญจะ ยัง วะตัง
นะ ตัง โหติ มะหัปผะลันติ ฯ

เทวธรรม
หิรโิ อตตัปปะสัมปันนา
สันโต สัปปุรสิ า โลเก

สุกกะธัมมะสะมาหิตา
เทวะธัมมาติ วุจจะเร ฯ
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สามเณรสิกขา
(เฉพาะบทขัดบทสวด)

บทขัดที่ ๑
สัมพุทโธ โลเก อุปปันโน
ธัมมะจักกัง ปะวัตเตตวา
โลกัสสะ สังคะหัง กาตุง
ติวิธัง โลเก สัทธัมมัง
อะนุปพุ เพนะ สาวัตถิง
สามะเณรานัง นิสสายะ
อะนุญญาสิ ทะสะ สิกขา
สามะเณรานัง ทะสังคัง

มะหาการุณิโก มุนิ
โลเก อัปปะฏิวัตติยัง
จะริตวา โลกะจาริกัง
สัมมะเทวะ ปะวัตติยัง
ปัตวา เชตะวะเน วะสัง
จิตตัง กะถานุสกิ ขิตงุ
สามะเณเรหิ สิกขิตุง
สิกขาปะทัง ภะณามะ เส

(คำแปล)
พระสัมพุทธเจ้า ผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา ผู้รู้ เสด็จอุบัติในโลกแล้ว ทรง
ประกาศพระธรรมจักรที่ใครๆ ให้เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปในโลกแล้ว เสด็จเที่ยวไปสู่
โลกจาริก เพื่อทำการสงเคราะห์แก่สัตว์โลก ทรงประกาศพระสัทธรรม ๓ อย่าง ในโลก
โดยชอบนั ่ น แล เสด็ จ ถึ ง เมื อ งสาวั ต ถี โดยลำดั บ เสด็ จ ประทั บ อยู ่ ใ นพระเชตวั น
ทรงอาศัยความคิดของพวกสามเณร เพื่อศึกษาตามถ้อยคำทั้งหลาย จึงทรงอนุญาตสิกขา
๑๐ ข้อ เพื่อให้สามเณรทั้งหลายได้ศึกษา ขอพวกเราจงสวดองค์แห่งสิกขาบททั้ง ๑๐
ประการสำหรับสามเณรทัง้ หลายกันซิ
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บทสวดที่ ๑
(สิกขาบท ๑๐)
อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, สามะเณรานัง ทะสะ สิกขาปะทานิ
เตสุ จะ สามะเณเรหิ สิกขิตุง, ปาณาติปาตา เวระมะณี,
อะทิ น นาทานา เวระมะณี , อะพรั ห มะจะริ ย า เวระมะณี ,
มุสาวาทา เวระมะณี, สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี,
วิกาละโภชะนา เวระมะณี, นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนาเวระมะณี , มาลาคั น ธะวิ เ ลปะนะธาระณะมั ณ ฑะนะวิ ภ ู ส ะนัฏฐานา เวระมะณี, อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี,
ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณีติ
(คำแปล)
พระผู ้ ม ี พ ระภาค ได้ ท รงอนุ ญ าตสิ ก ขาบท ๑๐ แก่ ส ามเณรทั ้ ง หลาย
และเพื่อให้สามเณรทั้งหลาย ศึกษาในสิกขาบท ๑๐ เหล่านั้น คือ เว้นจากฆ่าสัตว์มีชีวิต ๑
เว้นจากลักสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ๑ เว้นจากเมถุนธรรม ๑ เว้นจากกล่าวปด ๑
เว้ น จากเหตุ เ ป็ น ที ่ ต ั ้ ง แห่ ง ความประมาทเพราะดื ่ ม น้ ำ เมา คื อ สุ ร าและเมรั ย ๑
เว้ น จากบริ โ ภคอาหารในวิ ก าลคื อ ตั ้ ง แต่ เ ที ่ ย งแล้ ว ไป ๑ เว้ น จากฟ้ อ นรำขั บ ร้ อ ง
ประโคมดนตรีและการดู ซึ่งเป็นข้าศึกต่อกุศล ๑ เว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด
คื อ ทรงไว้ แ ละประดั บ ตกแต่ ง ร่ า งกาย ด้ ว ยดอกไม้ แ ละของหอมและเครื ่ อ งทา ๑
เว้นจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ ๑ เว้นจากรับทองและเงิน ๑
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บทขัดที่ ๒
เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สักยะปุตโต ปะนันทะสะ
สามะเณโร กัณฏะโก นามะ กัณฏะกิง ภิกขุณิง ทุสิ
ญัตวา ตะมัตถัง ภะคะวา ภิกขูนัญเญวะ สันติกา
อะนุญญาสิ โข นาเสตุง
สามะเณรัง ทะสังคิกัง
สามะเณรานัง นาสะนะ การะณังคัง ภะณามะ เส
(คำแปล)
ก็สมัยนั้นแล สามเณรชื่อว่า กัณฏกะ ของพระอุปนันทะศากยบุตร ประทุษร้าย
นางกัณฏะกีภิกษุณีแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้น จากสำนักของพวก
ภิกษุทีเดียวแล้วจึงทรงอนุญาตเพื่อให้นาสนะสามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ ประการ
ขอพวกเราจงสวดองค์อันเป็นเหตุแห่งการนาสนะสามเณรทั้งหลายกันซิ

บทสวดที่ ๒
(นาสะนังคะ ๑๐)
อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, ทะสะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัง
สามะเณรัง นาเสตุง, กะตะเมหิ, ทะสะหิ, ปาณาติปาตี โหติ,
อะทิ น นาทายี โหติ , อะพรั ห มะจารี โหติ , มุ ส าวาที โหติ ,
มัชชะปายี โหติ, พุทธัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ, ธัมมัสสะ อะวัณณัง
ภาสะติ , สั ง ฆั ส สะ อะวั ณ ณั ง ภาสะติ , มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ โ ก โหติ ,
ภิกขุนีทูสะโก โหติ, อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, อิเมหิ ทะสะหิ
อังเคหิ สะมันนาคะตัง สามะเณรัง นาเสตุนติ.
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(คำแปล)
พระผู้มีพระภาค ได้ทรงอนุญาตให้สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ ให้ฉิบหายเสีย
องค์ ๑๐ เป็นไฉน คือสามเณรเป็นผู้ฆ่าสัตว์มีชีวิต ๑ เป็นผู้ลักสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ๑
เป็ น ผู ้ เ สพเมถุ น ๑ เป็ น ผู ้ ก ล่ า วปด ๑ เป็ น ผู ้ ด ื ่ ม น้ ำ เมา ๑ ติ เ ตี ย นพระพุ ท ธเจ้ า ๑
ติเตียนพระธรรม ๑ ติเตียนพระสงฆ์ ๑ เป็นผูม้ คี วามเห็นผิด ๑ เป็นผูป้ ระทุษร้ายนางภิกษุณี
๑ พระผูม้ พี ระภาคได้ทรงอนุญาต ให้สามเณรผูป้ ระกอบด้วยองค์ ๑๐ เหล่านีใ้ ห้ฉบิ หายเสีย

บทขัดที่ ๓
เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สามะเณรา อะคาระวา
ภิกขูสุ อัปปะติสสา เจวะ อะสะภาคะวุตติกา
ญัตวา ตะมัตถัง ภะคะวา ภิกขูนัญเญวะ สันติกา
อะนุญญาสิ ทัณฑะกัมมัง กาตุง ปัญจังคิกัสสะ จะ
สามะเณรานัง ทัณฑะกัมมะ การะณังคัง ภะณามะ เส
(คำแปล)
ก็สมัยนัน้ แล พวกสามเณรเป็นผูไ้ ม่เคารพ ไม่ยำเกรง และมีความประพฤติไม่ถกู กัน
ในภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้น จากสำนักพวกภิกษุนั่นเอง
จึงทรงอนุญาตเพื่อให้กระทำทัณฑกรรมแก่สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ
ขอพวกเราจงสวด องค์อันเป็นเหตุแห่งทัณฑกรรม สำหรับสามเณรทั้งหลายกันซิ
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บทสวดที่ ๓
(ทัณฑกรรม ๕)
อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, ปัญจะหิ อังเคหิ สะมันนาคะตัสสะ
สามะเณรัสสะ ทัณฑะกัมมัง กาตุง, กะตะเมหิ, ปัญจะหิ, ภิกขูนัง
อะลาภายะ ปะริสักกะติ, ภิกขูนัง อะนัตถายะ ปะริสักกะติ, ภิกขูนัง
อะนาวาสายะ ปะริสักกะติ, ภิกขู อักโกสะติ ปะริภาสะติ, ภิกขู
ภิกขูหิ เภเทติ, อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, อิเมหิ ปัญจะหิ อังเคหิ
สะมันนาคะตัสสะ สามะเณรัสสะ ทัณฑะกัมมัง กาตุนติ
(คำแปล)
พระผู้มีพระภาค ได้ทรงอนุญาต เพื่อจะทำทัณฑกรรมแก่สามเณรผู้ประกอบด้วย
องค์ ๕ องค์ ๕ เป็นไฉน คือสามเณรพากเพียรจะให้ภิกษุทั้งหลายเสื่อมลาภ ไม่ให้ได้
ลาภ ๑ พากเพียรเพื่อกรรมใช่ประโยชน์แห่งภิกษุทั้งหลาย ๑ พากเพียรเพื่อจะอยู่ไม่ได้
แห่งภิกษุทง้ั หลาย ๑ ค่าตัดพ้อภิกษุทง้ั หลาย ๑ ให้ภกิ ษุทง้ั หลายแตกร้าวจากภิกษุทง้ั หลาย
๑ พระผูม้ พี ระภาคได้ทรงอนุญาต เพือ่ จะทำทัณฑกรรมแก่สามเณรผูป้ ระกอบด้วยองค์ ๕
เหล่านี้
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หมวดที่ ๒
เจริญพุทธมนต์
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วิธสี วดเจ็ดตำนาน
ชุมนุมเทวดา (ขัดสัคเค)
(ก่อนจะเจริญพุทธมนต์ ภิกษุรูปที่ ๓ พึงเริ่มชุมนุมเทวดาดังนี้)
(ใช้เฉพาะในราชการ = สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง
ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ)

ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, อะวิกขิตตะจิตตา
ปะริ ต ตั ง ภะณั น ตุ , สั ค เค กาเม จะ รู เ ป คิ ร ิ ส ิ ข ะระตะเฏ,
จันตะลิกเข วิมาเน, ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน,
เคหะวัตถุมหิ เขตเต, ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม,
ยักขะคันธัพพะนาคา, ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง,
สาธะโว เม สุณันตุ ฯ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา,
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยั มภะทั นตา, ธัมมั สสะวะนะกาโล
อะยัมภะทันตา

ปุพพะภาคะนะมะการ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
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พุทธัง
ธัมมัง
สังฆัง
ทุตยิ ัมปิ พุทธัง
ทุตยิ ัมปิ ธัมมัง
ทุตยิ ัมปิ สังฆัง
ตะติยัมปิ พุทธัง
ตะติยัมปิ ธัมมัง
ตะติยัมปิ สังฆัง

สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง
สะระณัง

คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ

นะมะการะสิทธิคาถา
ถ้าจะใช้บทนี้ ก็ไม่ตอ้ งสวดบท สัมพุทเธ ฯ

โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ
๒. พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ
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๓. ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง
นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี
สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ
๔. ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ
๕. สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ
สวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ
๖. สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ

สัมพุทเธ
สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
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นะมะการานุภาเวนะ
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
๒. สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสานิ
นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
๓. สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเตอัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสานิ
นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ
หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ อะเสสะโต
ถ้าไม่สวด สัมพุทเธ จะสวด นะมะการะสิทธิคาถา แทนก็ได้

นะโมการะอัฏฐะกะ
นะโม อะระหะโต สัมมา- สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ วิสทุ ธะสีละทิฏฐิโน
นะโม โอมาตยารัทธัสสะ ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
นะโม โอมะกาตีตัสสะ
ตัสสะ วัตถุตตยัสสะปิ
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นะโมการัปปะภาเวนะ
นะโมการานุภาเวนะ
นะโมการัสสะ เตเชนะ

วิคัจฉันตุ อุปัททะวา
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
วิธิมหิ โหมิ เตชะวา

มังคะละสุตตัง
( ไม่คอ่ ยได้ใช้ = เอวัมเม สุตงั ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยงั
วิ ห ะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิ ณ ฑิ ก ั ส สะ อาราเม ฯ อะถะโข
อั ญ ญะตะรา เทวะตา อะภิ ก กั น ตายะ รั ต ติ ย า อะภิ ก กั น ตะวั ณ ณา
เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตวา เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ
อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ ฯ
เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ ฯ หยุด)

(พะหู เทวา มะนุสสา จะ
อากังขะมานา โสตถานัง
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
๒. ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
๓. พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ
สุภาสิตา จะ ยา วาจา
๔. มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
อะนากุลา จะ กัมมันตา

มังคะลานิ อะจินตะยุง
พรูหิ มังคะละมุตตะมัง ฯ)
ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
วินะโย จะ สุสิกขิโต
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
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๕. ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
๖. อาระตี วิระตี ปาปา
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
๗. คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
๘. ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
๙. ตะโป จะ พรัหมะจะริยญ
ั จะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
๑๐. ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
๑๑. เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถุมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ
ช่วยจำ อะ ปะ พา, มา ทา อา, คา ขัน ตะ, ผุฏ เอตาฯ
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ระตะนะสุตตัง (แบบย่อ)
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
๒. ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
๓. ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
๔. เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
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อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
๕. เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
ลัทธา มุธา นิพพุตงิ ภุญชะมานา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
๖. ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ
ช่วยจำ ยัง ขะยัง ยัม, เย ปุค- เย สุป- ขี

ระตะนะสุตตัง (แบบเต็ม)
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
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อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง
ตัส๎มา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ
เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตาฯ
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
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เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุฯ
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
ลัทธา มุธา นิพพุตงิ ภุญชะมานา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา
จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย
ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ
โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ
คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ
กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา
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นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ
ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ
สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ
สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ
จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง
กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค
คิมหานะมาเส ปะฐะมัส๎มิง คิมเห
ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ
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อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุฯ
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุฯ
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ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง
สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุฯ

กะระณียะเมตตะสุตตัง
กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ
สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ
เย เกจิ ปาณะภูตตั ถิ
ทีฆา วา เย มะหันตา วา
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
ภูตา วา สัมภะเวสี วา
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ

ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานิ
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคทิ โธ
เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ

พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา

นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง
เอวัมปิสัพพะภูเตสุ

อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
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เมตตัญจะ สัพพะ โลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง

(ย่อ)

ติฏฐัญจะรัง นิสนิ โน วา

สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ

ขันธะปะริตตะคาถา
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพยาปุตเตหิ 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 ภัทรานิ ปัสสันตุ
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
(ย่อ) 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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โมระปะริตตัง
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ
๒. อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ
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อาฏานาฏิยะปะริตตัง
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ
สิขิสสะปิ นะมัตถุ
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ
เย จาปิ นิพพุตา โลเก
เต ชะนา อะปิสุณา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง

จักขุมนั ตัสสะ สิรมี ะโต
สัพพะภูตานุกมั ปิโน
นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
มาระเสนัปปะมัททิโน
พราหมะณัสสะ วุสีมะโต
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
สักยะปุตตัสสะ สีรีมะโต
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
มะหันตา วีตะสาระทา
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
มะหันตัง วีตะสาระทัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ

อาฏานาฏิยปริตร (นะโม เม สัพพะพุทธานัง)
นะโม เม สัพพะพุทธานัง อุปปันนานัง มะเหสินัง
ตัณหังกะโร มะหาวีโร
เมธังกะโร มะหายะโส
สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปงั กะโร ชุตนิ ธะโร
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ
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สุมะโน สุมะโน ธีโร
โสภีโต คุณะสัมปันโน
ปะทุโม โลกะปัชโชโต
ปะทุมตุ ตะโร สัตตะสาโร
สุชาโต สัพพะโลกัคโค
อัตถะทัสสี การุณโิ ก
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ
สิขี สัพพะหิโต สัตถา
กะกุสนั โธ สัตถะวาโห
กัสสะโป สิรสิ มั ปันโน

เรวะโต ระติวฑ
ั ฒะโน
อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
นาระโท วะระสาระถี
สุเมโธ อัปปะฏิปคุ คะโล
ปิยะทัสสี นะราสะโภ
ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
วิปัสสี จะ อะนูปะโม
เวสสะภู สุขาทายะโก
โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
โคตะโม สักยะปุงคะโวต

อังคุลิมาละปะริตตัง
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ
ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ
คัพภัสสะ

โพชฌังคะปะริตตัง
โพชฌังโค สะติสงั ขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิโพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา
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มุนินา สัมมะทักขาตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกัสมิง สะมะเย นาโถ
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา
เต จะ ตัง อะภินันทิตวา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกะทา ธัมมะราชาปิ
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
สัมโมทิตวา จะ อาพาธา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ภาวิตา พะหุลีกะตา
นิพพานายะ จะ โพธิยา
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
เคลัญเญนาภิปฬี โิ ต
ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
ปัตตานุปปัตติธมั มะตัง
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

วัฏฏะกะปะริตตัง
อัตถิ โลเก สีละคุโณ
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ
อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง
สัจจะพะละมะวัสสายะ
สันติ ปักขา อะปัตตะนา

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
สะริตวา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปาทา อะวัญจะนา
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มาตา ปิตา จะ นิกขันตา
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ

ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
มะหาปัชชะลิโต สิขี
อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี
เอสา เม สัจจะปาระมีติ

อะภะยะปะริตตัง
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปนิ งั อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
๒. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปนิ งั อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
๓. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปนิ งั อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
สักกัตวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
หิตัง เทวะมะนุสสานัง
พุทธะเตเชนะ โสตถินา
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นัสสันตุปัททะวา สัพเพ
๒. สักกัตวา ธัมมะระตะนัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ
๓. สักกัตวา สังฆะระตะนัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ

ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
ภะยา วูปะสะเมนตุ เต
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
สังฆะเตเชนะ โสตถินา
โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ

๑. นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
๒. นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
๓. นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
๑. ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ
๒. ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ
๓. ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ

วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต
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เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา
โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ
สัพเพ เทวานุโมทันตุ
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ
ภาวะนาภิระตา โหนตุ
สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ

ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพพะสัมปัตติสทั ธิยา
สีลงั รักขันตุ สัพพะทา
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา
ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
รักขัง พันธามิ สัพพะโส

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

www.kalyanamitra.org

73

หรือจะขึ้น
นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
หันตวา เตสัง อุปัททะเว
นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
หันตวา เตสัง อุปัททะเว
นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
หันตวา เตสัง อุปัททะเว

ถวายพรพระ
นะโม ตั ส สะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั ม มาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ หน)
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธั ม โม สั น ทิ ฏ ฐิ โ ก อะกาลิ โ ก
เอหิปสั สิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหตี ิ ฯ
สุ ป ะฏิ ป ั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ อุ ช ุ ป ะฏิ ป ั น โน
ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ ญายะปะฏิ ป ั น โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
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ยะทิ ท ั ง จั ต ตาริ ปุ ร ิ ส ะยุ ค านิ อั ฏ ฐะปุ ร ิ ส ะปุ ค คะลา เอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทพาหุง ฯ
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๒. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสทุ นั ตะวิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๓. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๔. อุกขิตตะขัคคะมะติหตั ถะสุทารุณนั ตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลมิ าละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
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๕. กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๖. สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๗. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๘. ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสทุ ธิชตุ มิ ทิ ธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๙. เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
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ชะยะปริตร
มะหาการุณิโก นาโถ
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ชะยันโต โพธิยา มูเล
เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ
อะปะราชิตะปัลลังเก
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
สุนกั ขัตตัง สุมงั คะลัง
สุกขะโณ สุมุหุตโต จะ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ

หิตายะ สัพพะปาณิณัง
ปัตโต สัมโพธิมตุ ตะมัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
สักย๎ านัง นันทิวฑ
ั ฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
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หมวดที่ ๓
พระสูตร
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บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
อะนุตตะรัง อะภิสมั โพธิง
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ
สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต
ยัตถากขาตา อุโภ อันตา
จะตูส๎วาริยะสัจเจสุ
เทสิตัง ธัมมะราเชนะ
นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง
เวยยากะระณะปาเฐนะ

สัมพุชฌิตว๎ า ตะถาคะโต
ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง
โลเก อัปปะฏิวัตติยัง
ปะฏิปัตติ จะ มัชฌิมา
วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง
สัมมาสัมโพธิกติ ตะนัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง
สังคีตันตัมภะณามะ เส

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง
วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย
ภิกขู อามันเตสิ ฯ
เท๎วเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย จายัง
กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย
อะนั ต ถะสั ญ หิ โ ต โย จายั ง อั ต ตะกิ ล ะมะถานุ โ ยโค ทุ ก โข
อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต ฯ
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา
ตะถาคะเตนะ อะภิ ส ั ม พุ ท ธา จั ก ขุ ก ะระณี ญาณะwww.kalyanamitra.org
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กะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ
สังวัตตะติ ฯ
กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ
อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อะยะเมวะ อะริโ ย อั ฏ ฐั ง คิโ ก มั ค โค ฯ เสยยะถี ท ั ง ฯ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสมาธิ ฯ
อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ
อะภิ ส ั ม พุ ท ธา จั ก ขุ ก ะระณี ญาณะกะระณี อุ ป ะสะมายะ
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง ฯ ชาติปิ ทุกขา
ชะราปิทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ
วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง สังขิตเตนะ
ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ฯ
ยายั ง ตั ณ หา โปโนพภะวิ ก า นั น ทิ ร าคะสะหะคะตา ตั ต ระ
ตั ต ราภิ น ั น ทิ น ี ฯ เสยยะถี ท ั ง ฯ กามะตั ณ หา ภะวะตั ณ หา
วิภะวะตัณหา ฯ
อิ ท ั ง โข ปะนะ ภิ ก ขะเว ทุ ก ขะนิ โ รโธ อะริ ย ะสั จ จั ง ฯ
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โย ตั ส สาเยวะ ตั ณ หายะ อะเสสะวิ ร าคะนิ โ รโธ จาโค
ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย ฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุ กขะนิโรธะคามิน ี ปะฏิปะทา
อะริยะสัจจัง ฯ
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสมาธิ
อิ ท ั ง ทุ ก ขั ง อะริ ย ะสั จ จั น ติ เม ภิ ก ขะเว ปุ พ เพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตังโข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตังโข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตังโข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
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อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตังโข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
อิ ท ั ง ทุ ก ขะนิ โ รโธ อะริ ย ะสั จ จั น ติ เม ภิ ก ขะเว ปุ พ เพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตังโข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตังโข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
อิ ท ั ง ทุ ก ขะนิ โ รธะคามิ น ี ปะฏิ ป ะทา อะริ ย ะสั จ จั น ติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตังโข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
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ตังโข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
ภาวิ ต ั น ติ เม ภิ ก ขะเว ปุ พ เพ อะนะนุ ส สุ เ ตสุ ธั ม เมสุ จั ก ขุ ง
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ยาวะกี ว ั ญ จะ เม ภิ ก ขะเว อิ เ มสุ จะตู ส ุ อะริ ย ะสั จ เจสุ
เอวันติปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ
สุวิสทุ ธัง อะโหสิ ฯ
เนวะ ตาวาหั ง ภิ ก ขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก
สะพรั ห มะเก
สั ส สะมะณะพราหมะณิ ย า
ปะชายะ
สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ
ปัจจัญญาสิง ฯ
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ
ปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง
อะโหสิ ฯ
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก
สั ส สะมะณะพราหมะณิ ย า ปะชายะ สะเทวะมะนุ ส สายะ
อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ
ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ
อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู
ภะคะวะโต ภาสิ ต ั ง อะภิ น ั น ทุ ง ฯ อิ ม ั ส ๎ ม ิ ญ จะ ปะนะ
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เวยยากะระณัส ๎ม ิง ภัญญะมาเน อายัสมะโต โกณฑัญญั สสะ
วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง
สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ฯ
ปะวั ต ติ เ ต จะ ภะคะวะตา ธั ม มะจั ก เก ภุ ม มา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน
มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง
สะมะเณนะวา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา
พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ
ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
ตาวะติ ง สา เทวา สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ฯ ตาวะติ ง สานั ง
เทวานัง สัททัง สุตวา
ยามา เทวา สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ฯ ยามานั ง เทวานั ง
สัททัง สุตวา
ตุ ส ิ ต า เทวา สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ฯ ตุ ส ิ ต านั ง เทวานั ง
สัททัง สุตวา
นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ นิมมานะระตีนัง
เทวานัง สัททัง สุตวา
ปะระนิ ม มิ ต ะวะสะวั ต ตี เทวา สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ฯ
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา
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พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา
พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง
ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา
เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ
อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา
สัทโท อัพภุคคัจฉิ ฯ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ
สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ ฯ อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก
ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง ฯ
อะถะโข ภะคะวา อุ ท านั ง อุ ท าเนสิ อั ญ ญาสิ วะตะ โภ
โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ ฯ
อิต ิหิท ัง อายัส มะโต โกณฑั ญ ญัส สะ อัญ ญาโกณฑัญ โญ
เต๎ววะ นามัง อะโหสีติ
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บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร
ยันตัง สัตเตหิ ทุกเขนะ เญยยัง อะนัตตะลักขะณัง
อัตตะวาทาตตะสัญญานัง สัมมะเทวะ วิโมจะนัง
สัมพุทโธ ตัง ปะกาเสสิ
ทิฏฐะสัจจานะ โยคินัง
อุตตะริง ปะฏิเวธายะ
ภาเวตุง ญาณะมุตตะมัง
ยันเตสัง ทิฏฐะธัมมานัง ญาเณนุปะปะริกขะตัง
สัพพาสะเวหิ จิตตานิ
วิมุจจิงสุ อะเสสะโต
ตะถา ญาณานุสาเรนะ
สาสะนัง กาตุมิจฉะตัง
สาธูนงั อัตถะสิทธัตถัง
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส

อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง
วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย
ภิกขู อามันเตสิ ฯ
รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา ฯ รูปัญจะหิทัง ภิกขะเว อัตตา
อะภะวิสสะ นะยิทัง รูปัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ
รูเป เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ ยัสมา จะ โข
ภิกขะเว รูปัง อะนัตตา ตัสมา รูปัง อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ
ลัพภะติ รูเป เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ ฯ
เวทะนา อะนั ต ตา ฯ เวทะนา จะ หิ ท ั ง ภิ ก ขะเว อั ต ตา
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อะภะวิสสะ นะยิทัง เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ
เวทะนายะ เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ ฯ
ยั ส มา จะ โข ภิ ก ขะเว เวทะนา อะนั ต ตา ตั ส มา เวทะนา
อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ เอวัง เม เวทะนา
โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ ฯ
สัญญา อะนัตตา ฯ สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ
นะยิทัง สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ สัญญายะ
เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ ฯ ยัสมา จะ โข
ภิกขะเว สัญญา อะนัตตา ตัสมา สัญญา อาพาธายะ สังวัตตะติ
นะ จะ ลัพภะติ สัญญายะ เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา
มา อะโหสีติ ฯ
สั ง ขารา อะนั ต ตา ฯ สั ง ขารา จะ หิ ท ั ง ภิ ก ขะเว อั ต ตา
อะภะวิสสังสุ นะยิทัง สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยุง ลัพเภถะ
จะ สังขาเรสุ เอวัง เม สังขารา โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา
อะเหสุนติ ฯ ยัสมา จะ โข ภิกขะเว สังขารา อะนัตตา ตัสมา
สังขารา อาพาธายะ สังวัตตันติ นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ เอวัง เม
สังขารา โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ ฯ
วิญญาณัง อะนัตตา ฯ วิญญาณัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา
อะภะวิสสะ นะยิทัง วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ
จะ วิญญาเณ เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา
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อะโหสีติ ฯ ยัสมา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา ตัสมา
วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ เอวัง เม
วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ
อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง
สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ ฯ
โน เหตัง ภันเต ฯ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ
อะนิจจา ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง
สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ ฯ
โน เหตัง ภันเต ฯ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ
อะนิจจา ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง
สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ ฯ
โน เหตัง ภันเต ฯ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ
อะนิจจา ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง
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ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง
สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ ฯ
โน เหตัง ภันเต ฯ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ
อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง
สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ ฯ
โน เหตัง ภันเต ฯ
ตัสมาติหะ ภิกขะเว ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง
อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง
วา ยันทูเร สันติเก วา สัพพัง รูปัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ
เมโส อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ
ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา
พะหิทธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา ปะณีตา วา ยา ทูเร
สันติเก วา สัพพา เวทะนา เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส
อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ
ยา กาจิ สัญญา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา
พะหิทธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา ปะณีตา วา ยา ทูเร
สันติเก วา สัพพา สัญญา เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส
อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ
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เย เกจิ สังขารา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา
พะหิทธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา ปะณีตา วา เย ทูเร
สันติเก วา สัพเพ สังขารา เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส
อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ
ยังกิญจิ วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา
พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง วา ยันทูเร
สันติเก วา สัพพัง วิญญาณัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส
อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง
เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุตวา อะริยะสาวะโก รูปัสมิงปิ
นิพพินทะติ เวทะนายะปิ นิพพินทะติ สัญญายะปิ นิพพินทะติ
สังขาเรสุปิ นิพพินทะติ วิญญาณัสมิงปิ นิพพินทะติ ฯ นิพพินทัง
วิรัชชะติ ฯ วิราคา วิมุจจะติ ฯ วิมุตตัสมิง วิมุตตะมีติ ญาณัง โหติ
ขีณา ชาติ วุส ิต ัง พรั หมะจะริ ย ั ง กะตั ง กะระณี ย ั ง นาปะรั ง
อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู
ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ
อิ ม ั ส มิ ญ จะ ปะนะ เวยยากะระณั ส มิ ง ภั ญ ญะมาเน
ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ
วิมุจจิงสูติ
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บทขัดอาทิตตะปะริยายะสูตร
เวเนยยะทะมะโนปาเย
อะโมฆะวะจะโน พุทโธ
จิณณานุรูปะโต จาปิ
จิณณาคคิปาริจะริยานัง
ยะมาทิตตะปะริยายัง
เต โสตาโร วิโมเจสิ
ตะเถโวปะปะริกขายะ
ทุกขะตาลักขะโณปายัง

สัพพะโส ปาริมิง คะโต
อะภิญญายานุสาสะโก
ธัมเมนะ วินะยัง ปะชัง
สัมโพชฌาระหะโยคินงั
เทสะยันโต มะโนหะรัง
อะเสกขายะ วิมุตติยา
วิญญูนัง โสตุมิจฉะตัง
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส

อาทิตตะปะริยายะสุตตัง
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติ
คะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะ ฯ
ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ฯ
สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง ฯ กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง ฯ
จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง รูปา อาทิตตา จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง
จั ก ขุ ส ั ม ผั ส โส อาทิ ต โต ยั ม ปิ ท ั ง จั ก ขุ ส ั ม ผั ส สะปั จ จะยา
อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา
ตัมปิ อาทิตตัง เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา
โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ
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ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ
โสตัง อาทิตตัง สัททา อาทิตตา โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง
โสตะสั ม ผั ส โส อาทิ ต โต ยั ม ปิ ท ั ง โสตะสั ม ผั ส สะปั จ จะยา
อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา
ตัมปิ อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา
โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ
ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ
ฆานัง อาทิตตัง คันธา อาทิตตา ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง
ฆานะสั ม ผั ส โส อาทิ ต โต ยั ม ปิ ท ั ง ฆานะสั ม ผั ส สะปั จ จะยา
อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ
อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา
โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ
ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ
ชิวหา อาทิตตา ระสา อาทิตตา ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง
ชิ ว หาสั ม ผั ส โส อาทิ ต โต ยั ม ปิ ท ั ง ชิ ว หาสั ม ผั ส สะปั จ จะยา
อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ
อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา
โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ
ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ
กาโย อาทิตโต โผฏฐัพพา อาทิตตา กายะวิญญานัง อาทิตตัง
กายะสั ม ผั ส โส อาทิ ต โต ยั ม ปิ ท ั ง กายะสั ม ผั ส สะปั จ จะยา
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อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ
อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา
โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ
ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ
มะโน อาทิตโต ธัมมา อาทิตตา มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง
มะโนสั ม ผั ส โส อาทิ ต โต ยั ม ปิ ท ั ง มะโนสั ม ผั ส สะปั จ จะยา
อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ
อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา
โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ
ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ
เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุตวา อะริยะสาวะโก
จักขุส๎มิงปิ นิพพินทะติ รูเปสุปิ นิพพินทะติ จักขุวิญญาเณปิ
นิ พ พิ น ทะติ จั ก ขุ ส ั ม ผั ส เสปิ นิ พ พิ น ทะติ ยั ม ปิ ท ั ง
จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา
อะทุกขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ
โสตั ส ๎ ม ิ ง ปิ นิ พ พิ น ทะติ สั ท เทสุ ป ิ นิ พ พิ น ทะติ
โสตะวิญ ญาเณปิ นิ พ พิ น ทะติ โสตะสัม ผั ส เสปิ นิ พ พิ น ทะติ
ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา
ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ
ฆานั ส ๎ ม ิ ง ปิ นิ พ พิ น ทะติ คั น เธสุ ป ิ นิ พ พิ น ทะติ
ฆานะ วิญญาเณปิ นิพพินทะติ ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ
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ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา
ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ
ชิ ว หายะปิ นิ พ พิ น ทะติ ระเสสุ ป ิ นิ พ พิ น ทะติ
ชิ ว หาวิญ ญาเณปิ นิ พ พิ น ทะติ ชิ ว หาสัม ผัส เสปิ นิ พ พิ น ทะติ
ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา
ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ
กายั ส ๎ ม ิ ง ปิ นิ พ พิ น ทะติ โผฏฐั พ เพสุ ป ิ นิ พ พิ น ทะติ
กายะวิ ญ ญาเณปิ นิ พ พิ น ทะติ กายะสั ม ผั ส เสปิ นิ พ พิ น ทะติ
ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา
ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ
มะนั ส ๎ ม ิ ง ปิ นิ พ พิ น ทะติ ธั ม เมสุ ป ิ นิ พ พิ น ทะติ
มะโนวิญญาเณปิ นิพพินทะติ มะโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ
ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา
ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ
นิ พ พิ น ทั ง วิ ร ั ช ชะติ ฯ วิ ร าคา วิ ม ุ จ จะติ ฯ วิ ม ุ ต ตั ส ๎ ม ิ ง
วิมุตตะมีติ ญาณัง โหติ ขีณา ชาติ วุสิตัง พรัหมะจะริยัง กะตัง
กะระณียัง นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต
ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ
อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง ภัญญะมาเน ตัสสะ
ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ
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บทขัดสติปัฏฐานะปาฐะ
สัมพุทโธ ทิปะทังเสฏโฐ มะหาการุณิโก มุนิ
เอกายะนัง มัคคัง นามะ เวเนยยานัง อะเทสะยิ
กิลฏิ ฐะจิตตะสัตตานัง
จิตตัก๎เลสะวิสุทธิยา
โสกานัง ปะริเทวานัง
อะติกกะมายะ สัพพะโส
ทุกขานัง โทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ อัฏฐิตัง
ญายัสเสวาธิคะมายะ
นิพพานัสสาภิปตั ติยา
สะติปัฏฐานะนาเมนะ
วิสสุตัง อิธะ สาสะเน
จิตตักเ๎ ลสะวิสทุ ธัตถัง
ตัง มัคคันตัมภะณามะ เส

สะติปัฏฐานะปาโฐ
อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ เอกายะโน อะยัง มัคโค สัมมะทักขาโต
สั ต ตานั ง วิ ส ุ ท ธิ ย า โสกะปะริ เ ทวานั ง . สะมะติ ก กะมายะ
ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ ญายัสสะ อะธิคะมายะ
นิ พ พานั ส สะ สั จ ฉิ ก ิ ร ิ ย ายะ ยะทิ ท ั ง จั ต ตาโร สะติ ป ั ฏ ฐานา,
กะตะเม จัตตาโร.
อิธะ ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน
สะติ ม า วิ เ นยยะ โลเก อะภิ ช ฌาโทมะนั ส สั ง . เวทะนาสุ
เวทะนานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ
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โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี
สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง.
กะถัญจะ ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง
วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี
วิหะระติ. อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ วะยะธัมมานุปัสสี
วา กายัส๎มิง วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง
วิหะระติ อัตถิ กาโยติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ
ยาวะเทวะญาณะมั ต ตายะ ปะฏิ ส สะติ ม ั ต ตายะ อะนิ ส สิ โ ต
จะ วิ ห ะระติ นะจะ กิ ญ จิ โลเก อุป าทิ ย ะติ . เอวั ง โข ภิ ก ขุ
กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
กะถัญจะ ภิกขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ
ภิกขุ อัชฌัตตัง วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา
เวทะนาสุ เวทะนานุ ป ั ส สี วิ ห ะระติ . อั ช ฌั ต ตะพะหิ ท ธา วา
เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา
เวทะนาสุ วิหะระติ วะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ
สะมุ ท ะยะวะยะธั ม มานุ ป ั ส สี วา เวทะนาสุ วิ ห ะระติ อั ต ถิ
เวทะนาติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุป ัฏฐิตา โหติ ยาวะเทวะญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ วิหะระติ
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นะ จะ กิ ญ จิ โลเก อุ ป าทิ ย ะติ . เอวั ง โข ภิ ก ขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ.
กะถัญจะ ภิกขุ จิตเต จิตตานุปสั สี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง
วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี
วิหะระติ. อัชฌัตตะพะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มิง วิหะระติ วะยะธัมมานุปัสสี
วา จิตตัส๎มิง วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มิง
วิหะระติ อัตถิ จิตตันติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ
ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ
วิหะระติ นะจะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ จิตเต
จิตตานุปัสสี วิหะระติ.
กะถัญจะ ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ
อัชฌัตตัง วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี วิหะระติ. อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี
วิ ห ะระติ . สะมุ ท ะยะธั ม มานุ ป ั ส สี วา ธั ม เมสุ วิ ห ะระติ
วะยะธั ม มานุ ป ั ส สี วา ธั ม เมสุ วิ ห ะระติ สะมุ ท ะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ อัตถิ ธัมมาติ วา ปะนัสสะ
สะติ ปั จ จุ ป ั ฏ ฐิ ต า โหติ ยาวะเทวะ ญาณะมั ต ตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก
อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ.
อะยัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
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สัมมาสัมพุทเธนะ เอกายะโน มัคโค สัมมะทักขาโต สัตตานัง
วิ ส ุ ท ธิ ย า โสกะปะริ เ ทวานั ง สะมะติ ก กะมายะ ทุ ก ขะโทมะนั ส สานั ง อั ต ถั ง คะมายะ ญายั ส สะ อะธิ ค ะมายะ
นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ ยะทิทัง จัตตาโร สะติปัฏฐานาติ.
เอกายะนัง ชาติขะยันตะทัสสี
มัคคัง ปะชานาติ หิตานุกัมปี
เอเตนะ มัคเคนะ ตะริงสุ ปุพเพ
ตะริสสะเร เจวะ ตะรันติ โจฆันติ

บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง
ยัสสานุสสะระเณนาปิ
ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ
สัพพูปทั ทะวะชาลัมหา
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง

อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
ยักขะโจราทิสัมภะวา
ปะริตตันตัมภะณามะ เห

ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู
อามั น เตสิ ภิ ก ขะโวติ ฯ ภะทั น เตติ เต ภิ ก ขู ภะคะวะโต
ปัจจัสโสสุงฯ ภะคะวา เอตะทะโวจะ
ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปัพ๎ยุฬโห
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อะโหสิฯ อะถะโข ภิกขะเว สักโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส
อามันเตสิ สะเจ มาริสา เทวานัง สังคามะคะตานัง อุปปัชเชยยะ
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ ตัส๎มิง สะมะเย
ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง
ยั ม ภะวิ ส สะติ ภะยั ง วา ฉั ม ภิ ต ั ต ตั ง วา โลมะหั ง โส วา โส
ปะหิยยิสสะติ โน เจ เม ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ
อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ
ปะชาปะติสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง
ยั ม ภะวิ ส สะติ ภะยั ง วา ฉั ม ภิ ต ั ต ตั ง วา โลมะหั ง โส วา โส
ปะหิยยิสสะติ โน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ
อะถะ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ
วะรุ ณ ั ส สะ หิ โว เทวะราชั ส สะ ธะชั ค คั ง อุ ล โลกะยะตั ง
ยั ม ภะวิ ส สะติ ภะยั ง วา ฉั ม ภิ ต ั ต ตั ง วา โลมะหั ง โส วา โส
ปะหิ ย ยิ ส สะติ โน เจ วะรุ ณ ั ส สะ เทวะราชั ส สะ ธะชั ค คั ง
อุลโลเกยยาถะ
อะถะ อีสานัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ
อี ส านั ส สะ หิ โว เทวะราชั ส สะ ธะชั ค คั ง อุ ล โลกะยะตั ง
ยั ม ภะวิ ส สะติ ภะยั ง วา ฉั ม ภิ ต ั ต ตั ง วา โลมะหั ง โส วา โส
ปะหิยยิสสะตีติ
ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วา เทวานะมินทัสสะ
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ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง
อุ ล โลกะยะตั ง วะรุ ณ ั ส สะ วา เทวะราชั ส สะ ธะชั ค คั ง
อุ ล โลกะยะตั ง อี ส านั ส สะ วา เทวะราชั ส สะ ธะชั ค คั ง
อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหัง
โส วา โส ปะหิยเยถาปิ โนปิ ปะหิยเยถะ ตัง กิสสะ เหตุ สักโก
หิ ภิ ก ขเว เทวานะมิ น โท อะวี ต ะราโค อะวี ต ะโทโส
อะวีตะโมโห ภิรุ ฉัมภี อุต๎ราสี ปะลายีติ ฯ
อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทามิ สะเจ ตุมหากัง ภิกขเว
อะรัญญะคะตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา สุญญาคาระคะตานัง
วา อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉิมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ
ตัสมิง สะมะเย อะนุสสะเรยยาถะ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะมัง หิ โว ภิกขะเว
อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหัง
โส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ
ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ
ส๎ ว ากขาโต ภะคะวะตา ธั ม โม สั น ทิ ฏ ฐิ โ ก อะกาลิ โ ก
เอหิ ป ั ส สิ โ ก โอปะนะยิ โ ก ปั จ จั ต ตั ง เวทิ ต ั พ โพ วิ ญ ญู ห ี ต ิ
ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา
ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ ธัมมัง
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อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ สังฆัง อะนุสสะเรยยาถะ
สุ ป ะฏิ ป ั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ อุ ช ุ ป ะฏิ ป ั น โน
ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ ญายะปะฏิ ป ั น โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิ ท ั ง จั ต ตาริ ปุ ร ิ ส ะยุ ค านิ อั ฏ ฐะ ปุ ร ิ ส ะปุ ค คะลา เอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลิกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
สังเฆ หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา
ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ ตัง กิสสะ
เหตุ ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วีตะราโค
วีตะโทโส วีตะโมโห อะภิรุ อัจฉัมภี อะนุต๎ราสี อะปะลายีติฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา อิทัง วัต๎วานะ สุคะโต อะถาปะรัง
เอตะทะโวจะ สัตถา
อะรัญเญ รุกขะมูเล วา
สุญญาคาเร วะ ภิกขะโว
อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง
ภะยัง ตุมหากะ โน สิยา
โน เจ พุทธัง สะเรยยาถะ โลกะเชฏฐัง นะราสะภัง
อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ นิยยานิกัง สุเทสิตัง
โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ นิยยานิกัง สุเทสิตัง
อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง
เอวัมพุทธัง สะรันตานัง
ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา
โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ
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เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา
ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต
ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ
เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ
พะหุ ล ี ก ะตายะ ยานี ก ะตายะ วั ต ถุ ก ะตายะ อะนุ ฏ ฐิ ต ายะ
ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ
กะตะเม เอกาทะสะฯ สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติฯ
นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติฯ มะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ
อะมะนุสสานัง ปิโย โหติฯ เทวะตา รักขันติฯ นาสสะ อัคคิ วา
วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติฯ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ ฯ
มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติฯ อะสัมมุฬโห กาลัง กะโรติ ฯ
อุตตะริง อัปปะฏิวัชฌันโต พรัหมะโลกูปะโค โหติ ฯ
เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ
พะหุ ล ี ก ะตายะ ยานี ก ะตายะ วั ต ถุ ก ะตายะ อะนุ ฏ ฐิ ต ายะ
ปะริ จ ิ ต ายะ สุ ส ะมารั ท ธายะ อิ เ ม เอกาทะสานิ ส ั ง สา
ปาฏิกังขาติฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวาฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู
ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ
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หมวดที่ ๔
สวดพุทธมนต์
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สวดแจง
พระวินัย
ยั น เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปั ส สะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ ปะฐะมัง ปาราชิกัง กัตถะ ปัญญัตตันติ ฯ
เวสาลิยัง ปัญญัตตันติ ฯ กัง อารัพภาติ ฯ สุทินนัง กะลันทะปุตตัง
อารัพภาติ ฯ กัส๎มิง วัตถุส๎มินติ ฯ สุทินโน กะลันทะปุตโต
ปุราณะทุติยิกายะ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิ ตัส๎มิง วัตถุส๎มินติ ฯ
เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ ภะคะวา เวรัญชายัง วิหะระติ นะ
เฬรุปุจิมันทะมูเล มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ
ภิกขุสะเตหิ ฯ
อัสโสสิ โข เวรัญโช พราหมะโณ สะมะโณ ขะลุ โภ โคตะโม
สัก๎ยะปุตโต สัก๎ยะกุลา ปัพพะชิโต เวรัญชายัง วิหะระติ นะ
เฬรุปุจิมันทะมูเล มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ
ภิกขุสะเตหิ
ตังโข ปะนะ ภะวันตัง โคตะมัง เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท
อั พ ภุ ค คะโต อิ ต ิ ป ิ โ ส ภะคะวา อะระหั ง สั ม มาสั ม พุ ท โธ
วิ ช ชาจะระณะสั ม ปั น โน สุ ค ะโต โลกะวิ ท ู อะนุ ต ตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
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โส อิ ม ั ง โลกั ง สะเทวะกั ง สะมาระกั ง สะพรั ห มะกั ง
สั ส สะมะณะพราหมะณิ ง ปะชั ง สะเทวะมะนุ ส สั ง สะยั ง
อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทติ โส ธัมมัง เทเสติ อาทิกัล๎ยาณัง
มัชเฌกัล๎ยาณัง ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง สาตถัง สะพยัญชะนัง
เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสติ ฯ
สาธุ โข ปะนะ ตะถารูปานัง อะระหะตัง ทัสสะนัง โหตีติ

พระสูตร
เอวั ม เม สุ ต ั ง ฯ เอกั ง สะมะยั ง ภะคะวา อั น ตะรา จะ
ราชะคะหัง อันตะรา จะ นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ
มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ ฯ
สุปปิโยปิ โข ปะริพพาชะโก อันตะรา จะ ราชะคะหัง อันตะรา จะ
นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ สัทธิง อันเตวาสินา
พรัหมะทัตเตนะ มาณะเวนะ ฯ ตัต๎ระ สุทัง สุปปิโย ปะริพพาชะโก
อะเนกะปะริยาเยนะ พุทธัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ ธัมมัสสะ
อะวัณณัง ภาสะติ สังฆัสะ อะวัณณัง ภาสะติ ฯ สุปปิยัสสะ
ปะนะ ปะริพพาชะกัสสะ อันเตวาสี พรัหมะทัตโต มาณะโว
อะเนกะปะริยาเยนะ พุทธัสสะ วัณณัง ภาสะติ ธัมมัสสะ วัณณัง
ภาสะติ สั ง ฆั ส สะ วั ณ ณั ง ภาสะติ ฯ อิ ต ิ ห ะ เต อุ โ ภ
อาจะริ ย ั น เตวาสี อั ญ ญะมั ญ ญั ส สะ อุ ช ุ ว ิ ป ั จ จะนิ ก ะวาทา
ภะคะวันตัง ปิฏฐิโต ปิฏฐิโต อะนุพันธา โหนติ ภิกขุสังฆัญจะ
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พระอภิธรรม (๗ คัมภีร์)
๑. พระสังคิณี
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม
ธัมมา กุสะลา ฯ ยัสมิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง
อุปปันนัง โหติ โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง
รู ป ารั ม มะณั ง วา สั ท ทารั ม มะณั ง วา คั น ธารั ม มะณั ง วา
ระสารัมมะณัง วา โผฏฐัพพารัมมะณัง วา ธัมมารัมมะณัง วา
ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป
โหติ เย วา ปะนะ ตั ส มิ ง สะมะเย อั ญ เญปิ อั ต ถิ
ปะฏิจจะสะมุปปันนา อะรูปิโน ธัมมา อิเม ธัมมา กุสะลา

๒. พระวิภังค์
ปัญจักขันธา รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ
สังขารักขันโธ วิญญาณักขันโธ ฯ ตัตถะ กะตะโม รูปักขันโธ ฯ
ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา พะหิทธา
วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง วา ยัง ทูเร วา สันติเก
วา ตะเทกัชฌัง อะภิสัญญูหิตวา อะภิสังขิปิตวา อะยัง วุจจะติ
รูปกั ขันโธ
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๓. พระธาตุกะถา
สั ง คะโห อะสั ง คะโห ฯ สั ง คะหิ เ ตนะ อะสั ง คะหิ ต ั ง
อะสั ง คะหิ เ ตนะ สั ง คะหิ ต ั ง สั ง คะหิ เ ตนะ สั ง คะหิ ต ั ง
อะสั ง คะหิ เ ตนะ อะสั ง คะหิ ต ั ง ฯ สั ม ปะโยโค วิ ป ปะโยโค
สั ม ปะยุ ต เตนะ วิ ป ปะยุ ต ตั ง วิ ป ปะยุ ต เตนะ สั ม ปะยุ ต ตั ง
อะสังคะหิตงั

๔. พระปุคคะละปัญญัตติ
ฉะ ปั ญ ญั ต ติ โ ย ขั น ธะปั ญ ญั ต ติ อายะตะนะปั ญ ญั ต ติ
ธาตุ ป ั ญ ญั ต ติ
สั จ จะปั ญ ญั ต ติ
อิ น ทริ ย ะปั ญ ญั ต ติ
ปุคคะละปัญญัตติ ฯ กิตตาวะตา ปุคคะลานัง ปุคคะละปัญญัตติ ฯ
สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต กุปปะธัมโม อะกุปปะธัมโม
ปะริ ห านะธั ม โม อะปะริ ห านะธั ม โม เจตะนาภั พ โพ
อะนุ ร ั ก ขะนาภั พ โพ ปุ ถ ุ ช ชะโน โคตระภู ภะยู ป ะระโต
อะภะยู ป ะระโต ภั พ พาคะมะโน อะภั พ พาคะมะโน นิ ย ะโต
อะนิยะโต ปะฏิปันนะโก ผะเลฏฐิโต อะระหา อะระหัตตายะ
ปะฏิปนั โน
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๕. พระกะถาวัตถุ
ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกตั ถะปะระมัตเถนาติ อามันตา ฯ
โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ฯ นะ เหวัง วัตตัพเพ ฯ อาชานาหิ
นิคคะหัง หัญจิ ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ
เตนะ วะตะ เร วัตตัพเพ โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส
ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ฯ มิจฉา

๖. พระยะมะกะ
เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะละมูลา ฯ เย วา ปะนะ
กุสะละมูลา สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา ฯ เย เกจิ กุสะลา ธัมมา
สัพเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา ฯ เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ
เอกะมูลา สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา

๗. พระมะหาปัฏฐาน
เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย อะธิปะติปัจจะโย
อะนันตะระปัจจะโย สะมะนันตะระปัจจะโย สะหะชาตะปัจจะโย
อัญญะมัญญะปัจจะโย นิสสะยะปัจจะโย อุปะนิสสะยะปัจจะโย
ปุ เ รชาตะปั จ จะโย ปั จ ฉาชาตะปั จ จะโย อาเสวะนะปั จ จะโย
กัมมะปัจจะโย วิปากะปัจจะโย อาหาระปัจจะโย อินทริยะปัจจะโย
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ฌานะปัจจะโย มัคคะปัจจะโย สัมปะยุตตะปัจจะโย วิปปะยุตตะปั จ จะโย อั ต ถิ ป ั จ จะโย นั ต ถิ ป ั จ จะโย วิ ค ะตะปั จ จะโย
อะวิคะตะปัจจะโย

คำบังสกุลศพหรืออัฐิ (บังสุกุลตาย)
แบบมหานิกาย
อะนิจจา วะตะ สังขารา
อุปปัชชิตว๎ า นิรชุ ฌันติ

อุปปาทะวะยะธัมมิโน,
เตสัง วูปะสะโม สุโขฯ

แบบธรรมยุต
อะนิจจา วะตะ สังขารา
อุปปัชชิตว๎ า นิรชุ ฌันติ
สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ
ตะเถวาหัง มะริสสามิ

อุปปาทะวะยะธัมมิโน,
เตสัง วูปะสะโม สุโขฯ
มะริงสุ จะ มะริสะเร
นัตถิ เม เอตถะ สังสะโยฯ

คำบังสุกุลคนเป็น
อะจิรัง วะตะยัง กาโย
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ

ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ
นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง
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มาติกา
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา ฯ
สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ เวทะนายะ
สัมปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา
ธัมมา ฯ
วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะธัมมา ฯ
อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา
อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา ฯ
สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา
อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ฯ
สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา
อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ฯ
ปี ต ิ ส ะหะคะตา ธั ม มา สุ ข ะสะหะคะตา ธั ม มา อุ เ ปกขาสะหะคะตา ธัมมา ฯ
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา
ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ
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ทั ส สะเนนะ ปะหาตั พ พะเหตุ ก า ธั ม มา ภาวะนายะปะหาตั พ พะเหตุ ก า ธั ม มา เนวะทั ส สะเนนะ นะภาวะนายะปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฯ
อาจะยะคามิ โ น ธั ม มา อะปะจะยะคามิ โ น ธั ม มา
เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ
เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมา ฯ
ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา ฯ
ปะริ ต ตารั ม มะณา ธั ม มา มะหั ค คะตารั ม มะณา ธั ม มา
อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา ฯ
หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ
มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา
ธัมมา ฯ
มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน
ธัมมา ฯ
อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา ฯ
อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา ฯ
อะตี ต ารั ม มะณา ธั ม มา อะนาคะตา รั ม มะณา ธั ม มา
ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา ฯ
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อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา ฯ
อั ช ฌั ต ตารั ม มะณา ธั ม มา พะหิ ท ธารั ม มะณา ธั ม มา
อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฯ
สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา
ธัมมา อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา

วิปัสสะนาภูมิปาฐะ
ปัญจักขันธา ฯ รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ
สังขารักขันโธ วิญญาณักขันโธ ฯ
ท๎ ว าทะสายะตะนานิ ฯ จั ก ข๎ ว ายะตะนั ง รู ป ายะตะนั ง
โสตายะตะนัง สัททายะตะนัง ฆานายะตะนัง คันธายะตะนัง
ชิวหายะตะนัง ระสายะตะนัง กายายะตะนัง โผฏฐัพพายะตะนัง
มะนายะตะนัง ธัมมายะตะนัง ฯ
อัฏฐาระสะ ธาตุโย ฯ จักขุธาตุ รูปะธาตุ จักขุวิญญาณะธาตุ
โสตะธาตุ สัททะธาตุ โสตะวิญญาณะธาตุ ฆานะธาตุ คันธะธาตุ
ฆานะวิญญาณะธาตุ ชิวหาธาตุ ระสะธาตุ ชิวหาวิญญาณะธาตุ
กายะธาตุ โผฏฐั พ พะธาตุ กายะวิ ญ ญาณะธาตุ มะโนธาตุ
มะโนวิญญาณะธาตุ ฯ
พาวีสะตินท๎ริยานิ ฯ จักขุนท๎ริยัง โสตินท๎ริยัง ฆานินท๎ริยัง
ชิวหินท๎ริยัง กายินท๎ริยัง มะนินท๎ริยัง อิตถินท๎ริยัง ปุริสินท๎ริยัง
ชี ว ิ ต ิ น ท๎ ร ิ ย ั ง สุ ข ิ น ท๎ ร ิ ย ั ง ทุ ก ขิ น ท๎ ร ิ ย ั ง โสมะนั ส สิ น ท๎ ร ิ ย ั ง
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โทมะนัสสินท๎ริยัง อุเปกขินท๎ริยัง สัทธินท๎ริยัง วิริยันท๎ริยัง
สะติ น ท๎ ร ิ ย ั ง สะมาธิ น ท๎ ร ิ ย ั ง ปั ญ ญิ น ท๎ ร ิ ย ั ง อะนั ญ ญะตัญญัสสามีตินท๎ริยัง อัญญินท๎ริยัง อัญญาตาวินท๎ริยัง
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ฯ ทุกขัง อะริยะสัจจัง ทุกขะสะมุทะโย
อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรธะคามินี
ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง

พระมะหาปัฏฐาน
เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย อะธิปะติปัจจะโย
อะนันตะระปัจจะโย สะมะนันตะระปัจจะโย สะหะชาตะปัจจะโย
อัญญะมัญญะปัจจะโย นิสสะยะปัจจะโย อุปะนิสสะยะปัจจะโย
ปุ เ รชาตะปั จ จะโย ปั จ ฉาชาตะปั จ จะโย อาเสวะนะปั จ จะโย
กัมมะปัจจะโย วิปากะปัจจะโย อาหาระปัจจะโย อินท๎ริยะปัจจะโย ฌานะปัจจะโย มัคคะปัจจะโย สัมปะยุตตะปัจจะโย
วิปปะยุตตะปัจจะโย อัตถิปัจจะโย นัตถิปัจจะโย วิคะตะปัจจะโย อะวิคะตะปัจจะโย

อุณหิสสะวิชะยะคาถา
อัตถิ อุณ๎หิสสะ วิชะโย
สัพพะสัตตะหิตตั ถายะ
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ

ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
ตัง ต๎วัง คัณหาหิ เทวะเต
อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
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พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต
สัพพัส๎มา มะระณา มุตโต
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
สุทธะสีลัง สะมาทายะ
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
ลิกขิตงั จินติตงั ปูชงั
ปะเรสัง เทสะนัง สุต๎วา

อะกาละมะระเณนะ วา
ฐะเปต๎วา กาละมาริตัง
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ

ปัพพะโตปะมะคาถา
ยะถาปิ เสลา วิปุลา
สะมันตา อะนุปะริเยยยุง
เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ
ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส
นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ
นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ
นะ จาปิ มันตะยุทเธนะ
ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส
พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ
โย ธัมมะจารี กาเยนะ
อิเธวะ นัง ปะสังสันติ

นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา
นิปโปเถนตา จะตุททิสา
อะธิวัตตันติ ปาณิโน
สุทเท จัณฑาละปุกกุเส
สัพพะเมวาภิมัททะติ
นะ ระถานัง นะ ปัตติยา
สักกา เชตุง ธะเนนะ วา
สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน
ธีโร สัทธัง นิเวสะเย
วาจายะ อุทะ เจตะสา
เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ
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อะริยะธะนะคาถา
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต
สีลัญจะ ยัสสะ กัล๎ยาณัง
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ
อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ
ตัส๎มา สัทธัญจะ สีลัญจะ
อะนุยุญเชถะ เมธาวี

อะจะลา สุปะติฏฐิตา
อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง
อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง
สะรัง พุทธานะ สาสะนันติ

บทขัดธรรมนิยามะสูตร
ยัง เว นิพพานะญาณัสสะ
ตัสเสวะ วิสะยีภูตา
อะนิจจะตา ทุกขะตา จะ
ตัสสา ปะกาสะกัง สุตตัง
สาธูนัง ญาณะจาเรนะ
โยนิโส ปะฏิปตั ย๎ ตั ถัง

ญาณัง ปุพเพ ปะวัตตะเต
ยายัง ธัมมะนิยามะตา
สัพเพสัง จะ อะนัตตะตา
ยัง สัมพุทเธนะ ภาสิตัง
ยะถา พุทเธนะ เทสิตัง
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส

ธัมมะนิยามะสุตตัง
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา
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ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต
ปัจจัสโสสุง ฯ ภะคะวา เอตะทะโวจะ
อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา
ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา
สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ
อะภิสะเมติ อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ
ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ
สังขารา อะนิจจาติฯ
อุ ป ปาทา วา ภิ ก ขะเว ตะถาคะตานั ง อะนุ ป ปาทา วา
ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา สัพเพ
สังขารา ทุกขาติฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ
อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ
ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา
ทุกขาติ ฯ
อุ ป ปาทา วา ภิ ก ขะเว ตะถาคะตานั ง อะนุ ป ปาทา วา
ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา สัพเพ
ธัมมา อะนัตตาติฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ
อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ
ปั ฏ ฐะเปติ วิ ว ะระติ วิ ภ ะชะติ อุ ต ตานี ก ะโรติ สั พ เพ ธั ม มา
อะนัตตาติฯ อิทะมะโว จะ ภะคะวาฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู
ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ
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ติลักขะณาทิคาถา
สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
สัพเพ สังขารา ทุกขาติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
อัปปะกา เต มะนุสเสสุ
อะถายัง อิตะรา ปะชา
เย จะ โข สัมมะทักขาเต
เต ชะนา ปาระเมสสันติ
กัณหัง ธัมมัง วิปปะหายะ
โอกา อะโนกะมาคัมมะ
ตัต๎ราภิระติมิจเฉยยะ
ปะริโยทะเปยยะ อัตตานัง
เยสัง สัมโพธิยังเคสุ
อาทานะปะฏินสิ สัคเค
ขีณาสะวา ชุติมันโต

ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
เย ชะนา ปาระคามิโน
ตีระเมวานุธาวะติ
ธัมเม ธัมมานุวัตติโน
มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง
สุกกัง ภาเวถะ ปัณฑิโต
วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง
หิต๎วา กาเม อะกิญจะโน
จิตตัก๎เลเสหิ ปัณฑิโต
สัมมา จิตตัง สุภาวิตัง
อะนุปาทายะ เย ระตา
เต โลเก ปะรินพิ พุตาติ

www.kalyanamitra.org

117

ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ
อะวิชชาปัจจะยา สังขารา สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง
วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง
สะฬายะตะนะปั จ จะยา ผั ส โส ผั ส สะปั จ จะยา เวทะนา
เวทะนาปั จ จะยา ตั ณ หา ตั ณ หาปั จ จะยา อุ ป าทานั ง
อุปาทานะปัจจะยา ภะโว ภะวะปัจจะยา ชาติ ชาติปัจจะยา
ชะรามะระณั ง โสกะปะริ เ ทวะทุ ก ขะโทมะนั ส สุ ป ายาสา
สั ม ภะวั น ติ ฯ เอวะเมตั ส สะ เกวะลั ส สะ ทุ ก ขั ก ขั น ธั ส สะ
สะมุทะโย โหติ ฯ
อะวิชชายะเต๎ววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ
สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ สะฬายะตะนะนิ โ รธา ผั ส สะนิ โ รโธ ผั ส สะนิ โ รธา เวทะนานิ โ รโธ
เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ
อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ
ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ ฯ เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
นิโรโธ โหติ
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พุทธะอุทานะคาถา
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา
อาตาปิโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา
ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมังฯ
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา
อาตาปิโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา
ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อะเวทิฯ
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา
อาตาปิโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ
วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง
สูโรวะ โอภาสะยะมันตะลิกขันติ

ภัทเทกะรัตตะคาถา
อะตีตัง นานวาคะเมยยะ
ยะทะตีตมั ปะหีนนั ตัง
ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง
อะสังหิรงั อะสังกุปปัง
อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง

นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง
อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง
ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ
ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย
โก ชัญญา มะระณัง สุเว
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นะ หิ โน สังคะรันเตนะ
เอวัง วิหาริมาตาปิง
ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ

มะหาเสเนนะ มัจจุนา
อะโหรัตตะมะตันทิตงั
สันโต อาจิกขะเต มุนีติ

ปฐมพุทธะวะจะนะ
อะเนกะชาติสงั สารัง
คะหะการัง คะเวสันโต
คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ
สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา
วิสังขาระคะตัง จิตตัง

สันธาวิสสัง อะนิพพิสงั
ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนงั
ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ
คะหะกูฏัง วิสังขะตัง
ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคาติ
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หมวดที่ ๕
บทให้พรต่าง ๆ
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อนุโมทนาวิธี
บทให้พรในโอกาสต่าง ๆ
(ผูเ้ ป็นประธานเริม่ ต้น)
ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปเู รนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง
เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตงั ปัตถิตงั ตุมหัง
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา
จันโท ปัณณะระโส ยะถา
มะณิ โชติระโส ยะถา ฯ
(รับพร้อมกัน)
สัพพีตโิ ย วิวชั ชันตุ
สัพพะโรโค วินสั สะตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
สัพพีตโิ ย วิวชั ชันตุ
สัพพะโรโค วินสั สะตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
สัพพีตโิ ย วิวชั ชันตุ
สัพพะโรโค วินสั สะตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ฯ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ
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โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
อายุโท พะละโท ธีโร
สุขัสสะ ทาตา เมธาวี
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ

วัณณะโท ปะฏิภาณะโท
สุขัง โส อะธิคัจฉะติ
สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท
ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ ฯ

มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ)
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา
อะเนกา อันตะรายาปิ
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ

ระตะนัตตะยะเตชะสา
โสกา สัตตุ จุปัททะวา
วินสั สันตุ อะเสสะโต
โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง
โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
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อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)
สัพพะโรคะวินมิ ตุ โต
สัพพะเวระมะติกกันโต
สัพพีตโิ ย วิวชั ชันตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ

สัพพะสันตาปะวัชชิโต
นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ
สัพพะโรโค วินสั สะตุ
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
อัคคะโต เว ปะสันนานัง
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี
เทวะภูโต มะนุสโส วา

อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร
วิราคูปะสะเม สุเข
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง
อัคคะธัมมะสะมาหิโต
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ฯ
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มงคลจักรวาฬน้อย
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง
ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีตสิ ะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต โรคา สัพเพ
เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต
ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก
ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก
วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา
โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัสสันตุ จะ เตชะสา
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง
โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ
โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ
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มงคลจักรวาฬใหญ่
สิ ร ิ ธ ิ ต ิ ม ะติ เ ตโชชะยะสิ ท ธิ ม ะหิ ท ธิ ม ะหาคุ ณ าปะริ ม ิ ต ะปุญญาธิการัสสะสัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยานุพยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิ ยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ
ทะสะปาระมิ ต านุ ภ าเวนะ ทะสะอุ ป ะปาระมิ ต านุ ภ าเวนะ
ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ สีละสะมาธิปญ
ั ญานุภาเวนะ
พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ
อิ ท ธานุ ภ าเวนะ พะลานุ ภ าเวนะ เญยยะธั ม มานุ ภ าเวนะ
จะตุราสีตสิ ะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ
ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละ
ญาณานุภาเวนะ สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณา มุทติ า
อุ เ ปกขานุ ภ าเวนะ

สั พ พะปะริ ต ตานุ ภ าเวนะ

ระตะนั ต

นุ ภ าเวนะตะยะสะระณา ตุ ย หั ง สั พ พะโรคะโสกุ ป ั ท ทะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินสั สันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินสั สันตุ
สั พ พะสั ง กั ป ปา ตุ ย หั ง สะมิ ช ฌั น ตุ ที ฆ ายุ ต า ตุ ย หั ง โหตุ
สะตะวั ส สะชี เ วนะ สะมั ง คิ โ ก โหตุ สั พ พะทา ฯ อากาสะปั พ พะตะวะนะภูมคิ งั คามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรกั ขันตุ ฯ
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นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ

ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันตวา เตสัง อุปัททะเว
ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันตวา เตสัง อุปัททะเว
ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันตวา เตสัง อุปัททะเว ฯ

เกณิยานุโมทะนาคาถา
อัคคิหุตตัง มุขา ยัญญา
ราชา มุขัง มะนุสสานัง
นักขัตตานัง มุขงั จันโท
ปุญญะมากังขะมานานัง
ภะณิสสามะ มะยัง คาถา
เอตา สุณันตุ สักกัจจัง

สาวิตติ ฉันทะโส มุขัง
นะทีนัง สาคะโร มุขัง
อาทิจโจ ตะปะตัง มุขัง
สังโฆ เว ยะชะตัง มุขัง ฯ
กาละทานัปปะทีปกิ า
ทายะกา ปุญญะกามิโน ฯ

แบบนี้นำ กาละทานะสุตตะคาถา
ถ้านำ วิหาระทานะคาถา เปลี่ยนที่ขีดเส้นใต้เป็น วิหาระทานะทีปิกา
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กาละทานะสุตตะคาถา
กาเล ทะทันติ สะปัญญา วะทัญญู วีตะมัจฉะรา
กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ อุชุภูเตสุ ตาทิสุ
วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ วิปุลา โหติ ทักขิณา
เย ตัตถะ อะนุโมทันติ
เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา
นะ เตนะ ทักขิณา โอนา เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน
ตัสมา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง
ปุญญานิ ปะระโลกัสมิง ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ ฯ

ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค
อะทาสิ เม อะกาสิ เม
ญาติมิตตา สะขา จะ เม
เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา
ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง
นะ หิ รุณณัง วา โสโก วา ยา วัญญา ปะริเทวะนา
นะ ตัง เปตานะมัตถายะ เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย
อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา
ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ
ฐานะโส อุปะกัปปะติ
โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต
เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา
พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง
ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ ฯ
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เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
ยัสมิง ปะเทเส กัปเปติ
สีละวันเตตถะ โภเชตวา
ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง
ตา ปูชิตา ปูชะยันติ
ตะโต นัง อะนุกมั ปันติ
เทวะตานุกมั ปิโต โปโส

วาสัง ปัณฑิตะชาติโย
สัญญะเต พรัหมะจาริโน
ตาสัง ทักขิณะมาทิเส
มานิตา มานะยันติ นัง
มาตา ปุตตังวะ โอระสัง
สะทา ภัทรานิ ปัสสะติ ฯ

เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง
สุภาสิตัง กิญจิปิ โว ภะเณมุ
ปุญเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปัง
ธัมมูปะเทสัง อะนุการะกานัง
ตัส๎มา หิ ภูตานิ สะเมนตุ สัพเพ
เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
ภูเตสุ พาฬหัง กะตะภัตติกายะ
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
www.kalyanamitra.org

129

ปัจโจปะการัง อะภิกังขะมานา
เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา
ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ
อาทิสสะมานา มะนุเชหิ ญาตา
ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ

อาทิยะสุตตะคาถา
ภุตตา โภคา ภะฏา ภัจจา
อุทธัคคา ทักขิณา ทินนา
อุปัฏฐิตา สีละวันโต
ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ
โส เม อัตโถ อะนุปปัตโต
เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ
อิเธวะ นัง ปะสังสันติ

วิติณณา อาปะทาสุ เม
อะโถ ปัญจะ พะลี กะตา
สัญญะตา พรัหมะจาริโน
ปัณฑิโต ฆะระมาวะสัง
กะตัง อะนะนุตาปิยัง
อะริยะธัมเม ฐิโต นะโร
เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ

วิหาระทานะคาถา
สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ
สิริงสะเป จะ มะกะเส
ตะโต วาตาตะโป โฆโร
เลนัตถัญจะ สุขตั ถัญจะ
วิหาระทานัง สังฆัสสะ

ตะโต วาฬะมิคานิ จะ
สิสิเร จาปิ วุฏฐิโย
สัญชาโต ปะฏิหญ
ั ญะติ
ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง
อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง

www.kalyanamitra.org

130

ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส
วิหาเร การะเย รัมเม
เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ
ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ
เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ
ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ

สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน
วาสะเยตถะ พะหุสสุเต
วัตถะเสนาสะนานิ จะ
วิปปะสันเนนะ เจตะสา
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ปะรินิพพาตะยะนาสะโวติ ฯ
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หมวดที่ ๖
ปกิณกะศาสนพิธี
สำหรับพระภิกษุ
และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
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คำพินทุผ้า
พินทุกัป หมายถึง การทำพินทุ(จุด) ที่ผ้าด้วยรูปวงกลมเป็นต้นที่มุมจีวร
ด้านใดด้านหนึง่ ตามพระวินยั (๓ จุด)
วิธีทำ
จับชายผ้ามุมใดมุมหนึง่ ขึน้ มา
ประนมมือขึน้ แล้วตัง้ นะโมฯ ๓ หน
จับปากกาจรดลงไปทีผ่ า้ พร้อมกับกล่าวคำพินทุผา้ ๓ ครัง้ ดังต่อไปนี้

อิมงั พินทุกปั ปัง กะโรมิ (จุดที่ ๑)
ทุตยิ ัมปิ อิมงั พินทุกปั ปัง กะโรมิ (จุดที่ ๒)
ติตยิ มั ปิ อิมงั พินทุกปั ปัง กะโรมิ (จุดที่ ๓)
คำกล่าวบริกรรมขณะใช้ปากกาหรือดินสอดำทำจุดทีผ่ า้ ไตรจีวร

คำอธิษฐานผ้า
บาตร,
สังฆาฏิ,
จีวร,
สบง,
ผ้าอาบน้ำฝน,

อิมัง ปัตตัง อะธิฏฐามิ
อิมัง สังฆาฏิง อะธิฏฐามิ
อิมัง อุตตะราสังคัง อะธิฏฐามิ
อิมัง อันตะระวาสะกัง อะธิฏฐามิ
อิมัง วัสสิกะสาฏิกัง อะธิฏฐามิ

คำกล่าวอธิษฐานก่อนการนำอัฏฐบริขารมาใช้
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คำเสียสละผ้า
อิทัง เม ภันเต จีวะรัง รัตติวิปปะวุตถัง,
อัญญัตระ ภิกขุสัมมะติยา นิสสัคคิยัง,
อิมาหัง อายัสมะโต นิสัชชามิ,
(ถ้าทั้ง ๒ ผืนว่า ทวิจีวะรัง ถ้าทั้ง ๓ ผืนว่า ติจีวะรัง)
จีวร เป็นนิสสัคคียะ เพราะอยูป่ ราศจากเขตล่วงราตรีหรือทีเ่ รียก
กันว่า “ผ้าขาดครอง”
คำกล่าวสละกรรมสิทธิใ์ นผ้าจีวร

คำคืนผ้า
อิมัง จีวะรัง อายัสมะโต ทัมมิ
คำกล่าวขอคืนกรรมสิทธิแ์ ก่เจ้าของผ้าจีวร

คำวิกัปป์ผ้า
อิมัง จีวะรัง ตุยหัง วิกัปเปมิ
หลายผืนว่า อิมานิ จีวะรานิ ตุยหัง วิกัปเปมิ
คำกล่าวขอมอบกรรมสิทธิใ์ ห้สหธรรมิกเก็บผ้าจีวรไว้ชว่ั คราว
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คำถอนผ้า
อิมัง จีวะรัง มัยหัง สันตะกัง ปะริภุญชะ วา
วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ
(ถ้าผูถ้ อนอ่อนกว่า ว่า)

อิมัง จีวะรัง มัยหัง สันตะกัง ปะริภุญชะถะ วา
วิสัชเชถะ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรถะ
คำกล่าวถอนกรรมสิทธิใ์ นผ้าจีวรออกจากตน

คำอธิษฐานเข้าพรรษา
อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ (ว่า ๓ จบ)

คำปวารณาออกพรรษา
สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ
วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต
ปะฏิกกะริสสามิ ฯ
ทุต ิยั ม ปิ ภั น เต สัง ฆัง ปะวาเรมิ ทิฏ เฐนะ วา สุเ ตนะ วา
ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ
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ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา
ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ

คำขอขมาโทษพระเถระ
(แบบทัว่ ไปทีแ่ ก้ไขใช้อยูใ่ นปัจจุบนั )

(ผู้ขอ) เถเร ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง
ขะมะถะ เม ภันเต
(ถ้าขอหลายรูปเปลีย่ น ขะมะถะ เม เป็น ขะมะตุ โน)

(ผู้รับ) อะหัง ขะมามิ ตะยาปิ เม ขะมิตัพพัง
(ถ้าผูข้ อมีหลายรูปเปลีย่ นตะยาปิเป็นตุมเหหิป)ิ

(ผู้ขอ) ขะมามิ ภันเต (ถ้าขอหลายรูปเปลี่ยน มิ เป็น มะ)

คำลาสิกขา
สิกขัง ปัจจักขามิ คิหีติ มัง ธาเรถะ ฯ
กระผมลาสิกขา ขอท่านทั้งหลาย จงจำกระผมไว้ว่า เ ป ็ น
คฤหัสถ์ ณ บัดนี้ ฯ (ว่า ๓ ครั้ง)

ลักษณะการปลงอาบัติที่ถูกต้อง
ภิ ก ษุ ต ้ อ งอาบั ต ิ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ ่ ง แล้ ว ให้ ร ี บ แสดงเสี ย
อย่าแช่ไว้ในอาบัติ การปลงอาบัติที่ถูกต้องเพื่อให้อาบัติตกนั้น
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ต้องกำนด ดังนีก้ อ่ นคือ
๑.ถ้านั่งชิดกันเกินไปแสดงอาบัติไม่ตก ต้องนั่งให้มนุษย์
แลสัตว์เดินผ่านได้จงึ จะแสดงอาบัตติ ก
๒. เวลาแสดงอาบัติ พระอ่อนพรรษายกมือสูง พระแก่พรรษา
ยกมือต่ำกว่าผู้อ่อนพรรษา แสดงอาบัติด้วยกันไม่ตก พระแก่
พรรษาต้องยกมือสูงพระอ่อนพรรษยกมือต่ำและน้อมกาย เข้าหา
ด้วย จึงแสดงอาบัติตก
๓. ภิกษุอุปสมบทคนละอุปัชฌาย์ คนละสีมา แต่บวชวันเดือน
ปี เวลานาทีเดียวกัน เวลาปลงอาบัติด้วยกัน ถ้า “ภันเต” ก็ว่า
“ภั น เต” ด้ ว ยกั น ถ้ า ว่ า “อาวุ โ ส” ก็ ว ่ า “อาวุ โ ส” ด้ ว ยกั น
เพราะอุปสมบทเสมอกัน
๔. การห่มผ้านัน้ ต้องให้เหมือนกัน จึงจะแสดงอาบัตติ ก
๕. ถ้ า นั ่ ง อยู ่ ค นละอาสนะ แสดงอาบั ต ิ ด ้ ว ยกั น ไม่ ต ก
ต้องนัง่ ทีเ่ สมอกันจึงจะแสดงอาบัตติ ก
๖. หากภิกษุในอาวาสเดียวกัน ต้องอาบัติเดียวกัน แสดงอาบัติ
ด้วยกันไม่ตก ต้องส่งภิกษุในอาวาสนั้น ๑ องค์ หรือ ๒ องค์
ไปแสดงอาบัติที่อาวาสอื่นก่อน เมื่อกลับมาแล้วให้แสดงกันต่อ ๆ
ไป อาบัตนิ น้ั จึงจะตกและบริสทุ ธิไ์ ด้
(จากหนังสือ พระปาฏิโมกข์แปล นิพนธ์ของสมเด็จพระวันรัตน์
(แดง สีลวฒฺฑโน)
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วิธีแสดงอาบัติ
เมื่อจะปลงอาบัตินิยมกราบพระประธานหรือพระสถูปเจดีย์ก่อน
ต่ อ จากนั ้ น ภิ ก ษุ ผ ู ้ อ ่ อ นพรรษากว่ า พึ ง กราบภิ ก ษุ ผ ู ้ แ ก่ พ รรษา
แล้วเริม่ ปลงอาบัตติ ามลำดับดังนี้
(พรรษาอ่อนว่า)

(พรรษาแก่รบั ว่า)
(พรรษาอ่อนว่า)
(พรรษาแก่รบั ว่า)
(พรรษาอ่อนว่า)

สัพพา ตา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)
สัพพา คะรุละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)
อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย
อาปัตติโย อาปัชชิง ตา ตุมหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ
ปัสสะสิ อาวุโส ตา อาปัตติโย
อุกาสะ อามะ ภันเต ปัสสามิ
อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ
สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ
ทุติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ
ตะติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ
นะ ปุเนวัง กะริสสามิ
นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ
นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ
(จบพรรษาอ่อน)

(พรรษาแก่ว่า)

สัพพา ตา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)
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สัพพา คะรุละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)
อะหัง อาวุโส สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย
อาปัตติโย อาปัชชิง ตา ตุยหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ
(พรรษาอ่อนรับว่า) อุกาสะ ปัสสะถะ ภันเต ตา อาปัตติโย
(พรรษาแก่ว่า) อามะ อาวุโส ปัสสามิ
(พรรษาอ่อนรับว่า) อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ
(พรรษาแก่ว่า) สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ
ทุติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ
ตะติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ
นะ ปุเนวัง กะริสสามิ
นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ
นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ ฯ

แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง
อุปปันนัง, ยะทิสงั ฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิมงั กะฐินะทุสสัง
อายัสมะโต (อิตถันนามัสสะ) ทะเทยยะ, กะฐินัง อัตถะริตุง,
เอสา ญัตติ.
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สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง
อุปปันนัง, สังโฆ อิมงั กะฐินะทุสสัง อายัสมะโต (อิตถันนามัสสะ)
เทติ, กะฐินัง อัตถะริตุง, ยัสสายัสมะโต ขะมะติ, อิมัสสะ
กะฐินะทุสสัสสะ, อายัสมะโต (อิตถันนามัสสะ) ทานัง, กะฐินัง
อัตถะริตุง, โส ตุณหัสสะ, ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
ทิ น นั ง อิ ท ั ง สั ง เฆนะ, กะฐิ น ะทุ ส สั ง อายั ส มะโต
(อิตถันนามัสสะ) กะฐินัง อัตถะริตุง ขะมะติ สังฆัสสะ ตัสมา
ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ
ในวงเล็บ อิตถันนามัสสะ นั้นให้ใส่ชื่อผู้ครองกฐินแทน

คำอธิษฐานผ้ากฐิน
สังฆาฏิ, อิมายะ สังฆาฏิยา กะฐินัง อัตถะรามิ (๓ หน )
จีวร, อิมินา อุตตะราสังเคนะ กะฐินัง อัตถะรามิ (๓ หน)
สบง, อิมินา อันตะระวาสะเกนะ กะฐินัง อัตถะรามิ (๓ หน)

คำอนุโมทนากฐิน
อัตถะตัง อาวุโส สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโร
อะนุโมทะถะ (๓ หน )
บทนี้สำหรับท่านผู้ครองกฐินมีพรรษาแก่กว่าภิกษุอื่นที่มี
พรรษามากกว่าท่านผูค้ รองกฐินอยูใ่ นทีน่ น้ั ให้เปลีย่ น คำว่า อาวุโส
เป็น ภันเต แล้วให้พระสงฆ์ทั้งปวงเปล่งวาจาอนุโมทนาต่อไปว่า
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อัตถะตัง ภันเต สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโร
อะนุโมทามะ (๓ หน )
บทนี ้ สำหรั บ ผู ้ อ ่ อ นพรรษากว่ า ท่ า นผู ้ ค รองกฐิ น กล่ า ว
ถ้ า มี ภ ิ ก ษุ ท ี ่ แ ก่ พ รรษากว่ า ท่ า นผู ้ ค รองกฐิ น อยู ่ ใ นที ่ น ั ้ น
กี่รูปก็ตามให้ผู้แก่เหล่านั้นเปลี่ยน คำว่า ภันเต เป็น อาวุโส
หรื อ จะให้ ว ่ า พร้ อ มกั น เฉพาะผู ้ แ ก่ เ สี ย คราวหนึ ่ ง ก่ อ น ๓ จบ
แล้วจึงให้ผู้อ่อนกว่าว่าอีกคราวหนึ่ง ๓ จบก็ได้

คำบอกสัตตาหะ
สัตตาหะกะระณียัง กิจจัง เม อัตถิ ตัสมา มะยา คันตัพพัง
อิมัสมิง สัตตาหัพภันตะเร นิวัตติสสามิ.
คำกล่าวบอกลาไปกิจจำเป็นภายในพรรษาได้เจ็ดวัน

วิธีอปโลกน์สำหรับกฐินราษฎร์
พิธอี ปโลกน์สำหรับกฐินราษฎร์ มีนยั เช่นเดียวกับพระกฐินหลวง
ต่ า งกั น เพี ย งคำปรารภเบื ้ อ งต้ น ในระหว่ า งเจ้ า ภาพเท่ า นั ้ น
แต่เพือ่ ความสะดวกจึงขอนำมากล่าวในทีน่ ด้ี งั ต่อไปนี้
เมื่อทายกกล่าวคำถวายจบ และพระสงฆ์ทั้งปวงรับ “สาธุ”
แล้ ว
เป็ น หน้ า ที ่ ข องเจ้ า อาวาสหรื อ ภิ ก ษุ ผ ู ้ ส ามารถ
พึงตั้งพัดขึ้นเป็นรูปที่ ๑ กล่าวคำอปโลกน์ ไม่ต้องตั้งนะโม
พระสงฆ์นอกนัน้ ยังคงประนมมืออยูเ่ ช่นเดิม คำอปโลกน์วา่
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“ผ้ากฐินทาน กับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ เป็นของ
....…ประกอบด้วยสัทธาปะสาทิคณ
ุ พร้อมด้วยญาติสายโลหิต มิตร
สหาย และท่านที่เคารพนับถือนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่
จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้ ก็แลผ้ากฐินทานนี้ เป็นของ
บริสุทธิ์ ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศ และแล้วแล้วตกลง ในท่าม
กลางสงฆ์ จะได้จำเพาะเจาะจงพระภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ หามิได้ โดย
มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้พระสงฆ์ทั้งปวง พร้อมกันยอม
อนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อกระทำกฐินัตถารกิจ และมีคำ
พระอรรถกถาจารย์ ผูร้ พู้ ระบรมพุทธาธิบายสังวรรณนา ไว้วา่ พระ
ภิกษุรูปใด กอปรด้วยสีลสุตาทิคณ
ุ มีสติปัญญา สามารถรู้ธรรม ๘
ประการ มีบุพพกรณ์ เป็นต้น พระภิกษุ รูปนั้นสมควรรับผ้ากฐิน
ทานนี้ได้ บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเห็น สมควรแก่พระภิกษุรูปใด จง
พร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุ รูปนัน้ เทอญ”
เมื่อรูปที่ ๑ กล่าวจบแล้ว พระภิกษุทั้งปวงยังไม่ต้องรับ “สาธุ”
แต่ยังคงประนมมืออยู่อย่างนั้น ภิกษุรูปที่ ๒ ตั้งพัดขึ้น กล่าวคำ
อปโลกน์เป็นรูปที่ ๒ โดยไม่ตอ้ งตัง้ นโม ดังนี้
“ผ้ากฐินทาน กับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ ข้าพเจ้า
พิจารณาเห็นสมควรแก่…เป็นผูม้ สี ติปญ
ั ญาสามารถ เพือ่ จะกระทำ
กฐินนัตถารกิจให้ถกู ต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ ถ้าพระภิกษุ
รูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึน้ ในท่ามกลางสงฆ์ ถ้าเห็นสมควร
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แล้ว จงให้สัททสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกัน ณ กาลบัดนี้ เทอญ”
หมายเหตุ ๑. บอกชื่อเจ้าภาพหรือคณะเจ้าภาพ
๒. บอกชือ่ ผูค้ รองผ้ากฐิน

คำอปโลกน์กฐิน (อีกแบบ)
แบบ ๒ รูป
รูปที่ ๑
ผ้ า กฐ ิ น ทานก ั บ ทั ้ ง ผ้ า อาน ิ ส ั ง สบร ิ ว ารทั ้ ง ปวงน ี ้
เป็นของ……………..พร้อมด้วย……………ผูป้ ระกอบด้วยศรัทธา
อุตสาหะพร้อมเพรียงกันนำมาถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ผอู้ ยูจ่ ำพรรษา
ถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้
ก็แลผ้ากฐินทานนีเ้ ป็นของบริสทุ ธิ์ ดุจเลือ่ นลอยมาโดยนภากาศ
แล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์ จำได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของ
พระภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ ก็หามิได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้วา่ ให้พระ
สงฆ์ ท ั ้ ง ปวงยอมอนุ ญ าตให้ แ ก่ ภ ิ ก ษุ ร ู ป หนึ ่ ง เพื ่ อ จะทำซึ ่ ง
กฐินตั ถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาต และมีคำพระอรรถกถาจารย์
ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรรณนาไว้ว่า ภิกษุรูปใดประกอบด้วย
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ศีลสุตาธิคุณ มีสติปัญญาสามารถ รู้ธรรม ๘ ประการ มีบุพกิจ เป็น
ต้น ภิกษุรปู นัน้ จึงสมควร เพือ่ จะกระทำกฐินตั ถารกิจ ตามพระบรม
พุทธานุญาตได้
บั ด นี ้ พระสงฆ์ ท ั ้ ง ปวง จะเห็ น สมควรแก่ ภ ิ ก ษุ ร ู ป ใด
จงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภกิ ษุรปู นัน้ เทอญ (ไม่ตอ้ งสาธุ)

รูปที่ ๒
ผ้ากฐินทาน กับทัง้ ผ้าอานิสงั สบริวารทัง้ ปวงนี้ ข้าพเจ้าพิจารณา
เห็นสมควรแก่……………..เป็นผูม้ สี ติปญ
ั ญาสามารถ เพือ่ กระทำ
กฐินตั ถารกิจให้ถกู ต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ ถ้าพระภิกษุรปู
ใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึน้ ในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ (หยุดนิด
หนึง่ ) ถ้าเห็นสมควรแล้วไซร้จงให้สทั ทสัญญาสาธุการขึน้ ให้พร้อม
กันเทอญ
พระสงฆ์ “สาธุ” พร้อมกัน
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คำขอขมาโทษพระเถรานุเถระทั่วไป
เถเร ปะมาเทนะ ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง
ขะมะตุ โน ภันเต.
(พระเถระตอบว่า)
อะหัง ขะมามิ, อายัส๎มันเตหิปิ เม ขะมิตัพพัง
(พระอนุเถระตอบรับว่า) ขะมามะ ภันเต.
บทนี้สำหรับผู้ขอขมาโทษหลายรูป ถ้ารูปเดียวให้เปลี่ยนตาม
ภาษานิยมคือคำว่า ขะมะตุ โน ภันเต เปลี่ยนเป็น ขะมะตุ
เม ภันเต คำว่า อายัส๎มันเตหิปิ เม ขะมิตัพพัง เปลี่ยนเป็น
อายัส๎มันตาหิปิ เม ขะมิตัพพัง คำว่า ขะมามะ ภันเต เปลี่ยนเป็น
ขะมามิ ภันเต คำว่า เถเร ปะมาเทนะ สำหรับพระเถระ ๑๐
พรรษาขึ้นไป ถ้าต่ำกว่า ๑๐ พรรษาลงมาเปลี่ยนป็น อายัส๎มันเต
ปะมาเทนะ.

www.kalyanamitra.org

145

อธิบายระเบียบสวดมนต์ในพิธีต่าง ๆ
งานพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนพิธี โดยเฉพาะที่มีการสวด
พระพุทธมนต์นน้ั แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ งานพิธที ่เี ป็นพิธี
มงคล ๑ งานพิธีที่เป็นพิธีอวมงคล ๑ งานพิธีที่เป็นมงคลนั้น เช่น
งานทำบุญฉลองอายุหรือฉลองอาคารบ้านเรือน ทีถ่ ือกันว่าทำงาน
พิธเี พือ่ ให้เป็นสิรสิ วัสดิมงคล งานพิธที เ่ี ป็นอวมงคลนัน้ ได้แก่ งาน
ทำบุญอุทิศแก่คนตาย เช่น ทำบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน หรือ ๑๐๐ วัน
โดยมิได้มงุ่ ให้เป็นสิรสิ วัสดิมงคล
ในงานพิธมี งคลและพิธอี วมงคลดังกล่าว มีพธิ นี ยิ มสวดมนต์ไม่
เหมือนกัน คือ งานพิธมี งคลมีระเบียบสวดอย่าง ๑ งานพิธอี วมงคล
มีระเบียบสวดอีกอย่าง ๑ จักอธิบายไว้พอเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้

๑. ระเบียบสวดมนต์งานพิธีมงคล
ถ้าเป็นงานทำบุญฉลองอายุ มีนิยมให้สวด ธัมมมะจักกัปปะ
วัตตะนะสุตตะ และเจ็ดตำนานย่อต่อท้ายมีพธิ โี ดยละเอียดดังนี้
เมือ่ ทายกอาราธนาพระปริตรจบแล้ว พระภิกษุรปู หนึง่ (นิยมรูปที่
๓) ตั ้ ง พั ด ขั ด ชุ ม นุ ม เทวดาขึ ้ น ผริ ต วานะ เมตตั ง สะเมตตา
ภะทันตา ฯเปฯ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา วางพัดไว้แล้ว
พระเถระผูเ้ ป็นประธานนำสวดต่อไปตามลำดับดังนี้ คือ
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ต้นตำนาน
๑. นะมะการะปาฐะ คือ นโม ฯเปฯ ๓ จบ
๒. สะระณะคะมะนะปาฐะ คือ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯเปฯ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
๓. นะมะการะสิทธิคาถา คือ โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
ฯเปฯ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.
๔. นะโมการะอัฏฐะกะถา คือ นะโม อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ มะเหสิโน ฯเปฯ นะโมการัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ
เตชะวา
หยุดสวดไว้เพียงนี้ แล้วพระภิกษุรปู ทีต่ ง้ั พัดขัดเริม่ ขัด เย สันตา
สันตะจิตตา ติสะระณะสะระณา เอตถะ โลกันตะเร วา ฯเปฯ
อะนี ฆ า สุ ม ะนา โหนตุ สะหะ สั พ เพหิ ญาติ ภ ิ แล้ ว ขั ด
ธั ม มะจั ก กั ป ปะวั ต ตะนะสุ ต ตะ ต่ อ ไปว่ า อะนุ ต ตะรั ง
อะภิสัมโพธิง สัมพุชฌิตวา ตะถาคะโต ฯเปฯ เวยยากะระณะปาเฐนะ สังคีตันตัมภะณามะ เส.
วางพั ด ไว้ พระเถระผู ้ เ ป็ น ประธานนำสวด ธั ม มะจักกัปปะวัตตะนะสุตตะ ขึ้นต้นบทว่า เอวัมเม สุตัง รองประธาน
และพระภิกษุนอกนี้รับ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ฯเปฯ ต่อกันไปจน
ถึง อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา
อะริยะสัจจัง อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค เสยยะถีทัง?
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สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั ป โป สั ม มาวาจา สั ม มากั ม มั น โต
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ลงพร้อมกัน
ทีต่ รงนี้ แล้วประธานขึน้ ต้นว่า อิทงั ทุกขัง นอกนีร้ บั ต่อพร้อมกันว่า
อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ฯเปฯ สวดไปจนถึง ปะวัตติเต จะ
ภะคะวะตา ธั ม มะจั ก เก ภุ ม มา เทวา สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง
เอตัมภะคะวะตา ฯเปฯ พรหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ. ลง
พร้อมกันที่ตรงนี้เป็นวาระที่ ๒ แล้วประธานขึ้นต้นบทต่อไปว่า
ภุมมานัง นอกนี้รับพร้อมกันว่า เทวานัง สัททัง สุตวา ฯเปฯ
สวดไปจนถึง พรหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ ลงพร้อมกันทีต่ รงนี้
เป็ น วาระที ่ ๓ แล้ ว ประธานขึ ้ น บทต่ อ ไปว่ า อิ ต ิ ห ะ เตนะ
นอกนี ้ ร ั บ พร้ อ มกั น ว่ า ขะเณนะ เตนะ มุ ห ุ ต เตนะ ฯเปฯ
สวดต่อไปจนจบ คือ อัญญาโกณฑัญโญเตววะ นามัง อะโหสีติ.
ประธานนำสวดเจ็ดตำนวนย่อต่อไป ดังนี้
๑. มังคะละสุตตะ ขึ้น อะเสวนา จะ พาลานัง ฯเปฯ ลงตันเตสัง
มังคะละมุตตะมันติ.
๒. ระตะนะสุตตะ ขึ้น ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา ฯเปฯ ถึง
เยสุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ ฯเปฯ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง
ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ แล้วข้ามไปขึ้น ขีณัง
ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง เต
ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป อิทัมปิ
สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
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๓. กะระณียะเมตตะสุตตะ ขึน้ เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง ฯเปฯ
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ
๔. ขันธะปะริตตะ ขึ้น อัปปะมาโณ พุทโธ ฯเปฯ นะโม
สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง.
๕. ธะชัคคะสัตตะ ขึ้น อิติปิ โส ภะคะวา ฯเปฯ สะวากขาโต
ภะคะวาตา ธัมโม ฯเปฯ สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ฯเปฯ อะนุตตะรัง ปุญญักเข ตตัง โลกัสสาติ
๖. อาฏานาฏิยะปะริตตะ ขึน้ วิปสั สิสสะ นะมัตถุ จักขุมนั ตัสสะ
สิ ร ี ม ะโต ฯเปฯ วิ ช ชาจะระณะสั ม ปั น นั ง พุ ท ธั ง วั น ทามะ
โคตะมันติ
๗. อังคุลมิ าละปะริตตะ ถ้าเป็นงานคฤหัสถ์ ขึน้ ยะโตหัง ภะคินิ
ถ้าเป็นงานบรรชิตขึ้น โพชฌังโค สะติสังขาโต ฯเปฯ เอเตนะ
สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

แล้วสวดท้ายเจ็ดตำนานย่อ ดังนี้
๑. นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง ฯเปฯ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง แล้วสวด ยังกิญจิ
ระตะนัง ต่อไปไม่ต้องลง คือ ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก ฯเปฯ ตัสมา
โสตถี ภะวันตุ เต
๒. เทวะตาอุยโยชะนะคาถา คือ ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ฯเปฯ
คัจฉันตุ เทวะตะคะตา
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๓. สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ฯเปฯ รักขัง พันธามิ สัพพะโส
๔. ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ฯเปฯ สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา
โสตถี ภะวันตุ เต
๕. นักขัตตะยักขะภูตานัง ฯเปฯ หันตวา เตสัง อุปัททะเว

๒. ระเบียบสวดมนต์ในงานพิธีมงคลอื่นๆ
นอกจากงานทำบุญฉลองอายุแล้ว นิยมสวดแต่เจ็ดตำนวน
เป็นพื้น การสวดมนต์เจ็ดตำนานมีนิยมใช้อยู่ ๓ แบบ คือ
๑. สวดเจ็ดตำนานอย่างเต็มที่
๒. สวดเจ็ดตำนานอย่างปานกลาง
๓. สวดเจ็ดตำนานอย่างย่อ
มีระเบียบสวดตามลำดับดังนี้

๓. ระเบียบสวดเจ็ดตำนานอย่างเต็มที่
เมือ่ ทายกอาราธนาพระปริตรจบแล้ว พระภิกษุรปู หนึง่ (นิยมรูปที่
๓) ตั้งพัดขัดชุมนุมเทวดา ขึ้น ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา
ภะทันตา ฯเปฯ ธัมมัสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา วางพัดไว้
แล้วพระเถระผูเ้ ป็นประธานนำสวดต่อไปตามลำดับดังต่อไปนี้
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ต้นเจ็ดตำนาน
๑. นะมะการะปาฐะ คือ นะโม ฯเปฯ ๓ จบ
๒. สะระณะคะมะนะปาฐะ คือ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯเปฯ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
๓. นะมะการะสิทธิคาถา คือ โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
ฯเปฯ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ (หรือใช้บท สัมพุทเธ ฯ)
๔. นะโมการะอั ฏ ฐะกะคาถา คื อ นะโม อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ มะเหสิโน ฯเปฯ นะโมการัสสะ เตเชนะ วิธมิ หิ
โหมิ เตชะวา

สวดเจ็ดตำนานต่อไป
๑. มังคะละสุตตะ ขึ้น เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา
ฯเปฯ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ.
๒. ระตะนะสุตตะ ขึ้น ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ฯเปฯ
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ.
๓. กะระณียะเมตตะสุตตะ ขึ้น กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ ฯเปฯ กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ
หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ.
๔. ขันธะปะริตตะ ขึ้น วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ
เม ฯเปฯ นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง
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๕. ธะชัคคะสุตตะ ขึ้น เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา
ฯเปฯ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ.
ระเบียบสวด ธะชัคคะสุตตะ มีนิยมขึ้นในระหว่างตามลำดับดังนี้
ก. ขึ้น เอวัมเม สุตัง แล้วลง ภะคะวา เอตะทะโวจะ.
ข. ขึ้น ภูตะปุพพัง ภิกขะเว แล้วลง มะเมวะ ตัส๎มิง สะมะเย
อะนุสสะเรยยาถะ.
ค. ขึ้น อิติปิ โส ภะคะวา แล้วลง อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ.
ง. ขึ้น สังฆัง หิ โว ภะคะวา อะนุสสะระตัง แล้วลง ภะยัง วา
ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ.
๖. อาฏานาฏิยะปะริตตะ ขึน้ วิปสั สิสสะ นะมัตถุ จักขุมนั ตัสสะ
สิรีมะโต ฯเปฯ จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
๗. อังคุลิมาละปะริตตะ ขึ้น ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา
ชาโต ฯเปฯ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

ท้ายเจ็ดตำนาน
๑. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ ฯเปฯ สังฆานุภาเวนะ
วินาสะเมนตุ.
๒. สักกัตวา พุทธะระตะนัง ฯเปฯ โรคา วูปะสะเมนตุ เต แล้ว
สวด นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง และยังกิญจิ ระตะนัง โลเก ต่อไป
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โดยไม่ต้องหยุดในระหว่าง ดังนี้ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ฯเปฯ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก ฯเปฯ ตัส๎มา โสตถี
ภะวันตุ เต.
๓. ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ฯเปฯ คัจฉันตุ เทวะตาคะตา.
๔. สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ฯเปฯ รักขัง พันธามิ สัพพะโส
๕. ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ฯเปฯ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
๖. นักขัตตะยักขะภูตานัง ฯเปฯ หันตวา เตสัง อุปัททะเว.

๔. ระเบียบสวดเจ็ดตำนานอย่างปานกลาง
ระเบียบสวดต้นเจ็ดตำนานอย่างปานกลาง เหมือนกับระเบียบ
สวดอย่างเต็มทีท่ กุ ประการ เมือ่ ผูเ้ ป็นประธานนำสวดต้นเจ็ดตำนาน
จบลงแล้ว พึงนำสวดเจ็ดตำนานอย่างปานกลางต่อไปอย่างนี้
๑. มังคะละสุตตะ ขึ้น อะเสวะนา จะ พาลานังฯ ตันเตสัง
มังคะละมุตตะมันติ.
๒. ระตะนะสุตตะ ขึ้น ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา ฯเปฯ
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ ฯเปฯ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง
ปะณีตัง เอตเนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. แล้วข้ามไปสวด ขีณัง
ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง ฯเปฯ เอตเนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
๓. กะระณียะเมตตะสุตตะ ขึ้น กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
ฯเปฯ นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ. (สวดเต็ม)
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๔. ขันธะปะริตตะ ขึ้น วิรูปักเขหิ เม เมตตัง ฯเปฯ นะโม
สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง (สวดเต็ม)
๕. ธะชัคคะสุตตะ ขึ้น อิติปิ โส ภะคะวา ฯเปฯ อะนุตตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
๖. อาฏานาฏิยะปะริตตะ ขึ ้ น วิ ป ัสสิสสะ นะมั ตถุ ฯเปฯ
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ.
๗. อังคุลิมาละปะริตตะ ถ้าเป็นงานคฤหัสถ์ ขึ้น ยะโตหัง
ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต ฯเปฯ
ถ้าเป็นงานบรรพชิต ขึน้ โพชฌังโค สะติสงั ขาโต ฯเปฯ เอเตนะ
สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทา.
แล้วสวดท้ายเจ็ดตำนาน เหมือนระเบียบสวดเจ็ดตำนานอย่าง
เต็มทีท่ กุ ประการ

๕. ระเบียบสวดมนต์เจ็ดตำนานอย่างย่อ
ระเบียบสวดต้นเจ็ดตำนานอย่างย่อ เหมือนกับระเบียบสวดต้น
เจ็ดตำนานอย่างเต็มที่ และอย่างปานกลางทุกประการ เมื่อผู้เป็น
ประธานนำสวดต้นเจ็ดตำนานจบลงแล้ว พึงนำสวดเจ็ดตำนานอย่าง
ย่อต่อไปนี้
๑. มังคะละสุตตะ ขึ้น อะเสวะนา จะ พาลานัง ฯเปฯ ตันเตสัง
มังคะละมุตตะมันติ. (หรือขึ้น พหู เทวา ฯ )
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๒. ระตะนะสุตตะ ขึ้น ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา ฯเปฯ
ข้ามและลงเหมือนอย่างปานกลาง
๓. กะระณียะเมตตะสุตตะ ขึน้ เมตตัญจะ สัพพะโสกัสมิง ฯเปฯ
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ.
๔. ขันธะปะริตตะ ขึ้น อัปปะมาโณ พุทโธ ฯเปฯ นะโม
สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง.
๕. ธะชัคคะสุตตะ ขึ้น อิติปิ โส ภะคะวา ฯเปฯ อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. (หรือ ขึ้น อะรัญเญ รุกขะมูเล วา ฯเปฯ
โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ.)
๖. อาฏานาฏิ ย ะปะริ ต ตะ ขึ ้ น สั พ พะโรคะวิ น ิ ม ุ ต โต
สัพพะสันตาปะวัชชิโต ฯเปฯ จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ
สุขัง พะลัง
๗. อังคุลมิ าละปะริตตะ ถ้าเป็นงานคฤหัสถ์ ขึน้ ยะโตหัง ภะคินิ
อะริยายะ ชาติยา ขาโต
ถ้าเป็นงานบรรพชิต ขึ้น โพชฌังโค สะติสังขาโต ฯเปฯ
ลงเหมือนกัน คือ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

ท้ายเจ็ดตำนานย่อ
๑. นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ญเปฯ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก ฯเปฯ ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต.
๒. ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ฯเปฯ คัจฉันตุ เทวะตาคะตา.
www.kalyanamitra.org

155

๓. สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ฯเปฯ รักขัง พันธามิ สัพพะโส
๔. ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ฯเปฯ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
๕. นักขัตตะยักขะภูตานัง ฯเปฯ หันตวา เตสัง อุปัททะเว.
ตามระเบียบทีอ่ ธิบายมาแล้ว นิยมใช้สวดในงานมงคล ทีม่ กี ารสวด
มนต์เวลาเย็นแล้วมีการฉันเช้าหรือฉันเพลในวันรุ่งขึ้น จะสวดเต็ม
หรืออย่างกลาง อย่างย่อ สุดแท้แต่โอกาสหรือวิสัยของเจ้าของงาน
แต่ถา้ เป็นงานสวดมนต์แล้วฉันในเวลาเดียวกันก็มกั ใช้สวดอย่างย่อ
แล้วสวดถวายพรพระต่อไปตามควรแก่เวลา ถ้ามีเวลาน้อยก็สวดเจ็ด
ตำนานแต่ตอนต้นแล้วสวดถวายพรพระต่อเลยดังนี้
เมือ่ ทายกอาราธนาพระปริตรจบแล้ว พระภิกษุรปู หนึง่ ตัง้ พัดขัด
ชุ ม นุ ม เทวดาขึ ้ น ผะริ ต วา นะ เมตตั ง สะเมตตา ฯเปฯ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา วางพัดไว้แล้ว ประธานนำ
สวดดังนี้
๑. นะมะการะปาฐะ คือ นะโม ๓ จบ
๒. สะระณะคะมะนะปาฐะ คือ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯเปฯ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
๓. นะมะการะสิทธิคาถา คือ โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
ฯเปฯ สัพพันตะรายา จ วินาสะเมนตุ
๔. นะโมการะอั ฏ ฐะกะคาถา คื อ นะโม อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯเปฯ นะโมการัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ
เตชวา.
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๕. มังคะละสุตตะ ขึ้น อะเสวนา จะพาลานัง ฯเปฯ ตันเตสัง
มังคะละมุตตะมันติ.
๖. ระตะนะสุตตะ ขึ้น ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา ฯเปฯ
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ ฯเปฯ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง
ปะณีตัง เอตเนะ สัจเจนนะ สุวัตถิ โหตุ แล้วข้ามไปสวด ขีณัง
ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง ฯเปฯ เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ
เริ่มหยดเทียนนํ้ามนต์ที่ ขีณัง ปุราณัง ฯเปฯ พอสวดถึง นิพพันติ
ธีรา ยะถายัมปะทีโป ให้จุ่มเทียนลงที่น้ำมนต์พร้อมๆ กับคำว่า
นิพพันติ.
๗. กะระณียะเมตตะสุตตะ ขึน้ เมตตัญจะ สัพพะโสกัสมิง ฯเปฯ
นะ หิ ชาตุ คัภพะเสยยัง ปุนะเรตีติ.(หรือจะขึ้นบทเต็มก็ได้)
๘. ขันธัปะริตตะ ขึน้ อัปปะมาโณ พุทโธ ฯเปฯ นะโม สัตตันนัง
สัมมาสัมพุทธานัง.(หรือจะขึ้นบทเต็มก็ได้)
๙. สวดถวายพรพระต่อ ขึน้ อิตปิ ิ โส ภะคะวา ฯเปฯ อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
๑๐. พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ฯเปฯ โมกขัง สุขัง
อธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.
๑๑. มะหาการุณโิ ก นาโถ ฯเปฯ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ แล้วสวด
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ต่อไปจนถึง สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
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๖. ระเบียบสวดถวายพรพระก่อนฉัน
เมือ่ ประธานให้ศลี เสร็จแล้ว นำสวดดังต่อไปนี้
๑. นะมะการะปาฐะ คือ นะโม ฯเปฯ ๓ จบ
๒. อิ ต ิ ป ิ โส ภะคะวา ฯเปฯ อะนุ ต ตะรั ง ปุ ญ ญั ก เขตตั ง
โลกัสสาติ.
๓. พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ฯเปฯ โมกขัง สุขัง
อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.
๔. มะหาการุณิโก นาโถ ฯเปฯ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ภะวะตุ
สัพพะมังคะลัง ฯเปฯ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.

๗. ระเบียบสวดมนต์ในงานพิธีอวมงคล
ระเบียบสวดมนต์ในงานอวมงคลนั้น โดยมากมีด ังนี้ คือ
งานทำบุญศพ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน และงานสัตตะมะวารทีท่ ำทุก
๗ วัน ในระหว่าง ๗ วันถึง ๕๐ วัน และ ๕๐ วันถึง ๑๐๐ วัน
นอกจากนี ้ ก ็ ม ี ง านปรารภวั น ตายของบรรพบุ ร ุ ษ บุ ร พาจารย์
ซึ่งมีนิยมทำกันอยู่โดยตลอดมา ระเบียบการสวดมนต์ในงานพิธี
เช่นนี้ มีต้นสวดมนต์และท้ายสวดมนต์เป็นระเบียบเดียวกัน
ต่ า งแต่ พ ระสู ต รที ่ น ำมาสวดให้ เ หมาะสมแก่ ง าน หรื อ ให้ ถ ู ก
กับความปรารถนาของเจ้าของงานเท่านั้น ดังจะแนะไว้ต่อไปนี้

www.kalyanamitra.org

158

๑. งานทำบุญศพ ๗ วัน หรือทีเ่ รียกว่า งานสัตตะมะวาร ใช้สวด
อะนัตตะลักขะณะสุตตะ
๒.งานทำบุญศพ ๕๐ วัน หรือที่เรียกว่า ปัญญาสมวาร ใช้สวด
อาทิตตะปะริยายะสุตตะ
๓. งานทำบุญศพ ๑๐๐ วัน หรือที่เรียกว่า สตมาหะ ใช้สวด
สะติปัฏฐานะปาฐะ
๔. งานทำบุญศพ สัตตมวาร ที่ ๒-๓ เป็นต้น นิยมใช้สวด
ธัมมะนิยามะสุตตะ แต่จะสวดสูตรอืน่ สูตรหนึง่ สูตรใดก็ได้สดุ แต่ผู้
เป็นประธานจะพิจารณาเห็นสมควร หรือเจ้าภาพงานนิมนต์เจาะจง
ไว้จะทำระเบียบสวดมนต์ทำบุญศพ ๗ วัน ไว้เป็นตัวอย่างดังนี้
การสวดมนต์งานอวมงคล ไม่ต้องขัดชุมนุมเทวดา เมื่อทายก
อาราธนาพระปริตรจบแล้ว พระเถระผูเ้ ป็นประธานนำสวดดังนี้
๑. นะมะการะปาฐะ นะโม ฯเปฯ ๓ จบ
๒. สะระณะคะมะนะปาฐะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯเปฯ
ตะติยัมปิ สังฆังสะระณัง คัจฉามิ
๓.ปัพพะโตปะมะคาถา และ อะริถยะธะนะคาถา สวดต่อกัน ขึน้
ยะถาปิ เ สลา วิ ป ุ ล า นะภั ง อาหั จ จะ ปั พ พะตา ฯเปฯ
อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรัง พุทธานะ สาสะนันติ.
๔. พระภิกษุรูปหนึ่งตั้งพัดขัด อะนัตตะลักขะณะสุตตะ ขึ้น
ยันตัง สัตเตหิ ทุกเขนะ เญยยัง อะนัตตะลักขะณัง ฯเปฯ สาธูนัง
อัตถะสิทธัตถัง ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.
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๕. สวดอะนัตตะลักขะณะสุตตะ ประธานขึ้นต้นบท เอวัมเม
สุ ต ั ง เอกั ง สะมะยั ง ภะคะวา ฯเปฯ เอวั ง เม วิ ญ ญาณั ง มา
อะโหสีติ. ลงตรงนี้แล้วประธานขึ้นต่อไป ตัง กิง มัญญะถะ
ภิกขะเว ฯเปฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง
ลงตรงนี้อีกวาระหนึ่งแล้วประธานขึ้นต่อไป เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว
สุตวา อริยะสาวะโก ฯเปฯ ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุปาทายะ
อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ.
๖. สวดปะฏิจจะสะมุปปาทะ ขึ้น อะวิชชาปัจจะยา สังขารา
ฯเปฯ เอะวะเมวะ ตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ
ธัมมา ฯเปฯ สูโรวะ โอภาสะยะ มันตะลิกขันติ.
๗. สวดภัทเทกะรัตตะคาถา ขึ้น อะตีตัง นานวาคะเมยยะ
นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง ฯเปฯ ตังเว ภัทเทกะรัตโตติ สันโต
อาจิกขะเต มุนีติ.
๘. สวด ภะวะตุ สั พ พะมั ง คะลั ง ฯเปฯ สะทา โสตถี
ภะวันตุ เต
ส่วนการสวดมนต์ ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน หรือ สัตตมวาร ที่ ๒-๓
เป็นต้น มีระเบียบสวดต้นพระสูตรและท้ายพระสูตรเหมือนกัน
ทุกประการ แปลกแต่เปลีย่ นสวดพระสูตรตามทีก่ ำหนดไว้เท่านัน้
การสวด อาทิตตะปะริยายะสุตตะ มีนิยมขึน้ ลงในระหว่างดังนี้
เมื่อขัดจบแล้วขึ้น เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ฯเปฯ ลง
มะโน อาทิตโต ธัมมา อาทิตตา ฯเปฯ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ
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โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ. แล้วขึ้น เอวังปัสสัง
ภิกขะเว สุตวา อะริยะสาวะโก ฯเปฯ ตัสสะ ภิกขุสะหัสสัสสะ
อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ
การสวด สะติปฏั ฐานะปาฐะ ไม่มนี ยิ ม หยุดในระหว่างสวดจบ
ทอดเดียว คือ เมื่อขัดจบแล้วก็ขึ้น อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา
ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ ฯเปฯ เอเตนะ
มัคเคนะ ตะริงสุ ปุพเพ ตะริสสะเร เจวะ ตะรันติ โจฆันติ
การสวดธัมมะนิยามะสุตตะ เมือ่ ขัดจบแล้วขึน้ เอวัมเม สุตงั ฯเป
ฯ ลงภะคะวา เอตะทะโวจะ แล้วขึ้นต่อ อุปปาทา วา ภิกขะเว
ตะถาคะตานัง ฯเปฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง
อะภินนั ทุนติ

อธิบายระเบียบสวดมนต์พิเศษ
การสวดมนต์ในวาระพิธีต่างๆ นั้น ความมุ่งหมายก็เพื่อให้สำเร็จ เป็นสิรสิ วัสดิมงคลแก่เจ้าภาพงาน และเพือ่ จะเป็นวิบากกุศล แด่
ท่านผูม้ พี ระคุณ แก่เจ้าภาพงานซึง่ ล่วงลับไปแล้ว ดังนัน้ งานพิธสี วด
มนต์จงึ ถือเป็นพิธที ม่ี คี วามสำคัญยิง่ ประการหนึง่ ถ้างานศาสนพิธใี ด
ไม่มีการสวดมนต์อยู่ด้วย ก็ถือว่างานนั้น ไม่มีความสำคัญ เมื่อเป็น
ดังนี้ พระภิกษุซึ่งถูกนิมนต์ไปสวดมนต์ ในงานพิธีต่างๆนั้น จึงจำ
เป็นจะต้องสวดมนต์ให้ถูกต้อง ตามระเบียบและมีความเรียบร้อย
เป็นเครื่องเจริญศรัทธาปสาทะ ของเจ้าภาพ เพื่อความเป็น ระเบียบ
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เรียบร้อย และสำเร็จเป็นสิริมงคล ตามความมุ่งหมาย ต้องมีการฝึก
ซ้อมร่วมกันเสมอ นอกจากฝึกซ้อม ให้สวดพร้อมกัน ฝึกทำเสียง
ให้เข้ากันอย่างสมํา่ เสมอแล้ว พระภิกษุจะต้องฝึกตนในการนัง่ การ
ประนมมือ การถือพัด ตลอดถึงการลุก การยืน เดินในสมาคมนัน้ ๆ
ให้ชอบด้วย พระธรรมวินยั และเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกาลเทศะ
ด้วย เช่น พยายามรักษากิริยามารยาทในเวลาสวดมนต์ ไม่พูดกัน
ไม่สอดส่ายตาไปในที่นั้นๆ สำรวมทอดสายตาลงแต่พอดี นั่งเรียบ
ร้อยไม่เอนและไม่ทอดตัวมากเกินพอดี ประนมมือตรงอยูเ่ พียงหน้า
อก ไม่ลดมือลงมาก ไม่ยกขึ้นสูงกว่านั้น และสำรวมไม่กระดิกนิ้ว
ไปมา มีสติสัมปชัญญะ ควบคุมจิตให้ตั้งใจ สวดด้วยความเคารพ
เอือ้ เฟือ้ ในพระพุทธมนต์นน้ั ๆ ตามทีส่ วดไป

ระเบียบพิเศษ การทำนํ้าพุทธมนต์
ส่ ว นระเบี ย บพิ เ ศษที ่ ย ั ง มิ ไ ด้ อ ธิ บ าย จั ก นำมาอธิ บ ายไว้
พอเป็นแบบอย่างดังต่อไปนี้ :๑. การสวดมนต์ในงานมงคลนั้น นิยมใช้ทำนํ้าพระพุทธมนต์
และใช้ด้ายสายสิญจน์ด้วย ดังนั้นเมื่อเริ่มพิธีสวดมนต์ พอทายก
อาราธนาศีลพระเถระผู้เป็นประธานหยิบด้ายสายสิญจน์ ส่งไปยัง
พระอนุเถระต่อ ๆ ไปตามลำดับจนถึงสุดท้าย
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๒. เมื่อมีการทำนํ้าพระพุทธมนต์ บังคับต้องสวด นมการสิทธิ
คาถา คือ นะโม อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯเปฯ ด้วย ถ้าไม่มี
การทำนํา้ พระพุทธมนต์ คือ เจ้าภาพงานไม่ประสงค์ มิได้จดั ภาชนะ
น้ำมนต์ไว้ ไม่ต้องสวด นมการสิทธิคาถา
๓. การสวดมนต์ ถ้าใช้ด้ายสายสิญจน์ให้สวดบท นักขัตตะยักขะภูตานัง ฯเปฯ เป็นบทสุดท้ายต่อจาก ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ฯเปฯ ถือเป็นบทสำหรับเก็บด้ายสายสิญจน์ เมือ่ ประธาน
เริม่ ขึน้ บท นักขัตตะยักขะภูตานัง ให้ภกิ ษุรปู สุดท้าย เตรียมเก็บม้วน
ด้ายสายสิญจน์ แล้วส่งคืนต่อๆ ไปจนถึงประธาน เก็บม้วนให้ได้
จังหวะ คือ พอสวดจบ ด้ายสายสิญจน์ก็ถึง ประธานพอดี ถ้าพระ
ภิกษุสวดมนต์มมี ากรูป ให้เริม่ เก็บม้วน ด้ายสายสิญจน์ตง้ั แต่ขน้ึ บท
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง เป็นต้นไป ถ้าไม่มกี ารใช้ดา้ ยสายสิญจน์ ไม่
ต้องสวดบท นักขัตตะยักขะภูตานัง คงจบลงเพียงบท ภะวะตุ สัพพะ
มังคะลัง ฯเปฯ เท่านั้น
๔. การหยดเทียนพระพุทธมนต์ลงในน้ำพระพุทธมนต์ ปกติเป็น
หน้าทีข่ องพระเถระผูเ้ ป็นประธานสวดมนต์ มีนยิ มใช้หยดเทียนใน
เมือ่ สวดถึงบท ระตะนะสุตตะ คือ พอสวดไปถึงบท มังคะละสุตตะ
ให้เจ้าภาพงานเริ่มจุดเทียน พระพุทธมนต์ติดไว้ที่ภาชนะ น้ำพระ
พุทธมนต์แล้วยกภาชนะนั้น ประเคนพระเถระผู้เป็นประธานพอ
สวดไปถึงบท ระตะนะสุตตะ ขึน้ เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเ๎ หนะ
ฯเปฯ ประธานเริม่ หยดเทียน ลงในน้ำพระพุทธมนต์ พอสวดถึงบท
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ขี ณ ั ง ปุ ร าณั ง นะวั ง นั ต ถิ สั ม ภะวั ง วิ ร ั ต ตะจิ ต ตายะติ เ ก
ภะวั ส ๎ ม ิ ง เต ขี ณ ะพี ช า อะวิ ร ุ ฬ ๎ ห ิ ฉ ั น ทา นิ พ พั น ติ ธี ร า
ให้ จ ุ ่ ม เที ย นลงในน้ ำ พร้ อ มๆ กั บ คำสวดว่ า นิ พ พั น ติ
แล้วติดเทียนไว้ที่ภาชนะตามเดิม
๕. งานพิธีใดมีสวดมนต์ มีการแสดงธรรมไว้ท้ายสวดมนต์
ในงานเช่นนัน้ พระสวดมนต์ไม่ให้ศลี เจ้าภาพงานไม่ตอ้ งรับศีลก่อน
ฟังสวดมนต์ เริ่มด้วยอาราธนา สวดพระปริตรเลยทีเดียว เมื่อสวด
จบแล้ว รับศีลเสียก่อนจึงฟังเทศน์ การให้ศีลในงานพิธีเช่นนั้น
เป็นภาระของพระธรรมกถึกผูแ้ สดงธรรม.
๖. บทขัดชุมนุมเทวดานัน้ ถ้าเป็นพระราชพิธี และสวดมนต์ใน
พระราชสถานให้ขึ้นต้นบทขัดตั้งแต่ สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง
นะรินทัง ฯเปฯ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา. ถ้าเป็นงานพิธี
อื่นๆ นอกจากพระราชพิธี ให้ขึ้นบทขัดชุมนุมเทวดา เริ่มแต่
ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา เป็นต้นไป จงระมัดระวังมักเผลอไป
ขึน้ บทต้น ปะริตตานุภาโว ฯเปฯ
๗. ถ้ า การสวดมนต์ ไ ม่ ม ี ข ั ด บทชุ ม นุ ม เทวดา ไม่ ต ้ อ งสวด
เทวะตาอุยโยชะนะ คาถา คือ ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ฯเปฯ
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา. ถ้ามีเชิญชุมนุมเทวดาแล้ว ต้องสวด
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา เสมอ คือบท สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง
นะรินทัง ฯเปฯ เป็นบทเชิญเทวดา มาชุมนุมอนุโมทนาในงานพิธี
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บท ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ฯเปฯ เป็นบทส่งเทวดากลับคืน เป็น
คติถอื สืบกันมาดังนีแ้ ต่โบราณกาล.

ระเบียบถวายพรพระ
ตามธรรมเนียม ในงานพิธที ม่ี กี ารสวดมนต์เย็นและฉันเช้า หรือ
ฉันเพลนั้น สำหรับระเบียบสวดมนต์เย็น ได้อธิบายมาแล้ว ทั้งงาน
มงคลและงานอวมงคล ส่วนเวลาก่อนแต่จะฉันเช้าหรือฉันเพลใน
วันรุง่ ขึน้ นัน้ มีระเบียบทีจ่ ะปฏิบตั ดิ งั นี้
ก่อนแต่จะฉันภัตตาหารนัน้ มีธรรมเนียมต้องสวดถวายพรพระ
เสียก่อน คือ เมื่อได้เวลาแล้ว เจ้าภาพงานจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วสมาทานศีล ต่อแต่นน้ั พระสงฆ์เริม่ สวดถวายพรพระ
ไม่ตอ้ งอาราธนาพระปริตร ดังนี้
๑. สวดนะมะการะปาฐธ คือ นะโม ๓ จบ
๒. สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ขึน้ อิตปิ ิ โส ภะคะวา ฯเปฯ
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
๓. สวด ชัยมงคลคาถา ขึ้น พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ฯเปฯ โมกขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.
๔. สวด มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณีนัง ฯเปฯ
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ สวด ภะบะตุ สัพพะมังคะลัง
ฯเปฯ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ต่อรวดเดียว ไม่ต้องหยุดขึ้นใหม่
เมื่อสวดจบแล้ว จึงเตรียมการฉันภัตตาหารต่อไป
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ระเบียบอนุโมทนา
เป็นธรรมเนียมของพระ เมื่อฉันเสร็จแล้วสวดอนุโมทนาเป็นการ
ให้ศลี ให้พรอีกครัง้ หนึง่ ระเบียบอนุโมทนานัน้ ดังนี้ เมือ่ ฉันเสร็จแล้ว
หรือเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมเสร็จแล้ว เริ่มอนุโมทนา ดังนี้
๑. พระสงฆ์ทง้ั หมดตัง้ พัด (ถ้ามี) ขึน้ พร้อมกัน จับพัดถือด้วยมือ
ขวา พระเถระผู้เป็นประธาน ขึ้น ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ
สาคะรัง ฯเปฯ ลงมะณิ โชติระโส ยะถา ทอดเสียงยาวเล็กน้อย
รองประธานรับ สัพพีติโย นอกนั้นสวดพร้อมกันต่อไป วิวัชชันตุ
ฯเปฯ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
๒. ประธานขึ ้ น ภะวะตุ นอกนั ้ น รั บ พร้ อ มกั น ต่ อ ไปว่ า
สัพพะมังคะลัง ฯเปฯ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
นี้เป็นระเบียบอนุโมทนาปกติ ถ้าเป็นงานพิธีต่างๆ ก็นิยมสวดพระ
คาถา หรือ พระสูตรต่างๆ โดยสมควรแก่งานพิธนี น้ั ๆ สวดแทรกลง
ในระหว่าง ยะถา ฯเปฯ กับ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง เรียกว่า
“อนุโมทนาวิเสส ดังนี้”
๑.ถ้าเป็นงานมงคล สวดพระคาถาหรือพระสูตรทีม่ คี วามหมาย
เกี่ยวกับงานมงคล เช่น เทวะตาทิสสะทักขิณานุโทฃมทะนาคาถา
วิหาระทานะคาถา กาละ ทานะสุตตะคาถา อัคคัปปะสาทะสุตตะ
มงคลจักรวาลน้อยเป็นต้น ต่อจาก ยะถา-สัพพี- แล้วจึงสวด
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ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ฯเปฯ ต่อไป ตัวอย่างเช่น อนุโมทนาในงาน
พิ ธ ี ท ำบุ ญ ฉลองอายุ เมื ่ อ สวด ยะถา-สั พ พี - จบแล้ ว สวด
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา และเทวะตาภิสมั มมันตะนะ
คาถา ต่ อ กั บ รวดเดี ย ว คื อ ขึ ้ น ยั ส มิ ง ปะเทเส กั ป เปติ ฯเปฯ
ตัสมา
หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา แล้วสวด โส อัตถะลัทโธ
สำหรับเจ้าภาพเป็นบุรุษ หรือ สาอัตถะลัทธา สำหรับเจ้าภาพเป็น
สตรี หรือ เต อัตถะลัทธา สำหรับเจ้าภาพหลายคน สวด ๓ จบ แล้ว
สวดมงคลจักรวาลน้อยอย่างพิสดาร
หรืออย่างย่อ สวดขึ้น
สัพพะพุทธานุภาเวนะ ฯเปฯ สวด ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ต่อรวด
เดียว ไม่ต้องหยุดขึ้นใหม่
๒. ถ้ า เป็ น งานอวมงคลเมื ่ อ สวด ยะถา-สั พ พี แล้ ว สวด
ติโรกุฑฑะกัณฑะคาถา ขึ้นที่ อะทาสิ เม อะกาสิ เม ฯเปฯ บ้างที่
อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา ฯเปฯ บ้าง แล้วลงที่ ตุมเหหิ ปุญญัง
ปะสุตัง อะนัปปะกันติ ต่อจากนี้สวด ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ฯเปฯ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ในขณะที่พระเถระผู้เป็นประธานเริ่ม
อนุโมทนา ขึ้น ยะถา วาริวะหา ฯเปฯ นั้นให้เจ้าภาพกรวดน้ำแผ่
กุ ศ ลให้ บ รรพบุ ร ุ ษ บุ ร หาจารย์ ต ลอดถึ ง สรรพสั ต ว์ ท ั ่ ว ไป
พอพระเถระว่าไปถึง มะณิ โชติระโส ยะถา ก็ให้เสร็จกรวดน้ำพอดี
แล้วประนมมือขึ้นฟังพระสวดอนุโมทนาจนจบแล้ว กราบ ๓ หน
เป็นอัน เสร็จพิธี.
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ระเบียบบังสุกุล
ธรรมเนียมบังสุกุลเพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้น
ถ้าทำอย่างเต็มแบบพระสงฆ์ต้องสวดเสียก่อน เรียกว่า สวดมาติกา
มีระเบียบดังนี้
ถ้าเป็นงานบังสุกลุ โดยเฉพาะ ให้เจ้าภาพรับศีลเสียก่อนพระสงฆ์
จึงสวดมาติกาถ้าเป็นบังสุกลุ เนือ่ งต่อจากพิธอี ย่างหนึง่ เช่น งานทำ
บุญศพ ๗ วัน เป็นต้น เจ้าภาพไม่ต้องรับศีลอีกเพราะรับมาก่อนแต่
สวดมนต์หรือฟังเทศน์แล้ว พระสงฆ์เริม่ สวดมาติกาเลย ดังนี้
พระสงฆ์ทง้ั หมดตัง้ พัดขึน้ พร้อมกันแล้ว ผูเ้ ป็นประธานนำสวด
ตามลำดับ คือ
๑. นะมะการะปาฐะ คือ นะโม ๓ จบ
๒. ธัมมะสังคะณีมาติกาปาฐะ ขึ้น กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา
ธัมมา อัพฺยากะตา ธัมมาฯเปฯ อะนิทัสสะนาปปะฏิคา ธัมมา
๓.วิปัสสะนาภูมิปาฐะ ขึ้น ปัญจักขันธา รูปักขันโธ ฯเปฯ
ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
๔.ปั ฏ ฐานะมาติ ก าปาฐะขึ ้ น เหตุ ป ั จ จะโย ฯเปฯ
อะวิคะตะปัจจะโย
เมื่อสวดจบแล้วให้วางพัดไว้ตามเดิม และเมื่อพระสวดถึง
ปัฏฐานะ มาติกาปาฐะ เจ้าภาพหรือเจ้าหน้าที่เตรียมจัดลาดผ้าภูษา
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โยงหรือด้ายสายสิญจน์ซึ่งใช้แทน ไปวางไว้ด้านหน้าพระสงฆ์ตั้ง
แต่ต้นแถวถึงปลายแถว พอพระสงฆ์สวดจบลง เจ้าภาพทอดผ้า
บังสุกุลซึ่งเตรียมไว้ลงบนผ้าภูษาโยงหรือด้ายสายสิญจน์นั้น ให
้ตรงกับหน้าพระสงฆ์เป็นรายรูป พระสงฆ์ทั้งหมดจับพัดด้วยมือ
ข้างซ้ายตั้งขึ้น แล้วใช้มือขวาจับที่ผ้าบังสุกุลที่เจ้าภาพทอดไว้นั้น
พร้อมกัน แล้วประธานขึน้ ต้นบทบังสุกลุ ทีเ่ จ้าภาพทอดไว้นน้ั พร้อม
กัน แล้วประธานขึ้นต้นบทบังสุกุลว่า อะนิจจา วะตะ สังขารา
ฯเปฯ เตสัง วูปะสะโม สุโข ธรรมเนียมเก่าว่า ๓ หน ธรรมเนียม
ปัจจุบันว่าหนเดียว เมื่อว่าบทบังสุกุลจบแล้ว พระสงฆ์ถือเอาผ้าที่
ชักนัน้ ไป ถ้าเจ้าภาพถวายไทยธรรมอย่างอืน่ อีก ก็ให้ถวายเสียตอน
นี ้ ต ่ อ กั น ไป ถวายเสร็ จ แล้ ว พระสงฆ์ ส วดอนุ โ มทนากถา
เจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล คือ สวด ยะถา-สัพพี-จบแล้ว
สวดติโรกุฑฑะกัณฑะ ขึ้น อะทาสิ เม อะกาสิ เม หรือ อะยัญจะ
โข ทักขิณา ฯเปฯ ตุมเฺ หหิ ปุญญัง ปะสุตงั อะนัปปะกันติ ขึน้ ภะวะตุ
สัพพะมังคะลัง ต่อจนจบเป็นอันเสร็จพิธบี งั สุกลุ

อธิบายประกอบ
การสวดมาติกาบังสุกุลตามระเบียบนี้ คือสวดอย่างเต็มที่ถ้าจะ
ย่อสวดให้ตัด วิปัสสะนาภูมิปาฐะ ออกเสีย สวด ธัมมะสังคิณีมาติกา แล้วสวด ปัฏฐานะมาติกา เลย
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๑. ในฐานะที่ไม่มีผ้าภูษาโยง ให้ใช้ด้ายสายสิญจน์แทนถ้าไม่
มีผา้ สำหรับทอดบังสุกลุ ให้พระจับผ้าภูษาโยงหรือด้ายสายสิญจน์
บังสุกลุ
๒. ขณะสวดมาติกาบังสุกลุ นัน้ ถ้ามีพดั ให้ตง้ั พัดสวดและตัง้ พัด
บังสุกุล ต่างแต่เมื่อตั้งพัดสวดจับมือขวา เมื่อบังสุกุลจับพัดมือซ้าย
เพื่อจะได้จับชักผ้าด้วยมือขวา เมื่ออนุโมทนาก็จับพัดด้วยมือขวา
ตามปกติ
๓. พึงมีสติสัมปชัญญะว่า เมื่อจับผ้าชักบังสุกุลแล้ว ต้องหงาย
มือจับ อย่าควํา่ มือจับ ครัน้ ชักแล้วให้หยิบเอาผ้านัน้ ไปเก็บไว้ขา้ งตัว
เสร็จแล้วถือเอาติดตัวไปด้วย ผ้าภูษาโยงหรือด้ายสายสิญจน์นี้
ห้ามหยิบของข้ามเป็นอันขาด
๔.การชักผ้ามหาบังสุกลุ ทีเ่ จ้าภาพนำไปทอดไว้ทห่ี บี ศพในเวลา
ก่อนทีจ่ ะทำฌาปนกิจ ไม่มกี ารสวดมาติกาแต่อย่างใด ถือพัดมือซ้าย
ตรงขึ้นไปชักบังสุกุลเลย ชักเสร็จแล้วถือเอาผ้านั้นลงมา ส่วนเจ้า
ภาพผูท้ อดผ้าต้องยืนรออยูจ่ นกว่าพระจะชักบังสุกลุเสร็จ ขณะพระ
กล่าวคำชักบังสุกลุ ประนมมือฟังอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผตู้ ายด้วย
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คำชักผ้าป่าที่เขาทอดทิ้งไว้
อิ ท ั ง วั ต ถั ง อั ส สามิ ก ั ง ปั ง สุ ก ุ ล ะจี ว ะรั ง มั ย หั ง ปาปุ ณ าติ ฯ
ผ้าบังสุกุลจีวร อันหาเจ้าของมิได้นี้ ย่อมถึงแก่เรา ฯ

คำชักผ้าป่าที่มีเจ้าของคอยรับพร
อิ ท ั ง วั ต ถั ง สั ส สามิ ก ั ง ปั ง สุ ก ุ ล ะจี ว ะรั ง มั ย หั ง ปาปุ ณ าติ ฯ
ผ้าบังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้ ย่อมถึงแก่เรา ฯ

กิจวัตร ๑๐ อย่าง
๑. ลงอุโบสถ
๒. บิณฑบาตเลี้ยงชีพ
๓. สวดมนต์ไหว้พระ
๔. กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์
๕. รักษาผ้าครอง
๖. อยู่ปริวาสกรรม
๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ
๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์
๙. เทศนาบัติ
๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น
กิ จ วั ต ร ๑๐ เหล่ า นี ้ เ ป็ น ใหญ่ ค วรที ่ ภ ิ ก ษุ จ ะต้ อ งศึ ก ษาให้ ท ราบ
ความชัดและจำไว้เพื่อปฏิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน ฯ
www.kalyanamitra.org

171

ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง
๑. เนื้อมนุษย์
๒. เนื้อช้าง
๓. เนื้อม้า
๔. เนื้อสุนัข
๕. เนื้องู
๖. เนื้อราชสีห์
๗. เนื้อหมี
๘. เนือ้ เสือโคร่ง
๙. เนื้อเสือดาว
๑๐. เนือ้ เสือเหลือง
มังสะ ๑๐ อย่างนี้ ห้ามฉันและห้ามรับประเคน

คำให้ศีล
เมือ่ คฤหัสถ์อาราธนาศีลแล้ว พระพึงให้ศลี ดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
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พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ ัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ ัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ ัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
(พระว่า-ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง)
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒. อะทินนาทานาเวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ
(สรุป)
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ
โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ฯ
ถ้ า ให้ ศ ี ล ๘ ก็ ว ่ า เหมื อ นกั น เปลี ่ ย นแต่ ข ้ อ กาเม เป็ น
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เท่านั้น
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แล้วต่อจากข้อ สุรา ไปดังนี้
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะ มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ มั ณ ฑะนะวิ ภ ู ส ะนั ฏ ฐานา เวระมะณี สิ ก ขาปะทั ง
สะมาทิยามิ
๘. อุ จ จาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิ ก ขาปะทั ง
สะมาทิยามิ
(สรุปเหมือนศีล ๕ เปลี่ยนแต่ ปัญจะ เป็น อัฏฐะ เท่านั้น)
ถ้าให้อโุ บสถศีล ใช้นำว่าต่อจากข้อสุดท้าย ทีละตอน ดังนี้
อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง,
อิ ม ั ญ จะ รั ต ติ ง อิ ม ั ญ จะ ทิ ว ะสั ง , สั ม มะเทวะ อะภิ ร ั ก ขิ ต ุ ง
สะมาทิยามิ (สรุป) อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อุโปสะถะสีละวะเสนะ สาธุกัง กัตวา อัปปะมาเทนะ รักขิตัพพานิ ฯ สีเลนะ
สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา
สีลัง วิโสธะเย

คำบอกศักราชเทศนา
อิทานิ ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ปะรินิพพานะโต ปัฏฐายะ อัฏฐาระสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ
เทวสัง วัจฉะระสะหัสสานิ อะติกกันตานิ ปัจจุปปันนะกาละwww.kalyanamitra.org
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วะเสนะ อาสาฬะหะมาสัสสะ โสฬะสะมัง ทินัง วาระวะเสนะ
ปะนะ จันทะวาโร โหติ เอวัง ตัสสะ ภะคะวะโต ปะรินิพพานา
สาสะนายุกาละคะณะนา สัลลักเขตัพพาติ ฯ
(คำแปล) ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนายุกาล จำเดิมแต่ปรินิพพาน
แห่งองค์สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ บัดนี้
ล่วงแล้วได้ ๒๕๑๘ พรรษา ปัจจุบันสมัย กรกฎาคมมาส สุรทินที่
๑๖ จันทวาร พระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์
สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ มีนยั อันจะพึงกำหนดนับด้วยประการ
ฉะนี้

คำเปลี่ยน พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนว่า
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปลี่ยนว่า
พ.ศ. ๒๕๑๙ เปลี่ยนว่า
พ.ศ. ๒๕๒๐ เปลี่ยนว่า
พ.ศ. ๒๕๒๑ เปลี่ยนว่า
พ.ศ. ๒๕๒๒ เปลี่ยนว่า
พ.ศ. ๒๕๒๓ เปลี่ยนว่า
พ.ศ. ๒๕๒๔ เปลี่ยนว่า

สัตตะระสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ
อัฏฐาระสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ
อูนะวีสตุ ตะระปัญจะสะตาธิกานิ
วีสตุ ตะระปัญจะสะตาธิกานิ
เอกะวีสตุ ตะระปัญจะสะตาธิกานิ
พาวีสตุ ตะระปัญจะสะตาธิกานิ
เตวีสตุ ตะระปัญจะสะตาธิกานิ
จะตุวสี ุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ
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คำเปลี่ยนเดือน
มกราคม เปลี่ยนว่า
กุมภาพันธ์ เปลี่ยนว่า
มีนาคม เปลี่ยนว่า
เมษายน เปลี่ยนว่า
พฤษภาคม เปลี่ยนว่า
มิถุนายน เปลี่ยนว่า
กรกฎาคม เปลี่ยนว่า
สิงหาคม เปลี่ยนว่า
กันยายน เปลี่ยนว่า
ตุลาคม เปลี่ยนว่า
พฤศจิกายน เปลี่ยนว่า
ธันวาคม เปลี่ยนว่า

ปุสสะมาสัสสะ
มาฆะมาสัสสะ
ผัคคุณะมาสัสสะ
จิตตะมาสัสสะ
วิสาขะมาสัสสะ
เชฏฐะมาสัสสะ
อาสาฬะหะมาสัสสะ
สาวะนะมาสัสสะ
โปฏฐะปะทะ หรือ ภัททะปะทะมาสัสสะ
อัสสะยุชะมาสัสสะ
กัตติกะมาสัสสะ
มิคะสิระมาสัสสะ

คำเปลี่ยนวันที่
วันที่ ๑
วันที่ ๒
วันที่ ๓
วันที่ ๔
วันที่ ๕

เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า

ปะฐะมัง
ทุตยิ ัง
ตะติยงั
จะตุตถัง
ปัญจะมัง
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วันที่ ๖
วันที่ ๗
วันที่ ๘
วันที่ ๙
วันที่ ๑๐
วันที่ ๑๑
วันที่ ๑๒
วันที่ ๑๓
วันที่ ๑๔
วันที่ ๑๕
วันที่ ๑๖
วันที่ ๑๗
วันที่ ๑๘
วันที่ ๑๙
วันที่ ๒๐
วันที่ ๒๑
วันที่ ๒๒
วันที่ ๒๓
วันที่ ๒๔
วันที่ ๒๕
วันที่ ๒๖

เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า

ฉัฏฐัง
สัตตะมัง
อัฏฐะมัง
นะวะมัง
ทะสะมัง
เอกาทะสะมัง
ทวาทะสะมัง
เตระสะมัง
จะตุททะสะมัง
ปัณณะระสะมัง
โสฬะสะมัง
สัตตะระสะมัง
อัฏฐาระสะมัง
อูนะวีสะติมัง
วีสะติมัง
เอกะวีสะติมัง
ทวาวีสะติมัง
เตวีสะติมัง
จะตุวีสะติมัง
ปัญจะวีสะติมัง
ฉัพพีสะติมงั

ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
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วันที่ ๒๗
วันที่ ๒๘
วันที่ ๒๙
วันที่ ๓๐
วันที่ ๓๑

เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า

สัตตะวีสะติมงั
อัฏฐะวีสะติมัง
อูนะติงสะติมงั
ติงสะติมงั
เอกะติงสะติมงั

ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั
ทินงั

คำเปลี่ยนวัน
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า
เปลี่ยนว่า

ระวิวาโร
จันทะวาโร
ภุมมะวาโร
วุธะวาโร
คะรุวาโร
สุกกะวาโร
โสระวาโร

คำสมาทานธุดงค์
๑. ถือทรงผ้าบังสุกลุ เป็นวัตรว่า คะหะปะติจวี ะรัง ปะฏิกขิปามิ
ปั ง สุ ก ู ล ิ ก ั ง คั ง สะมาทิ ย ามิ แปลว่ า เรางดคหบดี จ ี ว รเสี ย
สมาทานองค์ของผูถ้ อื ซึง่ ผ้าบังสุกลุ เป็นวัตร
๒. ถื อ ทรงเพี ย งไตรจี ว รเป็ น วั ต รว่ า จะตุ ต ถะจี ว ะรั ง
ปะฏิกขิปามิ
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เตจีวะริกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดจีวรผืนที่สี่เสีย สมาทาน
องค์ของผูถ้ อื ซึง่ ไตรจีวรเป็นวัตร
๓. ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรว่า อะติเรกะลาภัง ปะฏิกขิปามิ
ปิณฑะปาติกงั คัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดอติเรกลาภเสีย สมาทาน
องค์ของผูถ้ อื บิณฑบาตเป็นวัตร
๔. ถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวัตรว่า โลลุปปะจารัง
ปะฏิกขิปามิ สะปะทานะจาริกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดการ
เที่ยวโลเลเสีย สมาทานองค์ของผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถว
เป็นวัตร
๕. ถือนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตรว่า นานาสะนะโภชะนัง
ปะฏิกขิปามิ เอกาสะนิกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดฉันต่าง
อาสนะเสีย สมาทานองค์ของผูถ้ ือนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร
๖. ถือ ฉัน เฉพาะในบาตรเดี ย วเป็น วัต รว่ า ทุ ต ิ ย ะภาชะนั ง
ปะฏิกขิปามิ ปัตตะปิณฑิกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดภาชนะที่
สองเสีย สมาทานองค์ของผูถ้ อื การฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร
๗. ถื อ ห้ า มภั ต อั น นำมาถวายเมื ่ อ ภายหลั ง เป็ น วั ต รว่ า
อะติริตตะโภชะนัง ปะฏิกขิปามิ ขะลุปัจฉาภัตติกังคัง สะมาทิยามิ
แปลว่า เรางดโภชนะอันเหลือเฟือเสีย สมาทานองค์แห่งผูห้ า้ มภัตร
อันนำมาถวายเมื่อภายหลังเป็นวัตร
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๘. ถืออยู่ป่าเป็นวัตรว่า คามันตะเสนาสะนัง ปะฏิกขิปามิ
อารัญญิกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดเสนาสนะชายบ้านเสีย
สมาทานองค์แห่งผูถ้ อื การอยูป่ า่ เป็นวัตร
๙. ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตรว่า ฉันนัง ปะฏิกขิปามิ รุกขะมูลิกังคัง
สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดที่มุงที่บังเสีย สมาทานองค์ของผู้ถือการ
อยูโ่ คนไม้เป็นวัตร
๑๐. ถื อ อยู ่ ใ นที ่ แ จ้ ง เป็ น วั ต รว่ า ฉั น นั ญ จะ รุ ก ขะมู ล ั ญ จะ
ปะฏิกขิปามิ อัพโภกาสิกังคัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดที่มุงที่บัง
และโคนไม้เสีย สมาทานองค์ของผูถ้ อื การอยูใ่ นทีแ่ จ้งเป็นวัตร
๑๑. ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตรว่า อะสุสานัง ปะฏิกขิปามิ โสสานิกัง
คัง สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดที่มิใช่ป่าช้าเสีย สมาทานองค์ของผู้
ถือการอยูป่ า่ ช้าเป็นวัตร
๑๒. ถือการอยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัตรว่า
เสนาสะนะโลลุปปัง ปะฏิกขิปามิ ยะถาสันถะติกังคัง สะมาทิยามิ
แปลว่า เรางดโลเลในเสนาสนะเสีย สมาทานองค์ของผู้อยู่ใน
เสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไร
๑๓. ถือการนั่งเป็นวัตรว่า เสยยัง ปะฏิกขิปามิ เนสัชชิกังคัง
สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดการนอนเสีย สมาทานองค์ของผูถ้ อื การนัง่
เป็นวัตร
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วิธีบูชาพระรัตนตรัย
กล่าวก่อนนั่งสมาธิ
อันดับต่อแต่นไ้ี ปให้ทา่ นทัง้ หลายพึงตัง้ ใจกล่าวคำบูชาพระพร้อม ๆ
กัน ต่อไป
ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะโต, ( ท่าน
หญิงว่า...สะระณัง คะตา ) อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ภะคะวันตัง
อะภิปูชะยามิ,
ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้, ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้ตรัสรู้แล้วเอง
โดยชอบ, ซึ่งข้าพเจ้าถึง, ว่าเป็นที่พึ่ง, กำจัดทุกข์ได้จริง, ด้วย
สักการะนี,้
ยะมะหัง สวากขาตัง, ภะคะวะตา ธัมมัง สะระณัง คะโต,
( ท่านหญิงว่า...สะระณัง คะตา ) อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ธัมมัง
อะภิปูชะยามิ,
ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้, ซึ่งพระธรรม, อันพระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสดีแล้ว,
ซึ่งข้าพเจ้าถึง, ว่าเป็นที่พึ่ง, กำจัดภัยได้จริง, ด้วยสักการะนี้,

ยะมะหัง สุปะฏิปันนัง, สังฆัง สะระณัง คะโต, ( ท่านหญิง
ว่า...สะระณัง คะตา ) อิมินา สักกาเรนะ, ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ,
ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้, ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี, ซึ่งข้าพเจ้าถึง,
ว่าเป็นที่พึ่ง, กำจัดโรคได้จริง, ด้วยสักการะนี้,
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อะระหั ง สั ม มาสั ม พุ ท โธ ภะคะวา, พุ ท ธั ง ภะคะวั น ตั ง
อะภิวาเทมิ, (กราบ ๑ หน)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ,
(กราบ ๑ หน)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ,
(กราบ ๑ หน)
(กล่ า วนำ) หั น ทะ มะยั ง พุ ท ธั ส สะ ภะคะวะโต,
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเส ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำขอขมาลาโทษ
อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต, อัจจัคคะมา, ยะถาพาเล, ยะถา
มุฬฬะเห, ยะถา อะกุสะเล, เย มะยัง กะรัมหา, เอวัง ภันเต มะยัง,
อัจจะโย โน, ปะฏิคคัณหะถะ, อายะติง สังวะเรยยามะ,
ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส, ที่ได้พลั้งพลาดด้วยกาย วาจา ใจ,
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, เพียงไร แต่ข้าพระพุทธเจ้า,
เป็ น คนพาลคนหลง, อกุ ศ ลเข้ า สิ ง จิ ต , ให้ ก ระทำความผิ ต ,
ต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์,
จงงดความผิดทัง้ หลายเหล่านัน้ , แก่ขา้ พระพุทธเจ้า, จำเดิมแต่วนั นี้
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เป็นต้นไป, ข้าพระพุทธเจ้า, จักขอสำรวมระวัง, ซึ่งกาย วาจา ใจ,
สืบต่อไปในเบือ้ งหน้า,

คำอาราธนา
อุกาสะ, ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา, สมเด็จพระพุทธเจ้า,
ทีไ่ ด้ตรัสรูล้ ว่ งไปแล้ว, ในอดีตกาล, มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระ
มหาสมุทรทั้ง ๔, และสมเด็จพระพุทธเจ้า, อันจักได้ตรัสรู้, ใน
อนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า, และสมเด็จพระพุทธเจ้า, อันจักได้
ตรัสรู้, ในปัจจุบันนี้, ขอจงมาบังเกิด, ในจักขุทวาร โสตทวาร,
ฆานทวาร ชิวหาทวาร, กายทวาร มโนทวาร, แห่งข้าพระพุทธเจ้า,
ในกาลบัดเดีย่ วนีเ้ ถิด,
อุกาสะ, ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา, พระนพโลกุตตรธรรมเจ้า,
๙ ประการ, ในอดีตาลที่ล่วงลับไปแล้ว, จะนับจะประมาณมิได้,
และพระนพโลกุตตรธรรมเจ้า, ๙ ประการ, ในอนาคตกาลภายภาค
เบือ้ งหน้า, และพระนพโลกุตตรธรรมเจ้า, ๙ ประการ, ในปัจจุบนั นี,้
ขอจงมาบังเกิด, ในจักขุทวาร โสตทวาร, ฆานทวาร ชิวหาทวาร,
กายทวาร มโนทวาร, แห่งข้าพระพุทธเจ้า, ในกาลบัดเดี่ยวนี้เถิด,
อุกาสะ, ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา, พระอริยสงฆ์กับสมมติ
สงฆ์ , ในอดี ต กาลที ่ ล ่ ว งลั บ ไปแล้ ว , จะนั บ จะประมาณมิ ไ ด้ ,
พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์, ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า,
พระอริยสงฆ์ก ับสมมติสงฆ์, ในปั จจุ บ ันนี ้, ขอจงมาบังเกิ ด ,
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ในจั ก ขุ ท วาร โสตทวาร, ฆานทวาร ชิ ว หาทวาร, กายทวาร
มโนทวาร, แห่งข้าพระพุทธเจ้า, ในกาลบัดเดี่ยวนี้เถิด,

คำอธิษฐาน
ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า, คุณพระธรรมเจ้า, คุณพระสงฆเจ้า,
คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ (ท่านหญิงว่า...คุณครูบาอาจารย์นะ),
คุ ณ มารดาบิ ด า, คุ ณ ทานบารมี ศี ล บารมี , เนกขั ม มบารมี
ปัญญาบารมี, วิริยบารมี ขันติบารมี, สัจจบารมี อธิษฐานบารมี,
เมตตาบารมี อุ เ บกขาบารมี , ที ่ ข ้ า พเจ้ า ได้ บ ำเพ็ ญ มา,
นั บ ตั ้ ง แต่ ร ้ อ ยชาติ พ ั น ชาติ ,
หมื ่ น ชาติ แ สนชาติ ก ็ ด ี ,
ที ่ ข ้ า พเจ้ า ได้ บ ำเพ็ ญ มา, ในปั จ จุ บ ั น นี ้ , ตั ้ ง แต่ เ ล็ ก แต่ น ้ อ ย,
จะระลึกได้ก็ดี มิระลึกได้ก็ดี, ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น,
จงมาช่ ว ยประคั บ ประคองข้ า พเจ้ า , ขอให้ ข ้ า พระพุ ท ธเจ้ า ,
ได้ ส ำเร็ จ มรรคและผล,
ในกาลปั จ จุ บ ั น นี ้ เ ทอญ
ฯ
นิพพานะปัจจะโย โหตุ ฯ
(กราบ ๓ ครั้ง)
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คำให้พรเป็นภาษาบาลีเมื่อจะเลิกนั่งสมาธิ
สั พ เพ พุ ท ธา พะลั ป ปั ต ตา ปั จ เจกานั ญ จะ ยั ง พะลั ง ,
อะระหั น ตานั ญ จะ เตเชนะ รั ก ขั ง
พั น ธามิ สั พ พะโส,
(ส่วนนีเ้ พิม่ ตามความชอบใจ = เต อัตถะลัทธา สุขติ า วิรฬุ หา พุทธะสาสะเน, อะโรคา สุขติ า
สัพพะพุทธานุภาเวนะ, สัพพะธัมมา
โหถะ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ,)

นุภาเวนะ, สัพพะสังฆานุภาเวนะ, สะทา โสตถี, ภะวันตุ เต ฯ
(สาธุชนรับว่า สาธุ...)
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เบ็ดเตล็ด,คำอาราธนาต่างๆ
ตัวอย่างการกล่าวสัมโมทนียกถา
เมือ่ พระภิกษุฉนั ภัตตาหารเรียบร้อยแล้ว ท่านทานบดีผหู้ วังบุญ
ก็จะถวายเครื่องไทยธรรมเป็นลำดับต่อไป จากนั้นพระภิกษุผู้เป็น
ประธานสงฆ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พึงกล่าวสัมโมทนียกถา
เพื่อความบันเทิงใจในบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญ ดังนี้ว่า....
เรือนทีก่ ำลังถูกไฟไหม้ สิง่ ของทีเ่ จ้าของบ้านนำออกมาได้ ย่อม
จะเป็นประโยชน์ แก่เจ้าของ ส่วนสิง่ ของทีถ่ กู ไฟไหม้อยูใ่ นเรือนนัน้
ย่อมหาประโยชน์ไม่ได้ฉันใด ร่างกายของมนุษย์ทั้งหลาย ก็เป็น
ประดุจดังเรือนทีก่ ำลังถูกไฟไหม้อยูฉ่ นั นัน้ ไฟ คือ ความชรา ความ
เจ็บ และความตาย ซึ่งแผดเผาร่างกายมนุษย์ทั้งหลายอยู่เนืองนิตย์
เพราะฉะนัน้ ควรกระทำกุศล ควรปฏิบตั ธิ รรม ควรนำสิง่ ของออก
ด้วยการบำเพ็ญทาน สิ่งที่ให้ไปแล้วก็เป็นการนำออกมาดีแล้ว
ย่อมเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ ในโลกทัง้ สอง และประโยชน์อย่างยิง่
คือ พระนิพพาน
คณะสงฆ์ (หลวงพี่หรืออาตมภาพ) ขออนุโมทนาสาธุการ ใน
ความเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาของท่านทานบดีทง้ั หลายผูไ้ ด้ชอ่ื ว่าเป็นผูฉ้ ลาด
ในการฝังทรัพย์ คือบุญไว้ดีแล้ว
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ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ จะได้พร้อมใจกันอาราธนาบารมีธรรม
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและ พระ
อรหันตเจ้าทัง้ ปวง บารมีธรรมของครูบาอาจารย์ทเ่ี ราเคารพนับถือ
ตลอดจนบารมีธรรมของทุกท่านในทีน่ ท้ี ไ่ี ด้สง่ั สมอบรมมาดีแล้ว
ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็น
ตบะ เดชะ พลวปัจจัย ส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุม้ ครองรักษา
ให้ทกุ ๆ ท่าน จงเป็นผูป้ ราศจากเสียซึง่ สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพ
โรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ อุปทั วอันตรายใด ๆ อย่าได้มาพ้องพาน
ให้เจริญยิง่ ยืนนานอยูใ่ นร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา
ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ถือกำเนิดอยู่ในวัฏฏสงสาร
ขอให้ถงึ พร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธรรมสาร บริ ว าร สมบั ต ิ ปรารถนาสิ ่ ง หนึ ่ ง ประการใด
อั น เป็ น ไปในทางที ่ ช อบประกอบด้ ว ยกุ ศ ล ขอจงสั ม ฤทธิ ผ ล
ดั ง กมลที ่ ม ุ ่ ง มาดปราถนาแล้ ว จงทุ ก ประการ ให้ ท ุ ก ท่ า น
เข้ า ถึ ง ฐานะแห่ ง ความเป็ น เศรษฐี
มหาเศรษฐี ผ ู ้ ใ จบุ ญ
คํา้ จุนพระพุทธศาสนา
เมื่อถึงคราวเจริญภาวนาปฏิบัตธรรม ขอให้มีดวงตาเห็นธรรม
เข้ า ถึ ง ธรรมะของพระพุ ท ธเจ้ า ได้ โ ดยง่ า ย โดยเร็ ว พลั น
จนกระทัง้ ถึงพระนิพพานจงทุกท่านเทอญ
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พิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
คำเกริ่นก่อนนำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา (ตัวอย่าง)
ท่ า นสาธุ ช นทั ้ ง หลาย บางคน ถึ ง จะมี ท รั พ ย์ ส มบั ต ิ
มากมายสั ก เพี ย งใดก็ ต ามที มี ส มบั ต ิ เ ป็ น พั น ล้ า นก็ ต ามเถิ ด
แต่ ถ ้ า ชี ว ิ ต ของเขาเหล่ า นั ้ น
เป็ น ชี ว ิ ต ที ่ ส ั ้ น เสี ย แล้ ว
ก็ไม่มปี ระโยชน์ในการใช้จา่ ยสมบัตเิ หล่านัน้ และโอกาสทีจ่ ะได้ใช้
สมบัติเหล่านั้นก็มีน้อย เพราะฉะนั้นชีวิตและอายุที่ยืนนาน
จึงเป็นสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาสำหรับทุกคน การให้ชวี ติ ย่อมได้ชวี ติ
ท่านทั้งหลายได้เดินทางออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้า เพื่อมาสั่ง
สมบุญให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เราได้มาใช้เวลาให้กับตัวเราอย่างเต็มที่
ในการสร้างบารมีให้กบั ตัวเอง โดยเฉพาะการปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
ให้ชวี ติ สัตว์เป็นทาน เป็นการต่ออายุให้กบั เราเพราะฉะนัน้ เมือ่ ท่าน
ได้ทราบถึงอานิสงส์แล้ว
ต่อจากนีไ้ ป ขอเรียนเชิญทุกท่าน ตัง้ ใจกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อย
ปลา โดยพร้อมเพรียงกัน

คำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เสฯ
(รั บ ) นะโม ตั ส สะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั ม มาwww.kalyanamitra.org
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สัมพุทธัสสะ ฯ (ว่า ๓ หน)
พุทธะบูชา, มะหาเตชะวันโต,
ข้าพเจ้า, บูชาพระพุทธเจ้า, ขอให้มีเดช, มีอำนาจ,มีวาสนา,
ธัมมะบูชา, มะหาปัญโญ,
ข้าพเจ้า, บูชาพระธรรม, ขอให้มีปัญญา,
สังฆะบูชา, มะหาโภคะ วะโห,
ข้าพเจ้า, บูชาพระสงฆ์, ขอให้มีโภคะทรัพย์สมบัติ,
อิมินา สักกาเรนะ , พุทธัง, ธัมมัง, สังฆัง, ปูเชมิฯ
ข้าพเจ้า, ขอนอบน้อมถึง, คุณพระพุทธเจ้า, คุณพระธรรมเจ้า,
คุณพระสงฆเจ้า, อีกทั้งคุณมารดาบิดา, คุณครูอุปัชฌาย์ อาจารย์,
คุณทานบารมี ศีลบารมี, เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี, วิรยิ ะบารมี
ขั น ติ บ ารมี , สั จ จะบารมี อธิ ษ ฐานบารมี , เมตตาบารมี
อุเบกขาบารมี, ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา, นับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ,
หมื่นชาติแสนชาติก็ดี, ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา, ในปัจจุบันนี้,
ตั ้ ง แต่ เ ล็ ก แต่ น ้ อ ย,
จะระลึ ก ได้ ก ็ ด ี , มิ ร ะลึ ก ได้ ก ็ ด ี ,
ขอบุญบารมีทง้ั หลายเหล่านัน้ , จงมาช่วยประคับประครองข้าพเจ้า,
ให้สิ้นสรรพเคราะห์,
ให้สิ้นสรรพโศก, ให้สิ้นสรรพโรค,
ให้สิ้นสรรพภัย, ศัตรูใด ๆ อย่าพ้องพาล,
สัพเพ สัตตา, อะเวรา, อัพพะยาปัชชา, อะนีฆา, สุขี อัตตานัง,
ปะริหะรันตุ ฯ
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง, จงเป็นผู้ไม่มีเวร, จงเป็นผู้ไม่มีภัย,
www.kalyanamitra.org

189

ขอให้ พ ้ น ทุ ก ข์ พ ้ น ภั ย , ปลาทั ้ ง หลายเหล่ า นี ้ , หากข้ า พเจ้ า
ไม่ ช ่ ว ยชี ว ิ ต ไว้ , ก็ จ ะถึ ง ซึ ่ ง ความตาย, ในวั น นี ้ ห รื อ พรุ ่ ง นี ้ ,
ขอบุ ญ กุ ศ ล, ที ่ ข ้ า พเจ้ า ช่ ว ยให้ , สั ต ว์ พ ้ น จากความตาย,
สั ต ว์ พ ้ น จากที ่ ค ุ ม ขั ง , จงมาช่ ว ยประคั บ ประคองข้ า พเจ้ า ,
ให้สิ้นสรรพเคราะห์, ให้ส ิ้นสรรพโศก, ให้ส ิ้นสรรพโรค,
ให้สิ้นสรรพภัย, ให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน, ในกาลปัจจุบันนี้
เทอญ นิพพานะปัจจะโย โหตุ ฯ

คำแผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วย
กันหมดทัง้ สิน้
อะเวรา จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยกันหมดทัง้ สิน้
อัพยาปัชฌา จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบาก
กายลำบากใจเลย
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยกันหมดทัง้ สิน้
อะนีฆา จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยกันหมดทัง้ สิน้
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สุ ข ี อั ต ตานั ง ปะริ ห ะรั น ตุ จงมี ค วามสุ ข กายสุ ข ใจ
รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ภยั ทัง้ สิน้ เถิด

วิธีกรวดน้ำ
เมื่อจะกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญ ต้องคำนึงถึงประเพณีที่มีมา
ตั้งแต่โบราณกาลด้วย วิธีนิยมทำกันดังนี้ คือเริ่มต้นเตรียมนํ้า
สะอาดใส่ภาชนะไว้พอสมควร จะเป็น คณฑีขวดเล็ก แก้วนํ้า
หรือขัน อย่างใดอย่างหนึง่ ก็ได้ พอสงฆ์เริม่ สวดอนุโมทนา ด้วยบท
ยะถา ก็ เ ริ ่ ม กรวดน้ ำ โดยตั ้ ง ใจนึ ก ถึ ง อุ ท ิ ศ ส่ ว นบุ ญ มื อ ขวา
จับภาชนะน้ำริน ใช้มือซ้ายประคอง แล้วว่าบทกรวดน้ำในใจ
ไปจนจบ การหลั่งน้ำกรวดถ้าเป็นพื้นดินควรหลั่งลงในที่สะอาด
หมดจด ถ้าอยูบ่ นเรือนหรือสถานทีท่ ไ่ี ม่ใช่พน้ื ดิน ต้องหาภาชนะ
อื่นที่สมควร เช่น ถาดหรือขันเป็นต้นรองน้ำกรวดไว้ เสร็จแล้ว
จึงนำไปเทลงดินตรงทีส่ ะอาด อย่าใช้กระโถนหรือภาชนะสกปรก
รองเป็นอันขาด เพราะน้ำทีก่ รวดเป็นสักขีพยานในการทำบุญของ
ตนว่าทำด้วยใจสะอาดจริง ๆ
คำกรวดน้ำที่นิยมว่ากันในเวลากรวดทั่ว ๆ ไป มีอยู่หลายแบบ
คือ แบบสั้น แบบย่อ และแบบยาว ว่าเฉพาะคำบาลีแบบสั้น
เป็นต้นดังนี้
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คำกรวดน้ำแบบสั้น
(เป็นคำอุทศิ ของพระเจ้าพิมพิสาร)
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ (ว่า ๓ จบ)
ขอบุญนีจ้ งสำเร็จแก่ญาติทง้ั หลายของข้าพเจ้าเถิด
หากจะเติมพุทธภาษิตต่อว่า “สุขิตา โหนตุ ญาตะโย” ก็ได้
ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด

คำอาราธนาศีล ๕ ปกติ
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ
ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ
สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ
สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

คำอาราธนาศีล ๘ ปกติ
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ
สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
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ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ
สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ

คำอาราธนาศีล ๘ พิเศษ คืออุโบสถศีล
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง
อุโบสะถัง ยาจามะ
ทุ ต ิ ย ั ม ปิ มะยั ง ภั น เต ติ ส ะระเณนะ สะหะ อั ฏ ฐั ง คะสะมันนาคะตัง อุโบสะถัง ยาจามะ
ตะติ ย ั ม ปิ มะยั ง ภั น เต ติ ส ะระเณนะ สะหะ อั ฏ ฐั ง คะสะมันนาคะตัง อุโบสะถัง ยาจามะ

คำอาราธนาสวดพระปริตร
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะทุกขะวินาสายะ
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะภะยะวินาสายะ

สัพพะสัมปัตติสทิ ธิยา
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง
สัพพะสัมปัตติสทิ ธิยา
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง
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วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะโรคะวินาสายะ

สัพพะสัมปัตติสทิ ธิยา
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง

คำอาราธนาแสดงธรรม
พรหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง ฯ
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วิธถี วายทานต่างๆ
คำถวายข้าวพระพุทธ
(ว่า นโม ๓ จบ)
อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง อุทะกัง
วะรัง พุทธัสสะ ธัมมัสสะ สังฆัสสะ ปูเชมิ ฯ
คำแปล
ข้าพเจ้าขอถวายภัตร พร้อมด้วยสูปะพยัญชนะ ทั้งน้ำดื่ม
อันเป็นโภชนะประเสริฐนี้ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์ ณ บัดนี้ ฯ

คำถวายทานทั่วไป
(ว่า นโม ๓ จบ)
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานะสังขาตัง
โหตุ อะนาคะเต กาเลฯ
ทุติยั มปิ สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง
นิพพานะสังขาตัง โหตุ อะนาคะเต กาเลฯ
ตะติ ย ั ม ปิ สุ ท ิ น นั ง วะตะ เม ทานั ง อาสะวั ก ขะยาวะหั ง
นิพพานะสังขาตัง โหตุ อะนาคะเต กาเลฯ
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คำแปล
ทานอันข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ ขอจงเป็นที่นำมาซึ่งความสิ้นไป
แห่งอาสวะ คือ พระนิพพาน ในอนาคตกาล เทอญฯ
แม้ในวาระที่ ๒ ฯลฯ แม้ในวาระที่ ๓ ฯลฯ

คำกล่าวนำก่อนถวายสังฆทาน
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า, สัปปุรุษย่อมให้ทาน, เช่นข้าว
และน้ ำ , ที ่ ส ะอาดประณี ต , ตามกาลสมควรอยู ่ เ ป็ น นิ จ , แด่
ผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์, ซึง่ เป็นบุญเขตอันเยีย่ ม,
สำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้น, ได้ชื่อว่า, ให้ฐานะห้าประการ,
แก่ปฏิคาหก, ดังต่อไปนี้คือ, ให้อายุ, ให้วรรณะ, ให้สุขะ, ให้พละ,
และให้ปฏิภาณ, ผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วย,
ท่านสาธุชนทัง้ หลาย, บุญเท่านัน้ , เป็นทีพ่ ง่ึ ของพวกเราทัง้ หลาย,
ดังนั้น, ขอเรียนเชิญทุกท่าน, พึงตั้งใจ, กล่าวคำถวายภัตตาหาร
เป็นสังฆทาน, โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
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คำถวายสังฆทาน
(ว่า นโม ๓ จบ)
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ
สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ นิพพานายะ จะ ฯ
คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงษ์ผเู้ จริญ, ข้าพเจ้าทัง้ หลาย, ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิ ก ษุ ส งฆ์ , จงรั บ , ภั ต ตาหาร, พร้ อ มด้ ว ยบริ ว าร
ทัง้ หลายเหล่านี,้ ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย, เพือ่ ประโยชน์, เพือ่ ความสุข,
เพือ่ มรรคผลนิพพาน, แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย, ตลอดกาลนานเทอญ

คำถวายสังฆทานอุทิศ
(ว่า นโม ๓ จบ)
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ
สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณฺหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัง
ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะ จะ ฯ
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คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผเู้ จริญ, ข้าพเจ้าทัง้ หลาย, ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลาย
เหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,
เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ญาติทั้งหลาย
มีมารดาและบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนานเทอญ

คำถวายสลากภัต
(ว่า นโม ๓ จบ)
เอตานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, อะสุกัฏฐาเน,
ฐะปิตานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, เอตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ
คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงษ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ซึง่ สลากภัต กับทัง้ เครือ่ งบริวารทัง้ หลายเหล่านี้ อันข้าพเจ้าทัง้ หลาย,
ตั ้ ง ไว้ แ ล้ ว ณ ศาลาโน้ น , (หรื อ ที ่ โ น้ น ) แด่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งสลากภัต กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลาย
เหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,
เพือ่ มรรคผลนิพพาน, แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย, สิน้ กาลนานเทอญ
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คำถวายมตกภัตๆ เพื่อผู้ตาย
(ว่า นโม ๓ จบ)
อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ,
มะตะกะภัตตานิ, มะตะกัสสะเจว, อัมหากัญจะ, ทีฆะรัตตัง,
หิตายะ, สุขายะ.
คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงษ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ซึ่งมตกภัตกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งมตกภัตกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ผู้ตายด้วย
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, สิ้นกาลนานเทอญ

คำถวายข้าวสาร
(ว่า นโม ๓ จบ)
อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ตัณฑุลานิ,
สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ
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คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงษ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ซึ่งข้าวสาร กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งข้าวสาร กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลาย
เหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,
เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ

คำถวายเภสัช ๕
เนยใส เนยข้น น้ำมัน ย้ำผึ้ง น้ำอ้อย
(ว่า นโม ๓ จบ)
สะระโท นามายัง ภันเต กาโล สัมปัตโต ยัตถะ โส ภะคะวา,
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สะระทิกาพาเธน, อาพาธิกานัง ภิกขูนัง,
ปัญจะเภสัชชานิ, อะนุญญาสิ, สัปปิง นะวะนีตัง เตลัง มะธุง
ผาณิตัง, มะยันทานิ ตักกาละสะทิสัง อิมัง กาลัง สัมปัตตา ตัสสะ
ภะคะวะโต ปั ญ ญั ต ตานุ ค ะตั ง ทานั ง ทาตุ ก ามา เตสุ
ปะริยาปันนานิ มะธุผาณิตาทีนิ ภิกขูนัญเจวะ สามะเณรานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภั น เต อั ย ยา ยะถาอาภะตานิ
มะธุผาณิตาทีนิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ.
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คำแปล
ข้ า แต่ พ ระสงฆ์ ผ ู ้ เ จริ ญ , กาลชื ่ อ ว่ า สรทะ, มาถึ ง แล้ ว ,
ในสรทะกาลไรเล่า, สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้า, ผูเ้ ป็นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ , ได้ทรงอนุญาต เภสัช ๕ ประการ คือ เนยใส,
เนยข้น, น้ำมัน, น้ำผึ้ง, น้ำอ้อย, แก่ภิกษุทั้งหลาย, ผู้ป่วยไข้,
เพราะอาพาธอันเกิดขึ้นในสรทกาล, บัดนี้, มาถึงสรทกาลนั้นแล้ว,
ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ปรารถนาจะถวายทาน, อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น, ทรงบัญญัติแต่งตั้งแล้ว, จึงได้ถวายเภสัชทั้งหลาย,
มีนํ้าผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้น, ซึ่งนับเข้าในเภสัช ๕ อย่างนั้น, แก่
ภิกษุทั้งหลาย, ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงรับ, ซึ่งเภสัชทั้งหลาย,
มีนา้ํ ผึง้ และน้ำอ้อยเป็นต้นนัน้ , ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย, เพือ่ ประโยชน์,
เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ

คำถวายผ้าไตรจีวร
(ว่า นโม ๓ จบ)
อิมานิ มะยัง ภันเต ติจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ติจ ีวะรานิ
สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ.
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คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงษ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ซึง่ ผ้าไตรจีวร กับทัง้ เครือ่ งบริวารทัง้ หลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึง่ ผ้าไตรจีวร กับทัง้ เครือ่ งบริวารทัง้ หลาย
เหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
(ว่า นโม ๓ จบ)
อิ ม านิ มะยั ง ภั น เต, วั ส สิ ก ะสาฏิ ก านิ , สะปะริ ว ารานิ ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิ ม านิ , วั ส สิ ก ะสาฏิ ก านิ , สะปะริ ว ารานิ , ปะฏิ ค คั ณ หาตุ ,
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ
คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ผ้าอาบน้ำฝน, พร้อมด้วยบริวารทัง้ หลายเหล่านี,้ แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ผ้าอาบน้ำฝน, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลาย
เหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,
เพือ่ มรรคผลนิพพาน, แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย, ตลอดกาลนานเทอญ

www.kalyanamitra.org

202

คำถวายผ้าจำนำพรรษา
(ว่า นโม ๓ จบ)
อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสาวาสิกะจีวะรานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, วัสสาวาสิกะจีวะรานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ฯ
คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงษ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ซึ ่ ง ผ้ า วั ส สาวาสิ ก จี ว รทั ้ ง หลายเหล่ า นี ้ แด่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์
ขอพระภิ ก ษุ ส งฆ์ จ งรั บ , ผ้ า วั ส สาวาสิ ก จี ว รทั ้ ง หลายเหล่ า นี ้ ,
ของข้ า พเจ้ า ทั ้ ง หลาย, เพื ่ อ ประโยชน์ , เพื ่ อ ความสุ ข ,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ

คำถวายผ้ากฐิน
(ว่า นโม ๓ จบ)
อิ ม ั ง มะยั ง ภั น เต, สะปะริ ว ารั ง , กะฐิ น ะจี ว ะระทุ ส สั ง ,
สั ง ฆั ส สะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โ น ภั น เต, สั ง โฆ, อิ ม ั ง
สะปะริ ว ารั ง ,
กะฐิ น ะจี ว ะระทุ ส สั ง , ปะฏิ ค คั ณ หาตุ ,
ปะฏิคคะเหต๎วา จะ, อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ,
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ
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คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ผ้าจีวรกฐิน, พร้อมด้วยบริวารนี้, แก่พระสงฆ์, ขอพระสงฆ์จงรับ,
ครั ้ น รั บ แล้ ว , จงกรานกฐิ น , ด้ ว ยผ้ า ผื น นี ้ , เพื ่ อ ประโยชน์ ,
เพื ่ อ ความสุ ข , เพื ่ อ มรรคผลนิ พ พาน, แก่ ข ้ า พเจ้ า ทั ้ ง หลาย,
ตลอดกาลนาน เทอญ

คำถวายผ้าป่า
(ว่า นโม ๓ จบ)
อิ ม านิ มะยั ง ภั น เต, ปั ง สุ ก ู ล ะจี ว ะรานิ , สะปะริ ว ารานิ ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ,
ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ
คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ผ้าบังสุกลุ จีวร, พร้อมด้วยบริวารทัง้ หลายเหล่านี,้ แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิ ก ษุ ส งฆ์ , จงรับ , ผ้า บั ง สุ ก ุ ล จี ว ร, พร้ อ มด้ ว ยบริ ว าร
ทัง้ หลายเหล่านี,้ ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย, เพือ่ ประโยชน์, เพือ่ ความสุข,
เพือ่ มรรคผลนิพพาน, แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย, ตลอดกาลนานเทอญ
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คำถวายวัจจะกุฎี
( ว่า นโม ๓ จบ )
มะยัง ภันเต อิมัง วัจจะกุฏิง อาคะตานาคะตัสสะ จาตุทิสัสสะ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง
วัจจะกุฏิง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย วัจจะกุฎี
แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาแต่ทิศทั้ง ๔ ที่มาแล้วก็ดี ที่ยังมิได้มาก็ดี
ข้ า แต่ พ ระสงฆ์ ผ ู ้ เ จริ ญ ขอพระสงฆ์ จ งรั บ วั จ จะกุ ฎ ี น ี ้
ของข้ า พเจ้ า ทั ้ ง หลาย เพื ่ อ ประโยชน์ และเพื ่ อ ความสุ ข
แก่ข้าพจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คำถวาย เสนาสนะ-กุฏี-วิหาร
( ว่า นโม ๓ จบ )
อิมานิ มะยัง ภันเต เสนาสะนานิ อาคะตานาคะตัสสะ
จาตุทิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ภิกขุสังโฆ อิมานิ เสนาสะนานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง
ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
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คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
เสนาสนะเหล่านี้แด่พระสงฆ์ผู้มาแต่ทิศทั้ง ๔ ที่มาแล้วก็ดี
ที่ยังมิได้มาก็ดี ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่ง
เสนาสนะเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์
และเพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คำถวายปราสาทผึ้ง
( ว่า นโม ๓ จบ )
มะยัง ภันเต สะปะริวารัง มะธุปุปผะปาสาทัง อิมัส๎มิง วิหาเร
สังฆัสสะโอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวารัง
มะธุปุปผะปาสาทัง ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ ฯ
คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ปราสาทผึ ้ ง นี ้ พ ร้ อ มทั ้ ง บริ ว าร แด่ พ ระสงฆ์ ในวิ ห ารนี ้
ขอพระสงฆ์จงรับปราสาทผึ้งนี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื ่ อ ประโยชน์ เพื ่ อ ความสุ ข
แก่ ข ้ า พเจ้ า ทั ้ ง หลาย
สิ้นกาลนานเทอญ ฯ
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คำถวายผ้าไตรจีวรอุทิศให้แก่ผู้ตาย
อิมานิ มะยัง ภันเต ติจีวะรานิ อัยยัสสะ เทมะ สาธุ โน
ภันเต อะยัง ติจีวะระปูชาวิปาโก อัม๎หากัง มาตาปิตุอาทีนัง
ญาตีนัง กาละกะตานัง สังวัตตะตุ อัม๎หากัง มาตาปิตุอาทะโย
ญาตะกา ทานะ ปัตติง ละภันตุ อัมหากัง เจตะสา ฯ
คำแปล
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายไตรจีวร
แก่พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ อันว่าผลวิบากของ
การบูชาด้วยไตรจีวรนี้จงเป็นไปเพื่อญาติทั้งหลาย มีบิดามารดา
เป็นต้น ของข้าพเจ้าทั้งหลาย อันว่าญาติทั้งหลายมีมารดาบิดา
เป็ น ต้ น ของข้ า พเจ้ า ทั ้ ง หลาย
จงได้ ส ่ ว นแห่ ง ทานนี ้
ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เทอญ ฯ

คำถวาย กระทงลอยประทีป
( ว่า นโม ๓ จบ )
มะยัง อิมินา ธูปะทีปะสักกาเรน อะสุกายะ นัมมะทายะ
ปุ ล ิ เ น ฐิ ต ั ง มุ น ิ โ น ปาทะวะลั ญ ชั ง อะภิ ป ู เ ชมะ อะยั ง
ธูปะทีปะสักกาเรน มุนิโน ปาวะทะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง
ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ
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คำแปล
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาซึ่งรอยพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือกอง
ทรายในแม่นา้ํ ชือ่ ว่านัมมทานทีโน้น ด้วยสักการะ คือ ธูปเทียนนี้
อันว่าการบูชารอยพระพุทธบาท ด้วยสักการะ คือธูปเทียนนี้
ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ

คำถวาย ตู้พระไตรปิฎกเทศนา
( ว่า นโม ๓ จบ )
มะยัง ภันเต อิมัง สะเตปิฏะกะคัมภีรัญเจวะ สะปะริวารัง
มัญชุสัง ภิกขุสังฆัสสะ นิยยามเทมะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิ ม ั ง สะเตปิ ฏ ะกะคั ม ภี ร ั ญ เจวะ สะปะริ ว ารั ญ จะ มั ญ ชุ ส ั ง
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง มีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งตู้
พร้อมด้วยคัมภีร์พระมาลัยและบริวารนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระสงฆ์ จ งรั บ ซึ ่ ง ตู ้ พ ร้ อ มด้ ว ยคั ม ภี ร ์ ม าลั ย และบริ ว ารนี ้
ของข้ า พเจ้ า ทั ้ ง หลาย
เพื ่ อ ประโยชน์ เพื ่ อ ความสุ ข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ
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คำถวายโต๊ะหมู่บูชา
( ว่า นโม ๓ จบ )
อิ ม ั ง ภั น เต ปู ช ะนะปี ฐ ั ง สะปะริ ว ารั ง ภิ ก ขุ ส ั ง ฆั ส สะ
นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆ อิมัง ปูชะนะปีฐัง
สะปะริวารัง ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง มีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ ฯ
คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่ง
โต๊ะหมู่บูชาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระสงฆ์จงรับ ซึง่ โต๊ะหมูบ่ ชู าพร้อมด้วยบริวารทัง้ หลายเหล่านี้
ของข้ า พเจ้ า ทั ้ ง หลาย เพื ่ อ ประโยชน์
เพื ่ อ ความสุ ข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ

คำถวาย หนังสือเรียน
( ว่า นโม ๓ จบ )
อิมานิ มะยัง ภันเต สิกขะนะปัณณานิ สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ
สิ ก ขนะปั ณ ณานิ สะปะริ ว ารานิ ปฏิ ค คั ณ หาตุ อั ม หากั ง
ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
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คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
หนังสือเรียน พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระสงฆ์ จงรับ หนังสือเรียน พร้อมด้วยบริวารทัง้ หลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คำถวายผ้าสรงน้ำพระวันสงกรานต์
อิมานิ มะยัง ภันเต ติจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ติจีวะรานิ
สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ.
คำแปล
ข้ า แต่ ท ่ า นผู ้ เ จริ ญ ข้ า พเจ้ า ทั ้ ง หลาย ขอน้ อ มถวาย
ซึ ่ ง ผ้ า ไตรจี ว ร พร้ อ มทั ้ ง บริ ว ารเหล่ า นี ้ แ ด่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งผ้าไตรจีวรเหลานี้ พร้อมทั้งบริวาร
เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน
เทอญ.
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คำถวายผลไม้ต่าง ๆ
อิ ม านิ มะยั ง ภั น เต นานาผะลานิ สะปะริ ว ารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ นานาผะลานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.
คำแปล
ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ขอน้อมถวายซึง่ ผลไม้ตา่ ง
ๆ ทั ้ ง หลาย พร้ อ มด้ ว ยบริ ว ารเหล่ า นี ้ แด่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์
ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึง่ ผลไม้ตา่ ง ๆ ทัง้ หลาย
สิ้นกาลนาน เทอญ.

คำถวายอัฐบริขาร
อิมานิ มะยัง ภันเต อัฏฐะปะริกขารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ อัฏฐะปะริกขารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ

สุขายะ.

คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งบริขาร
ทั้งหลายแปดนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระ
ภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งบริวารทั้งหลายแปดนี้ เพื่อประโยชน์และ
ความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
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คำถวายเครื่องบูชา
อิมานิ มะยัง ภันเต ระตะนัตตะยัสสะ ปูชะนัตถายะ ปุปผาทีนิ
สั ก การานิ ภิ ก ขุ ส ั ง ฆั ส สะ โอโณชะยามะ สาธุ โ น ภั น เต
ภิกขุสังโฆ อิมานิ สักการานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ.
คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งเครื่อง
สักการะบูชามีดอกไม้เป็นต้นทัง้ หลายเหล่านี้ เพือ่ บูชาซึง่ พระรัตนตรัย ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึง่ เครือ่ งสักการะบูชา
ทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
สิ้นกาลนาน เทอญ.

คำถวายโรงเรียน
อิมัง ภันเต สิกขะกามะนัง อุคคะหะนัตถายะ สิกขะนะสาลัง
สะปะริกขารัง ภิกขุสังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต
ภิกขุสังโฆ อิมัง สิกขะนะสาลัง สะปะริกขารัง ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.
คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งโรงเรียน
เพื ่ อ ประโยชน์ แก่ ก ารศึ ก ษาของผู ้ ใ คร่ ก ารศึ ก ษาทั ้ ง หลาย
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พร้อมด้วยบริขารหลังนี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับ ซึ่งโรงเรียนพร้อมด้วยบริขารหลังนี้
เพือ่ ประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย สิน้ กาลนาน เทอญ.

คำถวายหอฉัน
อิมัง ภันเต อาหาระโภชะนัตถายะ อาคารัง สะปะริกขารัง
ภิกขุสังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง
อาคารัง สะปะริกขารัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ
คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งหอฉันนี
พ้ ร้อมด้วยบริขาร เพือ่ ประโยชน์แก่การฉันอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์
ข้ า แต่ ท ่ า นผู ้ เ จริ ญ ขอพระภิ ก ษุ ส งฆ์ จงรั บ ซึ ่ ง หอฉั น
พร้อมด้วยบริขารนี้ เพือ่ ประโยชน์และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย
สิ้นกาลนาน เทอญ.

คำถวายระฆัง
อิมัง ภันเต คัณฑิง สะปะริวารัง ภิกขุสังฆัสสะ นิยาเทมะ สาธุ
โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง คัณฑิง สะปะริวารัง ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.
www.kalyanamitra.org

213

คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งระฆัง
พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่าผู้เจริญ
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึง่ ระฆัง พร้อมด้วยบริขารนี้ เพือ่ ประโยชน์
และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

คำถวายพระพุทธรูป
อิมัง ภันเต พุทธะรูปัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ อายะติง
สาสะนัสสะ อะติโรจะนายะ จะ ถาวะรายะ จะ สาธุ โน ภันเต
สังโฆ อิมัง พุทธะรูปัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ.
คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ซึง่ พระพุทธรูปนี้ แก่พระสงฆ์ เพือ่ ความรุง่ เรือง และเพือ่ ความถาวร
แห่งพระศาสนาต่อไป ข้าแต่ทา่ นทัง้ หลายผูเ้ จริญ ขอพระสงฆ์จงรับ
ซึง่ พระพุทธรูปนี้ ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพือ่ ประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
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คำปาวารณาสงฆ์ในพรรษา
สังฆัง ภันเต ปะวาเรมิ อิมัง เตมาสัง จะตูหิ ปัจจะหิ
ยะถาสังโฆ เตสุ ยั งกิญจิ อิจฉะติ ตตา สังโฆ เม ภั นเต อิ ม ั ง
ปะวาระณัง ปะฏิคคัณหาตุ มัยหังเจวะ มาตาปิ ตานั ง จะ
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าจขอปวารณาพระสงฆ์ด้วยปัจจัย ๔
ตลอดมาสนี้ พระสงฆ์ย่อมปวารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในปัจจัย ๔
ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อใดขอพระสงฆ์จงบอกข้าเจ้าเมื่อนั้น ข้าพเจ้า
จะนำมาถวายตามสติกำลัง ขอพระสงฆ์จงรับปวารณาอันนี้ของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลนานเทอญ .ฯ

คำใส่บาตร
อิทัง เม ทานัง อาสวักขะยาวะหัง โหตุ

คำแผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปริหะรันตุ ฯ
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คำถวายข้าวพระพุทธ
อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง
วะรัง พุทธัสสะปูเชมิ
คำแปล
ข้าพเจ้าขอโอกาสบูชา ซึง่ โภชนะ แห่งข้าวสาลีอนั สมบูรณ์แล้ว
ด้วย แกงต้มและน้ำอันประเสริฐ แด่พระพุทธเจ้า

คำลาข้าวพระพุทธเจ้า
เสสัง มังคะลัง ยาจามิ
คำแปล
ข้าพเจ้าขอของทีเ่ หลืออันเป็นมงคล

คำบูชาศพ เช่นศพบิดา
ในเวลาจุดธูปเทียนบูชา หรือในเวลานำอาหารคาวหวานไปวาง
ที่ศพ ว่าเป็นภาษาไทย
พระคุณใดที่พระคุณพ่อได้เกื้อกูลสงเคราะห์ อนุเคราะห์ และ
ชุ ป เลี ้ ย งมาจนตราบทุ ก วั น นี ้ ลู ก ขอบู ช าพระคุ ณ อั น นั ้ น
ด้วยเครื่องสักการะนี้ (กราบ )
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ถ้าศพเป็น มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ ก็เปลี่ยน
ไปตามบุคคลนัน้ ๆ เช่นเปลีย่ นคำว่าคุณพ่อเป็น คุณแม่ คุณปู คุณย่า
คุ ณ ตา คุ ณ ยาย คุ ณ ลุ ง คุ ณ ป้ า คุ ณ น้ า คุ ณ อา หรื อ คุ ณ พี ่
และเปลี่ยนคำแทนชื่อของตนให้ถูกต้อง เช่น ลูก หลาน หรือน้อง
ถ้าผูต้ ายไม่เคยชุบเลีย้ งตนมาก่อนก็ตดั คำว่า “และชุปเลีย้ งออกเสีย”
อนึ่ง จะว่าเพียงสั้น ๆ ก็ได้ดังนี้
ลูกขอบูชาพระคุณของคุณพ่อด้วยเครือ่ งสักการะนี้ (กราบ)
ต้องเปลี่ยนชื่อผู้ที่เราบูชา และเปลี่ยนชื่อตัวเราไปให้เหมาะสม
ดังทีก่ ล่าวไว้ แล้วในตอนต้น
เมือ่ บูชาเสร็จแล้ว จะกล่าวคำขอขมาโทษต่อไปเลยก็ให้ว่าดังนี้
กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ถ้าลูกได้ประมาท
พลาดพลั ้ ง ล่ ว งเกิ น ด้ ว ยการก็ ด ี ด้ ว ยวาจาก็ ด ี ด้ ว ยใจก็ ด ี
ทั ้ ง ต่ อ หน้ า และลั บ หลั ง ขอคุ ณ พ่ อ อโหสิ ก รรมให้ แ ก่ ล ู ก ด้ ว ย
จนตราบเท่าเข้าสู่นิพพานเทอญ (กราบ)
ถ้าเป็นญาติอื่น หรือคนอื่นก็เปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับฐานะ
ของญาติและบุคคลนัน้ ๆ
คำขอขมาโทษนี้ ใ ช้ไ ด้ท ั่ ว ไป แม้ ท ่ า นยั ง มี ่ ช ี ว ิ ต อยู ่ ก ็ ใ ช้ไ ด้
แต่ว่าผู้ใหญ่เมื่อผู้น้อยมาขอขมา ควรประนมมือหรือวางมือไว้
ในท่ า เรี ย บร้ อ ย แล้ ว แต่ ค วามเหมาะสมของผู ้ ม าขอขมา
แล้ ว กล่ า วตอบว่ า
"โทษอั น ใดที ่ เ ธอได้ ล ่ ว งเกิ น ฉั น
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ฉันขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น แต่ถ้าหากว่าฉันได้ล่วงเกินเธอบ้าง
ขอเธอได้อโหสิกรรมให้แก่ฉันด้วยเทอญ"
(เปลีย่ นคำทีใ่ ช้แทนตัวไปตามฐานะของบุคคล)

คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สัญจิตัง อะโหสิกัมมัง
ขอให้ร่างของผู้ตายนี้ จงอโหสิกรรมกัน เหมือนนํ้าที่รดแล้ว
(น้ำทีร่ ดแล้วก็ตอ้ งเหือดแห้งหายไป)

คำภาวนาเวลาเผาศพ
อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต
แม้ ร ่ า งกายของเรานี ้
ก็ จ ะต้ อ งเป็ น เช่ น นี ้
จะต้องมีอย่างนี้เป็นธรรมดา จะไม่ล่วงพ้นความตายอย่างนี้ไปได้

คำภาวนาเวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล
นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา
นามรูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ
อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง เราก็ต้องตายแน่นอน
www.kalyanamitra.org

218

คำถวายยานพาหนะ
อิ ม ั ง ยานั ง ภิ ก ขุ ส ั ง ฆั ส สะ นิ ย ยาเทมะ สาธุ โน ภั น เต
ภิ ก ขุ ส ั ง โฆ อิ ม ั ง ยานั ง ปะฏิ ค คั ณ หาตุ อั ม หากั ง ที ฆ ะรั ต ตั ง
หิตายะ สุขายะ.
คำแปล
ข้ า แต่ พ ระสงฆ์ ผ ู ้ เ จริ ญ ข้ า พเจ้ า ทั ้ ง หลาย ขอน้ อ มถวาย
ซึ ่ ง ยานพาหนะนี ้ แก่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ขอพระภิ ก ษุ ส งฆ์ จ งรั บ
ซึ่งยานพาหนะนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

คำถวายจตุปัจจัยบูชาธรรม
อิเมหิ สักกาเรหิ จะตุปัจจะยาทีหิ ตัง พุทธัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อะภิปูชะยามิ เอสา อัมหากัง ปูชา สังวัตตะตุ มาตาปิตุอานัญเจว
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คำแปล
ข้ า พเจ้ า ทั ้ ง หลาย ขอบู ช าด้ ว ยน้ ำ ใจที ่ เ ลื ่ อ มใสอย่ า งยิ ่ ง
ซึง่ พระพุทธเจ้าพระองค์นน้ั พร้อมด้วยพระธรรม พร้อมทัง้ พระสงฆ์
ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ มีจตุปัจจัยเป็นต้น
การบู ช าของข้ า พเจ้ า ทั ้ ง หลายนี ้ ขอจงเป็ น ไปเพื ่ อ ประโยชน์
และความสุขแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดา บิดาเป็นต้น
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และของข้าพเจ้าทัง้ หลายด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

คำบูชาพระก่อนนอน
พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะปูชา มะหาปัญโญ
สังฆะปูชา มะหาโภคะวาโห ติโลกะนาถัง อะภิปูชะยันติ อิมัง
อัคคีพะหู ปุปผัง อะหัง ชิเน ทัต์วา อะสีติกัปปะโกฏิโย อะภิรูโป
มะหาปัญโญ ธาเรนโต ปิฏะกะตายัง นิพพานัง ปะระมังสุขัง ฯ
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พิเศษ ศาสนพิธี
บุญพิธีสำหรับฆราวาส
บุญพิธีที่จะกล่าวในบทนี้ ได้แก่ พิธีทำบุญเนื่องด้วยประเพณี
ในครอบครัวของพุทธศาสนิกชน เป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของ
คนไทยทัว่ ไป ส่วนมากทำกันเกีย่ วกับเรือ่ งฉลองบ้าน เรือ่ งต้องการ
เพื่อเป็นสิริมงคลบ้าง เรื่องตายบ้าง เหล่านี้นิยมทำบุญทาง
พุทธศาสนา เพราะเป็นประเพณีนิยม ดังนั้น จึงเกิดมีพิธีกรรม
ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ขิ น้ึ และถือปฏิบตั สิ ืบๆ กันมาตัง้ แต่โบราณกาล
บุญพิธี ทีจ่ ะนำมากล่าวในทีน่ ้ี เป็นเรือ่ งทีจ่ ำเป็นจะต้องกล่าวถึง
อีกเรือ่ งหนึง่ โดยแยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. ทำบุญงานมงคล
๒. ทำบุญงานอวมงคล
แต ่ ล ะประเภทต ่ า งก ็ ม ี ค วามม ุ ่ งหมายและเหต ุ ผ ล
ตลอดถึงระเบียบพิธที ่ีจะต้องปฏิบตั ิแตกต่างกันออกไปเป็นกรณีๆ
ดังจะนำมาชีแ้ จงให้เข้าใจกันเฉพาะแต่ทส่ี ำคัญดังต่อไปนี้
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พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
การทำบุญเลี้ยงพระ จะจัดทำที่ไหนก็ได้ทั้งที่วัดหรือที่บ้าน
แต่โดยส่วนมากนิยมจัดทำกันที่บ้าน โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มา
เจริญพระพุทธมนต์ในสถานที่ประกอบพิธีในตอนเย็นเรียกกัน
โดยทั่วไปว่า “สวดมนต์เย็น”
รุ่งขึ้นเวลาเช้าถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ ที่มาเจริญ
พระพุทธมนต์เมื่อเย็นวานนั้น ซึ่งโดยทั่วไปเรียกกันว่า เลี้ยง
พระเช้าหรือฉันเช้าและในคราวเดียวกันก็มีตักบาตรด้วย บางที
ก็ย่นเวลามาทำพร้อมกันในวันเดียวเลยในตอนเช้าหรือเพล แล้ว
แต่ความสะดวก โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
จบแล้วถวายภัตตาหารให้เสร็จสิ้นในเวลาเดียวกัน อย่างนี้เรียกว่า
“ทำบุญเลี้ยงพระ”
การทำบุญเลี้ยงพระนี้ นิยมทั้งในงานมงคลและอวมงคลทั่วไป
ซึ่งที่เรียกกันว่าทำบุญงานมงคลนั้น เพื่อความสุข ความเจริญแก่
จิตใจโดยปรารภเหตุทด่ี เี ป็นเหตุ ส่วนทีเ่ รียกว่าทำบุญงานอวมงคล
ได้แก่ การทำบุญเลี้ยงพระเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขโดย
ปรารภเหตุไม่สู้ดีเนื่องจากว่ามีการตายและเจ็บป่วยเกิดขึ้นใน
หมูญ
่ าติ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในครอบครัวจึงจัดการทำบุญขึน้ เพือ่
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็น
สวัสดีมงคลแก่ผทู้ ย่ี งั อยู่
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การทำบุญทัง้ ๒ ประเภทนีผ้ มู้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั มิ ี ๒
ฝ่ายคือ
ฝ่ายทายกทายิกาผู้ประกอบการทำบุญขึ้น เรียกว่า ฝ่ายเจ้าภาพ
ฝ่ า ยปฏิ ค คาหกผู ้ ร ั บ ทานและประกอบพิ ธ ี ก รรมตามความ
ประสงค์ของเจ้าภาพ ซึ่งเป็นบรรพชิต เรียกว่า ฝ่ายภิกษุสงฆ์
ทั ้ ง สองฝ่ า ย คื อ ฝ่ า ยเจ้ า ภาพและฝ่ า ยภิ ก ษุ ส งฆ์ ม ี ร ะเบี ย บ
ปฏิ บ ั ต ิ พ ิ ธ ี ก ำหนดไว้ เพื ่ อ ความเรี ย บร้ อ ยโดยเหมาะสม
แต่ละประเภทของงาน เป็นขนบประเพณีสบื มาดังต่อไปนี้

ระเบียบพิธี
ทำบุญงานมงคล
พิ ธ ี ฝ ่า ยทายกทายิ ก าผู ้ ท ี ่จ ะทำบุ ญ เนื ่ อ งในงานมงคลต่ า งๆ
นั้นในที่นี้เรียกว่า “เจ้าภาพ” เบื้องต้นต้องตระเตรียมกิจการต่างๆ
ทีค่ วรทำก่อน ดังนี้
อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
ตระเตรียมทีต่ ง้ั พระพุทธรูปพร้อมทัง้ เครือ่ งบูชา
ตกแต่งสถานทีบ่ ริเวณพิธี
วงด้ายสายสิญจน์
เชิญพระพุทธรูปมาตัง้ บนทีบ่ ชู า
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ปูลาดอาสนะสำหรับพระสงฆ์
เตรียมเครือ่ งรับรองพระสงฆ์ตามสมควรแก่ฐานะ
ตัง้ ภาชนะสำหรับทำนํา้ มนต์
ตระเตรียมวัตถุไทยธรรม และอาหารคาวหวานที่สมควร
เพือ่ ถวายแด่พระสงฆ์
เมื ่ อ พระสงฆ์ ท ี ่เ จ้ า ภาพได้ อ าราธนานิ ม นต์ ไ ว้ ม าถึ ง สถานที ่ ท ี ่
จัดงานไว้ตามเวลากำหนด ฝ่ายเจ้าภาพจะต้องปฏิบัติกรณียกิจ คือ
คอยล้างเท้าพระสงฆ์และเช็ดด้วย
ประเคนเครือ่ งรับรองทีจ่ ดั เตรียมไว้
ได้เวลาแล้ว จุดเทียนธูปที่โต๊ะบูชา บูชาพระแล้วกราบ
นมัสการ ๓ ครั้ง
อาราธนาศีลและรับศีล
ต่อจากรับศีล ก็อาราธนาพระปริตร เสร็จแล้วไหว้หรือ
กราบแล้วแต่กรณี
นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เมื่อจบแล้วถวายนํ้าร้อน
หรือเครือ่ งดืม่ อันควรแก่สมณะ แล้วแต่จะจัด

ขัน้ ตอนต่าง ๆ โดยสังเขป
ในการปฏิบัติพิธีตามหน้าที่ที่กล่าวนี้ มีข้อที่ควรจะเข้าใจให้
กว้างขวางอยู่อีกซึ่งจะได้ชี้แจงต่อไป คือ
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๑. เรื่องการอาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
นิยมไม่กำหนดจำนวนข้างมาก นิยมกำหนดจำนวนข้างน้อยไว้
โดยเกณฑ์ คือ ไม่ต่ำกว่า ๕ รูป เกิน ๕ รูปไปเป็น ๗ รูป เป็น ๙ รูป
ข้ อ น่ า สั ง เกตคื อ ไม่ น ิ ม นต์ พ ระสงฆ์ จ ำนวนคู ่ เว้ น แต่ ง าน
มงคลสมรสนิยมพระสงฆ์เป็นจำนวนคู่ จุดมุ่งหมายคือแบ่งให้
ฝ่ า ยเจ้ า บ่ า วและฝ่ า ยเจ้ า สาวนิ ม นต์ พ ระมาจำนวนเท่ า ๆ กั น
เมื่อรวมกันจึงเป็นจำนวนคู่
๒. เรือ่ งเตรียมพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชา ที่สำหรับ
ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชาที่เรียกกันว่า “โต๊ะหมู่บูชา”
ปัจจุบนั นีโ้ ต๊ะบูชานิยมทำกันเป็นชุดหรือเป็นหมูโ่ ดยหมูห่ นึง่ จะมี ๕
ตัวบ้าง ๗ ตัวบ้าง ๙ ตัวบ้าง แต่ละตัวจะสลักลวดลายสวยงาม
พระพุทธรูปให้ตั้งไว้บนโต๊ะตัวสูงที่สุด แจกัน ดอกไม้และพาน
ดอกไม้ตั้งเป็นลำดับลงมา กระถางธูปและเชิงเทียนตั้งไว้บนโต๊ะ
ตรงหน้าพระพุทธรูป ถ้าในสถานที่ซึ่งหาโต๊ะหมู่ไม่ได้ให้ใช้โต๊ะ
ที ่ ส มควรไม่ ส ู ง และไม่ ต ่ ำ จนเกิ น ไปนั ก แทนก็ ไ ด้ แต่ เ วลาตั ้ ง
พระพุทธรูปให้หาผ้าขาวมาปูรองก่อนแล้วจึงค่อยตั้ง เวลาจะตั้ง
โต๊ะหมูใ่ ห้หนั หน้าไปทางเดียวกันกับพระสงฆ์
๓. เรือ่ งสถานที่ และบริเวณพิธี นิยมทำให้สะอาดเรียบร้อย
เป็นสำคัญ เพราะเป็นการทำบุญต้องการสิรมิ งคลและออกแขกด้วย
ความสะอาดเรี ย บร้ อ ยทุ ก อย่ า งเป็ น สิ ่ ง ที ่ ค วรกระทำอย่ า งยิ ่ ง
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ถ้ า ได้ เ พิ ่ ม การตกแต่ ง เพื ่ อ ความสวยงามขึ ้ น อี ก เป็ น การดี ย ิ ่ ง
ทัง้ นีส้ ดุ แต่ฐานะและกำลังของตนเป็นสำคัญ
๔. เรื่องวงด้ายสายสิญจน์ สิญจน์ แปลว่า การรดน้ำ
หมายถึงการรดน้ำด้วยพิธี อันเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์
เติมคำว่า “สาย” เข้าข้างหน้าเป็น “สายสิญจน์” สำหรับใช้ในงาน
มงคลต่างๆ สายสิญจน์ทำด้ายด้ายดิบโดยวิธีจับเส้นด้ายเส้นใน
เข็ดสาวออกมาเป็นห่วงๆ ครัง้ แรกจะได้เพียง ๓ เส้นต่อทำครัง้ ที่ ๒
จึ ง จะได้ ๙ เส้ น ใช้ ใ นงานมงคลทุ ก อย่ า ง แต่ ง านศพไม่ ม ี
ภูษาโยงก็ตอ้ งใช้ดา้ ยสายสิญจน์แทนเหมือนกัน
การวงด้ายสายสิญจน์มีกำหนดว่า ถ้าเป็นบ้านมีรั้วรอบให้วง
รอบรั้ว ถ้าไม่มีรั้วรอบหรือมีแต่ว่ากว้างมากไปก็ให้วงเฉพาะแต่
สถานทีท่ ท่ี ำพิธเี ท่านัน้ ก็ได้
การวงด้ายสายสิญจน์ต้องให้สูงไว้อย่าให้ใครข้ามได้ เพราะ
จะถือว่าไม่เคารพ เพราะสายสิญจน์ที่วงรอบบริเวณนี้จะต้องนำ
มาวงรอบทีฐ่ านพระประธานด้วย เมือ่ วงด้ายมาถึงฐานพระพุทธแล้ว
(ให้ ว นรอบในทางขวา) ก็ ว นมาที ่ ภ าชนะน้ ำ มนต์ แ ล้ ว วาง
กลุ่มด้ายที่เหลือไว้บนพานเพื่อที่พระจะได้คลี่จับถือในเวลาเจริญ
พระพุทธมนต์
๕.เรื่องเชิญพระพุทธรูปมาตั้ง บนที่บูชาควรจะทำเมื่อใกล้
จะถึงเวลาทีก่ ำหนด พระพุทธรูปทีจ่ ะนำมาตัง้ จะเป็นพระอะไรก็ได้
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พอให้ เ ป็ น พระพุ ท ธรู ป เท่ า นั ้ น แต่ ต ้ อ งได้ ข นาดพอประมาณ
สำหรับที่จะใช้ ก่อนที่จะนำพระพุทธรูปจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึง่
ก่อนที่จะยกพระพุทธรูปขึ้นให้ยกมือขึ้นไหว้ก่อนและเมื่อถึงเวลา
วางลงเสร็จแล้วให้ยกมือขึน้ ไหว้อกี ครัง้ หนึง่
๖.เรื ่ อ งปู ล าดอาสนะสำหรับพระสงฆ์ อาสนะสำหรับ
พระสงฆ์นั้นนิยมใช้กันอยู่ ๒ แบบ คือ แบบปูพื้นและแบบยกสูง
เวลาปู
ไม่สมควรปูตดิ เนือ่ งเป็นอันเดียวกันกับของคฤหัสถ์
ควรจะให้ขาดจากกัน ถ้าฝ่ายเจ้าภาพนั่งเก้าอี้ให้ใช้อาสนะยกสูง
อาสนะสำหรับพระสงฆ์นน้ั ควรปูให้สงู กว่าของคฤหัสถ์
๗. เรื ่ อ งเตรี ย มเครื ่ อ งรั บ รอง พระสงฆ์ตามแบบและ
ประเพณี ก ็ ม ี น ํ ้า ร้ อ น นํ ้ า เย็ น และกระโถน การวางเครื ่ อ ง
รับรองเหล่านีม้ หี ลักว่าต้องวางด้านขวามือของพระระหว่างรูปหนึง่
กับอีกรูปหนึง่ ทีน่ ง่ั เรียงกัน ถ้าเครือ่ งรับรองมีจำกัด จะจัดให้ ๒ รูป
ต่อ ๑ ที่ก็ได้
๘.เรือ่ งตัง้ ภาชนะสำหรับทำนํา้ มนต์ ควรเตรียมภาชนะ
เป็นประการแรก ถ้าไม่มีครอบน้ำมนต์จะใช้บาตรหรือขันน้ำพาน
รองแทนก็ได้ ต่อไปก็หาน้ำสะอาดมาใส่ ห้ามไม่ให้ใช้น้ำฝน
เพราะไม่นิยมและต้องมีเทียนน้ำมนต์อีก ๑ เล่ม ควรเป็นเทียน
ขี้ผึ้งแท้ ติดที่ปากบาตรไม่ต้องจุดเมื่อเตรียมเสร็จแล้วให้นำไป
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วางไว้ทางหน้าโต๊ะบูชาให้คอ่ นมาทางอาสน ะสงฆ์ใกล้กบั อาสนะ
หัวหน้าสงฆ์เพือ่ ทีท่ า่ นจะได้หยดเทียนทำนํา้ มนต์สะดวก
๙. เรื่องจุดเทียนธูป ที่โต๊ะบูชา เจ้าภาพควรจุดเอง การจุด
เทียนควรจุดด้วยไม้ขีด หรือเทียนชนวน ห้ามจุดต่อจากไฟอื่น
เวลาจุดต้องจุดเทียนเล่มซ้ายมือของเราก่อนจุดเทียนเสร็จแล้วจึง
จุดธูป และเวลาดับเทียนชนวนหรือธูปที่ไฟติดลุกอย่าใช้ปากเป่า
ให้ใช้มือหรืออะไรก็ได้พัดให้ดับก็ได้ ต่อจากนั้นจึงดำเนินพิธี
ไปตามลำดับ คืออาราธนาศีล รับศีลและอาราธนาพระปริตร
พออาราธนาพระปริตรจบแล้ว พระสงฆ์เริ่มสวดมนต์ ทุกคนที่
อยู่ในบริเวณพิธีพึงนั่งประนมมือฟังพระสวดด้วยความเคารพ
พอพระเริ่มสวดมงคลสูตรขึ้นต้นบท อเสวนา จ พาลานํ เป็นต้น
เจ้าภาพพึงเข้าไปจุดเทียนน้ำมนต์ที่บาตรหรือครอบน้ำมนต์หน้า
พระแล้ว ประเคนบาตรหรือครอบน้ำมนต์นั้นต่อหัวหน้าสงฆ์เพื่อ
ท่านจะได้ทำนํ้ามนต์ต่อไป
๑๐.ข้อปฏิบตั วิ นั เลีย้ งพระ ถ้าจัดเลี้ยงพระในวันรุ่งขึ้นควร
จัดอย่างวันสวดมนต์เย็น เมื่อพระสงฆ์มาพร้อมกันแล้วเจ้าภาพ
จุดธูปเทียนแล้วอาราธนาศีล รับศีลอย่างวันก่อน เสร็จแล้วไม่
ต้องอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เริม่ สวดถวายพรพระ เมือ่ สวดถึง
พาหุ ง …
ให้ เ ริ ่ ม ตั ก บาตรและเตรี ย มอาหารให้ พ ร้ อ ม
พอพระสวดจบก็ยกประเคนได้
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เมื ่ อ พระสงฆ์ ฉ ั น อิ ่ ม แล้ ว
เจ้ า ภาพก็ ถ วายไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา พระสงฆ์เริ่มสวด ยถา…ให้เจ้าภาพกรวดน้ำ
พอสวด
สัพพี…ก็ประนมมือรับพรไปจนจบแล้วส่งพระกลับ

การบูชาข้าวพระพุทธ
อนึ่ง การเลี้ยงพระในพิธีทำบุญเลี้ยงพระนี้ มีประเพณีโบราณ
สืบต่อกันมาอย่างหนึ่ง คือ การถวายข้าวพระพุทธ เพราะเนื่อง
จากว่าพระภิกษุสงฆ์ที่นิมนต์มานั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
จึงต้องถวายองค์พระประมุขก่อน คือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแม้
ปรินิพพานไปแล้วก็จำต้องถวายต่อพระพักตร์พระพุทธรูป นิยม
ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล อาหารที่จะถวายพระพุทธก็เช่น
เดียวกับอาหารที่ถวายพระสงฆ์ ที่ซึ่งจะตั้งอาหารเหล่านี้ควรมี
ผ้าขาวปูรอง พิธีการถวายข้าวพระพุทธให้เจ้าภาพยกภัตตาหาร
ไปตัง้ ไว้ตรงหน้าพระพุทธ เสร็จแล้วจุดธูป ๓ ดอก ปักธูปในกระถาง
แล้ ว นั ่ ง คุ ก เข่ า ประนมมื อ ตรงหน้ า ที ่ ต ั ้ ง ข้ า วพระพุ ท ธและ
โต๊ะหมู่บูชาว่า นโม ๓ จบ แล้วกล่าวคำถวายดังนี้
“อิมัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง อุทะกัง
วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ”
การกล่าวคำถวายนีจ้ ะว่าในใจหรือว่าดังๆ ก็ได้ จบแล้วกราบ ๓
ครั ้ ง เมื ่ อ พระสงฆ์ ฉ ั น เสร็ จ แล้ ว เจ้ า ภาพก็ ล าข้ า วพระพุ ท ธ
การลาข้าวพระพุทธนิยมดังนี้ ผู้ลาพึงเข้าไปคุกเข่าหน้าสำรับที่
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โต๊ะบูชานัน้ กราบ ๓ ครัง้ แล้วประนมมือกล่าวคำว่า “เสสัง มังคะลัง
ยาจามิ” แล้วไหว้ ต่อจากนั้นก็ยกข้าวพระพุทธออกไปได้เลย

พิธีฝ่ายภิกษุสงฆ์
เริ่มต้นเมื่อสงฆ์รับนิมนต์แล้ว ถึงวันกำหนดที่เจ้าภาพจะมารับ
พึงเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงเวลา เมื่อมีผู้มารับจะได้ไปทันที
หรือถ้าไปเองก็ควรไปให้ถึงก่อนเวลาเล็กน้อย และต้องนุ่งห่มให้
เรี ย บร้ อ ยสมแก่ ส มณสารู ป ควรมี พ ั ด ตาลปั ต รไปด้ ว ยทุ ก รู ป
หรือจะมีแต่ผเู้ ป็นประธานเท่านัน้ ก็ได้ ต้องระวังเรือ่ งพัดทีเ่ อาไปด้วย
ถ้าเป็นงานมงคลไม่สมควรเอาพัดที่ใช้ในงานอวมงคลไป เช่น
พั ด งานศพ เป็ น ต้ น ควรนำเอาพั ด ที ่ ใ ช้ ใ นงานมงคลไป
เวลาทีจ่ ะต้องใช้พดั มีดงั นี้
เวลาให้ศีล เฉพาะหัวหน้า
ขัดสัคเค และขัดตำนาน เฉพาะรูปทีน่ ง่ั อันดับ ๓
อนุโมทนาพิธี ต้องใช้ทกุ รูป
ถ้ามีบงั สุกลุ อัฐดิ ว้ ย ก็ตอ้ งใช้ทกุ รูป
เมื่อไปถึงในบริเวณงานควรระวังในการที่จะนั่ง พัดนั้นควรวาง
ไว้ด้านหลังขวามือ เจ้าภาพเริ่มอาราธนาศีล หัวหน้าสงฆ์พึงคลี่
กลุม่ ด้ายสายสิญจน์สง่ ต่อกันไปจนถึงรูปสุดท้าย พออาราธนาศีลถึง
ตติยัมปิ… หัวหน้าสงฆ์พึงจับพัดเตรียมให้ศีล การจับพัดควร
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จับตรงคอพัด ใช้มือกำด้ามด้วยนิ้วทั้ง ๔ ส่วนหัวแม่มือยกขึ้น
แตะด้ามให้ทาบตรงขึ้นไปตามด้ามพัด ตั้งพัดให้ห่างพอประมาณ
และตั ้ ง ให้ ต รง พอจบคำอาราธนาศี ล ก็ ต ั ้ ง นะโม แล้ ว บอก
สรณคมน์ศีลต่อไปจนจบ พอให้ศีลจบก็วางพัด ถ้าไม่ได้นำพัด
ไปด้วยทุกรูปให้สง่ พัดต่อให้รปู ที่ ๓ เตรียมขัดสัคเค
พอเจ้าภาพอาราธนาพระปริตรถึงครั้งที่ ๓ รูปที่ ๓ เตรียม
ตัง้ พัดอาราธนาจบก็ขดั สัคเค พอขัดจบพระสงฆ์ทกุ รูปยกสายสิญจน์
ขึ้นประนมมือพร้อมกัน หัวหน้านำนะโม และนำสวดบทต่างๆ
ไปตามแบบนิยม การเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลมีกำหนด
เป็นหลัก
ดังนี้ ใช้ในงานทั่วไป เจ็ดตำนาน ใช้ในงานมงคล
บางอย่าง สิบสองตำนาน ธรรมจักร มหาสมัย สุดแต่เจ้าภาพ
ประสงค์หรือสุดแต่พระสงฆ์เห็นเป็นการสมควร ส่วนที่ถอื กันมา
เป็ น ธรรมนิ ย ม เช่ น ในงานทำบุ ญ อายุ ใ หญ่ สวดธรรมจั ก ร
และเจ็ดตำนานย่อ งานมงคลสมรสสวดมหาสมัยและเจ็ดตำนานย่อ
ในการเจริญพระพุทธมนต์งานมงคลทุกแห่ง มีการตั้งภาชนะ
น้ำมนต์ไว้ด ้วย เพื่อให้พระสงฆ์ ทำน้ ำมนต์ขณะสวด การทำ
น้ำมนต์เป็นหน้าที่ของหัวหน้าสงฆ์ เจ้าภาพจะจุดเทียนน้ำมนต์
ตั้งแต่พระสงฆ์เริ่มสวดมงคลสูตร ตามธรรมเนียมนิยมแต่ก่อน
พอสวดถึงรัตนสูตร ถึงบทที่ว่า ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ
สัมภะวัง… หัวหน้าสงฆ์พงึ ใช้มอื ขวาปลดเทียนน้ำมนต์ออกจากที่
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ปักแล้วจับเทียนควบกับสายสิญจน์หยดน้ำตาเทียน ลงไปใน
น้ำมนต์ทีละหยด พอสวดถึงคำว่า นิพ… ในคำว่า นิพพันต ิ ธีรา
ยะถายัมปะทีโป ก็ให้จุ่มเทียนลงดับในน้ำมนต์ทันที พอถึงคำว่า
ปะทีโป จึงยกขึน้ วางหรือติดไว้ทเ่ี ดิม แต่ในปัจจุบนั นีพ้ อสวดถึง เย
สุปปยุตตา เตรียมปลดเทียนน้ำมนต์และเริ่มหยดเรื่อยไปจุ่ม
ดับเทียนตรงคำว่า นิพ… เช่นเดียวกัน พอหัวหน้าสงฆ์ทำนํ้านต์
เสร็จและสวดมนต์ต่อไปจนเสร็จพิธีแล้ว ท้ายสุดมักมีประเพณี
ขอให้พระสงฆ์พรมนํา้ พระพุทธมนต์ ในการพรมนํา้ พระพุทธมนต์
ให้ประพรมฝ่ายเจ้าภาพและญาติพวกพ้องก่อนแล้วจึงพรมให้
กระจายทั่วกันทั้งหมู่คณะ การพรมพึงจับกำหญ้าคาหรือกำก้าน
มะยมที่เขาเตรียมไว้ ใช้มือขวากำรอบด้วยนิ้วทั้ง ๔ เว้นนิ้วชี้ไว้
ให้ชต้ี รงทอดไปตามกำหญ้าคาหรือก้านมะยมนัน้ มีอาการอย่างชีน้ ว้ิ
เป็นการแสดงประกาศิตของสงฆ์ จุ่มปลายหญ้าคาหรือก้านมะยม
ลงในน้ำแล้วสะบัดให้นำ้ กระเซ็นไปข้างหน้า พระสงฆ์ทเ่ี หลือสวด
ชยันโต... พรมไปจนทั่วแล้วลุกจากอาสนะให้ฝ่ายเจ้าภาพคนใด
คนหนึง่ ช่วยถือภาชนะน้ำมนต์นำหน้าไปพรมสถานทีท่ เ่ี ขาต้องการ
ให้พรมโดยอาการเช่นเดียวกันนี้จนทั่ว เป็นอันเสร็จพิธีพรมนํ้า
พระพุทธมนต์
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ทำบุญงานอวมงคล
การทำบุญงานอวมงคล หมายถึงการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องตาย
หรืออุทิศส่วนบุญกุศลให้ผ้ตู ายนิยมทำกันอยู่ ๒ อย่าง คือ
ทำบุญหน้าศพ ที่เรียกว่าทำบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน
หรือทำบุญหน้าวันปลงศพ
ทำบุญอัฐิ คือ การทำบุญปรารภการตายของบรรพบุรษุ หรือ
ผูใ้ ดผูห้ นึง่ ในวันคล้ายวันตายของท่านผูล้ ว่ งลับไปแล้วทัง้ สองอย่าง
มีระเบียบทีจ่ ะต้องปฏิบตั ดิ งั นี้

งานทำบุญหน้าศพ
ในการทำพิธที ำบุญหน้าศพนัน้ จะต้องตระเตรียมกันทัง้ ๒ ฝ่าย
คือฝ่ายเจ้าภาพและฝ่ายสงฆ์ พิธีกรรมนั้นก็คล้ายกับงานทำบุญ
งานมงคลแต่มขี อ้ แตกต่างอยูบ่ า้ งบางประการ คือ
ฝ่ายเจ้าภาพ
อาราธนาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ มีจำนวนนิยม ๘ รูป
หรือ ๑๐ รูป หรือเกินขึน้ ไปกว่านัน้ อีกแล้วแต่กรณี ในเรือ่ งอาราธนา
พระสงฆ์ ส ำหรั บ ทำบุ ญ งานอวมงคลไม่ ใ ช้ ค ำว่ า อาราธนาว่ า
“ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต์” เหมือนอย่างทำบุญงานมงคล
แต่ ใ ช้ ค ำอาราธนาว่ า “ขออาราธนาสวดพระพุ ท ธมนต์ ”
มีขอ้ แตกต่างกันอยูเ่ ป็นเรือ่ งทีค่ วรกำหนดไว้
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ไม่ตั้งน้ำวงด้าย หมายความว่า ไม่ต้องตั้งภาชนะน้ำสำหรับ
ทำนํ้ามนต์และไม่มีการวงด้ายสายสิญจน์
เตรียมภูษาโยงต่อจากศพไว้เพือ่ ใช้บงั สุกลุ สายโยงก็ใช้ดา้ ย
สายสิญจน์นั้นเอง แต่ไม่เรียกว่าสายสิญจน์เหมือนงานมงคล
เรียกว่า สายโยง ถ้าไม่ใช้สายสิญจน์ก็ใช้เป็นแผ่นผ้าแทน เรียกว่า
ภูษาโยงการเดินสายโยงหรือภูษาโยงจะโยงในทีส่ งู กว่าพระพุทธรูป
ที่ตั้งอยู่ไม่ได้ และจะปล่อยให้ลาดมากับพื้นที่เดินหรือนั่งก็ไม่
เหมาะสม เพราะสายโยงนีเ้ ป็นสายทีล่ า่ มโยงออกมาจากกระหม่อม
ของศพเป็นสิง่ เนือ่ งด้วยศพ จึงต้องล่ามหรือโยงให้สมควร
ส่วนการปฏิบัติกรณียกิจในเมื่อพระสงฆ์มาตามกำหนดแล้วก็
คล้ายกับงานมงคลแตกต่างกันตรงที่ การจุดธูป เทียน ที่หน้าศพ
กับที่โต๊ะหมู่บูชาพระ บางท่านให้จุดธูป เทียนที่โต๊ะบูชาพระก่อน
จุ ด ธู ป เที ย นที ่ ห น้ า ศพภายหลั ง แต่ บ างท่ า นก็ บ อกว่ า ต้ อ งจุ ด
ธูปเทียนทีห่ น้าศพก่อนเพือ่ เป็นการแสดงคารวะและเป็นการเตือน
ให้ ศ พบู ช าพระ ตลอดถึ ง รั บ ศี ล ฟั ง พระสวดมนต์ ฟ ั ง เทศน์
หรือฟังสวดมาติกาบังสุกลุ จุดธูปเทียนทีโ่ ต๊ะบูชาพระภายหลัง
สำหรับข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ ก็เช่นเดียวกับที่กล่าวแล้ว
ในงานมงคล มีเพียงแต่ว่าในงานอวมงคลหลังจากพระสงฆ์ฉัน
เสร็จแล้ว นิยมให้มีบังสุกุลแล้วจึงถวายไทยธรรม เมื่อพระสงฆ์
อนุโมทนาพึงกรวดน้ำอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลต่อไป
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พิธีฝ่ายภิกษุสงฆ์
พิธีฝ่ายภิกษุสงฆ์ เริ่มต้นปฏิบัติแบบเดียวกับงานมงคลที่กล่าว
แล้ว ต่างกันแต่เรือ่ งนำพัดตาลปัตรไปเท่านัน้ จะต้องใช้พดั เกีย่ วกับ
งานศพจึงจะเหมาะสม เพราะงานอวมงคลเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ตายทั้งสิ้น ถ้าไม่มีจะใช้พัดงานอื่นก็ได้ เช่นพัดฉลองต่างๆ การ
สวดมนต์ในงานอวมงคลมีระเบียบนิยมเหมือนกันในตอนต้น
และตอนท้ายทุกงานต่างกันแต่ตอนกลางซึง่ มีนยิ มเฉพาะงานๆ ดังนี้
ทำบุญศพ ๗ วัน สวดอนัตตลักขณสูตร
ทำบุญศพ ๕๐ วัน สวดอาทิตตปริยายสูตร
ทำบุ ญ ศพ ๑๐๐ วั น หรื อ ทำบุ ญ หน้ า วั น ปลงศพสวด
ธรรมนิยามสูตร
ทำบุญศพในวาระอื่นจากที่กล่าวนี้จะสวดอื่นใดนอกจากที่
กล่าวนี้ก็ได้แล้วแต่เจ้าภาพประสงค์หรือหัวหน้านำสวด แต่มี
ธรรมเนียมอยู่ว่าไม่สวดเจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน ธรรมจักร
และมหาสมัย
ในการสวดนี้มีระเบียบปฏิบัติ คือ เมื่อให้ศีลและเจ้าภาพ
อาราธนาสวดพระปริตรจบแล้ว ไม่ตอ้ งขัดสัคเค ทุกรูปประนมมือ
พร้อมกันแล้วหัวหน้านำสวด
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นมการปาฐะ (นโม…..)
สรณคมนปาฐะ (พุทธํ สรณํ…..)
ปัพพโตปมคาถาและอริยธนคาถา (ยถาปิ เสลา…..)
พอจบตอนนี้ ทั้งหมดลดมือลง แล้วรูปที่ ๓ ตั้งพัดขัดบทขัด
ของสูตรที่กำหนดสวดตามงานดังกล่าวแล้ว หัวหน้านำสวดสูตร
ทีข่ ดั นำนัน้ แล้วนำสวดบทท้ายสวดมนต์ของงานอวมงคลต่อคือ
ปฏิจจสมุปบาท (อวิชชาปจจยา สงขารา…..)
พุทธอุทานคาถา (ยทา หเว…..)
ภัทเทกรัตตคาถา (อตีตํ นานวาคเมยย…..)
ภวตุ สพพมงคลํ…..
ถ้าสวดธรรมนิยามสูตร ใช้สวด ติลักขณาทิคาถา ก่อนสวด
ปฏิจจสมุปปาท
เมื่อสวดจบแล้ว ถ้ามีการชักผ้าบังสุกุลต่อท้าย เจ้าภาพจะลาก
สายโยงมาแล้วทอดผ้าพอถึงรูปสุดท้ายก็ตง้ั พัด ใช้มอื ซ้ายจับด้ามพัด
มือขวาจับผ้าบังสุกุล อย่าจับควํ่ามือหรือทำอาการเพียงใช้นิ้วมือ
แตะที่ผ้าเป็นอันขาด พร้อมกันทุกรูป แล้วเริ่มว่าบทชักบังสุกุล
(อนิจจา…) พร้อมกันแล้วชักผ้าออกจากสายโยงแล้วเก็บไว้ นี้เป็น
งานที่ฝ่ายเจ้าภาพทำสองวัน แต่ถ้าเป็นงานวันเดียว ให้สวดมนต์
ก่อนฉัน มีข้อแปลกกัน คือ เมื่อสวดภัทเทกรัตตคาถาจบแล้ว
ให้สวดถวายพรพระต่อไปจนจบจึงจะเสร็จพิธสี วดมนต์
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งานทำบุญอัฐิ
ฝ่ายเจ้าภาพ
พึงจัดตระเตรียมเช่นกับงานทำบุญหน้าศพ ต่างแต่เพียงงานนี้
ต้องตั้งอัฐิหรือรูปของท่านผู้ล่วงลับห่างจากโต๊ะบูชา ดูให้งามพอ
สมควร มีด้ายสายสิญจน์หรือภูษาโยงต่อจากโกศอัฐิหรือรูปเพื่อ
ใช้สำหรับบังสุกุล ส่วนระเบียบที่พึงปฏิบัติอื่นจากนี้เหมือนกับที่
กล่าวแล้วข้างต้น

พิธีฝ่ายภิกษุสงฆ์
ส่ ว นใหญ่ ก ็ พ ึ ง ปฏิ บ ั ต ิ เ ช่ น เดี ย วกั บ งานทำบุ ญ หน้ า ศพ
ต่ า งแต่ ก ารสวดมนต์ น ิ ย มใช้ ส ู ต รอื ่ น จากอนั ต ตลั ก ขณสู ต ร
อาทิตตปริยายสูตร และธรรมนิยามสูตรทีใ่ ช้สำหรับงานทำบุญศพ ๗
วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน หรือหน้าวันปลงศพดังกล่าวแล้ว
(ในปัจจุบันใช้ธรรมนิยามสูตรก็มี) ทั้งนี้แล้วแต่จะกะนัดหมาย
หรือเจ้าภาพจำนงหมาย เช่น สติปัฏฐานสูตร เป็นต้น
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มนต์วิธานและศาสนพิธี
*******************
เหมาะสำหรั บ ภิ ก ษุ ผ ู ้ น วกะพระเถระและพุ ท ธศาสนิ ก ชน
ผู้สนใจทั่วไป
- พระมหาบุญชัย จารุทตั โต
ป.ธ. ๔
- พระเถระผู้ทรงพรรษา ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
- พระมหาสุธรรม
สุรตโน
ป.ธ. ๙
- พระมหาคองเขน
สิรจิ นั โท ป.ธ. ๗
รูปเล่ม
- พระมหาชัชวาลย์
โอภาโส ป.ธ. ๙
รวบรวมโดย - ธรรมจักร ป.ธ. ๙
ภาพปก
- กองพุทธศิลป์
พิมพ์ครั้งที่ ๒ - จำนวน ๑,๐๐๐ กันยายน ๒๕๔๔
พิมพ์ที่
- บริษทั
- โทรฯ
พิมพ์/พิสูจน์อักษรโดย
- คณะพระภิกษุ-สามเณรเปรียญ
- พระชัยยง อัตถชโย
- พระพุทธศาสตรบัณฑิต ปี ๒๕๔๔
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