๑

ระเบียบทําวัตรสวดมนต
ภาคเชา
บูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,
สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ อะภิปูชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป
ปจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระอรหันต,ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง,
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา, ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
(กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา, ตรัสไวดีแลว
ธัมมัง นะมัสสามิ.
ขาพเจานมัสการพระธรรม
(กราบ)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆสาวก ของพระผูมี พระภาคเจา, ปฏิบัติดีแลว
สังฆัง นะมามิ.
ขาพเจานอบนอมพระสงฆ
(กราบ)

๒

คําเชิญบูชา
ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, อุททิสสะปพพะชิตา
โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสมิง ภะคะวะติ พรัหมจริยงั จะรามะ, ตัมมะยัง
ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง, อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ
อะภิปูชะยิตวา, อภิวาทะนัง กะริมะหา, หันทะทานิ มะยัง ตัง ภะคะวันตัง
วาจายะ อะภิถุตุง, ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.ฯ

ปุพพะภาคนมการ
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ
(พรอมกัน)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจา, พระองคนั้น
อะระหะโต
ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
(วา ๓ หน)

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เสฯ
(พรอมกัน)
โย โส ตะถาคะโต, อะระหัง, สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปนโน,
สุคะโต, โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมนุสสานัง, พุทโธ,
ภะคะวา, โย อิมงั โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รหั ม๎ ะกัง, สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง
ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกตั ว๎ า ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง เทเสสิ,
อาทิกลั ย๎ าณัง, มัชเฌกัลย๎ าณัง, ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง, สาตถัง สะพะยัญชะนัง
เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสสิ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง
อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ ฯ
(กราบระลึกพระพุทธคุณ ๑ หน)

๓

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
(นํา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เสฯ
(พรอมกัน)
โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก,
โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ,ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, ตะมะหัง
ธัมมัง สิระสา นะมามิ ฯ
(กราบระลึกพระธรรมคุณ ๑ หน)

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
(นํา) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เสฯ
(พรอมกัน)
โย โส สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจปิ ะฏิปน โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง อะภิปชู ะยามิ, ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิฯ
(กราบระลึกพระสังฆคุณ ๑ หน)

ระตะนัตตะยัปปะณามคาถา
(นํา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญ
จะ ภะณามะ เส ฯ
(ถาจะสวดครึ่งเดียว คือลงแค “ปะภาวะสิทธิยา ไมสวดตอ อิธะ ตะถาคะโต”
ก็นําเพียงครึ่งเดียววา หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ)
(พรอมกัน)

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

๔

สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง
วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปททะวา
มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา ฯ
(ถามีเวลาพอ ใหสวด สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ ตอไปนี้)
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปนโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, ธัมโม จะ เทสิโต
นิยยานิโก อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต, มะยันตัง
ธัมมัง สุต๎วา เอวัง ชานามะ, ชาติป ทุกขา ชะราป ทุกขา มะระณัมป ทุกขัง,
โสกะปะริเทวะ ทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป ทุกขา, อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปเยหิ
วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปญจุปาทานัก
ขันธา ทุกขา,
เสยยะถีทัง, รูปูปาทานักขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญูปาทานักขันโธ,
สังขารูปาทานักขันโธ, วิญญาณูปาทานักขันโธ, เยสัง ปะริญญายะ, ธะระมาโน โส
ภะคะวา, เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ, เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะ
เกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา ปะวัตตะติ,
รูปง อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา, สังขารา อะนิจจา,
วิญญาณัง อะนิจจัง,
รูปง อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา, สังขารา อะนัตตา,
วิญญาณัง อะนัตตา,
สัพเพ สังขารา อะนิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
เต (ตา) มะยัง โอติณณามะหะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ
ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ, ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา, อัปเปวะนามิมัสสะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปญญาเยถาติ, (อานคําอธิบาย)
จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง,
สัทธา อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปพพะชิตา, ตัส๎มิง ภะคะวะติ พรัห๎มะจะริยัง
จะรามะ, ภิกขูนงั สิกขาสาชีวะสะมาปนนา, ตัง โน พรัหม๎ ะจะริยงั อิมสั สะ เกวะลัสสะ
ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตูติ ฯ

๕

คําอธิบาย ถึง เยถาติ ดังนี้แลว คฤหัสถหยุดสวดกอนเพราะวรรคถัดมา
สําหรับพระภิกษุสามเณรเทานั้น และสามเณรไมตองสวด ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมา
ปนนา รอพระภิกษุสามเณรสวดจบวรรคนั้นแลว คฤหัสถจึงสวดตอดังนี้
จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญ
จะ ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปช ชามะ
สา สา โน ปะฏิปต ติ อิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิรยิ ายะ สังวัตตะตุ ฯ
เมือ่ สวดบทนีจ้ บแลว ควรเลือกบดสวดพิเศษ เจ็ดตํานาน หรือบทใดบทหนึง่ นํา
มาสวดตอ ๓ พระสูตร

ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะวิธี๑
(นํา) หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เสฯ
(พรอมกัน)
ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ,
อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตา ตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตา
ยะ, ยาวะเทวะ หิริโกปนะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส ปณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ, เนวะ ท๎วายะ นะ มะทายะ
นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ
วิหิงสุปะระติยา พ๎รัห๎มะจะริยา นุคคะหายะ, อิติปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ
ผาสุวิหาโรจาติ ฯ
ปะฏิสงั ขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตสั สะ ปะฏิฆาตายะ,
อุณห๎ สั สะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิรงิ สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ
อุปปนนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, อัพย๎ าปชฌะปะระมะตายาติ ฯ

๑

วินัย ม.มู ๑๒/๑๗–๘(พระไตรปฏกเลม ๑๒ หนาที่ ๑๗–๑๘)

๖

ปตติทานะคาถา
(นํา) หันทะ มะยัง ปตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ
(พรอมกัน)
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 เยป จะ อัณฑะสัมภะวา
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา
นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต
สัพเพป ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง ฯ
ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม
สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ
อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ
ปะสันนา โหนตุ สัพเพป
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง
มาตา ปตา จะ อัต๎ระชัง
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน

ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา
อัตถายะ จะ หิตายะ จะ
สัพเพป ธัมมะจาริโน
ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต ฯ
ปาณิโน พุทธะสาสะเน
กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ

(จบบทนี้แลว นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ตามสมควรแกเวลา คุกเขากราบ หรือ สวดบทนมัสการ

พุทธสถานจนจบดวย กราบ ๓ หน)

๗

คํานมัสการพุทธสถาน

ภันเต

วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ อาราเม พัทธะสีมายัง โพธิรกุ ขัง เจติยงั สัพพะเม โทสัง ขะมะถะ เม

วันทามิ ภะคะวันตัง โลกะนาถัง อะตีตัง เม โทสัง อะนาคะตัง เม โทสัง
ปจจุปปนนัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต, สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ,
อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยังปุญญาภิ
สันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย
อามันตะยามิ โว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว
ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ.
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
(กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

๘

ระเบียบทําวัตรสวดมนต
ภาคเย็น
คําบูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,
สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ อะภิปูชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป
ปจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระอรหันต,ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง,
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา, ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
(กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา, ตรัสไวดีแลว
ธัมมัง นะมัสสามิ.
ขาพเจานมัสการพระธรรม
(กราบ)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆสาวก ของพระผูมี พระภาคเจา, ปฏิบัติดีแลว
สังฆัง นะมามิ.
ขาพเจานอบนอมพระสงฆ
(กราบ)

๙

คําเชิญบูชา
ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, อุททิสสะปพพะชิตา โย โน
ภะคะวา สัตถา, ยัสมิง ภะคะวะติ พรัหมจริยงั จะรามะ, ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง
สะสังฆัง, อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ อะภิปูชะยิตวา, อภิวาทะนัง
กะริมะหา, หันทะทานิ มะยัง ตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิถุตุง, ปุพพะภาคะนะ
มะการัง กะโรมะ เส.ฯ

ปุพพะภาคนมการ
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ
(พรอมกัน)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจา, พระองคนั้น
อะระหะโต
ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
(วา ๓ หน)

พุทธานุสสติ
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ
(พรอมกัน)
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลย๎ าโณ กิตติสทั โท อัพภุคคะโต, อิตปิ  โส
ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิท,ู อะนุตตะโร
ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

พุทธาภิคีติ
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(พรอมกัน)
พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต
สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

๑๐

พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโส (สี) วะ
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ
วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (นายะ)
สัพเพป อันตะรายา เม

พุทโธ เม สามิกิสสะโร
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ

(หมอบกราบลงวา)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ ฯ

ธัมมานุสสติ
(นํา) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เสฯ
(พรอมกัน)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปส สิโก, โอปะนะยิโก
ปจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญูหตี ิ ฯ

ธัมมาภิคีติ
(นํา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(พรอมกัน)
ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย
โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี
วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ทุติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโส (สี) วะ ธัมโม เม สามิกิสสะโร
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม

๑๑

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (นายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
สัพเพป อันตะรายา เม
(หมอบกราบลงวา)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ

สังฆานุสสติ
(นํา) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ
(พรอมกัน)
สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชปุ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสัง
โฆ, ญายะปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจปิ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรสิ ะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสัง
โฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ ฯ

สังฆาภิคีติ
(นํา) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(พรอมกัน)
สัทธัมมะโช สุปะฏิปตติคุณาทิยุตโต
โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง
สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ตะติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโส (สี) วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม

๑๒

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปนนะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (นายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
สัพเพป อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
(หมอบกราบลงวา)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆฯ

นมัสการพระอะระหันต ๘ ทิศ
(นํา) หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภะณามะ เส ฯ
(รับ)
สัมพุทโธ ทิปะมัง เสฏโฐ
นิสินโน เจวะ มัชฌิเม
โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ อาคะเณยเย จะ กัสสะโป
สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
หะระติเย อุปาลี จะ
ปจฉิเมป จะ อานันโท
พายัพเพ จะ คะวัมปะติ
อิสาเณป จะ ราหุโล
โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร
อิเม โข มังคะลา พุทธา
สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา
วันทิจา เต จะ อัมเหหิ
สักกาเรหิ จะ ปูชิตา
เอเตสัง อานุภาเวนะ
สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน ฯ
อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง
นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง
ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง
ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ

๑๓

อะตีตะปจจะเวกขะณะวิธี
(นํา) หันทะ มะยัง อะตีตะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เสฯ
(พรอมกัน)
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎ า ยัง จีวะรัง ปะริภตุ ตัง, ตัง ยาวะเทวะ สีตสั สะ
ปะฏิฆาตายะ, อุณห๎ สั สะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิรงิ สะปะ-สัมผัสสานัง
ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิรโิ กปนะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎ า โย ปณฑะปาโต ปะริภตุ โต, โส เนวะ ท๎วายะ
นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภสู ะนายะ, ยาวะเทวะ อิมสั สะ กายัสสะ ฐิตยิ า
ยาปะนายะ วิหงิ สุปะระติยา พ๎รหั ม๎ ะจะริยานุคคะหายะ, อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง
ปะฏิหงั ขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัช
ชะตา จะ ผาสุวหิ าโร จาติ ฯ
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎ า ยัง เสนาสะนัง ปะริภตุ ตัง, ตัง ยาวะเทวะ
สีตสั สะ ปฏิฆาตายะ, อุณห๎ สั สะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิรงิ สะปะสัม
ผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ อุตปุ ะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสลั ลานารามัตถัง ฯ
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎ า โย คิลานะปจจะยะเภสัชชะ ปะริกขาโร
ปะริภตุ โต, โส ยาวะเทวะ อุปปนนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ,
อัพย๎ าปชฌะปะระมะตายาติ ฯ

อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
(นํา) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เสฯ
(พรอมกัน)
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อุปชฌายา คุณุตตะรา
อาจะริยูปะการา จะ
มาตาปตา จะ ญาตะกา (ปยา มะมัง)
สุริโย จันทิมา ราชา
คุณะวันตา นะราป จะ
พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ
โลกะปาลา จะ เทวะตา
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ
มัชฌัตตา เวริกาป จะ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ
ขิปปง ปาเปถะ โว มะตังฯ
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อิมินา อุททิเสนะ จะ
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ
ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
เย สันตาเน หินา ธัมมา
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

๑๔

อุชุจิตตัง สะติปญญา
มารา ละภันตุ โนกาสัง
พุทธาทิปะวะโร นาโถ
นาโถ ปจเจกะพุทโธ จะ
เตโสตตะมานุภาเวนะ

สัลเลโข วิริยัมหินา
กาตุญจะ วิริเยสุ เม
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
มาโรกาสัง ละภันตุ มาฯ

(จบบทนี้แลว ควรที่จะเจริญจิตภาวนา นั่งสมาธิ ตามสมควรแกเวลา แลวสวดบทตอไป)

คํานมัสการพุทธสถาน

ภันเต

วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ อาราเม พัทธะสีมายัง โพธิรกุ ขัง เจติยงั สัพพะเม โทสัง ขะมะถะ เม

วันทามิ ภะคะวันตัง โลกะนาถัง อะตีตัง เม โทสัง อะนาคะตัง เม โทสัง
ปจจุปปนนัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต, สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ,
อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยังปุญญาภิ
สันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย
อามันตะยามิ โว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว
ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ.
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
(กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

๑๕

หมวดถวายพรพระ
บทสมัสการ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
( ๓ ครั้ง )
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะ สัมปนโน สุคะโต
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก, เอหิปส สิโก,โอปะนะยิโก
ปจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญูหตี ิ
สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชปุ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจปิ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทงั จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรสิ ะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลี กะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ ฯ

ชะยะสิทธิคาถา๑
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๑

สันนิษฐานวา สมเด็จพระวันรัตวัดปาแดง แตงถวาย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๑๖

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
เอตาป พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปญโญ ฯ

๑๗

ชะยะประริตตะถาคา๑
มหาการุณิโก นาโถ
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
มหาการุณิโก นาโถ
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
มหาการุณิโก นาโถ
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

“อัตถายะ” สัพพะปาณินัง
ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
“หิตายะ” สัพพะปาณินัง
ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
“สุขายะ” สัพพะปาณินัง
ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ๒

ชะยันโต โพธิยา มูเล
เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ
อะปะราชิตะปลลังเก
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ

สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปตโต ปะโมทะติ ฯ
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

๑ สันนิษฐานวา แตงขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
๒ มหาการุณีโก ๓ ชั้น

๑๘

หมวดอนุโมทนาวิธี
อะนุโมทะนารัมภะคาถา
(ผูเปนประธานเริ่มตน)

ยะถา วาริวะหา ปูรา
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง
อิจฉิตัง ปตถิตัง ตุมหัง
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา

ปะริปูเรติ สาคะรัง
เปตานัง อุปะกัปปะติ๑
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
จันโท ปณณะระโส ยะถา
มะณิ โชติระโส ยะถา ฯ๒
(รับพรอมกัน)
สัพพีติโย วิวัชชันตุ
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
สัพพีติโย วิวัชชันตุ
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
สัพพีติโย วิวัชชันตุ
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ฯ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง วุฆฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ๓

๑ อฏฐ.ขุเปต. ๓๑/๒๕ (อรรถกถา เลมที่ ๓๑ หนาที่ ๒๕ )
๒ อฏฐ.ธ. อปฺปมาท. ๑๙/๓๗ (อรรถกถา เลมที่ ๑๙ หนาที่ ๓๗ )
๓ ขุ.ธ. ๒๕/๒๙ (พระไตรปฏก เลมที่ ๒๕ หนาที่ ๒๙)

๑๙

มงคลจักรวาฬนอย
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติสะ
หัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ปฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ
เต โรคา สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปททะวา สัพเพ
เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก
สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ
สัพพะทา ฯ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา
โสกา สัตตุ จุปททะวา
อะเนกา อันตะรายาป
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

มงคลจักรวาฬนอย (ยอ)
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา
อะเนกา อันตะรายาป
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ

ระตะนัตตะยะเตชะสา
โสกา สัตตุ จุปททะวา
วินัสสันตุ 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
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

๒๐

เกณิยานุโมทะนาคาถา๑
อัคคิหุตตัง มุขา ยัญญา
ราชา มุขัง มะนุสสานัง
นักขัตตานัง มุขัง จันโท
ปุญญะมากังขะมานานัง
ภะณิสสามะ มะยัง คาถา
เอตา สุณันตุ สักกัจจัง

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

หมายเหตุ แบบนี้ นํา กาละทานะสุตตะคาถา ถานํา วิหาระทานะคาถา เปลี่ยนที่ขีดเสน
ใต เปนวิหาระทานะทีปกา

กาละทานะสุตตะคาถา๒
กาเล ทะทันติ สะปญญา
กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ
วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ
เย ตัตถะ อะนุโมทันติ
นะ เตนะ ทักขิณา โอนา
ตัสมา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต
ปุญญานิ ปะระโลกัสมิง

วะทัญู วิตะมัจฉะรา
อุชุภูเตสุ ตาทิสุ
วิปุลา โหติ ทักขิณา
เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา
เตป ปุญญัสสะ ภาคิโน
ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง
ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ ฯ

ติโรกุฑฑะกัณฑะปจฉิมภาค๓
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 หิตายยัสสะ
ฐานโส อุปะกัปปะติ
โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต
เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา
๑
๒
๓

วินย. มหาวคฺโค (๒) (พระไตรปฏกเลมที่ ๕- หนาที่ ๑๒๔ ขอที่ ๘๗)
องฺ.ปฺจ. ๒๒/๔๕(พระไตรปฏก เลมที่ ๒๒ หนาที่ ๔๕ )
ขุ.ธ.๒๕/๑๐ (พระไตรปฏก เลมที่ ๒๕ หนาที่ ๑๐

๒๑

พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง
ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ ฯ

อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา๑
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
อัคคัปปตโต ปะโมทะตีติ ฯ

โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา๒
อายุโท พะละโท ธีโร
สุขัสสะ ทาตา เมธาวี
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ

วัณณะโท ปะฏิภาณะโท
สุขัง โส อะธิคัจฉะติ
สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท
ยัตถะ ยัตถูปะปชชะตีติ ฯ

อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ยอ)
สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะเวระมะติกกันโต
สัพพีติโย วิวัชชันตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ

๑
๒

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

องฺ.จตุ. ๒๑/๔๕ (พระไตรปฏก เลมท ๒๑ หนาที่ ๔๕)
องฺ.ปฺจ. ๒๒/๔๕(พระไตรปฏก เลมที่ ๒๒ หนาที่ ๔๔)

๒๒

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา๑
ยัส๎มิง ปะเทเส กัปเปติ
สีละวันเตตถะ โภเชต๎วา
ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง
ตา ปูชิตา ปูชะยันติ
ตะโต นัง อะนุกัมปนติ
เทวะตานุกัมปโต โปโส

วาสัง ปณฑิตะชาติโย
สัญญะเต พรัหมะจาริโน
ตาสัง ทักขิณะมาทิเส
มานิตา มานะยันติ นัง
มาตา ปุตตังวะ โอระสัง
สะทา ภัท๎รานิ ปสสะติ ฯ

เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา๒
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
อะโถป สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง
สุภาสิตัง กิญจิป โว ภะเณมุ
ปุญเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปง
ธัมมูปะเทสัง อะนุการะกานัง
ตัสมา หิ ภูตานิ สะเมนตุ สัพเพ
เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
ภูเตสุ พาฬหัง กะตะภัตติกายะ
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
ปจโจปะการัง อะภิกังขะมานา
เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา
ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ
อะทิสสะมานา มะนุเชหิ ญาตา
ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ

๑ ที.มหา. ๑๐/๑๐๕ (พระไตรปฏก เลมที่ ๑๐ หนาที่ ๑๐๕)
๒ สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปาฐ ธมฺมปทคาถา- สุตฺตนิปาตา พระไตรปฏกเลมที่ ๒๕ หนาที่ ๕ ขอที่ ๗

๒๓

อาทิยะสุตตะคาถา
ภุตตา โภคา ภัจจา
อุทธัคคา ทักขิณา ทินนา
อุปฏฐิตา สีละวันโต
ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ
โส เม อัตโถ อะนุปปตโต
เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ
อิเธวะ นัง ปะสังสันติ

วิติณณา อาปะทาสุ เม
อะโถ ปญจะ พะลี กะตา
สัญญะตา พรัหมะจาริโน
ปณฑิโต ฆะระมาวะสัง
กะตัง อะนะนุตาปยัง
อะริยะธัมเม ฐิโต นะโร
เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ ฯ

วิหาระทานะคาถา๑
สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ
สิริงสะเป จะ มะกะเส
ตะโต วาตาตะโป โฆโร
เลนัตถัญจะ สุขัตถัญจะ
วิหาระทานัง สังฆัสสะ
ตัสมา หิ ปณฑิโต โปโส
วิหาเร การะเย รัมเม
เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ
ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ
เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ
ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ

๑

วิ.จุล. ๗/๘๗ (พระไตรปฏก เลมที่ ๗ หนาที่ ๘๗ )

ตะโต วาฬะมิคานิ จะ
สิสิเร จาป วุฏฐิโย
สัญชาโต ปะฏิหัญญะติ
ฌายิตุง จะ วิปสสิตุง
อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง
สัมปสสัง อัตถะมัตตะโน
วาสะเยตถะ พะหุสสุเต
วัตถะเสนสะนานิ จะ
วิปปะสันเนนะ เจตะสา
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ปะรินิพพาตยะนาสะโวติ ฯ

๒๔

หมวดสวดมนตพระปริตร
ชุมนุมเทวดา

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง
ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ๑
ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ๒
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ
คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมาจายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม
ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ
นะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ๓

บทขัดอีกแบบหนึ่ง๔
สะมันตา จักกะวาเฬสุ
อัตราคัจฉันตุ เทวะตา
สัทธัมมัง มุนริ าชัสสะ
สุณนั ตุ สัคคะโมกขะทัง
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ
คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมาจายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม
ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ

๑

ใชแตในราชพิธี และรัฐพิธี
ภุชงคปยาตฉันท
๓
สัทธาฉันท
๔
พระพุทธมลมงคล สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย, ๒๕๔๘ หนา ๑๐
๒

๒๕

นมัสการ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ๑
(๓ จบ)

ไตรสรณคมน
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป ธัมมัง สะระณิง คัจฉามิ
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ๒

นะมะการะสิทธิคาถา (เกา)๓
สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ
ปญจะสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาป
สัมพุทเธ ปญจะปญญาสัญจะ
ทะสะสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาป
สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต
๑

ขุ.ขุ. ๒๕/๑
ขุ.ขุ. ๒๕/๑
๓
ถาไมสวด โย จักขุมา.. จะสวด สัมพุทเธ…แทนก็ได
๒

ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันตวา สัพเพ อุปททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
จะตุวีสะติสะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันตวา สัพเพ อุปททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก

๒๖

วีสะติสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาป

นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง
หันตวา สัพเพ อุปททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

นะมะการะสิทธิคาถา (ใหม)
(ใชแทน สัมพุทเธ)

โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ
พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ
ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง
นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี
สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ
ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมานิ
โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ
สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
สันโต สะยัง สันตินโิ ยชะโก จะ
สวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ
สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ๑
๑

พระราชนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

๒๗

นะโมการะอัฏฐะกะคาถา
นะโม อะระหะโต สัมมา
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ
นะโม มะหาสังฆัสสาป
นะโม โอมาตายารัทธัสสะ
นะโม โอมะกาตีตัสสะ
นะโมการัปปะภาเวนะ
นะโมการานุภาเวนะ
นะโมการรัสสะ เตเชนะ

สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
ตัสสะ วัตถุตตยัสสะป
วิคัจฉันตุ อุปททะวา
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ๑

บทขัดมังคะละสุตตัง
เย สันตา สันตะจิตตา ติสะระณะสะระณา เอตถะ โลกันตะเร วา ภุมมา
ภุมมา จะ เทวา คุณะคะณะคะหะณัพยาวะฏา สัพพะกาลัง เอเต อายันตุ เทวา
วะระกะนะกะมะเย เมรุราเช วะสันโต สันโต สันโต สะเหตุง มุนิวะระวะจะนัง
โสตุมัคคัง สะมัคคัง ฯ
สัพเพสุ จักกะวาเฬสุ
ยักขา เทวา จะ พรัหมุโน
สัพพะสัมปตติสาธะกัง
ยัง อัมเหหิ กะตัง ปุญญัง
สัพเพ ตัง อะนุโมทิตวา
สะมัคคา สาสะเน ระตา
ปะมาทะระหิตา โหนตุ
อารักขาสุ วิเสสะโต
สาสะนัสสะ จะ โลกัสสะ
วุฑฒี ภะวะตุ สัพพะทา
สาสะนัมป จะ โลกัญจะ
เทวา รักขันตุ สัพพะทา
สัทธิง โหนตุ สุขี สัพเพ
ปะริวาเรหิ อัตตะโน
อะนีฆา สุมะนา โหนตุ
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ
ยัญจะ ทวาทะสะ วัสสานิ
จินตะยิงสุ สะเทวะกา
จิรัสสัง จินตะยันตาป
เนวะ ชานิงสุ มังคะลัง
จักกะวาฬะสะหัสเสสุ
ทะสะสุ เยนะ ตัตตะกัง
กาลัง โกลาหะลัง ชาตัง
ยาวะ พรัหมะนิเวสะนา
ยัง โลกะนาโถ เทเสสิ
สัพพะปาปะวินาสะนัง
ยัง สุตวา สัพพะทุกเขหิ
มุจจันตาสังขิยา นะรา
เอวะมาทิคุณูเปตัง
มังคะลันตัมภะณานะ เห ฯ
๑

พระราชนิพนธของสมเด็จพระจอมเกลาฯ

๒๘

มงคลสูตร๑
เอวัมเม สุตงั ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยงั วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเมฯ อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา อะภิกกันตายะ
รัตติยา อะภิกกันตะ-วัณณา เกวะละกัปปง เชตะวะนัง โอภาเสตวา เยนะ ภะคะวา
เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะ-มิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ ฯ
เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ
พะหู เทวา มะนุสสา จะ
มังคะลานิ อะจินตะยุง
อากังขะมานา โสตถานัง
พรูหิ มังคะละมุตตะมัง ฯ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
พาหุสัจจัญจะ สิปปญจะ
วินะโย จะ สุสิกขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
มาตาปตุอุปฏฐานัง
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากลา จะ กัมมันตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ
ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
เอตัมมังตะละมุตตะมัง ฯ
อาระตี วิระตี ปาปา
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
คาระโว จะ นิวาโต จะ
สันตุฏฐี จะ กะตัญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
เอตาทิสานิ กัตวานะ
สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

๑

ขุ.ขุ.๒๕/๓ (พระไตรปฏกเลมที่ ๒๕ หนาที่ ๓)

๒๙

บทขัดระตะนะสุตตัง
ราชะโต วา โจระโต วา มะนุสสะโต วา อะมะนุสสะโต วา อัคคิโต วา
อุทะกะโต วา ปสาจะโต วา ขาณุกะโต วา กัณฏะกะโต วา นักขัตตะโต วา
ชะนะปะทะโรคะโต วา อะสัทธัมมะโต วา อะสันทิฏฐิโต วา อะสัปปุริสะโต วา
จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะกุกกุระอะหิวิจฉิกะมะนิสัปปะทีปะอัจฉะตะรัจฉะสุกะระมะ
หิสะ ยักขะรักขะสาทีหิ นานา ภะยะโต วา นานาโรคะโต วา นานาอุปททะวะโต วา
อารักขัง คัณหันตุ ฯ
ปะณิธานะโต ปฏฐายะ ตะถาคะตัสสะ ทะสะ ปาระมิโย ทะสะอุปะปาระมิโย
ทะสะ ปะระมัตถะปาระมิโย ปญจะ มะหาปะริจจาเค ติสโส จะริยา ปจฉิมัพภะเว คัพ
ภาวัก-กันติง ชาติง อะภินิกขะมะนัง ปะธานะจะริยัง
โพธิปล ลังเก มาระวิชะยัง สัพพัญุตะญาณัปปะฏิเวธัง นะวะ โลกุตตะระธัมเมติ
สัพเพปเม พุทธะคุเณ อาวัชชิตวา เวสาลิยา ตีสุ ปาการันตะเรสุ ติยามะรัตติง
ปะริตตัง กะโรนโต อายัสมา อานันทัตเถโร วิยะ การุญญะจิตตัง อุปฏฐะเปตวา ฯ
จักกะวาเฬสุ เทวะตา
โกฏิสะตะสะหัสเสสุ
ยัสสาณัมปะฏิคคัณหันติ
ยัญจะ เวสาลิยัมปุเร
โรคามะนุสสะทุพภิกขะสัมภูตันติวิธัมภะยัง
ขิปปะมันตะระธาเปสิ
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ระตะนะสูตร๑
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข สัพเพ วะ ภูตา
สุมะนา ภะวันตุ อะโถป สักกัจะ สุณันตุ ภาสิตัง ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ
เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง ตัสมา หิ เน
รักขะถะ อัปปะมัตตา .
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง นะ โน
สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ
โหตุ .
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต นะ เตนะ
ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิทมั ป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตงั เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ .
๑

ขุ.ธ.๕/๔ (พระไตรปฏกเลมที่ ๕ หนาที่ ๔ )

๓๐

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวณ
ั ณะยี สุจงิ สะมาธิมานันตะริกญ
ั ญะมาหุ สะมาธินา เต
นะ สะโม นะ วิชชะติ อิทมั ป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตงั เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ เต ทักขิ
เณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ อิทมั ป สังเฆ ระตะนัง
ปะณีตังเอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ เต ปตติ
ปตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา อิทัมป สังเฆ ระตะนัง
ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปโย ตะถูปะ
มัง สัปปุริสัง วะทามิ โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปสสะติ อิทัมป สังเฆ ระตะนัง
ปะณีตังเอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ คัมภีระปญเญนะ สุเทสิตานิ กิญจาป เต โหนติ
ภุสปั ปะมัตตา นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยนั ติ อิทมั ป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ สักกายะทิฏฐิ
วิจิกิจฉิตัญจะ สีลัพพะตัง วาป ยะทัตถิ กิญจิ จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต ฉะ
จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ
โหตุ .
กิญจาป โส กัมมัง กะโรติ ปาปะตัง กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา อะภัพโพ
โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา อิทมั ป สังเฆ ระตะนัง
ปะณีตงั เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห ตะถูปะมัง
ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณี
ตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.
วะโร วะรัญู วะระโท วะราหะโร อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ อิทัมป
พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ .
ขีณงั ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรตั ตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง เต ขีณะพีชา
อะวิรฬุ หิฉนั ทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป อิทปั มิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตงั เอเตนะ
สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.

๓๑

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง
เทวะมะนุสสะปูชิตัง พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ .
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง
เทวะมะนุสสะปูชิตัง ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ.
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง
เทวะมะนุสสะปูชิตัง สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ.

บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง
ยัสสานุภาวะโต ยักขา
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ
เอวะมาทิคุณูเปตัง

เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
รัตตินทิวะมะตันทิโต
ปาปง กิญจิ นะ ปสสะติ
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

กะระณียะเมตตะสูตร๑
กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ
สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ
สุขิโน วา เขมิโน โหตุ
เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ
ทีฆา วา เย มะหันตา วา
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
ภูตา วา สัมภะเวสี วา
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง
เอวัมป สัพพะภุเตสุ
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง
๑

ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
เยนะ วิญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
มัชฌิยา รัสสะกา อะณุกะถูลา
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

ขุ.ขุ.๒๓–๑๓–๑๔ (พระไตรปฏกเลมที่ ๒๕ หนาที่ ๑๓–๑๔ )

๓๒

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง

อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปตตัง
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทัสสะเนนะ สัมปนโน
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

บทขัดขันธะปะริตตะคาถา
สัพพาสีวิสะชาตีนัง
ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ
สัพพะโสป นิวาเรติ

ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
เสสัญจาป ปะริสสะยัง
สัพพะทา สัพพะปาณินัง
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ขันธะปะริตตะคาถา๑
วิรูปกเขหิ 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 จะตุปปะโก หิงสิ
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโก
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปสสันตุ
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะวันตานิ
สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา
กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง
สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

บทขัดโมระปะริตตัง
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร
เยนะ สังวิหิตารักขัง
จิรัสสัง วายะมันตาป
พรัหมะมันตันติ อักขาตัง
๑

องฺ.จตุกฺก. ๒๑–๙๕ (พระไตรปฏกเลมที่ ๒๑ หนาที่ ๙๕)

นิพพัตตัง โมระโยนิยัง
มะหาสัตตัง วะเนจะรา
เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

๓๓

โมระปะริตตัง๑
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
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 ฯ

๑

ขุ.ชา.๒๗/๕๓–๕๔ (พระไตรปกฏเลมที่ ๒๗ หนาที่ ๕๓–๕๔ )

๓๔

บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร
ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ
เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ
กัปปฏฐายิ๑ มะหาเตชัง

นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง
มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ
โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
ปะริตตันตัมภะณานะ เห ฯ

วัฏฏะกะปะริตตัง๒
อิตถิ โลเก สีละคุโณ
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ
อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง
สัจจะพะละมะวัสสายะ
สันติ ปกขา อะปตตะนา
มาตา ปตา จะ นิกขันตา
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
สะริตวา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปาทา อะวัญจะนา
ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
มะหาปชชะลิโต สิขี
อุทะกัง ปตวา ยะถา สิขี
เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ

บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง
ยัสสานุสสะระเณนาป
ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ
สัพพูปททะวะชาลัมหา
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง

๑
๒

ขุ.จริยา ๓๓/ ๕๘๘ (พระไตรปฏก เลมที่ ๓๓ หนาที่ ๕๘๘)
ขุ.อ.๓๓/๕๘๘ (พระไตรปฏก เลมที่ ๓๓ หนาที่ ๕๘๘)

อันตะลิกเขป ปาณิโน
ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
ยักขะโจราทิสัมภะวา
ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

๓๕

ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง๑
เอวัมเม สุตงั ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยงั วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกสั สะ อาราเม ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ
เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง ฯ ภะคะวา เอตะทะโวจะ
ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปพ ยุฬโห อะโหสิ ฯ อะถะโข ภิกขะเว สักโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส อามันเตสิ สะเจ มาริสา เทวานัง สังคามะคะ
ตานัง อุปปชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ ตัสมิง สะมะเย
ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา
ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ เม ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ
อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ ปะชาปะติสสะ
หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา
โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ
อะถะ วะรุณสั สะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ วะรุณสั สะ หิ โว เทวะรา
ชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา
โส ปะหิยยัส-สะติ โน เจ วะรุณสั สะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ
อะถะ อีสานัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ อีสานัสสะ หิ โว
เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหัง
โส วา โส ปะหิย-ยิสสะตีติ ฯ
ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วา เทวานะมินทัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง
ปะชา-ปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง วะรุณสั สะ วา เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง อีสานัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิส
สะติ ภะยัง วา ฉันภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยเยถาป โนป ปะหิยเยถะ ตัง
กิสสะ เหตุ สักโก หิ ภิกขะเว เทวานะมินโท อะวีตะราโค อะวีตะโทโส อะวีตะโมโห ภิรุ
ฉัมภี อุตราสี ปะลายีติ ฯ
อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทามิ สะเจ ตุมหากัง ภิกขะเว อะรัญญะคะตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา สุญญาคาระคะตานัง วา อุปปชเชยยะ ภะยัง วา
ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ ตัสมิง สะมะเย อะนุสสะเรยยาถะ
๑

สัง.ส.๑๕/๓๒๐ (พระไตรปฏก เลมี่ ๑๕ หนาที่ ๓๒๐)

๓๖

อิตปิ  โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะมัง
หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา โส
ปะหิยยิสสะติ โน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปส สิโก โอปะนะยิโก
ปจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญูหตี ิ ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง
วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ
อะถะ สังฆัง อะนุสสะเรยยาถะ
สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชปุ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจปิ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทงั จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรสิ ะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ
สังฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา
โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ ตัง กิสสะ เหตุ ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง สัมมา
สัมพุทโธ วีตะราโค วีตะโทโส วีตะโมโห อะภิรุ อัจฉัมภี อะนุตราสี อะปะลายีติ ฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา อิทงั วัตวานะ 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
นิยยานิกงั สุเทสิตงั
โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ
นิยยานิกงั สุเทสิตงั
อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ
ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง
เอวัมพุทธัง สะรันตานัง
ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว
ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา
โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ ฯ

บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง
อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ
อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ
ปะริสานัญจะตัสสันนะยันเทเสสิ มะหาวีโร

สาสะเน สาธุสัมมะเต
สะทา กิพพิสะการิภิ
มะหิงสายะ จะ คุตติยา
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

๓๗

อาฏานาฏิยะปะริตตัง๑
วิปสสิสสะ นะมัตถุ
สิขิสสะป นะมัตถุ
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ
กัสสะปสสะ นะมัตถุ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ
เย จาป นิพพุตา โลเก
เต ชะนา อะปสุณา
หิตัง เทวะมะนสสานัง
วิชชาจะระณะสัมปนนัง
วิชชาจะระณะสัมปนนัง
นะโม เม สัพพะพุทธานัง
ตัณหังกะโร มะหาวีโร
สะระณังกะโร โลกะหิโต
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข
สุมะโน สุมะโน ธีโร
โสภิโต คุณะสัมปนโน
ปะทุโม โลกะปชโชโต
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร
สุชาโต สัพพะโลกัคโค
อัตถะทัสสี การุณิโก
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ
สิขี สัพพะหิโต สัตถา
กะกุสันโธ สัตถะวาโห
กัสสะโป สิริสัมปนโน

๑

ที.ปา. ๑๑/๒๐๙ (พระไตรปฏก เลมที่ ๑๑ หนาที่ ๒๐๙)

จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สัพพะภูตานุกัมปโน
นหาตะกัสสะ ตะปสสิโน
มาระเสนัปปะมัททิโน
พราหมุณัสสะ วุสีมะโต
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ยะถาภูตัง วิปสสิสุง
มะหันตา วีตะสาระทา
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
มะหันตัง วีตะสาระทัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติฯ
อุปปนนานัง มะเหสินัง
เมธังกะโร มะหายะโส
ทีปงกะโร ชุตินธะโร
มังคะโล ปุริสาสะโภ
เรวะโต ระติวัฑฒะโน
อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
นาระโท วะระสาระถี
สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล
ปยะทัสสี นะราสะโภ
ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
วิปสสี จะ อะนูปะโม
เวสสะภู สุขะทายะโก
โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
โคตะโม สักยะปุงคะโว ฯ

๓๘

เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา
สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา
สัพเพ ทะสะพะลูเปตา
สัพเพ เต ปะฏิชานันติ
สีหะนาทัง นะทันเต เต
พรัหมะจักกัง ปะวัตเตนติ
อุเปตา พุทธะธัมเมหิ
ทวัตติงสะลักขะณูเปตาพยามัปปะภายะ สุปปะภา
พุทธา สัพพัญุโน เอเต
มะหัปปะภา มะหะเตชา
มะหาการุณิกา ธีรา
ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ
คะตี พันธู มะหัสสาสา
สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ
เตสาหัง สิระสา ปาเท
วะจะสา มะนะสา เจวะ
สะยะเน อาสะเน ฐาเน
สะทา สุเขนะ รักขันตุ
เตหิ ตวัง รักขิโต สันโต
สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะเวระมะติกกันโต

อะเนกสะตะโกฏะโย
สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา
เวสารัชเชหุปาคะตา
อาสะภัณฐานะมุตตะมัง
ปะริสาสุ วิสาระทา
โลเก อัปปะฏิวัตติยัง
อัฏฐาระสะหิ นายะกา
สีตยานุพยัญชนะนาธะรา
สัพเพ เต มุนิกุญชะรา
สัพเพ ขีณาสะวา ชินา
มะหาปญญา มะหัพพะลา
สัพเพสานัง สุขาวะหา
ตาณา เลณา จะ ปาณินัง
สะระณา จะ หิเตสิโน
สัพเพ เอเต ปะรายะนา
วันทามิ ปุริสุตตะเม
วันทาเมเต ตะถาคะเต
คะมะเน จาป สัพพะทา
พุทธา สันติกะรา ตุวัง
มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ
สัพพะสันตาปะวัชชิโต
นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ

เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ
เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ
ปุรัตถิมัสมิง ทิสาภาเค
เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ
ทักขิณัสมิง ทิสาภาเค
เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ
ปจฉิมัสมิง ทิสาภาเค
เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ
อุตตะรัสมิง ทิสาภาเค
เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ

ขันติเมตตาพะเลนะ จะ
อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ ฯ
สันติ ภูตา มะหิทธิกา
อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ
สันติ เทวา มะหิทธิกา
อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ
สันติ นาคา มะหิทธิกา
อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ
สันติ ยักขา มะหิทธิกา
อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

๓๙

ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ
ปจฉิเมนะ วิรูปกโข
จัตตาโร เต มะหาราชา
เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา
เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ

ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
โลกะปาละ ยะสัสสิโน
อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ
เทวา นาคา มะหิทธิกา
อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ
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 ฯ

สักกัตวา พุทธะระตะนัง
หิตัง เทวะมะนุสสานัง
นัสสันตุปททะวา สัพเพ
สักกัตวา ธัมมะระตะนัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง
นัสสันตุปททะวา สัพเพ
สักกัตวา สังฆะระตะตัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง
นัสสันตุปททะวา สัพเพ

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

๔๐

บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง
ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ
อุทะกัมป วินาเสติ
โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง
เถรัสสังคุลิมาลัสสะ
กัปปฏฐายิ มะหาเตชัง

นิสินนัฏฐานะโธวะนัง
สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง
ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ
โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

อังคุลิมาละปะริตตัง๑
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา
โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา
โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา
โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง
สังสาเร สังสะรันตานัง
สัตตะ ธัมเม จะ โพชฌังเค
พุชฌิตวา เยปเม สัตตา
อะชาติง อะชะราพยาธิง
เอวะมาทิคุณเปตัง
โอสะถัญจะ อิมัง มันตัง

สัพพะทุกขะวินาสะเน
มาระเสนัปปะมัททิโน
ติภะวามุตตะกุตตะมา
อะมะตัง นิพภะยัง คะตา
อะเนกะคุณะสังคะหัง
โพชฌังคันตัมภะณามะ เห ฯ

โพชฌังคะปะริตตัง

๒

โพชฌังโค สะติสังขาโต
วิริยัมปติปสสัทธิสะมาธุเปกขะโพชฌังคา
มุนินา สัมมะทักขาตา
๑
๒

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สัตเตเต สัพพะทัสสินา
ภาวิตา พะหุลีกะตา

สุต.ม.มัฌมนิกาปสานกํ (พระไตรปฏกเลมที่ ๑๓ หนา ๔๗๗)
สํ.มหา.๑๙/๑๑๗–๑๘๘ (พระไตรปฏก เลมที่ ๑๙ หนาที่ ๑๑๗–๑๘๘)

๔๑

สังวัตตันติ อะภิญญายะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกัสมิง สะมะเย นาโถ
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา
เต จะ ตัง อะภินันทิตา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกะทา ธัมมะราชาป
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
สัมโมทิตวา จะ อาพาธา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

นิพพานายะ จะ โพธิยา
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปง
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
เคลัญเญนาภิปฬิโต
ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
ติณณันนัมป มะเหสินัง
ปตตานุปปตติธัมมะตัง
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

บทขัดอะภะยะปะริตตัง
ปุญญะลาภัง มะหาเตชัง
สัพพะสัตตะหิตัง ชาตัง ตัง
อัตตัปปะระหิตัง ชาตัง

วัณณะกิตติมะหายะสัง
สุณันตุ อะเสสะโต
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

อะภะยะปะริตตัง
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

๔๒

ทวะตาอุยโยชะนะคาถา
ทุกขัปปตตา จะ นิททุกขา
โสกัปปตตา จะ นิสโสกา
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ
สัพเพ เทวานุโมทันตุ
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ
ภาวะนาภิระตา โหนตุ
สัพเพ พุทธา พะลัปปตตา
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ

ภะยัปปตตา จะ นิพภะยา
โหนตุ สัพเพป ปาณิโน
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ
ปจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ

บทขัดชะยะปะริตตัง
ชะยัง เทวะมะนุสสานัง
มาระเสนา อะภิกกันตา
ขันติเมตตาอะธิฏฐานา
ภะวาภะเว สังสะรันโต
ปะริยาปนนาทิโสตถานัง
พุทธะกิจจัง วิโสเธตวา

ชะโย โหตุ ปะราชิโต
สะมันตา ทวาทะสะโยชะนา
วิทธังเสตวานะ จักขุมา
ทิพพะจักขัง วิโสธะยิ
หิตายะ จะ สุขายะ จะ
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ชะยะปะริตตัง

๑

มะหาการุณิโก นาโถ
ปุเรตวา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ชะยันโต โพธิยา มูเล
เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ
อะปะราชิตะปลลังเก
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุกขะโณ สุมุหุตโต จะ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
๑

หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
สักยานัง นันทิวัฑฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปตโต ปะโมทะติ ฯ
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

องฺ. ติกฺก.๒๐/๓๗๓ (พระไตรปฏกเลมที่ ๒๐ หนาที่ ๓๗๓)

๔๓

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ
โส อัตถะลัทโธ สุขิโต วิรุฬโห พุทธะสาสะเน
อะโรโค สุขิโต โหหิ
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ
สา อัตถะลัทธา สุขิตา
วิรุฬหา พุทธะสาสะเน
อะโรคา สุขิตา โหหิ
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ
วิรุฬหา พุทธะสาสะเน
เต อัตถะลัทธา สุขิตา
อะโรคา สุขิตา โหถะ
สิหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ

ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา๑
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
มะหาสังฆัง ปะโพเธสิ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ จาติ
อัญญะมัญญาวิโยคา วะ
พุทโธ ธัมมัสสะ โพเธตา
สังโฆ จะ สาวะโก พุทธัสสะ
วิสุทธัง อุตตะมัง เสฏฐัง
สังวัตตะติ ปะสันนานัง
สัมมา ปะฏิปชชันตานัง
วิสุทธิ สัพพักเลเสหิ
นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ
อุปททะวันตะรายา จะ
มา ภะทาจิ สัมผุสิงสุ
อาโรคิยะสุขัญเจวะ
ตัพพัตถูนัญจะ สัมปตโย
ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ
เต จะ รัฏฐัญจะ รักขันตุ
สยามานัง รัฏฐะปาลีหิ
สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ
๑

พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

อุตตะมัง ธัมมะมัชฌะคา
อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
นานาโหนตัมป วัตถุโต
เอกีภูตัมปะนัตถะโต
ธัมโม สังเฆนะ ธาริโต
อิจเจกาพัทธะเมวิทัง
โลกัสมิง ระตะนัตตะยัง
อัตตะโน สุทธิกามินัง
ปะระมายะ วิสุทธิยา ฯ
โหติ ทุกเขหิ นิพพุติ
นิพพานัง ปะระมัง สุขัง
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา ฯ
ระตะนัตตะยะเตชะสา
อุปะสัคคา จะ สัพพะโส
รัฏฐัง สยามานะเมวิทัง
ตะโต ทีฆายุตาป จะ
สุขัง สัพพัตถะ โสตถิ จะ
สยามานัง รัฏฐะปาลินัง
สยามะรัฏฐิกะเทวะตา
ธัมมามิเสหิ ปูชิตา
สิทธะมัตถุ อิทัง ผะลัง

๔๔

เอตัสมิง ระตะนัตตะยัสมิง
ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง
ตัสสะ ตัสสานุภาเวนะ
เย เย อารักขะกา เทวา
อิมินา ธัมมะทาเนนะ
สะทา ภัทรานิ ปสสันตุ
อัปปะมัตตา จะ อัมเหสุ
ยัญจะ โน ภาสะมาเนหิ
ตันโน เทวานุโมทันตุ
เย วา ชะลาพุชัณฑะชา
อะเวรา โหนตุ สัพเพ เต
ปสสันตุ อะนะวัชชานิ
จิรัง ติฏฐะตุ โลกัสมิง
ทัสเสนตัง โสตะวันตูนัง
ยาวะ พุทโธติ นามัมป
สัมมาเทสิตะธัมมัสสะ
ปะสันนา โหนตุ สัพเพป
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง
มาตา ปตา จะ อัตระชัง
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน

สัมปะสาทะนะเจตะโส ฯ
มังคะลัตถายะ ภาสิตัง
โหตุ ราชะกุเล สุขัง
ตัตถะ ตัตถาธิวาสิโน
สัพเพ อัมเหหิ ปูชิตา
สุขิตา โหนตุ นิพภะยา
สัพเพ รักขันตุ โน สะทา
กุสะลัง ปะสุตัง พะหุง
จิรัง ติฏฐันตุ สาตะตัง
สังเสทะโชะปาติกา
อะนีฆา นิรุปททะวา
มา จะ สาวัชชะมาคะมา
สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง
มัคคัง สัตตะวิสุทธิยา
โลกะเชฏฐัสสะ สัตถุโน
ปะวัตตะติ มะเหสิโน
ปาณิโน พุทธะสาสะเน
กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ

ระตะนัตตะยัปปะภาวะสิทธิคาถา๑
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
เวเนยยานัง ปะโพเธตา
สวากขาโต อุตตะโม ธัมโม
นิยยานิโก จะ ทุกขัสมา
สุปะฏิปนโน มะหาสังโฆ
สีละทิฏฐีหิ สังสุทโธ
อิจเจตัง ระตะนัง เสฏฐัง
ปะนิกขะกานะ ธีรานัง
ยัสสะ โลกัง ปะภาเสติ
๑

พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

โลกานัง อะนุกัมปะโก
สันติมัคคานุสาสะโก ฯ
โลกานัง ตะมะทาละโก
ธัมมะจารีนุปาละโก ฯ
โลกานัง ปุญญะมากะโร
สันติมัคคะนิโยชะโก ฯ
โลเก สะระณะมุตตะมัง
ญาณะสัญจาระณักขะมัง ฯ
อาตะโปวะ ตะโมนุโท

๔๕

ทัยยะเทโส อิมคัมมะ
สันติสุเข ปะติฏฐาติ
อัคคะเมตัง ติระตะนัง
ธะชัง กัตวา ปะเทสัสสะ
นีติปญญัตติการายะ
ธัมมะนุญญัง วะ รัฏฐัสสะ
เอวัง สาสะนะกิจเจสุ
ปะสิชณะนันติทัง พุทธะเอวัง ปะสาสะนุปาเยนะ
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ
ทัยยะชาติ วิโรเจตุ
อิทธิง ปปโปตุ เวปุลสัง
จิรัง ติฏฐะตุ โลกัสมิง
ทัสเสนตัง ภัพพะสัตตานัง
จิรัญชีวะตุ ทีฆายุ
วัณณะวา พะละสัมปนโน
รัฏฐัสสะ ธัมมะนุญญัญจะ
ระตะนัตตะยัปปะภาเวนะ
ทัยยานัง รัฏฐะปาลีนัง
ชะยะมัตถุ จะ ทัยยานัง
ปะวัฑฒะตัง จะ ภิยโยโส

เขมะมัคคัปปะโชตะนัง
อิสสะโร สาตะตัง ฐิโต ฯ
คะรุง กุตวานะ รักขิตัง
ทัยยะเทสนะ อุทธะตัง ฯ
สะทิฏฐิยา ปะกุพพะเน
รัฏฐานัง สิทธิทายะกัง ฯ
สังฆัง กัตวานะธิสสะรัง
สาสะนัสสะ ปะสาสะนัง
ถิรัง ติฏฐะติ สาสะนัง ฯ
ระตะนัตตะยะเตชะสา
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
วิรุฬหิง จุตตะริง สะทา ณ
สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง
อัญชะสัง วะ วิสุทธิยา ฯ
ทัยยานัง ธัมมะขัตติโย
นิรามะโย จะ นิพภะโย ฯ
จิรัง ติฏฐะตุ โสตถินา ฯ
วุฑฒิยาสา สะมิชฌะตุ
สัพพะสิทธิ สะทา ถิรัง ฯ
วุฑฒิ สันติ นิรันตะรัง
ธะนุฏฐาเนนะ สัมปะทาติ ฯ

สุขาภิยาจะนะคาถา๑
ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง
ตัสสะ ตัสสานุภาเวนะ
เย เย อารักขะกา เทวา
อิมินา ธัมมะทาเนนะ
สะทา ภัทรานิ ปสสันตุ
อัปปะมัตตา จะ อัมเหสุ
ยัญจะ โน ภาสะมาเนหิ
ตันโน เทวานุโมทันตุ
เย วา ชะลาพุชัณฑะชา
๑

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(ฉิม)เปนผูรจนา

มังคะลัตถายะ ภาสิตัง
โหตุ ราชะกุเล สุขัง
ตัตถะ ตัตถาธิวาสิโน
สัพเพ อัมเหหิ ปูชิตา
สุขิตา โหนตุ นิพภะยา
สัพเพ รักขันตุ โน สะทา
กุสะลัง ปะสุตัง พะหุง
จิรัง ติฏฐันตุ สาตะตัง
สังเสทะโชะปาติกา

๔๖

อะเวรา โหนตุ สัพเพ เต
ปสสันตุ อะนะวัชชานิ
จิรัง ติฏฐะตุ โลกัสมิง
ทัสเสนตัง โสตะวันตูนัง
ยาวะ พุทโธติ นามัมป
สัมมาเทสิตะธัมมัสสะ
ปะสันนา โหนตุ สัพเพป
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง
มาตา ปตา จะ อัตระชัง
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน

อะนีฆา นิรุปททะวา
มา จะ สาวัชชะมาคะมา
สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง
มัคคัง สัตตะวิสุทธิยา
โลกะเชฏฐัสสะ สัตถุโน
ปะวัตตะติ มะเหสิโน
ปาณิโน พุทธะสาสะเน
กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ

มงคลจักรวาฬใหญ
สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะ
หาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยานุพยัญชะนานุภาเวนะ อัฏุตตะระสะตะมังคะลา
นุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ
ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ สีละสะมาธิ
ปญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ
อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขัน
ธานุภาเวนะ นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะสะมา
ปตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละ
ญาณานุภาเวนะ สัพพัญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทติ าอุเปกขานุภาเวนะ
สัพพะปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปท ทะ
วะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินสั สันตุ สัพพะอันตะรายาป วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา
ตุยหัง สะมิชฌินตุ ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา
ฯ อากาสะปพพะตะวะนะภูมิคงั คา มะหาสะมุททา อารักขะกาเทวะตา สะทา ตุมเห
อะนุรักขันตุ ฯ

๔๗

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ

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

ปะริตตานุภาวะคาถา
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ

ปาปคคะหะนิวาระณา
หันตวา เตสัง อุปททะเว
ปาปคคะหะนิวาระณา
หันตวา เตสัง อุปททะเว
ปาปคคะหะนิวาระณา
หันตวา เตสัง อุปททะเว ฯ

๔๘

หมวดบทสวดมนตพิเศษ
นมัสการ ๒๘ พระพุทธเจา๑
(หันทะ มะยัง อัฏฐวีสะติพุทธาภิคิติง กะโรมะ เสฯ)
นะโม เม สัพพะพุทธานัง
อุปปนนานัง มะเหสินัง
ตัณหังกะโร มะหาวีโร
เมธังกะโร มะหายะโส
สะระณังกะโร โลกะหิโต
ทีปงกะโร ชุตินธะโร
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข
มังคะโล ปุริสาสะโภ
สุมะโน สุมะโน ธีโร
เรวะโต ระติวัฑฒะโน
โสภิโต คุณะสัมปนโน
อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
ปะทุโม โลกะปชโชโต
นาระโท วะระสาระถี
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร
สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล
สุชาโต สัพพะโลกัคโค
ปยะทัสสี นะราสะโภ
อัตถะทัสสี การุณิโก
ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก
ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ
วิปสสี จะ อะนูปะโม
สิขี สัพพะหิโต สัตถา
เวสสะภู สุขะทายะโก
กะกุสันโธ สัตถะวาโห
โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
กัสสะโป สิริสัมปนโน
โคตะโม สักยะปุงคะโว ฯ

ทะสะปาระมีคาถา
(หันทะ มะยัง ทะสะปาระมีคาถาโย ภะณามะ เส ฯ)
๑. ทานะปาระมี สัมปนโน, ทานะอุปะปาระมี สัมปนโน ทานะปะระมัตถะปาระมี
สัมปนโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวา
๒. สีละปาระมี สัมปนโน, สีละอุปะปาระมี สัมปนโน สีละปะระมัตถะปาระมี
สัมปนโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวา
๓. เนกขัมมะปาระมี สัมปนโน, เนกขัมมะอุปะปาระมี สัมปนโน เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมี สัมปนโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน
อิติป โส ภะคะวา
๑

คัดจาก อาฏานาฏิยสูตร พระไตรปฏก เลมที่ ๑๑ หนาที่ ๒๐๙

๔๙

๔. ปญญาปาระมี สัมปนโน, ปญญาอุปะปาระมี สัมปนโน ปญญาปะระมัตถะปาระมี สัมปนโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติป โส
ภะคะวา
๕. วิรยิ ะปาระมี สัมปนโน, วิรยิ ะอุปะปาระมี สัมปนโน วิรยิ ะปะระมัตถะปาระมี
สัมปนโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวา
๖. ขันตีปาระมี สัมปนโน, ขันตีอุปะปาระมี สัมปนโน ขันตีปะระมัตถะปาระมี
สัมปนโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวา
๗. สัจจะปาระมี สัมปนโน, สัจจะอุปะปาระมี สัมปนโน สัจจะปะระมัตถะปาระมี
สัมปนโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวา
๘. อธิษฐานะปาระมี สัมปนโน, อธิษฐานะอุปะปาระมี สัมปนโนอธิษฐานะปะระมัตถะปาระมี สัมปนโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน
อิติป โส ภะคะวา
๙. เมตตาปาระมี สัมปนโน, เมตตาอุปะปาระมี สัมปนโน เมตตาปะระมัตถะปาระมี สัมปนโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติป โส
ภะคะวา
๑๐. อุเปกขาปาระมี สัมปนโน, อุเปกขาอุปะปาระมี สัมปนโน อุเปกขาปะระมัตถะปาระมี สัมปนโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติป โส
ภะคะวา
ทะสะปาระมี สัมปนโน, ทะสะอุปะปาระมี สัมปนโน ทะสะปะระมัตถะปาระมี
สัมปนโน เมตตา ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปนโน อิติป โส ภะคะวา
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง ฯ

๕๐

ชินปญชรคาถา๑
(หันทะ มะยัง ชินะปญชะระคาถาโย ภะณามะ เส ฯ)
๑ ชะยาสะนากะตา พุทธา
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง
๒ ตัณหังกะราทะโย พุทธา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง
๓ สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง
๔ หะทะเย เม อะนุรุทโธ
โกณฑัญโญ ปฏฐิภาคัส๎มิง
๕ ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
กัสสะโป จะ มะหานาโม
๖ เกสะโต ปฏฐิภาคัส๎มิง
นิสินโน สิริสัมปนโน
๗ กุมาระกัสสะโป เถโร
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง
๘ ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ
เถรา ปญจะ อิเม ชาตา
๙ เสสาสีติ มะหาเถรา
เอเตสีติ มะหาเถรา
ชะลันตา สีละเตเชนะ
๑๐ ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ธะชัคคัง ปจฉะโต อาสิ
๑๑ ขันธะโมระปะริตตัญจะ
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
๑๒ ชินา นานาวะระสังยุตตา
วาตะปตตาทิสัญชาตา
๑๓ อะเสสา วินะยัง ยันตุ
วะสะโต เม สะกิจเจนะ
๑๔ ชินะปญชะระมัชฌัมหิ
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ
๑

เชต๎วา มารัง สะวาหะนัง
เย ปวิงสุ นะราสะภา
อัฏฐะวีสะติ นายะกา
มัตถะเก เต มุนิสสะรา
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
อุเร สัพพะคุณากะโร
สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โมคคัลลาโน จะ วามะเก
อาสุง อานันทะราหุโล
อุภาสุง วามะโสตะเก
สุริโย วะ ปะภังกะโร
โสภิโต มุนิปุงคะโว
มะเหสี จิตตะวาทะโก
ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
อุปาลี นันทะสีวะลี
นะลาเต ติละกา มะมะ
วิชิตา ชินะสาวะกา
ชิตะวันโต ชิโนระสา
อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
วาเม อังคุลิมาละกัง
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
เสสา ปาการะสัณฐิตา
สัตตัปปาการะลังกะตา
พาหิรัชฌัตตุปททะวา
อะนันตะชินะเตชะสา
สะทา สัมพุทธะปญชะเร
วิหะรันตัง มะหีตะเล
เต มะหาปุริสาสะภา

เดิมชื่อ รตนปญชรคาถา แตงขึ้นที่ลังกา และเปลี่ยนมาเปน ชินปญชรคาถา สมเด็จพระพุฒจารย (โต พฺรหฺรํสี)

๕๑

๑๕ อิจเจวะมันโต
ชินานุภาเวนะ
ธัมมานุภาเวนะ
สังฆานุภาเวนะ
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต

สุคุตโต สุรักโข
ชิตุปททะโว
ชิตาริสังโค
ชิตันตะราโย
จะรามิ ชินะปญชะเรติ ฯ

พระธาระณะปะริตตัง๑
๑.

(ตั้งนโม ๓ จบ)
พุทธานัง ชีวิตัสสะ นะ สักกา เกนะจิ อันตะราโย กาตุง ตะถา เม โหตุ
อะตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต
อัปปะฏิหะตะญาณัง
อะนาคะตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต
อัปปะฏิหะตะญาณัง
ปจจุบันนัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต
อัปปะฏิหะตะญาณัง

๒.

อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ
สัพพัง กายะกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง
สัพพัง วจีกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง
สัพพัง มโณกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง

พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ญาณานุปะริวัตตัง
ญาณานุปะริวัตตัง
ญาณานุปะริวัตตัง

๓.

อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ
พุทธัสสะ ภะคะวะโต
นัตถิ ธัมมะเทสะนายะ หามิ
นัตถิ วิปสสะนายะ หานิ

นะอุมมัตตะกัง
นัตถิ ฉันทัสสะ หานิ
นัตถิ วิริยัสสะ หานิ
นัตถิ สะมาธิสสะ หานิ
นัตถิ วิมุตติยา หานิ

๔.

อิเมหิ ทะวาทะสะหิ ธัมเมหิ
นัตถิ ทะวา นัตถิ ระวา
นัตถิ พะยาวะฏะมะโน

๕.

อิเมหิ อัฏฐาระสะหิ ธัมเมหิ
สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง
สัมมาสัมพุทธานัง
นัตถิ ตะถาคะตัสสะ กายะทุจจะริตตัง นัตถิ ตะถาคะตัสสะ วจีทุจจะริตตัง
นัตถิ ตะถาคะตัสสะ มโนทุจจะริตตัง นัตถิ อะตีตงั เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปะฏิหะตะญาณัง
นัตถิ อะนาคะตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต

๑

คัดจากบทสวดมนต วัดสุทธาวาส หนา ๒๗๒

สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต
นัตถิ อัปผุฏฏัง นัตถิ เวคายิตัตตัง
นัตถิ อัปปะฏิสังขารุเปกขา

๕๒

ปะฏิหะตะญาณัง
ปะฏิหะตะญาณัง

นัตถิ ปจจุบันนัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต
นัตถิ สัพพัง กายะกัมมัง ญาณานุปุพพังคะมัง
ญาณัง นานุปะริวัตตัง
นัตถิ สัพพัง วจีกัมมัง ญาณานุปุพพังคะมัง ญาณัง นานุปะริวัตตัง
นัตถิ สัพพัง มโนกัมมัง ญาณานุปุพพังคะมัง ญาณัง นานุปะริวัตตัง
สัพพะสัตตานัง ตาณัง เลณัง
อิมัง ธาระณัง อะมิตัง อะสะมัง
สังสาระภะยะภีตานัง
อังคัง มะหา เตชัง
๖.

อิมัง อานันทะ ธาระณะปะริตตัง ธาเรหิ วาเรหิ ปะริปุจฉาหิ ตัสสะ กาเย
วิสัง นะกะเมยยะ อุทะเกนะ ลัคเคยยะ อัคคีนะ ทะเหยยะ นานาภะยะวิโก
นะเอกาหาระโก นะทะวิหาระโก
นะติหาระโก นะจะตุหาระโก
นะอุมมัตตะกัง
มะมุฬะหะกัง มะนุสเสหิ อะมะนุสเสหิ นะ หิงสะกา

๗.

ตัง ธาระณัง ปะริตตัง ยะถา กะตะเม ชาโล มะหาชาโล ชาลิเต
มะหาชาลิเต ปุคเค มะหาปุคเค สัมปตเต มะหาสัมปตเต ภูตงั คะมะหิ ตะมังคะลัง

๘.

อิเม โข ปะนานันทะ ธาระณะปะริตตัง
สัตตะสะเตหิ สัมมาสัมพุทโธ
โกฏีหิ ภาสิตัง วัตเต อะวัตเต
คัณธะเว อะคัณธะเว โนเม อะโนเม
เสเว อะเสเว กาเย อะกาเย
ธาระเณ อะธาระเณ
อิลลิ มิลลิ ติลลิ อะติลลิ โยรุกเข มะหาโยรุกเข ภูตังคะมะหิ ตะมังคะลัง

๙.

อิเม โข ปะนานันทะ ธาระณะปะริตตัง นะวะ นะวุฒิยา
สัมมาสัมพุทธะโกฏีหิ ภาสิตัง
ทิฏฐิลา ฑัณทิลา มันติลา
โรคิลา ขะระลา ทุพพิลา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
(ธาระณะปะริตตัง นิฏฐิตัง จบพระธารณปริตร)

๕๓

ปราภวสุตตปาฐะ๑
(หันทะ มะยัง ปะราภะวะสุตตะปาฐัง ภะณามะ เส)

สุวิชาโน ภะวังโหติ
ธัมมะกาโม ภะวังโหติ
อะสันตัสสะ ปยา โหนติ
อะสะตัง ธัมมัง โรเจติ
นิททาสีลิ สะภาสีลี
อะละโส โกธะปญญาโน
โย มาตะรัง ปตะรัง วา
ปะหุสันโต นะ ภะระติ
โย พราหมะณัง สะมะณัง วา
มุสาวาเทนะ วัญเจติ
ปะหุตะวิตโต ปุริโส
เอโก ภุญชะติ สาธูนิ
ชาติถัทโธ ธะนะถัทโธ
สัญญาติมะติมัญเญติ
อิตถีธุตโต สุราธุตโต
ลัทธัง ลัทธัง วินาเสติ
เสหิ ทาเรหิ อะสันตุฏโฐ
ทุสสะติ ปะระทาเรสุ
อะตีตะโยพพะโน โปโส
ตัสสา อิสสา นะ สุปปะติ
อิตถึง โสณฑิง วิกิริณิง
อิสสะริยัส๎มิง ฐะเปติ
อัปปะโภโค มะหาตัณ๎โห
โส จะ รัชชัง ปตถะยะติ
เอเต ปะราภะเว โลเก
อะริโย ทัสสะนะสัมปนโน
๑

คัดจากหนังสือสวดมนต วัดสุทธาวาส หนา ๒๐๓

ทุวิชาโน ปะราภะโว
ธัมมะเทสสี ปะราภะโว
นะสันเต กุรุเต ปยัง,
ตัง ปะราภะวะโต มุขัง,
อนุฏฐาตา จะ โย นะโร.
ตัง ปะราภะวะโต มุขัง.
ชิณณะกัง คะตะโยพพะนัง,
ตัง ปะราภะวะโต มุขัง
อัญญัง วาป วิณิพพะกัง,
ตัง ปะราภะวะโต มุขัง.
สะหิรัญโญ สะโภชะ โน,
ตัง ปะราภะวะโต มุขัง.
โคตตะถัทโธ จะ โย นะโร,
ตัง ปะราภะวะโต มุขัง.
อักธะธุตโต จะ โย นะโร
ตัง ปะราภะวะโต มุขัง.
เวสิยาสุ ปะทุสสะติ,
ตัง ปะราภะวะโต มุขัง.
อาเนติ ติมพะรุตถะนิง,
ตัง ปะวาภะวะโต มุขัง.
ปุริสัง วาป ตาทิสัง,
ตัง ปะราภะวะโต มุขัง.
ขัตติเย ชายะเต กุเล,
ตัง ปะราภะวะโต มุขัง.
ปณฑิโต สะมะเวกขิยะ,
สะโลเก สะชะเต สิวัง.

๕๔

ปญจอภิณหปจจเวกขณ๑
(หันทะ มะยัง ปญจะอะภิณหะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส )

ชราธัมโมมฺหิ ชะรัง อะนะติโต (ตา) –ติ อภิณ๎ะหัง ปจจะเวกขิตัพพัง,
เรามีความแกเปนธรรมดา จะลวงพนความแกไปไมได
พะยาธิธัมโมมหิ พะยาธิง อะนะตีโต (ตา) – ติ อภิณ๎ะหัง ปจจะเวกขิตัพพัง,
เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา, จะลวงพนความเจ็บไขไปไมได
มะระณะธัมโมมหิ มะระรัง อะนะตีโต (ตา) - ติ อภิณ๎ะหัง ปจจะเวกขิตัพพัง,
เรามีความตายเปนธรรมดา, จะลวงพนความตายไปไมได
สัพเพหิ เม ปเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว-ติ (ตา) อภิณ๎ะหัง ปจจะเวกขิตัพพัง,
เราจักพลัดพรากจากของที่รัก, ของชอบใจทั้งหลาย
กัททัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ, กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโน, ยัง กัมมัง
กะริสสามิ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามีติ อภิณ๎ะหัง
ปจจะเวกขิตัพพัง,
เรามีกรรมเปนของๆตน เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น เรามีกรรมเปน
แดนเกิด, เรามีกรรมเปนเผาพันธ เรามีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย, เราทํากรรมอันใดไว เปน
กรรมดีก็ตาม, เปนกรรมชั่วก็ตาม เราจักตองเปนผูรับผลแหงกรรมนั้น,
เอวัง อัมเหหิ อภิณ๎ะหัง ปจจะเวกขิตัพพัง, อิติ
เปนธรรมที่พึงพิจารณาโดยแจมชัดอยูเนืองนิจ ดังนี*้

๑
*

องฺ.ปฺจก ๒๒/๘๑
ธรรมที่พุทธบริษัท พึงพิจารณาโดยแจมชัดอยูเนืองนิจ ๕ ประการ

๕๕

กุสินาราอุทานะธัมมะกถา
(หันทะ มะยัง กุสินาราอุทานะธัมมะกถาโย ภะณามะ เส)

ปะรินพิ พุเต ภะคะวะติ, สะหะ ปะรินพิ พานา มะหาภูมจิ าโล อะโหสิ ภิงสะนะโก
โลมะหังโส, เทวะทุนทุภิโย จะ ผะลิงสุ ปะรินิพพุเต ภะคะวะติ สะหะ ปะรินิพพานา
พรัหมาสะหัมปะติ อิมัง คาถัง อะภาสิ :สัพเพ วะ นิกขิปสสันติ ภูตา โลเก สะมุสสะยัง
ยัตถะ เอตาทิโส สัตถา โลเก อัปปะฏิปุคคะโล
ตถาคะโต พะลัปปตโต สัมพุทโธ ปะรินิพพุโตติ.๑
สักโก เทวานะมินโท อิมัง คาถัง อะภาสิ :อะนิจจา วะตะ สังขารา
อุปปาทะวะยะธัมมิโน
อุปปชชิต๎วา นิรุชฌันติ
เตสัง วูปะสะโม สุโขติ” ฯ๒
อายัส๎มา อะนุรุทโธ อิมา คาถา อะภาสิ :นาหุ อัสสาสะปสสาโส
ฐิตะจิตตัสสะ ตาทิโน
อะเนโช สันติมารัพภะ
ยัง กาละมะกะรี มุนิ ฯ
อะสัลลีเนนะ จิตเตนะ
เวทะนัง อัชฌะวาสะยิ
ปชโชตัสเสวะ นิพพานัง
วิโมกโข เจตะโส อะหูติ ฯ๓
อายัส๎มา อานันโท อิมัง คาถัง อะภาสิ :ตะทาสิ ยัง ภิงสะนะกัง
ตะทาสิ โลมะหังสะนัง
สัพพาการะวะรูเปเต
สัมพุทเธ ปะรินิพพุเตติ. ๔

๑

สุตฺต ที. มหาวคฺโค ๑๐/๑๘๑/๑๔๖ (พระไตรปฏกเลมที่ ๑๐ หนาที่ ๑๘๑ ขอ ๑๔๖)
สุตฺต ที. มหาวคฺโค ๑๐/๑๘๑/ ๑๔๗ (พระไตรปฏกเลมที่ ๑๐ หนาที่ ๑๘๑ ขอ ๑๔๗)
๓
สุตฺต ที. มหาวคฺโค ๑๐/๑๘๒ ๑๔๘ (พระไตรปฏกเลมที่ ๑๐ หนาที่ ๑๘๒ ขอ ๑๔๘)
๔
สุตฺต ที. มหาวคฺโค ๑๐/๑๘๒/๑๔๙ (พระไตรปฏกเลมที่ ๑๐ หนาที่ ๑๘๒ ขอ ๑๔๙)
๒

๕๖

ปฐมพุทธะวะจะนะ
อะเนกะชาติสังสารัง
คะหะการัง คะเวสันโต
คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ
สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา
วิสังขาระคะตัง จิตตัง

สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง
ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง
ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ
คะหะกูฏัง วิสังขะตัง
ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคาติ ฯ

ปจฉิมะวะจะนะคาถา
(หันทะ มะยัง ปจฉิมะวะจะนะคาถาโย ภะณามะ เส)

อะถะ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ
หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว ; วะยะธัมมา สังขารา, อัปปะมาเทนะ
สัมปาเทถาติ. อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปจฉิมา วาจา ฯ
สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
สัพเพ สังขารา ทุกขาติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
วิสุทธิ สัพพักเลเสหิ
เจตะโส โหติ สา สันติ
เย จะ โข สัมมะทักขาเต
เต ชะนา ปาระเมสสันติ
อัปปะมาโท อะมะตัง ปะทัง
อัปปะมัตตา นะ มียันติ
อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ
ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ
อัตถาภิสะมะยา ธีโร
เอตตะกานัมป ปาฐานัง
ปะฏิปชเชถะ เมธาวี

ยะทา ปญญายะ ปสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา ฯ
ยะทา ปญญายะ ปสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา ฯ
ยะทา ปญญายะ ปสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา ฯ
โหติ ทุกเขหิ นิพพุติ
นิพพานะมีติ วุจจะติ ฯ
ธัมเม ธัมมานุวัตติโน
มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง ฯ
ปะมาโท มัจจุโน ปะทัง
เย ปะมัตตา ยะถา มะตา ฯ
อะธิคัณหาติ ปณฑิโต
โย จัตโถ สัมปะรายิโก
ปณฑิโตติ ปะวุจจะติ ฯ
อัตถัง อัญญายะ สาธุกัง
อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถาติ

๕๗

ภูมิพะละมะหาราชวะรัสสะ ชะยะมังคะละคาถา
(หันทะมะยัง ภูมิพะละมะหาราชวะรัสสะ ชะยะมังคะละคาถาโย ภะนามะ เสฯ)

ภูมิพะโล มะหาราชา
รัฏฐัปปะสาสะเน พะยัตโต
สัมพุทธะมามะโก อัคโค
ธัมมิโก ทะสะธัมเมหิ
สะวีริโย สะมุสสาโห
ทัยยานัง วุฑฒิเปกโข โส
เตสัง ทุกขาปะเนตา จะ
สัพพัตถะ สัพพะทัยยานัง
สัพเพเปเต ปยายันโต
สัพพะทัยยานะมัตถายะ
สัมมาอาชีวะโยคัสสะ
ยา เจสา โลกะนาเถนะ
อัตตานัง อุปะมัง กัตตะวา
ทัยยานัง รัฏฐะปาลีนัง
ภิกขูนัง สิกขะกามานัง
สุพพะตัง ภิกขุสังฆัญจะ
อิทาเนโส มะหาราชา
สัฏฐิวัสสานิ ธัมเมนะ
อีทิเส มังคะเล กาเล
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ
จิรัญชีวะตุ ทีฆายุ
วัณณะวา พะละสัมปนโน
อิจฉิตัง ปตถิตัง ยัง ยัง
สะทา ปสสะตุ ภัทะรานิ

นะวะโม จักกิวังสิโก
นีติจาริตตะโกวิโท
สาสะนัสสูปะถัมภะโก
รัชชัง กาเรติ สัพพะทา
ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ
สันติมัคคะนิโยชะโก
สะทา สุโขปะสังหะโร
อะติปปโย มะโนหะโร
ปยะปุตเต ปตาริวะ
ฐาเนสุ จะระมัตตะนา
วิธิง วิเนติ โยนิโส
ภาสิตา สะมะชีวิตา
อะนุยุญชะติ ตัง สะทา
เอตัญเจวานุสาสะติ
ปฏะกัตตะยะสิกขะนัง
ภิยโยโส อุปะถัมภะติ
ทัยยานัง รัฏฐะวัฑฒะโน
รัชชัง กาเรติ โสตถินา
เทมัสสะ ชะยะมังคะลัง
ระตะนัตตะยะเตชะสา
ทัยยานัง ธัมมะขัตติโย
นิรามะโย จะ นิพภะโย
ตัง ตัง ตัสสะ สะมิชฌะตุ
จิรัง รัชเช ปะติฏฐะตูติ ฯ

๕๘

หมวดบทสวดธรรมนิยาม
ปพพะโตปะมะคาถา๑
(สวดตอจากพุทธัง ใชในงานบําเพ็ญกุศล เชนทําบุญ ๗ วันเปนตน)

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

นะภัง อาหัจจะ ปพพะตา
นิปโปเถนตา จะตุททิสา
อะธิวัตตันติ ปาณิโน
สุทเท จัณฑาละปุกกุเส
สัพพะเมวาภิมัททะติ
นะ ระถานัง นะ ปตติยา
สักกา เชตุง ธะเนนะ วา
สัมปสสัง อัตถะมัตตะโน
ธีโร สัทธัง นิเวสะเย
วาจายะ อุทะ เจตะสา
เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ ฯ

อะริยะธะนะคาถา๒
(สวดตอ ปพพะโตปะมะคาถา)

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 ฯ

๑ สํ.ส. ๑๕/๑๔๘ (พระไตรปฎก เลมที่ ๑๕ หนาที่๑๔๘ )
๒ องฺ.จตุกฺก ๒๑/๗๔ (พระไตรปฎก เลมที่ ๒๑ หนาที่ ๗๔)

๕๙

ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ
อะวิชชาปจจะยา สังขารา สังขาระปจจะยา วิญญาณัง วิญญาณะ ปจจะยา
นามะรูปง นามะรูปะปจจะยา สะฬายะตะนัง สะฬายะตะนะ ปจจะยา ผัสโส
ผัสสะปจจะยา เวทะนา เวทะนาปจจะยา ตัณหา ตัณหา ปจจะยา อุปาทานัง
อุปาทานะปจจะยา ภะโว ภะวะปจจะยา ชาติ ชาติ ปจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ ฯ เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
สะมุทะโย โหติฯ๑
อะวิชชายะเต๎ววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ สังขาระนิโรธา
วิญญาณะนิโรโธ วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโร
โธ สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ เวทะนานิโรธา
ตัณหานิโรโธ ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ
ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุ
ปายาสา นิรุชฌันติ ฯ เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติฯ๒

พุทธะอุทานะคาถา๓
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา
อาตาปโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา
ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมัง ฯ
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา
อาตาปโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา
ยะโต ขะยัง ปจจะยานัง อะเวทิ ฯ
ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา
อาตาปโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ
วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง
สูโรวะ โอภาสะยะมันตะลิกขันติ ฯ
๑

ขุ.อุ ๒๕/๗๓-๔ (พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕ หนาที่ ๗๓–๗๔)
ขุ.อ. ๒๕/๗๔-๖(พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕ หนาที่ ๗๔–๗๖)
๓
ขุ. อุ. ๒๕/๗๔-๖ (พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕ หนาที่ ๗๔–๗๖)๒
๒

๖๐

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
อาทานะปะฏินิสสัคเค
ขีณาสะวา ชุติมันโต

๑

ยะทา ปญญายะ ปสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
ยะทา ปญญายะ ปสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
ยะทา ปญญายะ ปสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
เย ชะนา ปาระคามิโน
ตีระเมวานุธาวะติ
ธัมเม ธัมมานุวัตติโน
มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง
สุกกัง ภาเวถะ ปณฑิโต
วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง
หิต๎วา กาเม อะกิญจะโน
จิตตัก๎เลเสหิ ปณฑิโต
สัมมา จิตตัง สุภาวิตัง
อะนุปาทายะ เย ระตา
เต โลเก ปะรินิพพุตาติ ฯ

ภัทเทกะรัตตะคาถา๒
อะตีตัง นานวาคะเมยยะ
ยะทะตีตัมปะหีนันตัง
ปจจุปปนนัญจะ โย ธัมมัง
อะสังหิรัง อะสังกุปปง
อัชเชวะ กิจจะมาตัปปง
นะ หิ โน สังคะรันเตนะ
เอวัง วิหาริมาตาปง
ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ

๑
๒

ขุ.ธ. ๒๕/๕๑ (พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕ หนาที่ ๕๑)
มุ. อุ.๑๔/๓๔๘ (พระไตรปฎก เลมที่ ๑๔ หนาที่ ๓๔๘)

นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง
อัปปตตัญจะ อะนาคะตัง
ตัตถะ ตัตถะ วิปสสะติ
ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย
โก ชัญญา มะระณัง สุเว
มะหาเสเนนะ มัจจุนา
อะโหรัตตะมะตันทิตัง
สันโต อาจิกขะเต มุนีติ ฯ

๖๑

บทขัดธรรมนิยาม
(รูปที่ ๓ ตั้งพัดขัดตํานาน)

ยัง เว นิพพานะญาณัสสะ
ตัสเสวะ วิสะยีภูตา
อะนิจจะตา ทุกขะตา จะ
ตัสสา ปะกาสะกัง สุตตัง
สาธูนัง ญาณะจาเรนะ
โยนิโส ปะฏิปต๎ยัตถัง

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

บทสวดธรรมนิยาม๑
เอวัมเม สุตงั ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยงั วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกสั สะ อาราเม ฯ ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ
เต ภิกขู ภะคะวะโต จจัสโสสุง ฯ ภะคะวา เอตะทะโวจะ (หยุด)
(ขึ้น) อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะ ตานัง
ฐิตา วะ ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ฯ ตัง ตะถา
คะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเส
ติ ปญญะ-เปติ ปฏฐะเปติ วิวะระติ ชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ฯ
อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง ฐิตา
วะสา ธาตุ มัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต
อะภิสัม-พุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ
ปญญะเปติ ปฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ฯ
อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ
สา ธาตุ มัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต
อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ
ปญญะเปติ ปฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ

๑

องฺ.ติก.๒๑/๓๖๘-๙ (พระไตรปฎก เลมที่ ๒๑ หนาที่ ๓๖๘)

๖๒

หมวดบทสวดแจง
พระวินัย๑
ยันเตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปสสะตา อะระหะตา สัมมา สัมพุทเธนะ
ปะฐะมัง ปาราชิกงั กัตถะ ปญญัตตันติ, เวสาลิยงั ปญญัตตันติ, กัง อารัพภาติ,
สุทนิ นัง กะลันทะปุตตัง อารัพภาติ ฯ กิส๎มิง วัตถุส๎มินติ, สุทินโน กะลันทะปุตโต
ปุราณะทุติยิกายะ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิ ตัส๎มิง วัตถุส๎มินติ ฯ
เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ ภะคะวา เวรัญชายัง วิหะระติ นะเฬรุปุจิมันทะมูเล
มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ,
อัสโสสิ โข เวรัญโช พราหมะโณ, สะมะโณ ขะลุ โภ โคตะโม สัก๎ยะปุตโต
สัก๎ยะกุลา ปพพะชิโต, เวรัญชายัง วิหะระติ นะเฬรุปุจิมันทะ มูเล มะหะตา ภิกขุสัง
เฆนะ, สัทธิง ปญ-จะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ,
ตังโข ปะนะ ภะคะวันตัง โคตะมัง เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต,
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู,
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
โส อิมงั โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง สัสสะมะณะ พราหมะณิง
ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทติ, โส ธัมมัง เทเสติ,
ั ชะนัง เกวะละ
อาทิกัล๎ยาณัง มัชเฌกัล๎ยาณัง ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง สาตถัง สะพ๎ยญ
ปะริปณ
ุ ณัง ปะริสทุ ธัง พรัหมะจะริยงั ปะกาเสติ,
สาธุ โข ปะนะ ตะถารูปานัง อะระหะตัง ทัสสะนัง โหตีติ ฯ

๑

วิ.มหา. ๑/๑-๒ (พระไตรปฎก เลมที่ ๑ หนาที่ ๑-๒)

๖๓

พระสูตร๑
เอวัมเม สุตัง, เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, อันตะรา จะ ราชะคะหัง อันตะรา
จะ นาลันทัง, อัทธานะมัคคะปะฏิปนโน โหติ, มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปญจะ
มัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ สุปปโยป โข ปะริพพาชะโก อันตะรา จะ ราชะคะหัง อันตะรา
จะ นาลันทัง, อัทธานะมัคคะปะฏิปนโน โหติ, สัทธิง อันเตวาสินา พรัหมะทัตเตนะ
มาณะเวนะ, ตัต๎ระ สุทัง สุปปโย ปะริพพาชะโก, อะเนกะปะริยาเยนะ พุทธัสสะ
อะวัณณัง ภาสะติ, ธัมมัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ, สังฆัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ,
สุปปยัสสะ ปะนะ ปะริพพาชะกัสสะ อันเตวาสี พรัหมะทัตโต มาณะโว, อะเนกะ
ปะริยาเยนะ พุทธัสสะ วัณณัง ภาสะติ, ธัมมัสสะ วัณณัง ภาสะติ, สังฆัสสะ วัณณัง
ภาสะติ, อิติหะ เต อุโภ อาจะริยันเตวาสี อัญญะมัญญัสสะ อุชุวิปจจะนิกะวาทา
ภะคะวันตัง ปฏฐิโต ปฏฐิโต, อะนุพันธา โหนติ ภิกขุสังฆัญจะ ฯ

บทสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร
(หันทะ มะยัง สัตตาภิธัมมะปะกะเณสุ ปุพพะภาคะ กะถาโย ภะนามะเส)

พระสังคิณ๒ี
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม ธัมมา
กุสะลา ฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง อุปปนนัง โหติ โสมะนัสสะสะ
หะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง รูปารัมมะณัง วา สัททารัมมะณัง วา คันธารัมมะณัง
วา ระสารัมมะณัง วา โผฏฐัพพารัมมะณัง วา ธัมมารัมมะณัง วา ยัง ยัง วา
ปะนารัพภะ ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ เย วา ปะนะ ตัส๎มิง
สะมะเย อัญเญป อัตถิ ปะฏิจจะสะมุปปนนา อะรูปโน ธัมมา อิเม ธัมมา กุสะลา ฯ

พระวิภังค๓
ปญจักขันธา รูปกขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ สังขารักขันโธ
วิญญาณัก-ขันโธ ฯ ตัตถะ กะตะโม รูปกขันโธ ฯ ยังกิญจิ รูปง อะตีตานาคะตะ
ปจจุปนนัง อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง
วา ยัง ทูเร วา สันติเก วา ตะเทกัชฌัง อะภิสัญูหิต๎วา อะภิสังขิ ปต๎วา อะยัง
วุจจะติ รูปกขันโธ ฯ
๑ สี.ที.๙/๑ (พระไตรปฎก เลมที่ ๙ หนาที่ ๑)
๒ อภิ.สงฺ. ๓๔/๘ (พระไตรปฎกเลมที่ ๓๔ หนาที่ ๘
๓
อภิ.วิ. ๓๕/๑ (พระไตรปฏก เลมที่ ๓๕ หนาที่ ๑

๖๔

พระธาตุกถา
สังคะโห อะสังคะโห ฯ สังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง อะสังคะหิเตนะ สังคะหิตัง
สังคะหิ-เตนะ สังคะหิตัง อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง ฯ สัมปะโยโค วิปปะโยโค ฯ
สัมปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง อะสังคะหิตัง ฯ

พระปุคคลบัญญัติ
ฉะ ปญญัตติโย ขันธะปญญัตติ อายะตะนะปญญัตติ ธาตุ ปญญัตติ
สัจจะปญญัตติ อินท๎ริยะปญญัตติ ปุคคะละปญญัตติ ฯ กิตตาวะตา ปุคคะลานัง
ปุคคะละปญญัตติ ฯ สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต กุปปะธัมโม อะกุปปะธัมโม
ปะริหานะธัมโม อะปะริหานะธัมโม เจตะนาภัพโพ อะนุรักขะนาภัพโพ ปุถุชชะโน
โคต๎ระภู ภะยูปะระโต อะภะยูปะระโต ภัพพาคะมะโน อะภัพพาคะมะโน นิยะโต
อะนิยะโต ปะฏิปนนะโก ผะเล ฐิโต อะระหา อะระหัตตายะ ปะฏิปนโน ฯ

พระกถาวัตถุ๑
ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ฯ อามันตา ฯ โย
สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ฯ
นะ เหวัง วัตตัพเพ ฯ อาชานาหิ นิคคะหัง หัญจิ ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะ
ปะระมัตเถนะ เตนะ วะตะเร วัตตัพเพ โย สัจฉิกตั โถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล
อุปะลัพภะติ สัจฉิกตั ถะปะระมัตเถนาติ ฯมิจฉา ฯ

พระยมก๒
เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะละมูลา ฯ เย วา ปะนะ กุสะละมูลา
สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา ฯ เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะ
มูลา ฯ เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา ฯ

๑
๒

อภิ.ธา. ๓๖/๑ (พระไตรปฎก เลมที่ ๓๖ หนาที่ ๑
อภิ.ยมก. ๓๘/๑ (พระไตรปฏก เลมที่ ๓๕ หนาที่ ๑)

๖๕

พระมหาปฏฐาน๑
เหตุปจจะโย อารัมมะณะปจจะโย อะธิปะติปจจะโย อะนันตะระปจจะโย
สะมะนันตะระ-ปจจะโย สะหะชาตะปจจะโย อัญญะมัญญะปจจะโย นิสสะยะปจจะโย
อุปะนิสสะยะปจจะโย ปุเรชาตะปจจะโย ปจฉาชาตะปจจะโย อาเสวะนะปจจะโย
กัมมะปจจะโย วิปากะปจจะโย อาหาระปจจะโย อินท๎ริยะปจจะโย ฌานะปจจะโย
มัคคะปจจะโย สัมปะยุตตะปจจะโย วิปปะยุตตะปจจะโยอัตถิปจจะโย นัตถิปจจะโย
วิคะตะปจจะโย อะวิคะตะปจจะโย ฯ

ธัมมะสังคิณมี าติกา๒
(หันทะ มะยัง ธัมมะสังคิณีมาติกะคาถาโย ภะณามะเส)

กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา ฯ
สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา
ธัมมา อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ฯ
วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะ ธัมมะธัมมา ฯ
อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนานุปา
ทานิยา ธัมมา ฯ
สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐา
สังกิเลสิกา ธัมมา ฯ
สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกาวิจารา
ธัมมา ฯ
ปติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขาสะหะคะตา ธัมมา ฯ
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา เนวะทัสสะ
เนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา
เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกาธัมมา ฯ
อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะคามิโน นาปะจะ
ยะคามิโน ธัมมา ฯ
เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมา ฯ
๑
๒

อภิ.ป. ๔๐/๑ (พระไตรปฎก เลมที่ ๔๐ หนาที่ ๑)
อภิ.สงฺ. ๓๔/๑-๒ (พระไตรปฏก เลมที่ ๓๔ หนาที่ ๑-๒)

๖๖

ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา ฯ
ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา ฯ
หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ
มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตาธัมมา ฯ
มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโนธัมมา ฯ
อุปปนนา ธัมมา อะนุปปนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา ฯ
อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปจจุปปนนา ธัมมา ฯ
อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตา รัมมะณา ธัมมา ปจจุปปนนารัมมะณา ธัมมาฯ
อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา ฯ
อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฯ
สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา
อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา ฯ
(นิยมสวดตอดวย มหาปฏฐาน หรือบทวา เหตุปจจโย)

วิปส สะนาภูมปิ าฐะ
ปญจักขันธา ฯ รูปกขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ สังขารักขันโธ
วิญญา-ณักขันโธ ฯ๑
ทวาทะสายะตะนานิ ฯ จักขวายะตะนัง รูปายะตะนัง โสตายะตะนัง สัททายะ
ตะนัง ฆานายะตะนัง ชิวหายะตะนัง ระสายะตะนัง กายายะตะนัง โผฏฐัพพายะตะนัง
มะนายะตะนัง ธัมมายะตะนัง ๒ฯ
อัฏฐาระสะ ธาตุโย ฯ จักขุธาตุ รูปะธาตุ จักขุวิญญาณะธาตุ โสตะธาตุ
สัททะธาตุ โสตะวิญญาณะธาตุ ฆานะธาตุ คันธะธาตุ ฆานะวิญญาณะธาตุ
ชิวหาธาตุ ระสะธาตุ ชิวหาวิญญาณะธาตุ กายะธาตุ โผฏฐัพพะธาตุ กายะวิญญาณะธาตุ มะโนธาตุ ธัมมะธาตุ มะโน วิญญาณะธาตุ ฯ ๓
พาวีสะตินทริยานิ ฯ จักขุนทริยัง โสตินทริยัง ฆานินทริยัง ชิวหินทริยัง
กายินทริยัง มะนินทริยัง อิตถินทริยัง ปุริสินทริยัง ชีวิตินทริยัง สุขินทริยัง ทุกขินทริยัง โสมะนัสสินทริยัง โทมะนัส สินทริยัง อุเปกขินทริยัง สัทธินทริยัง วิริยินทริยัง
สะตินทริยัง สะมาธินทริยัง ปญญินทริยัง อะนัญญะตัญญัสสามีตินทริยัง อัญญินท๑

อภิ.ยมก.๓๘/๑๗
อภิ.ยมก.๓๘/๘๘
๓
อภิ.ยมก.๓๘/๒๖๔
๒

๖๗

ริยัง อัญญาตาวินทริยัง ฯ๔
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ฯ ทุกขัง อะริยะสัจจัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ทุก
ขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ฯ๕

บังสุกลุ ตาย๖
อะนิจจา วะตะ สังขารา
อุปปชชิตวา นิรุชฌันติ
สัพเพ สัตตา มะรันติ
ตะเถวาหัง มะริสสามิ

อุปปาทะวะยะธัมมิโม
เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ
จะ มะริงสุ จะ มะริสสะเร
นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย

บังสุกลุ เปน๗
อะจิรัง วะตะยัง กาโย
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ

๔

อภิ.ยมก.๓๘/๑๓๔
อภิ.ยมก.๓๘/๒๗๔
๖
ที.ม. ๑๐/๑๘๑ (พระไตรปฏก เลมที่ ๑๐ หนาที่ ๑๘๑ )
๗
ข.ธ. ๒๕/๒๐ (พระไตรปฏก เลมที่ ๒๕ หนาที่ ๒๐ )
๕

ปะฐะวิง อะธิเสสะติ
นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง ฯ

๖๘

หมวดพระสูตร ปาฐะ
บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร
ยันตัง สัตเตหิ ทุกเขนะ
อัตตะวาทาตตะสัญญานัง
สัมพุทโธ ตัง ปะกาเสสิ
อุตตะริง ปะฏิเวธายะ
ยันเตสัง ทิฏฐะธัมมานัง
สัพพาสะเวหิ จิตตานิ
ตะถา ญาณานุสาเรนะ
สาธูนัง อัตถะสิทธัตถัง

เญยยัง อะนัตตะลักขะณัง
สัมมะเทวะ วิโมจะนัง
ทิฏฐะสัจจานะ โยคินัง
ภาเวตุง ญาณะมุตตะมัง
ญาเณนุปะปะริกขะตัง
วิมุจจิงสุ อะเสสะโต
สาสะนัง กาตุมิจฉะตัง
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ

อะนัตตะลักขะณะสุตตัง๑
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน
มิคะทาเย ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ปญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ
รูปง ภิกขะเว อะนัตตา ฯ รูปญจะหิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ นะยิทัง
รูปง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ รูเป เอวัง เม รูปง โหตุ เอวัง เม รูปง
มา อะโหสีติ ฯ ยัสมา จะ โข ภิกขะเว รูปง อะนัตตา ตัสมา รูปง อาพาธายะ
สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ รูเป เอวัง เม รูปง โหตุ เอวัง เม รูปง มา อะโหสีติ ฯ
เวทะนา อะนัตตา ฯ เวทะนา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะกะวิสสะ นะยิทัง
เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ เวทะนายะ เอวัง เวทะนา โหตุ เอวัง
เม เวทะนา มา อะโหสีติ ฯ ยัสมา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา ตัสมา
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
สังขารา อะนัตตา ฯ สังขารา จะ หิทงั ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสังสุ นะยิทงั
สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยุง ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ เอวัง เม สังขารา โหนตุ
๑

สุตฺต.สํ.ขว.๑๗/๘๒/๑๒๗–๑๓๐ พระไตรปฏก หนา ๘๒ ขอ ๑๒๗–๑๓๐

๖๙

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 อนัตตา ฯ วิญญาณัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ นะยิ
ทัง วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ วิญญาเณ เอวัง เม วิญญา
ณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ ฯ ยัสมา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง
อะนัตตา ตัสมา วิญญาณัง อาพาธายะ สังสัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ
เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ ฯ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ ฯ อะนิจจัง ภันเต
ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง
ทุกขัง วิปะริณา-มะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ
เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ อะนิจจา
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขงั วาติ ฯ ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง
ทุกขัง วิปะริณา-มะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ
เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ อะนิจจา
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง
ทุกขัง วิปะริณา-มะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ
เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ อะนิจจา
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง
ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ
เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ ฯ อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทุกขัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริ-ณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปสสิตุง เอตัง มะมะ
เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ
ตัสมาติหะ ภิกขะเว ยังกิญจิ รูปง อะตีตานาคะตะปจจุปปนนัง อัชฌัตตัง วา
พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง วา ยันทูเร สันติเก วา สัพ
พัง รูปง เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัป
ปญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ
ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะปจจุปปนนา อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา
โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา ปะณีตา วา ยา ทูเร สันติเก วา สัพพา เวทะนา

๗๐

เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปญญายะ
ทัฏฐัพพัง ฯ
ยา กาจิ สัญญา อะตีตานาคะตะปจจุปปนนา 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 ยะถาภูตงั สัมมัปปญญายะ
ทัฏฐัพพัง ฯ
เย เกจิ สังขารา อะตีตานาคะตะปจจุปปนนา อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา
โอฬาริกา วา สุขมุ า วา หีนา วา ปะณีตา วา เย ทูเร สันติเก วา สัพเพ สังขารา เน
ตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปญญายะ
ทัฏฐัพพัง ฯ
ยังกิญจิ วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปจจุปปนนัง อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา
โอฬาริกงั วา สุขมุ งั วา หีนงั วา ปะณีตงั วา ยันทูเร สันติเก วา สัพพัง วิญญาณัง
เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปญญายะ
ทัฏฐัพพัง ฯ
เอวัง ปสสัง ภิกขะเว สุตวา อะริยะสาวะโก รูปส มิงป นิพพินทะติ เวทะนายะป
นิพพินทะติ สัญญายะป นิพพินทะติ สังขาเรสุป นิพพินทะติ วิญญาณัสมิงป นิพพินทะ
ติ ฯ นิพพินทัง วิรชั ชะติ ฯ วิราคา วิมจุ จะติ ฯ วิมตุ ตัสมิง วิมตุ ตะมีติ ญาณัง โหติ ขีณา
ชาติ วุสติ งั พรัหมะจะริยงั กะตัง กะระณียงั นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง
อะภินันทุง ฯ
อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน ปญจะ วัคคิยานัง ภิกขู
นัง อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ ฯ

บทขัดอาทิตตะปะริยายะสูตร
เวเนยยะทะมะโนปาเย
อะโมฆะวะจะโน พุทโธ
จิณณานุรูปะโต จาป
จิณณาคคิปาริจะริยานัง
ยะมาทิตตะปะริยายัง
เต โสตาโร วิโมเจสิ
ตะเถโวปะปะริกขายะ
ทุกขะตาลักขะโณปายัง

สัพพะโส ปาระมิง คะโต
อะภิญญายานุสาสะโก
ธัมเมนะ วินะยัง ปะชัง
สัมโพชฌาระหะโยคินัง
เทสะยันโต มะโนหะรัง
อะเสกขายะ วิมุตติยา
วิญูนัง โสตุมิจฉะตัง
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ

๗๑

อาทิตตะปะริยายะสุตตัง๒
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 จักขุสัมผัสโส อาทิตโต
ยัมปทัง จักขุ-สัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตงั สุขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขงั วา ตัมป อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา
อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายา
เสหิ อาทิตตันติ ฯ วะทามิ ฯ
โสตัง อาทิตตัง สัททา อาทิตตา โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง โสตะสัมผัสโส
อาทิตโต ยัมปทัง โสตะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขงั วา ทุกขัง วา
อะทุกขะมะสุขงั วา ตัมป 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 ฆานะสัมผัสโส
อาทิตโต ยัมปทัง ฆานะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา
อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมป อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัค
คินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะ
นัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ
ชิวหา อาทิตตา ระสา อาทิตตา ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง ชิวหาสัมผัสโส
อาทิตโต ยัมปทัง ชิวหาสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง ฯ วา ทุกขัง
วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมป อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา
โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ
โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ
กาโย อาทิตโต โผฏฐัพพา อาทิตตา กายะวิญญาณัง อาทิตตัง กายะสัมผัส
โส อาทิตโต ยัมปทัง กายะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง
วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมป อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา
โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ
โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ
มะโน อาทิตโต ธัมมา อาทิตตา มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง มะโนสัมผัสโส
๒
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๗๒

อาทิตโต ยัมปทัง มะโนสัมผัสสะปจจะยา อุปปชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา
อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมป อาทิตตัง ฯ เกนะ อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา
โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ
โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ ฯ
เอวัง ปสสัง ภิกขะเว สุตวา อะริยะสาวะโก
จักขุสมิงป นิพพินทะติ รูเปสุป นิพพินทะติ จักขุวิญญาเณป นิพพินทะติ
จักขุสัมผัสเสป นิพพินทะติ ยัมปทัง จักขุสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชนะติ เวทะยิตัง
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสมิงป นิพพินทะติ ฯ
โสตัสมิงป นิพพินทะติ สัทเทสุป นิพพินทะติ โสตะวิญญาเณป นิพพินทะติ
โสตะ-สัมผัสเสป นิพพินทะติ ยัมปทัง โสตะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสมิงป นิพพินทะติ ฯ
ฆานัสมิงป นิพพินทะติ คันเธสุป นิพพินทะติ ฆานะวิญญาเณป นิพพินทะติ
ฆานะสัมผัสเสป นิพพินทะติ ยัมปทัง ฆานะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสมิงป นิพพินทะติ ฯ
ชิวหายะป นิพพินทะติ ระเสสุป นิพพินทะติ ฯ ชิวหาวิญญาเณป นิพพินทะติ
ชิวหาสัมผัสเสป นิพพินทะติ ยัมปทัง ชิวหาสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสมิงป นิพพินทะติ ฯ
กายัสมิงป นิพพินทะติ โผฏฐัพเพสุป นิพพินทะติ กายะวิญญาเณป นิพพิน
ทะติ กายะสัมผัสเสป นิพพินทะติ ยัมปทัง กายะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิ
ตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสมิงป นิพพินทะติ ฯ
มะนัสมิงป นิพพินทะติ ธัมเมสุป นิพพินทะติ มะโนวิญญาเณป นิพพินทะติ
มะโนสัมผัสเสป นิพพินทะติ ยัมปทัง มะโนสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัสมิงป นิพพินทะติ ฯ
นิพพินทัง วิรัชชะติ ฯ วิราคา วิมุจจะติ ฯ วิมุตตัสมิง วิมุตตะมีติ ญาณัง
โหติ ขีณา ชาติ วุสิตา พรัหมะจะริยัง กะตัง กะระณียัง นาปะรัง อิตถัตตายาติ
ปะชานาตีติ ฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตงั อะภินนั ทุง ฯ
อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน ตัสสะ ภิกขุสะหัสสัสสะ
อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ ฯ

๗๓

มหาปรินิพพานสูตร๑
หันทะ มะยัง มหาปรินิพพานะสุตตัง สังเขเปนะ ภะณามะ เส ฯ

เอวัมเม สุตงั ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ปุพพัณหะสะมะยัง นิวาเสต๎วา ปตตะจีวะระ มาทายะ เวสาลิง ปณฑายะ ปาวิสิ เวสาลิยงั ปณฑายะ จะริตว๎ า ปจฉาภัตตัง
ปณฑะปาตะ-ปะฏิกกันโต อายัส๎มันตัง อานันทัง อามันเตสิ คัณหาหิ อานันทะ
นิสีทะนัง เยนะ ปาวาลัง เจติยัง เตนุปะสังกะมิสสามะ ทิวาวิหารายาติ ฯ เอวัง
ภันเตติ โข อายัส๎มา อานันโท ภะคะวะโต ปะฏิสสุต๎วา นิสีทะนัง อาทายะ ภะคะวัน
ตัง ปฏฐิโต ปฏฐิโต อะนุพันธิ ฯ
อะถะ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว
วะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ นะ จิรัง ตะถาคะตัสสะ ปะรินิพพา
นัง ภะวิสสะติ อิโต ติณณัง มาสานัง อัจจะเยนะ ตะถาคะโต ปะรินพิ พายิสสะตีติ ฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา อิทงั วัตว๎ านะ สุคะโต อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา ทะหะราป
จะ เย วุฑฒา เย พาลา เย จะ ปณฑิตา
อัฑฒา เจวะ ทะฬิททา จะ
ยะถาป กุมภะการัสสะ
ขุททะกัญจะ มะหันตัญจะ
สัพพัง เภทะปริยันตัง
อะถาปะรัง
ปะริปกโก วะโย มัยหัง
ปะหายะ โว คะมิสสามิ
อัปปะมัตตา สะตีมันโต
สุสะมาหิตะสังกัปปา
โย อิมัส๎มิง ธัมมะวินะเย
ปะหายะ ชาติสังสารัง

๑

สัพเพ มัจจุปะรายะนา ฯ
กะตัง มัตติกะภาชะนัง
ยัญจะ ปกกัง ยัญจะ อามะกัง
เอวัง มัจจานะชีวิตัง
เอตะทะโวจะ สัตถา
ปะริตตัง มะมะ ชีวิตัง
กะตัง เม สะระณะมัตตะโน ฯ
สุสีลา โหถะ ภิกขะโว
สะจิตตะมะนุรักขะถะ ฯ
อัปปะมัตโต วิหะริสสะติ
ทุกขัสสันตัง กะริสสะตีติ ฯ

แบบยอ ที.มหา. ๑๐/๒๓๓ (พระไตรปฎก เลมที่ ๑๐ หนาที่ ๒๓๓) บทนําในทุกที่ บริเวณกุสินารา

๗๔

จตุสังเวชนียสถาน๑
ปุพเพ ภันเต ทิสาสุ วัสสัง วุตถา ภิกขู อาคัจฉันติ ตะถาคะตัง ทัสสะนายะ
เต มะยัง ละภามะ มะโนภาวะนีเย ภิกขู ทัสสะนายะ, ละภามะ ปะยิรุปาสะนายะ ฯ
ภะคะวะโต ปะนะ มะยัง ภันเต อัจจะเยนะ นะ ละภิสสามะ มะโนภาวะนีเย ภิกขู
ทัสสะนายะ, นะ ละภิสสามะ ปะยิรุปาสะนายาติ ฯ “จัตตาริมานิ อานันทะ สัทธัสสะ
กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียานิ สังเวชะนียานิ ฐานานิ ฯ
กะตะมานิ จัตตาริ “อิธะ ตะถาคะโต ชาโตติ อานันทะ สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ
ทัสสะนียัง สังเวชะนียัง ฐานัง ฯ อิธะ ตะถาคะโต อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง
อะภิสัมพุทโธติ อานันทะ สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง สังเวชะนียัง ฐานัง ฯ
อิธะ ตะถาคะเตนะ อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตันติ อานันทะ สัทธัสสะ กุละปุต
ตัสสะ ทัสสะนียัง สังเวชะนียัง ฐานัง ฯ อิธะ ตะถาคะโต อะนุปาทิเสสายะ นิพพานะ
ธาตุยา ปะรินิพพุโตติ อานันทะ สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง สังเวชะนียัง
ฐานัง ฯ อิมานิ โข อานันทะ จัตตาริ สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียานิ สังเวชะนียานิ ฐานานิ ฯ
อาคะมิสสันติ โข อานันทะ สัทธา ภิกขู ภิกขุนิโย อุปาสะกา อุปาสิกาโย
อิธะ ตะถาคะโต ชาโตติ อิธะ ตะถาคะโต อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธติ
อิธะ ตะถาคะเตนะ อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตันติ อิธะ ตะถาคะโต อะนุปาทิ
เสสายะ นิพพานะธาตุยา ปะรินิพพุโตติ ฯ เย หิ เกจิ อานันทะ เจติยะจาริกัง
อาหิณฑันตา ปะสันนะจิตตา การัง กะริสสันติ สัพเพ เต กายัสสะ เภทา ปะรัมมะระ
ณา สุคะติง สัคคัง โลกัง อุปปชชิสสันตีติ ฯ

มกุฏพันธนเจดีย*
๑

เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ จัตตาโร มัลละปาโมกขา สีสงั นะหาตา อะหะตานิ
วัตถานิ นิวตั ถา มะยัง ภะคะวะโต จิตะกัง อาฬิมเปสสามาติ นะ สักโกนติ อาฬิมเปตุง
ฯ อะถะ โข โกสินาระกา มัลลา อายัส๎ มันตัง อะนุรทุ ธัง เอตะทะโวจุง โก นุ โข
ภันเต อะนุรทุ ธะ เหตุโก ปจจะโย, เยนิเม จัตตาโร มัลละปาโมกขา สีสังนะหาตา
อะหะตานิ วัตถานิ นิวัตถา มะยัง ภะคะวะโต จิตะกัง อาฬิมเปสสามาติ นะ สักโกนติ
อาฬิมเปตุนติ ฯ

๑
*

ใชสวดภายในพระวิหารปรินิพพาน สาลวโนทยาน นครกุสินารา

ที.มหา. ๑๐/๑๘๘ (พระไตรปฎก เลมที่ ๑๐ หนาที่ ๑๘๘) สวดที่มกุฎพันธนเจดีย ; ๑ ขอ ๒๓๓, ๒ ขอ ๒๓๔.

๗๕

อัญญะถา โข วาเสฏฐา เทวะตานัง อะธิปปาโยติ กะถัง ปะนะ ภันเต
เทวะตานัง อะธิปปาโยติ เทวะตานัง โข วาเสฏฐา อะธิปปาโย อะยัง อายัสม๎ า
มะหากัสสะโป ปาวายะ กุสนิ ารัง อัทธานะมัคคะปะฏิปน โน มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ
สัทธิง ปญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ ; นะ ตาวะ ภะคะวะโต จิตะโก ปชชะลิสสะติ
ยาวายัส๎มา มะหากัสสะโป ภะคะวะโต ปาเท สิระสา นะ วันทิสสะตีติ ยะถา ภันเต
เทวะตานัง อะธิปปาโย ตะถา โหตูติ ฯ
๒

อะถะ โข อายัสม๎ า มะหากัสสะโป, เยนะ กุสนิ ารายัง มะกุฏพันธะนัง นามะ
มัลลานัง เจติยัง, เยนะ ภะคะวะโต จิตะโก, เตนุปะสังกะมิ; อุปะสังกะมิต๎วา
เอกังสัง จีวะรัง กัต๎วา อัญชะลิง ปะณาเมต๎วา ติกขัตตุง จิตะกัง ปะทักขิณัง กัต๎วา
ปาทะโต วิวะริต๎วา ภะคะวะโต ปาเท สิระสา วันทิ ฯ ตานิป โข ปญจะ ภิกขุสะตานิ
เอกังสัง จีวะรัง กัต๎วา อัญชะลิง ปะณาเมต๎วา ติกขัตตุง จิตะกัง ปะทักขิณัง กัต๎วา
ภะคะวะโต ปาเท สิระสา วันทิงสุ ฯ วันทิเต จะ ปะนายัส๎มะตา มหากัสสะเปนะ
เตหิ จะ ปญจะหิ ภิกขุสะเตหิ, สะยะเมวะ ภะคะวะโต จิตะโก ปชชะลีติ ฯ
เอวัง วุตเต, โทโณ พราหมะโณ เต สังเฆคะเณ เอตะทะโวจะ
“สุณันตุ โภนโต มะมะ เอกะวากะยัง
อัมหากะ พุทโธ อะหุ ขันติวาโท,
นะ หิ สาธุ, ยัง อุตตะมะปุคคะลัสสะ
สะรีระภาเค สิยะ สัมปะหาโร
สัพเพ วะ โภนโต สะหิตา สะมัคคา
สัมโมทะมานา กะโรมัฏฐะ ภาเค,
วิตถาริกา โหนตุ ทิสาสุ ถูปา
พะหู ชนา จักขุมะโต ปะสันนาติ”.

๗๖

มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ๑
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ เวฬุวะเน
กะลันทะกะนิวาเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัสมา มะหากัสสะโป ปปผะลิคุหายัง วิหะระติ อาพาธิโก ทุกขิโตพาฬหะคิลาโน ฯ
อะถะโข ภะคะวา สายัญหะสะมะยัง ปะฏิสัลลานา วุฏฐิโต เยนายัสมา
มะหากัสสะโป เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา ปญญัตเต อาสะเน นิสีทิ ฯ นิสัชชะ
โข ภะคะวา อายัสมันตัง มะหากัสสะปง เอตะทะโวจะ
กัจจิ เต กัสสะปะ ขะมะนียัง กัจจิ ยาปะนียัง กัจจิ ทุกขา เวทะนา ปะฏิกกะมันติ โน อะภิกกะมันติ ปะฏิกกะโมสานัง ปญญายะติ โน อะภิกกะโมติ ฯ นะ เม
ภันเต ขะมะนียัง นะ ยาปะนียัง พาฬหา เม ทุกขา เวทะนา อะภิกกะมันติ โน
ปะฏิกกะมันติ อะภิกกะโมสานัง ปญญายะติ โน ปะฏิกกะโมติ ฯ
สัตติเม กัสสะปะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ ฯ กะตะเม สัตตะ ฯ
สะติสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข
กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ
นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
วิริยะสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ ปติสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ
มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ
สังวัตตะติ ฯ
ปสสัทธิสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ สะมาธิสัมโพชฌังโค โข
กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ
นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อิเม โข กัสสะปะ สัตตะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะ
ตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันตีติ ฯ
ตัคฆะ ภะคะวา โพชฌังคา ตัคฆะ สุคะตะ โพชฌังคาติ ฯ
๑

สัง.มะหา.๑๙/๑๑๕-๖

๗๗

อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะโน อายัสมา มะหากัสสะโป ภะคะวะโต
ภาสิตัง อะภินันทิ ฯ วุฏฐะหิ จายัสมา มะหากัสสะโป ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน
จายัสมะโต มะหากัสสะปสสะ โส อาพาโธ อะโหสีติ ฯ

มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ๑
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ เวฬุวะเน
กะลันทะ-กะนิวาเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัสมา มะหาโมคคัลลาโน
คิชฌะกูเฏ ปพพะเต วิหะระติ อาพาธิโก ทุกขิโต พาฬหะคิลาโน ฯ
อะถะโข ภะคะวา สายัณหะสะมะยัง ปะฏิสัลลานา วุฏฐิโต เยนายัสมา
มะหาโมคคัลลาโน เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา ปญญัตเต อาสะเน นิสีทิ ฯ
นิสัชชะ โข ภะคะวา อายัส มันตัง มะหาโมคคัลลานัง เอตะทะโวจะ
กัจจิ เต โมคคัลลานะ ขะมะนียัง กัจจิ ยาปะนียัง กัจจิ ทุกขา เวทะนา
ปะฏิกกะ-มันติ โน อะภิกกะมันติ ปะฏิกกะโมสานัง ปญญายะติ โน อะภิกกะโมติ ฯ
นะ เม ภันเต ขะมะนียัง นะยาปะนียัง พาฬหา เม ทุกขา เวทะนา อะภิกกะมันติ โน
ปะฏิกกะมันติ อะภิกกะโมสานัง ปญญายะติ โน ปะฏิกกะโมติ ฯ
สัตติเม โมคคัลลานะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ ฯ กะตะเม สัตตะ ฯ
สะติสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลกี ะโต
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต
พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
วิริยะสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลี
กะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
ปติสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
ปสสัทธิสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
สะมาธิสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโค พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลีกะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อิเม โข โมคคัลลานะ สัตตะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุ๑
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ลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันตีติ ฯ
ตัคฆะ ภะคะวา โพชฌังคา ตัคฆะ สุคะตะ โพชฌังคาติ ฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะโน อายัสมา มะหาโมคคัลลาโน ภะคะวะโต
ภาสิตัง อะภินันทิ ฯ วุฏฐะหิ จายัสมา มะหาโมคคัลลาโน ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหี
โน จายัสมะโต มะหาโมคคัลลานัสสะ โส อาพาธ อะโหสีติ ฯ

มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ๑
เอวัมเม สุตงั ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ เวฬุวะเน
กะลันทะกะนิวาเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ ภะคะวา อาพาธิโก โหติ ทุกขิโต
พาฬหะคิลาโน ฯ
อะถะโข อายัสมา มะหาจุนโท สายัณหะสะมะยัง ปะฏิสลั ลานา วุฏฐิโต เยนะ
ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง นิสที ิ ฯ
เอกะมันตัง นิสนิ นัง โข อายัสมันตัง มะหาจุนทัง ภะคะวา เอตะทะโวจะ
ปะฏิภนั ตุ ตัง จุนทะ โพชฌังคาติ ฯ
สัตติเม ภันเต โพชฌังคา ภะคะวะตา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลกี ะตา
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ ฯ กะตะเม สัตตะ ฯ
สะติสมั โพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลกี ะโต
อภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลี
กะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
วิรยิ ะสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลกี ะโต
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
ปตสิ มั โพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลกี ะโต
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
ปสสัทธิสมั โพชฌังโค โข ภันเค ภะคะวะตา สัมมะทุกขาโต ภาวิโต พะหุลกี ะโต
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
สะมาธิสมั โพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลกี ะโต
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต พะหุลกี ะโต
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อิเม โข ภันเต สัตตะ โพชฌังคา ภะคะวะตา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลกี ะตา
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันตีติ ฯ
๑
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ตัคฆะ จุนทะ โพชฌังคา ตัคฆะ จุนทะ โพชฌังคาติ ฯ อะโหสิ ฯ วุฏฐะหิ จะ
ภะคะวา ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จะ ภะคะวะโต โส อาพาโธ อะโหสีติ ฯ

บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร
สะเทวะโก อะยัง โลโก
ยัมมัคคัง อัปปะชานันโต
มัคคักขายีนะมัคโค โส
ตัง เว มัคคัง อะภิญญายะ
สะยัง เตเนวะ คันตวานะ
สัมมานุปะฏิปตยัตถัง
นานาวิเธหุปาเยภิ
ตัมมัคคะทีปะกัง สุตตัง
วัตถุตตะเย ปะสันนานัง
ภิยโย ปะสาทุปปาเทนะ
สุวัตถิสาธะนัตถังป

สะมาระโก สะพรัหมะโก
สัพพะทุกขา นะ มุจจะติ
ภะคะวา มัคคะโกวิโท
ทุกขะสังขะยะคามินัง
ปตโต โพธิมะนุตตะรัง
สัตตานัง โพธิกามินัง
ปะเวเทสิ หิเตสะโก
ยัง สัมพุทเธนะ ภาสิตัง
สาธูนัง ธัมมะกามินัง
ทิฏโฐชุกะระเณนะ จะ
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.

มัคคะวิภังคะสุตตัง๑
เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเม ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ
เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ อะริยัง โว ภิกขะเว อัฏฐังคิ
กัง มัคคัง เทสิสสามิ วิภะชิสสามิ ตัง สุณาถะ สาธุกัง มะนะสิกะโรถะ ภาสิสสามีติ.
เอวัมภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ.กะตะโม
จะ ภิกขะเว อะริโย อัฏฐิงคิโก มัคโค เสยยะถีทัง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.
กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ ยัง โข ภิกขะเว ทุกเข ญาณัง ทุกขะสะมุ
ทะเย ญาณัง ทุกขะนิโรเธ ญาณัง ทุกขะนิโรธะคามินิยา ปะฏิปะทายะ ญาณัง
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ.
กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป โย โข ภิกขะเว เนกขัมมะสังกัปโป
อัพยาปา-ทะสังกัปโป อะวิหิงสาสังกัปโป. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป.
กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาวาจา ยา โข ภิกขะเว มุสาวาทา เวระมะณี
ปสณ
ุ ายะ วาจายะ เวระมะณี ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี สัมผัปปะลาปา เวระมะณี.
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวาจา.
๑
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กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต. ยา โข ภิกขะเว ปาณาติปาตา
เวระมะณี อะทินนาทานา เวระมะณี อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี อะยัง วุจจะติ
ภิกขะเว สัมมากัมมันโต. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว. อิธะ ภิกขะเว
อะริยะสาวะโก มิจฉาอาชีวัง ปะหายะ สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกัง กัปเปติ อะยัง วุจจะติ
ภิกขะเว สัมมาอาชีโว.
กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาวายาโม อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ อะนุปปนนานัง
ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง อะนุปปาทายะ ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง
อาระภะติ จิตตัง ปคคัณหาติ ปะทะหะติ. อุปปนนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง
ธัมมานัง ปะหานายะ ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปคคัณหาติ
ปะทะหะติ อะนุปปนนานัง กุสะลานัง ธัมมานังอุปปาทายะ ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ
วิรยิ งั อาระภะติ จิตตัง ปคคัณหาติ ปะทะหะติ. อุปปนนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง
ฐิตยิ า อะสัมโมสายะ ภิยโยภาวายะ เวปุลลายะ ภาวะนายะ ปาริปูริยาฉันทัง ชะเนติ
วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปคคัณหาติ ปะทะหะติ. อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว
สัมมาวายาโม.
กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ. อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปสสี
วิหะระติ อาตาป สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง เวทะนาสุ
เวทะนานุปสสี วิหะระติอาตาป สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง จิตเต จิตตานุปสสี วิหะระติ อาตาป สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก
อะภิชฌาโทมะนัสสัง. ธัมเมสุ ธัมมานุ-ปสสี วิหะระติ อาตาป สัมปะชาโน สะติมา
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง, อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะติ.
กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ
วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง
อุปะสัมปชชะ วิหะระติ วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง
เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตักกัง อะวิจารัง สะมาธิชัมปติสุขัง ทุติยัง ฌานัง
อุปะสัมปชชะ วิหะระติ ปตยิ า จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ สัมปะชาโน
สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก สะติมา
สุขะวิหารีติ ตะติยัง ฌานัง อุปสัมปชชะ วิหะรติ สุขสั สะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ
ปะหานา ปุพเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา อะทุกขะมะสุขงั อุเปกขาสะติ
ปาริสทุ ธิง จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปชชะ วิหะระติ อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะมา
ธีติ. อิทะมะโวจะ ภะคะวา อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ.

๘๑

เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ๑
เอวัมเม สุตงั ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยงั วิหะระติ เชตะวะเน อะนา
ถะปณ-ฑิกสั สะ อาราเม ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ
เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ
เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิ
สังสา ปาฏิกังขาฯ กะตะเม เอกาทะสะ ฯ สุขงั สุปะติ สุขงั ปะฏิพชุ ฌะติ ฯ นะ ปาปะกัง
สุปน งั สุปน งั ปสสะติ ฯ มะนุสสานัง ปโย โหติ, อะมะนุสสานัง ปโย โหติ ฯ เทวะตา
รักขันติ ฯ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ ฯ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ
ฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ อะสัมมุฬโห กาลัง กะโรติ ฯ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌัน
โต พรัมหะโลกูปะโค โหติ ฯ
เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมตุ ติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม
เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกงั ขาติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู
ภะคะวะโต ภาสิตงั อะภินนั ทุนติ ฯ

เมตตานิสาสังคาถาปาโฐ๒
พะหุตัพภักโข ภะวะติ วิปปะวุตโถ สะกัง ฆะรา พะหูนัง อุปะชีวันติ โย
มิตตานัง นะ ทุพภะติ ฯ ยัง ยัง ชะนะปะทัง ยาติ นิคะเม ราชะธานิโย สัพพัตถะ
ปูชิโต โหติ โย มิตตานัง นะ ทุพภะติ ฯ นาสสะ โจรา ปะสะหันติ นาติมัญเญติ
ขัตติโย สัพเพ อะมิตเต ตะระติ โย มิตตานัง นะ ทุพภะติ ฯ อะกุทโธ สะฆะรัง เอติ
สะภายะ ปะฏินันทิโต ญาตีนัง อุตตะโม โหติ โย มิตตานัง นะ ทุพภะติ ฯ สักกัตวา
สักกะโต โหติ คะรุ โหติ สะคาระโว วัณณะกิตติภะโต โหติ โย มิตตานัง นะ ทุพภะติ
ฯ ปูชะโก ละภะเต ปูชัง วันทะโก ปะฏิวนั ทะนัง ยะโสกิตติญจะ ปโปติ โย มิตตานัง
นะ ทุพภะติ ฯ อัคคิ ยะถา ปชชะละติ เทวะตาวะ วิโรจะติ สิริยา อัชชะหิโต โหติ โย
มิตตานัง นะ ทุพภะติ ฯ คาโว ตัสสะ ปะชายันติ เขตเต วุตตัง วิรูหะติ วุตตานัง
ผะละมัสนาติ โย มิตตานัง นะ ทุพภะติฯ ทะริโต ปพพะตาโต วา รุกขะโต ปะติโต
นะโร จุโต ปะติฏฐัง ละภะติ โย มิตตานัง นะ ทุพภะติ ฯ วิรุฬหะมูละสันตานัง
นิโครธะมิวะ มาลุโต อะมิตตา นัปปะสะหันติ โย มิตตานัง นะ ทุพภะตีติ ฯ
๑
๒

องฺ เอกาทสก.๒๔/๓๗๐–๓๗๑
ขุ.ชา.๒๘/๑๕๔-๕
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บทขัดสติปฏฐานปาฐะ
สัมพุทโธ ทิปะทังเสฏโฐ
เอกายะนัง มัคคัง นามะ
กิลิฏฐะจิตตะสัตตานัง
โสกานัง ปะริเทวานัง
ทุกขานัง โทมะนัสสานัง
ญายัสเสวาธิคะมายะ
สะติปฏฐานะนาเมนะ
จิตตักเลสะวิสุทธัตถัง

มะหาการุณิโก มุนิ
เวเนยยานัง อะเทสะยิ
จิตตักเลสะวิสุทธิยา
อะติกกะมายะ สัพพะโส
อัตถังคะมายะ อัฏฐิตัง
นิพพานัสสาภิปตติยา
วิสสุตัง วิธะ สาสะเน
ตัง มัคคันตัม ภะณามะ เส.

สะติปฏฐานะปาโฐ
อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ
เอกายะโน อะยัง มัคโค สัมมะทักขาโต สัตตานัง วิสุทธิยา โสกะปะริเทวานัง สะมะ
ติกกะมายะ ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ ญายัสสะ อะธิคะมายะ นิพพานัสสะ
สัจฉิกิริยายะ. ยะทิทัง จัตตาโณ สะติปฏฐานา. กะตะเม จัตตาโร.
อิธะ ภิกขุ กาเย กายายุปสสี วิหะระติ อาตาป สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. เวทะนาสุ เวทะนานุปสสี วิหะระติ อาตาป สัมปะชาโน
สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. จิตเต จิตตานุปสสี วิหะระติ อาตาป
สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. ธัมเมสุ ธัมมานุปสสี
วิหะระติ อาตาป สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง.
กะถัญจะ ภิกขุ กาเย กายานุปสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา กาเย
กายา-นุปสสี วิหะระติ พะหิทธา วา กาเย กายานุปสสี วิหะระติ. อัชฌัตตะพะหิทธา
วา กาเย กายานุปสสี วิหะระติ สะมุทะยะธัมมานุปสสี วา กายัสมิง วิหะระติ
วะยะธัมมานุปสสี วา กายัสมิง วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุปสสี วา กายัสมิง
วิหะระติ อัตถิ กาโยติ วา ปะนัสสะ สะติ ปจจุปฏ ฐิตา โหติ ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะกิญจิ โลเก อุปาทิยะติ เอวัง โข
ภิกขุ กาเย กายานุปสสี วิหะระติ.
กะถัญจะ ภิกขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา
เวทะนาสุ เวทะนานุปสสี วิหะระติ พะหิทธา วา เวทะนาสุ เวทะนานุปสสี วิหะระติ
อัชฌัตตะพะหิทธา วา เวทะนาสุ เวทะนานุปสสี วิหะระติ สะมุทะยะธัมมานุปสสี วา
เวทะนาสุ วิหะระติ วะยะธัมมานุปสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุปสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ. อัตถิ เวทะนาติ วา ปะนัสสะ สะติ ปจจุปฏฐิตา โหติ

๘๓

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ. อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ
โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปสสี วิหะระติ
กะถัญจะ ภิกขุ จิตเต จิตตานุปสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา จิตเต
จิตตา-นุปสสี วิหะระติ พะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปสสี วิหะระติ อัชฌัตตะพะหิทธา
วา จิตเต จิตตานุปสสี วิหะระติ สะมุทะยะธัมมานุปสสี วา จิตตัสมิง วิหะระติ
วะยะธัมมานุปสสี วา จิตตัสมิง วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุปสสี วา จิตตัสมิง
วิหะระติ อัตถิ จิตตันติ วา ปะนัสสะ สะติ ปจจุปฏ ฐิตา โหติ ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ
ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข
ภิกขุ จิตเต จิตตานุปสสี วิหะระติ.
กะถัญจะ ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา
ธัมเมสุ ธัมมานุปสสี วิหะระติ พะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปสสี วิหะระติ อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปสสี วิหะระติ. สะมุทะยะธัมมานุปสสี วา ธัมเมสุ
วิหะระติ วะยะธัมมานุปสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ สะมุทะยะวะธัมมานุปสสี วา ธัมเมสุ
วิหะระติ อัตถิ ธัมมาติ วา ปะนัสสะ สะติ ปจจุปฏฐิตา โหติ ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ. อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ
เอวัง โข ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปสสี วิหะระติ.
อะยัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ
เอกายะโน มัคโค สัมมะทักขาโต สัตตานัง วิสุทธิยา โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ ญายัสสะ อะธิคะมายะ นิพพานัสสะ
สัจฉิกริ ยิ ายะ ยะทิทงั จัตตาโร สะติปฏฐานาติ.
เอกายะนัง ชาติขะยันตะทัสสี
มัคคัง ปะชานาติ หิตานุกัมป
เอเตนะ มัคเคนะ ตะริงสุ ปุพเพ ตะริสสะเร เจวะ ตะรันติ โจฆันติ.
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มหาสุทัสสนะสูตร๑
(นํา) หันทะ มะยัง มหาสุทัสสนะสุตตัง สังเขเปนะ ภะณามะ เส ฯ
๒

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา กุสินารายัง วิหะระติ อุปะวัตตะเน
มัลลานัง สาละวะเน อันตะเร ยะมะกะสาลานัง ปะรินิพพานะสะมะเย ฯ อะถะ โข
อายัส๎มา อานันโท เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวันตัง
อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิ ฯ เอกะมันตัง นิสินโน โข อายัส๎มา อานันโท
ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ มา ภันเต ภะคะวา อิมัส๎มิง ขุททะกะนะคะระเก อุชชังคะละนะคะระเก สาขานะคะระเก ปะรินิพพายิ สันติ ภันเต อัญญานิ มะหานะคะรานิ ฯ
เสยยะถีทัง จัมปา ราชะคะหัง สาวัตถี สาเกตัง โกสัมพี พาราณะสี เอตถะ
ภะคะวา ปะรินิพพายะตุ เอตถะ พะหู ขัตติยะมะหาสาลา พราหมะณะ มะหาสาลา
คะหะปะติมะหาสาลา ตะถาคะเต อะภิปปะสันนา เต ตะถาคะตัสสะ สะรีระปูชัง
กะริสสันตีติ ฯ มา เหวัง อานันทะ อะวะจะ มา เหวัง อานันทะ ขุททะกะนะคะระกัง
อุชชังคะละนะคะระกัง สาขานะคะระกันติ ฯ
๓
ภูตะปุพพัง อานันทะ ราชา มะหาสุทัสสะโน นามะ อะโหสิ ขัตติโย มุทธาวะ
สิตโต จาตุรันโต วิชิตาวี ฯ ชะนะปะทัตถาวะริยัปปตโต ฯ รัญโญ อานันทะ
มะหาสุทัสสะนัสสะ อะยัง กุสินารา กุสาวะตี นามะ ราชะธานี อะโหสิ ฯ ปุรัตถิเมนะ
จะ ปจฉิเมนะ จะ ท๎วาทะ-สะโยชะนานิ อายาเมนะ อุตตะเรนะ จะ ทักขิเณนะ จะ
สัตตะโยชะนานิ วิตถาเรนะ กุสาวะตี อานันทะ ราชะธานี อิทธา เจวะ อะโหสิ ผีตา
จะ พะหุชะนา จะ อากิณณะมะนุสสา จะ สุภิกขา จะ ฯ
เสยยะถาป อานันทะ เทวานัง อาฬะกะมันทา นามะ ราชะธานี อิทธา เจวะ โหติ
ผีตา จะ พะหุชะนา จะ อากิณณะยักขา จะ สุภิกขา จะ เอวะเมวะ โข อานันทะ
กุสาวะตี ราชะธานี อิทธา เจวะ อะโหสิ ผีตา จะ พะหุชะนา จะ อากิณณะมะนุสสา
จะ สุภิกขา จะ กุสาวะตี อานันทะ ราชะธานี ทะสะหิ สัทเทหิ อะวิวิตตา อะโหสิ
ทิวา เจวะ รัตติง จะ เสยยะถีทัง หัตถิสัทเทนะ อัสสะสัทเทนะ ระถะสัทเทนะ
เภริสทั เทนะ มุทงิ คะสัทเทนะ วีณาสัทเทนะ คีตะสัทเทนะ สัมมะสัทเทนะ ตาฬะสัทเทนะ
อะสะถะ ปวะถะ ขาทะถาติ ทะสะเมนะ สัทเทนะ ฯ
*
ราชา อานันทะ มะหาสุทัสสะโน จะตูหิ อิทธีหิ สะมันนาคะโต โหติ ฯ
กะตะมาหิ จะตูหิ อิทธีหิ อิธานันทะ ราชา มะหาสุทัสสะโน อะภิรูโป อะโหสิ
๑

แบบยอคัดจาก ที.มหา.๑๐/๔๗๓ (พระไต รปฎก เลมที่ ๑๐ หนาที่ ๔๗๓)
ขอ๒๔๑ ;
๓
ขอ ๒๔๒
*
ขอ ๒๕๒
๒
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ทัสสะนีโย ปาสาทิโก ปะระมายะ วัณณะโปกขะระตายะ สะมันนาคะโต อะติวิยะ
อัญเญหิ มะนุสเสหิ ฯ ราชา อานันทะ มะหาสุทัสสะโน อิมายะ ปะฐะมายะ
อิทธิมายะ สะมันนาคะโต อะโหสิ ฯ
ปุนะ จะปะรัง อานันทะ ราชา มะหาสุทัสสะโน ทีฆายุโก อะโหสิ จิรัฏฐิติโก
อะติวิยะ อัญเญหิ มะนุสเสหิ ฯ ราชา มะหาสุทัสสะโน อิมายะ ทุติยายะ อิทธิยา
สะมันนาคะโต อะโหสิ ฯ
ปุนะ จะปะรัง อานันทะ ราชา มะหาสุทัสสะโน อัปปาพาโธ อะโหสิ อัปปาตัง
โก สะมะเวปากินิยา คะหะณิยา สะมันนาคะโต นาติ สีตายะ นาจจุณหายะ อะติวิยะ
อัญเญหิ มะนุสเสหิ ฯ ราชา อานันทะ มะหาสุทัสสะโน อิมายะ ตะติยายะ อิทธิยา
สะมันนาคะโต อะโหสิ ฯ
ปุนะ จะปะรัง อานันทะ ราชา มะหาสุทัสสะโน พราหมะณะคะหะปะติกานัง
ปโย อะโหสิ มะนาโป ฯ เสยยะถาป อานันทะ ปตา ปุตตานัง ปโย โหติ มะนาโป ฯ
เอวะเมวะ โข อานันทะ ราชา มะหาสุทัสสะโน พราหมะณะ คะหะปะติกานัง ปโย
อะโหสิ มะนาโป ฯ รัญโญ ปะนะ อานันทะ มะหา สุทสั สะนัสสะ พราหมะณะคะหะปะติ
กา ปยา อะเหสุง มะนาปา เสยยะถาป อานันทะ ปตุ ปุตตา ปยา โหนติ มะนาปา,
เอวะเมวะ โข อานันทะ รัญโญป มะหาสุทัสสะนัสสะ พราหมะณะคะหะปะติกา ปยา
อะเหสุง มะนาปา ฯ
*
ปสสานันทะ สัพเพเต สังขารา อะตีตา นิรุทธา วิปะริณะตา เอวัง อะนิจจา โข
อานันทะ สังขารา เอวัง อัทธุวา โข อานันทะ สังขารา เอวัง อะนัสสาสิกา โข
อานันทะ สังขารา ยาวัญจิทัง อานันทะ อะละเมวะ สัพพะสังขาเรสุ นิพพินทิตุง
อะลัง วิรัชชิตุง อะลัง วิมุจจิตุง ฯ ฉักขัตตุง โข ปะนาหัง อานันทะ อะภิชานามิ
อิมัสมิง ปะเทเส สะรีรัง นิกขิปตัง ตัญจะ โข ราชาวะ สะมาโน จักกะวัตติ ธัมมิโก
ธัมมะราชา จาตุรนั โต วิชติ าวี ชะนะปะทัตถาวะริยปั ปตโต สัตตะระตะนะสะมันนาคะโต
อะยัง สัตตะโม สะรีระนิกเขโป ฯ นะ โข ปะนาหัง อานันทะ ตัง ปะเทสัง สะมะนุปสสามิ สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะ พราหมะณิยา ปะชายะ
สะเทวะ มะนุสสายะ ยัตถะ ตะถาคะโต อัฏฐะมัง สะรีรัง นิกขิเปยยาติ อิทะมะโวจะ
ภะคะวา อิทัง วัต๎วานะ สุคะโต อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา ฯ
อะนิจจา วะตะ สังขารา
อุปปาทะวะยะธัมมิโน
อุปปชชิต๎วา นิรุชฌันติ
เตสัง วูปะสะโม สุโขติ ฯ

*

ขอ ๒๗๒

๘๖

ทะสะธัมมะสุตตะปาโฐ๑
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะ-ปณฑิกัสสะ อาราเม ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ
ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ
ทะสะ อิเม ภิกขะเว ธัมมา ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพา ฯ
กะตะเม ทะสะ ฯ เววัณณิยัมหิ อัชฌู ปะคะโตติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวก
ขิตัพพัง ฯ ปะระปะฏิพทั ธา เม ชีวกิ าติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตพั พัง ฯ
อัญโญ เม อากัปโป กะระณีโยติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง ฯ กัจจิ
นุ โข เม อัตตา สีละโต นะ อุปะวะทะตีติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง
ฯ กัจจิ นุโข มัง อะนุวจิ จะ วิญู สะพรัหมะจารี สีละโต นะ อุปะวะทันตีติ ปพพะชิเตนะ
อะภิณหัง ปจจะเวกขิตพั พัง ฯ สัพเพหิ เม ปเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ
ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง ฯ กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท
กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัลยาณัง วา
ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามีติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง
ฯ กะถัมภูตัสสะ เม รัตตินทิวา วีติปะตันตีติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง ฯ กัจจิ นุโขหัง สุญญาคาเร อะภิระมามีติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง ฯ อัตถิ นุ โข เม อุตตะริมะนุสสะธัมมา อะละมะริยะญาณะทัสสะนะวิเสโส
อะธิคะโต โสหัง ปจฉิเม กาเล สะพรัหมะจารีหิ ปุฏโฐ นะ มังกุภะวิสสามีติ
ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง ฯ
อิเม โข ภิกขะเว ทะสะ ธัมมา ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพาติ
ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ

๑

องฺ ทสก ๒๔/๒๕

๘๗

จันทะปะริตตะปาโฐ
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะ-ปณฑิกสั สะ อาราเม ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ จันทิมา เทวะปุตโต
ราหุนา อะสุรนิ เทนะ คะหิโต โหติฯ อะถะโข จันทิมา เทวะปุตโต ภะคะวันตัง
อะนุสสะระมาโน ตายัง เวลายัง อิมัง คาถัง อะภาสิ นะโม เต พุทธะวีรัตถุ วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ สัมพาธะปะฏิปนโนสมิ ตัสสะ เม สะระณัง ภะวาติ ฯ อะถะโข
ภะคะวา จันทิมัง เทวะปุตตัง อะรัพภะ ราหุง อะสุรินทัง คาถายะ อัชฌะภาสิ
ตะถาคะตัง อะระ หันตัง จันทิมา สะระณัง คะโต ราหุ จันทัง ปะมุญจัสสุ พุทธา
โลกานุกัมปะกาติ ฯ อะถะโข ราหุ อะสุรินโท จันทิมัง เทวะปุตตัง มุญจิตวา
ตะระมานะรูโป เยนะ เวปะจิตติ อะสุรินโท เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา สังสุริยปริตตปาฐะ
เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเม เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สุริโย เทวะปุตโต ราหุนา
อะสุรินเทนะ คะหิโต โหติ อะถะโข สุริโย เทวะปุตโต ภะคะวันตัง อะนุสสะระมาโน
ตายังเวลายัง อิมัง คาถัง อะภาสิ นะโม เต พุทธะ วีรัตถุ วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ
สัมพาธะ ปะฏิ-ปนโนสมิ ตัสสะ เม สะระณัง ภะวาติ อะถะโข ภะคะวา สุริยัง
เทวะปุตตัง อารัพภะ ราหุง อะสุรนิ ทัง คาถายะ อัชฌะภาสิ ตะถาคะตัง อะระหันตัง
สุริโยสะระณัง คะโต ราหุ สุริยัง ปะมุญจัสสุ พุทธา โลกานุกัมปะกา โย อันธะกาเร
ตะมะสี ปะภังกะโร เวโรจะโน มัณฑะลิ อุคคะเตโช มาราหุ คิลี จะระมันตะลิกเข
ปะชัง มะมะ ราหุ ปะมุญจะ สุริยันติ อะถะโข ราหุ อะสุรินโท
สุริยัง เทวะปุตตัง มุญจิตวา ตะระมานะรูโป เยนะ เวปะจิตติ อะสุรินโท
เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา สังวิคโค โลมะหัฏฐะชาโต เอกะมันตัง อัฏฐาสิ
เอกะมันตัง ฐิตัง โข, ราหุง อะสุรินทัง, เวปะจิตติ อะสุรินโท, คาถายะ อัชฌะภาสิ
กินนุ สันตะระมาโน วะ, ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ, กินนุ
ภีโตวะ ติฏฐะ สีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา, ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ, พุทธะคาถาภิคี
โตมหิ, โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
วิคโค โลมะหัฏฐะชาโต เอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตัง โข ราหุง
อะสุรินทัง, เวปะจิตติ
อะสุรินโท, คาถายะ อัชฌะภาสิ กินนุ สันตะระ
มาโนวะ, ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป
อาคัมมะ, กินนุ ภีโต วะติฏฐะสีติ สัตตะธา เม
ผะเล มุทธา, ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ, พุทธะคาถา
ภิคีโตมหิ, โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

๘๘

สุริยปริตตปาฐะ
เอวัมเม สุตงั เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยงั วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะ
ปณฑิกสั สะ อาราเม เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สุรโิ ย เทวะปุตโต ราหุนา อะสุรนิ เทนะ
คะหิโต โหติ อะถะโข สุริโย เทวะปุตโต ภะคะวันตัง อะนุสสะระมาโน
ตายังเวลายัง อิมัง คาถัง อะภาสิ นะโม เต พุทธะ วีรัตถุ วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ
สัมพาธะ ปะฏิปนโนสมิ ตัสสะ เม สะระณัง ภะวาติ อะถะโข ภะคะวา สุริยัง
เทวะปุตตัง อารัพภะ ราหุง อะสุรินทัง คาถายะ อัชฌะภาสิ ตะถาคะตัง อะระหันตัง
สุริโยสะระณัง คะโต ราหุ สุริยัง ปะมุญจัสสุ พุทธา โลกานุกัมปะกา โย อันธะกาเร
ตะมะสี ปะภังกะโร เวโรจะโน มัณฑะลิ อุคคะเตโช มาราหุ คิลี จะระมันตะลิกเข
ปะชัง มะมะ ราหุ ปะมุญจะ สุริยันติ อะถะโข ราหุ อะสุรินโท
สุรยิ งั เทวะปุตตัง มุญจิตวา ตะระมานะรูโป เยนะ เวปะจิตติ อะสุรนิ โท
เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา สังวิคโค โลมะหัฏฐะชาโต เอกะมันตัง อัฏฐาสิ
เอกะมันตัง ฐิตัง โข,ราหุง อะสุรินทัง, เวปะจิตติ อะสุรินโท, คาถายะ อัชฌะภาสิ
กินนุ สันตะระมาโน วะ, ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ, กินนุ ภีโตวะ
ติฏฐะ สีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา, ชีวนั โต นะ สุขัง ละเภ, พุทธะคาถาภิคีโตมหิ, โน
เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

อะหิราชะสุตตะปาโฐ
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะ-ปณฑิกัสสะ อาราเม ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สาวัตถิยัง อัญญะตะโร
ภิกขุ อะหินา ทัฏโฐ กาละกะโต โหติ อะถะโข สัมพะหุลา ภิกขู เยนะ ภะคะวา
เตนุปะสังกะมิงสุ อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ ฯ
เอกะมันตัง นิสินนา โข เต ภิกขู ภะคะวันตัง เอตะทะโวจุง อิธะ ภันเต สาวัตถิยัง
อัญญะตะโร ภิกขุ อะหินา ทัฏโฐ กาละกะ-โตติ ฯ นะหิ นูนะ โส ภิกขะเว ภิกขุ
จัตตาริ อะหิราชะกุลานิ เมตเตนะ จิตเตนะ ผะริ ฯ สะเจ หิ โส ภิกขะเว ภิกขุ
จัตตาริ อะหิราชะกุลานิ เมตเตนะ จิตเตนะ ผะเรยยะ นะ หิ โส ภิกขะเว ภิกขุ
อะหินา ทัฏโฐ กาลัง กะเรยยะฯ กะตะมานิ จัตตาริ ฯ วิรูปกขัง อะหิราชะกุลงั
เอราปะถัง อะหิราชะกุลงั ฉัพยาปุตตัง อะหิราชะกุลงั กัณหาโคตะ มะกัง อะหิราชะกุลงั
ฯ นะหิ นูนะ โส ภิกขะเว ภิกขุ อิมานิ จัตตาริ อะหิราชะกุลานิ เมตเตนะ จิตเตนะ ผะริ ฯ
สะเจ หิ โส ภิกขะเว ภิกขุ อิมานิ จัตตาริ อะหิราชะกุลานิ เมตเตนะ จิตเตนะ ผะเรยยะ
นะ หิ โส ภิกขะเว ภิกขุ อะหินา ทัฏโฐ กาลัง กะเรยยะ ฯ อะนุชานามิ ภิกขะเว
อิมานิ จัตตาริ อะหิราชะกุลานิ เมตเตนะ จิตเตนะ ผะริตุง อัตตะคุตติยา

๘๙

อัตตะรักขายะ อัตตะปะ-ริตตายาติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อิทัง วัตวานะ
สุคะโต อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา
วิรูปกเขหิ 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 หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
มา มัง จะตุปปะโก หิงสิ
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโก
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปสสันตุ
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะวันตานิ
สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา
กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง
สัมมาสัมพุทธานังติ ฯ

อิสิคิลิสุตตปาฐะ
เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห
วิหะระติ อิสิคิลิสมิง ปพพะเต ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะเวติ
ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ ปสสะถะ โน
ตุมเห ภิกขะเว เอตัง เวภารัง ปพพะตันติ เอวัมภันเต เอตัสสะป โข ภิกขะเว
เวภารัสสะ ปพพะตัสสะ อัญญา วะ สะมัญญา อะโหสิ อัญญา ปญญัตติ ปสสะถะ
โน ตุมเห ภิกขะเว เอตัง ปณฑะวัง ปพพะตันติ เอวัมภันเต เอตัสสะป โข ภิกขะเว
ปณฑะวัสสะ ปพพะตัสสะ อัญญา วะ สะมัญญา อะโหสิ อัญญา ปญญัตติ ปสสะถะ
โน ตุมเห ภิกขะเว เอตัง เวปุลลัง ปพพะตันติ เอวัมภันเต เอตัสสะป โข ภิกขะเว
เวปุลลัสสะ ปพพะตัสสะ อัญญา วะ สะมัญญา อะโหสิ อัญญา ปญญัตติ ปสสะถะ
โน ตุมเห ภิกขะเว เอตัง คิชฌะกูฏัง ปพพะตันติ เอวัมภันเต เอตัสสะป โข ภิขะเว
คิชฌะกูฏัสสะ ปพพะตัสสะ อัญญา วะ สะมัญญา อะโหสิ อัญญา ปญญัตติ
ปสสะถะ โข ตุมเห ภิกขะเว อิมัง อิสิคิลิง ปพพะตันติ เอวัมภันเต อิมัสสะ โข ปะนะ
ภิกขะโว อิสิคิลิสสะ ปพพะตัสสะ เอสา วะ สะมัญญา อะโหสิ เอสา ปญญัตติ ภูตะ
ปุพพัง ภิกขะเว ปญจะ ปจเจกะพุทธะสะตานิ อิมัสมิง อิสิคิลิสมิง ปพพะเต
จิระนิวาสิโน อะเหสุง เต อิมัง ปพพะตัง ปะวิสันตา ทิสสันติ ปะวิฏฐา นะทิสสันติ ฯ
ตะเมนัง มะนุสสา ทิสวา เอวะมา หังสุ อะยัง ปพพะโต อิเม อิสี คิละตีติ ฯ อิสิคิลิ
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อิสิคิลีเตววะ สะมัญญา อุทะปาทิ ฯ อาจิกขิสสามิ ภิกขะเว ปจเจกะพุทธานัง
นามานิ กิตตะยิสสามิ ภิกขะเว ปจเจกะ พุทธานัง นามานิ เทสิสสามิ ภิกขะเว
ปจเจกะพุทธานัง ตัง สุณาถะ สาธุกัง มะนะสิกะโรถะ ภาสิสสามีติฯ เอวัมภันเตติ
โข เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโส-สุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ
อะปะริฏโฐ นามะ ภิกขะเว ปจเจกะสัมพุทโธ อิมัสมิง อิสิคิลิสมิง ปพพะเต
จิระนิวาสี อะโหสิ ฯ ตะคะระสิขี นามะ ภิกขะเว ปจเจกะสัมพุทโธ อิมัสมิง อิสิคิลิ
สมิง ปพพะเต จิระนิวาสี อะโหสิ ฯ ยะสัสสี นามะ ภิกขะเว ปจเจกะ สัมพุทโธ
อิมัสมิง อิสิคิลิสมิง ปพพะเต จิระนิวาสี อะโหสิ ฯ สุทัสสะโน นามะ ภิกขะเว
ปจเจกะสัมพุทโธ
อิมสั มิง อิสคิ ลิ สิ มิง ปพพะเต จิระนิวาสี อะโหสิ ฯ คันธาโร
นามะ ภิกขะเว ปจเจกะสัมพุทโธ อิมัสมิง อิสิคิลิสมิง ปพพะเต จิระนิวาสี อะโหสิ ฯ
สัมพุทโธ อิมัสมิง อิสิคิลิสมิง ปพพะเต
ปณโฑโล นามะ ภิกขะเว ปจเจกะ
จิระนิวาสี อะโหสิ ฯ อุปาสะโภ นามะ ภิกขะเว ปจเจกะสัมพุทโธ อิมัสมิง อิสิคิลิ
สมิง ปพพะเต จิระนิวาสี อะโหสิฯ นิโถ นามะ ภิกขะเว ปจเจกะสัมพุทโธ อิมัสมิง
อิสิคิลิสมิง ปพพะเต จิระนิวาสี อะโหสิฯ ตะโถ นามะ ภิกขะเว ปจเจกะสัมพุทโธ
อิมัสมิง อิสิคิลิสมิง ปพพะเต จิระนิวาสี อะโหสิฯ สุตะวา นามะ ภิกขะเว ปจเจกะ
สัมพุทโธ อิมัสมิง อิสิคิลิสมิง ปพพะเต จิระนิวาสี อะโหสิฯ สุตะวา นามะ ภิกขเว
ปจเจกะสัมพุทโธ อิมัสมิง อิสิคิลิสมิง ปพพะเต

คาถาศราทธพรต*
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(๓ จบ )

ภาสิตา โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ
อะยัง ปจฉิมา วาจา หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว วะยะธัมมา สังขารา
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ ฯ
สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ
ยะทา ปญญายะ ปสสะติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา ฯ
ยะทา ปญญายะ ปสสะติ
สัพเพ สังขารา ทุกขาติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา ฯ
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ยะทา ปญญายะ ปสสะติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา ฯ
วิสุทธิ สัพพักเลเสหิ
โหติ ทุกเขหิ นิพพุติ
*

สําหรับสวดรับเทศนในงานพระราชพิธีเผาศพ
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เจตะโส โหติ สา สันติ
เย จะ โข สัมมะทักขาเต
เต ชะนา ปาระเมสสันติ
อัปปะมาโท อะมะตัง ปะทัง
อัปปะมัตตา นะ มียันติ
อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ
ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ
อัตถาภิสะมะยา ธีโร
เอตตะกานัมป ปาฐานัง
ปะฏิปชเชถะ เมธาวี

นิพพานะมีติ วุจจะติ ฯ
ธัมเม ธัมมานุวัตติโน
มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง ฯ
ปะมาโท มัจจุโน ปะทัง
เย ปะมัตตา ยะถา มะตา ฯ
อะธิคัณหาติ ปณฑิโต
โย จัตโถ สัมปะรายิโก
ปณฑิโตติ ปะวุจจะติ ฯ
อัตถัง อัญญายะ สาธุกัง
อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถาติ

๙๒

พระสูตรที่กําหนดสวดในวันขึ้น ๗ ค่ํา หรือ ๘ ค่ํา
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ
สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต
ยัตถากขาตา อุโภ อันตา
จะตูสวาริยะสัจเจสุ
เทสิตัง ธัมมะราเชนะ
นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง
เวยยากะระณะปาเฐนะ

สัมพุชฌิตวา ตะถาคะโต
ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง
โลเก อัปปะฏิวัตติยัง
ปะฏิปตติ จะ มัฌิมา
วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง
สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง
สังคีตันตัมภะณามะ เส ฯ

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง๑
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน
มิคะทาเย ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ปญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ
เทวเม ภิกขะเว อันตา ปพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย จายัง กาเมสุกามะสุ
ขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง
อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต ฯ
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเต
นะ อะภิสมั พุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ
นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา
จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ
สังวัตตะติ ฯ
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทงั ฯ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัป
โป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ
อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสมั พุทธา จักขุกะ
ระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง ฯ ชาติป ทุกขา ชะราป ทุกขา
มะระณัมป ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป ทุกขา อัปปเยหิ สัมปะโย
๑

สํ.มหา. ๑๙/๕๒๘ (พระไตรปฏก เลมที่ ๑๙ หนาที่ ๕๒๘
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โค ทุกโข ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง สังขิตเตนะ
ปญจุปาทา-นักขันธา ทุกขา ฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ฯ ยายัง ตัณหา
โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตราภินันทินี ฯ เสยยะถีทังฯ กามะ
ตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา ฯ
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง ฯ โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ
อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย ฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ฯ
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโก สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ
อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุ-เตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุส-สุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
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ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปามิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ
ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ ปะริวัฏฏัง
ทวาทะสา-การัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ
เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง
อะภิสัมพุทโธ ปจจัญญาสิง ฯ
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ ปะริวัฏฏัง
ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัมหะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายา สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ
ปจจัญญาสิง ฯ ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ อะยะ
มันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา ปญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง
อะภินันทุง ฯ อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน อายัสมะโต
โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง
สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ฯ
ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง
ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ
วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ ฯ
ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ จาตุมมะหาราชิกานัง
เทวานัง สัททัง สุตวา
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ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสนาเวสุง ฯ ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ นิมมานะระตีนงั เทวานัง สัททัง สุตวา
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนงั
เทวานัง สัททัง สุตวา
พรัหมะปาริสัชชา เทวาสัททะมะนุสสาเวสุง ฯ พรัหมะปาริสัชชานัง เทวานัง
สัททัง สุตวา
พรัหมะปะโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาสเวสุง ฯ พรัหมะปะโรหิตานัง เทวานัง
สัททัง สุตวา
พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสะเวสุ พรัหมะกายิกา เทวานัง สัททัง สุตวา
มะหาพรัหมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ มะหาพรัหมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
(เมือ่ ประสงคจะสวดโดยสวนยอ นิยมสวดกันเพียงสวรรค ๖ ชัน้ เทานี้ จากนัน้ ก็พงึ ไดสวดในบท
ทายๆ (*) ( วา เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยงั อิสปิ ะตะเนมิคะทาเย ฯลฯ เหมือนกันไปจนจบ)

ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะริตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อัปปะมาณาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะริตตะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อัปปะมาณะ สุภานัง เทวานัง
สัททัง สุตวา
สุภะกิณหะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุภะกิณหะกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา
สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
(*)เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง
ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ
วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ ฯ
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อิตหิ ะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหตุ เตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ
ฯ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมป สัมปะกัมป สัมปะเวธิ ฯ อัปปะมาโณ จะ
โอฬาร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง ฯ
อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภโกณฑัญโญ อัญญาสิ
วะตะ โภ โกณฑัญโญติ ฯ
อิติหิทัง อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญเตววะ นามัง
อะโหสีติ ฯ

พระสูตรที่กําหนดสวดในวันขึ้น ๑๔ ค่ํา
บทขัดมะหาสะมะยะสุตตารัมภะกะถา
ทุลละภัง ทัสสะนัง ยัสสะ
โลกัมหิ อันธะภูตัส๎มิง
สักเกสุ กะปละวัตถุส๎มิง
ตันทัสสะนายะ สัมพุทธัง
ทะสะธา สังคะเณยยาสุ
อะเนกา อัปปะเมยยา วะ
ตาสัง ปยัง มะนาปญจะ
ยัง โส เทเสสิ สัมพุทโธ
เทวะกายัปปะหาสัตถัง

สัมพุทธัสสะ อะภิณ๎หะโส
ทุลละภุปปาทะสัตถุโน.
วิหะรันตัง มะหาวะเน
ภิกขุสังฆัญจะ นิมมะลัง
โลกะธาตุสุ เทวะตา
โมทะมานา สะมาคะตา
จิตตัสโสทัคคิยาวะหัง
หาสะยันโตติ เม สุตัง
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.

มะหาสะมะยะสุตตะปาโฐ๑
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ กะปละวัตถุส๎มิง
มะหาวะเน มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ สัพเพเหวะ
อะระหันเตหิ. ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิปะติตา โหนติ
ภะคะวันตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ. อะถะโข จะตุนนัง สุทธาวาสะกายิกานัง
เทวานัง เอตะทะโหสิ. อะยัง โข ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ กะปละวัตถุสม๎ งิ มะหาวะเน
มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ สัพเพเหวะ อะระหันเตหิ
ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิปะติตา โหนติ ภะคะวันตัง
ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ ยันนูนะ มะยัมป เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะเมยยามะ
อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวะโต สันติเก ปจเจกะคาถา ภาเสยยามาติ.
๑

สุตฺต ที. มหาวคฺโค ๑๐/๑๙๖
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อะถะโข ตา เทวะตา เสยยะถาป นามะ พะละวา ปุริโส สัมมิญชิตัง วา
พาหัง ปะสาเรยยะ ปะสาริตงั วา พาหัง สัมมิญเชยยะ เอวะเมวะ สุทธาวาเสสุ เทเวสุ
อันตะระหิตา ภะคะวะโต ปุระโต ปาตุระหังสุ. อะถะโข ตา เทวะตา ภะคะวันตัง อะภิวา
เทต๎วา เอกะมันตัง อัฏฐังสุ. เอกะมันตัง ฐิตา โข เอกา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก
อิมัง คาถัง อะภาสิ
มะหาสะมะโย ปะวะนัส๎มิง
เทวะกายา สะมาคะตา
อาคะตัม๎หะ อิมัง ธัมมะสะมะยัง
ทักขิตาเยวะ อะปะราชิตะสังฆันติ.
อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.
ตัต๎ระ ภิกขะโว สะมาทะหังสุ
จิตตัง อัตตะโน อุชุกะมะกังสุ
สาระถีวะ เนตตานิ คะเหต๎วา
อินท๎ริยานิ รักขันติ ปณฑิตาติ.
อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.
เฉต๎วา ขีลัง เฉต๎วา ปะลีฆัง
อินทะขีลัง โอหัจจะมะเนชา
เต จะรันติ สุทธา วิมะลา
จักขุมะตา สุทันตา สุสู นาคาติ.
อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.
เย เกจิ พุทธัง สะระณังคะตา เส
นะ เต คะมิสสันติ อะปายะภูมิง
ปะหายะ มานุสัง เทหัง
เทวะกายัง ปะริปูเรสสันตีติ.
อะถะโข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ เยภุยเยนะ ภิกขะเว ทะสะสุ โลกะธาตูสุ
เทวะตา สันนิปะติตา ตะถาคะตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสงั ฆัญจะ เยป เต ภิกขะเว อะเหสุง
อะตีตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมาสัมพุทธา เตสัมป ภะคะวันตานัง เอตะปะระมาเยวะ
เทวะตา สันนิปะติตา อเหสุง. เสยยะถาป มัย๎หัง เอตะระหิ เยป เต ภิกขะเว
ภะวิสสันติ. อะนาคะตะมัทธานัง อะระหันโตสัมมาสัมพุทธา,เตสัมป ภะคะวันตานัง
เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา สันนิปะติตา ภะวิสสันติ.เสยยะถาป มัย๎หัง เอตะระหิ
อาจิกขิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ. กิตตะยิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง
นามานิ เทสิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ. ตัง สุณาถะ สาธุกงั มะนะสิกะโรถะ
ภาสิสสามีต.ิ เอวัมภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ.
สิโลกะมะนุกัสสามิ
ยัตถะ ภุมมา ตะทัสสิตา

๙๘

เย สิตา คิริคัพภะรัง
ปุถู สีหาวะ สัลลีนา
โอทาตะมะนะสา สุทธา
ภิยโย ปญจะสะเต ญัต๎วา
ตะโต อามันตะยิ สัตถา
เทวะกายา อะภิกกันตา
เต จะ อาตัปปะมะกะรุง
เตสัมปาตุระหุ ญาณัง
อัปเปเก สะตะมัททักขุง
สะตัง เอเก สะหัสสานัง
อัปเปเกนันตะมัททักขุง
ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ
ตะโต อามันตะยิ สัตถา
เทวะกายา อะภิกกันตา
เย โวหัง กิตตะยิสสามิ
สัตตะสะหัสสา วะ ยักขา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
ฉะสะหัสสา เหมะวะตา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
สาตาคิรา ติสะหัสสา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
อิจเจเต โสฬะสะสะหัสสา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
เวสสามิตตา ปญจะสะตา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
กุมภิโร ราชะคะหิโก
ภิยโย นัง สะตะสะหัสสัง
กุมภิโร ราชะคะหิโก
ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา

ปะหิตัตตา สะมาหิตา
โลมะหังสาภิสัมภุโน
วิปปะสันนะมะนาวิลา.
วะเน กาปละวัตถะเว
สาวะเก สาสะเน ระเต
เต วิชานาถะ ภิกขะโว
สุต๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง
อะมะนุสสานะ ทัสสะนัง
สะหัสสัง อะถะ สัตตะริง
อะมะนุสสานะมัททะสุง
ทิสา สัพพา ผุฏา อะหุง
วะวักขิต๎วานะ จักขุมา
สาวะเก สาสะเน ระเต
เต วิชานาถะ ภิกขะโว
คิราหิ อะนุปุพพะโส
ภุมมา กาปละวัตถะวา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
ยักขา นานัตตะวัณณิโน
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
ยักขา นานัตตะวัณณิโน
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
ยักขา นานัตตะวัณณิโน
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
ยักขา นานัตตะวัณณิโน
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
เวปุลลัสสะ นิเวสะนัง
ยักขานัง ปะยิรุปาสะติ
โสปาคะ สิมิติง วะนัง.
ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ

๙๙

คันธัพพานัง อาธิปะติ
ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
ทักขินัญจะ ทิสัง ราชา
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ
ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
ปจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา
นาคานัง อาธิปะติ
ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา
ยักขานัง อาธิปะติ
ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ
ปจฉิเมนะ วิรูปกโข
จัตตาโร เต มะหาราชา
ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ
เตสัง มายาวิโน ทาสา
มายา กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ
จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ
ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ
จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ
อาคู ปญจะสิโข เจวะ
เอเต จัญเญ จะ ราชาโน
โมทะมานา อะภิกกามุง
อะถาคู นาภะสา นาคา
กัมพะลัสสะตะรา อาคู
ยามุนา ธะตะรัฏฐา จะ

มะหาราชา ยะสัสสิ โส.
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
วิรุฬ๎โห ตัปปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส.
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
วิรูปกโข ปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส.
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
กุเวโร ตัปปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส.
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
ทักขิเณนะ วิรุฬ๎หะโก
กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง.
สะมันตา จะตุโร ทิสา
วะเน กาปละวัตถะเว.
อาคู วัญจะนิกา สะฐา
วิฏ จะ วิฏ โต สะหะ
กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ
เทวะสูโต จะ มาตะลิ
นะโฬราชา ชะโนสะโภ
ติมพะรู สุริยะวัจฉะสา
คันธัพพา สะหะ ราชุภิ
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
เวสาลา สะหะตัจฉะกา
ปายาคา สะหะ ญาติภิ.
อาคู นาคา ยะสัสสิโน

๑๐๐

เอราวัณโณ มะหานาโค
โสปาคะ สะมิติง วะนัง.
เย นาคะราเช สะหะสา หะรันติ
ทิพพา ทิชา ปกขิ วิสุทธะจักขู
เวหายะสา เต วะนะมัชฌะปตตา
จิต๎รา สุปณณา อิติ เตสะ นามัง
อะภะยันตะทา นาคะราชานะมาสิ
สุปณณะโต เขมะมะกาสิ พุทโธ
สัณหาหิ วาจาหิ อุปะวะหะยันตา
นาคา สุปณณา สะระณะมะกังสุ พุทธัง.
ชิตา วะชิระหัตเถนะ
สะมุททัง อะสุรา สิตา
ภาตะโร วาสะวัสเสเต
อิทธิมันโต ยะสัสสิโน
กาละกัญชา มะหาภิส๎มา
อะสุรา ทานะเวฆะสา
เวปะจิตติ สุจิตติ จะ
ปะหาราโท นะมุจี สะหะ
สะตัญจะ พะลิปุตตานัง
สัพเพ เวโรจะนามะกา
สันนัยหิต๎วา พะลิง เสนัง
ราหุภัททะมุปาคะมุง
สะมะโยทานิ ภัททันเต
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
อาโป จะ เทวา ปะฐะวี จะ เตโช วาโย ตะทาคะมุง
โสโม จะ ยะสะสา สะหะ
วะรุณา วารุณา เทวา
เมตตากะรุณากายิกา
อาคู เทวา ยะสัสสิโน
ทะเสเต ทะสะธา กายา
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
โมทะมานา อะภิกกามุง
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
เวณฑู จะ เทวา สะหะลี จะ อะสะมา จะ ทุเว ยะมา
จันทัสสูปะนิสา เทวา
จันทะมาคู ปุรักขิตา
สุริยัสสูปะนิสา เทวา
สุรยิ ะมาคู ปุรักขิตา
นักขัตตานิ ปุรักขิตว๎ า
อาคู มันทะพะลาหะกา
วะสูนัง วาสะโว เสฏโฐ
สักโก ปาคะ ปุรินทะโท
ทะเสเต ทะสะธา กายา
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
โมทะมานา อะภิกกามุง
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
อะถาคู สะหะภู เทวา
ชะละมัคคิสิขาริวะ
อะริฏฐะกา จะ โรชา จะ
อุมมา ปุปผะนิภาสิโน
อัจจุตา จะ อะเนชะกา
วะรุณา สะหะธัมมา จะ
สุเลยยะรุจิรา อาคู
อาคู วาสะวะเนสิโน
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ทะเสเต ทะสะธา กายา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
สะมานา มะหาสะมานา
ขิฑฑาปะทูสิกา อาคู
อะถาคู หะระโย เทวา
ปาระคา มะหาปาระคา
ทะเสเต ทะสะธา กายา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
สุกกา กะรุม๎หา อะรุณา
โอทาตะคัย๎หา ปาโมกขา
สะทามัตตา หาระคะชา
ถะนะยัง อาคา ปะชุนโน
ทะเสเต ทะสะธา กายา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
เขมิยา ตุสิตา ยามา
ลัมพิตะกา ลามะเสฏฐา
นิมมานะระติโน อาคู
ทะเสเต ทะสะธา กายา
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
สัฏเฐเต เทวะนิกายา
นามันวะเยนะ อาคัญฉุง
ปะวุตถะชาติมักขีลัง
ทักเขโมฆะตะรัง นาคัง
สุพ๎รัห๎มา ปะระมัตโต จะ
สันนังกุมาโร ติสโส จะ
สะหัสสะพ๎รัห๎มะโลกานัง
อุปะปนโน ชุติมันโต
ทะเสตถะ อิสสะรา อาคู
เตสัญจะ มัชฌะโต อาคา
เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต

สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
มานุสา มานุสุตตะมา
อาคู มะโนปะทูสิกา
เย จะ โลหิตะวาสิโน
อาคู เทวา ยะสัสสิโน
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
อาคู เวฆะนะสา สะหะ
อาคู เทวา วิจักขะณา
มิสสะกา จะ ยะสัสสิโน
โย ทิสา อะภิวัสสะติ
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
กัฏฐะกา จะ ยะสัสสิโน
โชติมานา จะ อาสะวา
อะถาคู ปะระนิมมิตา
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
เย จัญเญ สะทิสา สะหะ
โอฆะติณณะมะนาสะวัง
จันทังวะ อะสิตาสิตัง
ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ
โสปาคะ สะมิติง วะนัง.
มะหาพ๎รัห๎มาภิติฏฐะติ
ภิส๎มากาโย ยะสัสสิ โส.
ปจเจกะวะสะวัตติโน
หาริโต ปะริวาริโต.
สินเท เทเว สะพ๎รัห๎มะเก
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มาระเสนา อะภิกกามิ
เอถะ คัณ๎หะถะ พันธะถะ
สะมันตา ปะริวาเรถะ
อิติ ตัตถะ มะหาเสโน
ปาณินา ตะละมาหัจจะ
ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ
ตะทา โส ปจจุทาวัตติ
ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ
ตะโต อามันตะยิ สัตถา
มาระเสนา อะภิกกันตา
เต จะ อาตัปปะมะกะรุง
วีตะราเคหิ ปกกามุง
สัพเพ วิชิตะสังคามา
โมทันติ สะหะ ภูเตหิ

ปสสะ กัณ๎หัสสะ มันทิยัง
ราเคนะ พันธะมัตถุ โว
มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง.
กัณหะเสนัง อะเปสะยิ
สะรัง กัต๎วานะ เภระวัง.
ถะนะยันโต สะวิชชุโก
สังกุทโธ อะสะยังวะเส.
วะวักขิต๎วานะ จักขุมา
สาวะเก สาสะเน ระเต
เต วิชานาถะ ภิกขะโว.
สุต๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง
เนสัง โลมัมป อิญชะยุง.
ภะยาตีตา ยะสัสสิโน
สาวะกา เต ชะเนสุตาติ.

พระสูตรที่กําหนดสวดในวันแรม ๗ ค่ํา
บทขัดคิริมานันทะสุตตะปาโฐ๑
คิริมานันทะสุตตันติ
ทะสวะ วุตตะสัญญาโญ
ปวิตา มะนะสา เยสัง
ตัง โรคา คิริมานันโท
อายัสมา ริวะ อานันโท
สาธูนัง ธัมมะปตยัตถัง ตัง

สาสเน วิธะ วิสสุเต
ธัมมะโอชา มะโนสะธา
โรคะคะตานะปาณินัง
ยะถา สัญญายะ วุฏฐิตา
ธัมมะเตโชปะปตติกัง
สุตตันตัง ภะณามะเส

คิริมานันทะสุตตะปาโฐ
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะ-ปณฑิกสั สะ อาราเม เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัสมา คิรมิ านันโท
อาพาธิโก โหติ ทุกขิโต พาฬหะคิลาโน อะถะโข อายัสมา อานันโท เยนะ ภะคะวา
เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง นิสีทิ
เอกะมันตัง นิสินโน โข อายัสมา อานันโท ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ ฯ
๑

พระมหาปน ปนนาโภ ป.ธ.๘ วัดมหาธาตุ แตงสมเด็จพระวันรัต เขมจารีมหาเถร ตรวจแก
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อายัสมา ภันเต คิริมานันโท อาพาธิโก ทุกขิโต พาฬหะคิลาโน สาธุ ภันเต
ภะคะวา เยนายัสมา คิริมานันโท เตนุปะสังกะมะตุ อะนุกัมปง อุปาทายาติ ฯ สะเจ
โข ตวัง อานันทะ คิรมิ านันทัสสะ ภิกขุโน อุปะสังกะมิตวา ทะสะ สัญญา ภาเสยยาสิ
ฐานัง โข ปะเนตัง วิชชะติ ยัง คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน ทะสะ สัญญา สุตวา โส
อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิปปสสัมเภยยะ ฯ กะตะมา ทะสะ ฯ อะนิจจะสัญญา อะนัตตะ
สัญญา อะสุภะสัญญา อาทีนะวะสัญญา ปะหานะสัญญา วิราคะสัญญา
นิโรธะสัญญา สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญา สัพพะสังขา-เรสุ อะนิจจะสัญญา
อานาปานัสสะติ ฯ
กะตะมา จานันทะ อะนิจจะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา
รุกขะมู-ละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ รูปง อะนิจจัง
เวทะนา อะนิจจา สัญญา อะนิจจา สังขารา อะนิจจา วิญญาณัง อะนิจจันติ ฯ อิติ
อิเมสุ ปญจะสุ อุปาทา-นักขันเธสุ อะนิจจานุปสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ
อะนิจจะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ อะนัตตะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา
รุกขะมู-ละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ จักขุง อะนัตตา รูปา
อะนัตตา โสตัง อะนัตตาสัททา อะนัตตา ฆานัง อะนัตตา คันธา อะนัตตา ชิวหา
อะนัตตา ระสา อะนัตตา กาโย อะนัตตา โผฏฐัพพา อะนัตตา มะโน อะนัตตา ธัมมา
อะนัตตาติ ฯ อิติ อิเมสุ ฉะสุ อัชฌัตติกะพาหิเรสุ อายะตะเนสุ อะนัตตานุปสสี
วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อะนัตตะ-สัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ อะสุภะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง อุทธัง
ปาทะตะลา อะโธ เกสะมัตถะกา ตะจะปะริยนั ตัง ปูรนั นานัปปะการัสสะ อะสุจโิ น ปจจะ
เวกขะติ อัตถิ อิมัสมิง กาเย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อัฏฐี
อัฏฐิมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปหะกัง ปปผาสัง อันตัง อันตะคุณัง
อุทะริยัง กะรีสัง ปตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท เมโท อัสสุ วะสา เขโฬ
สิงฆาณิกา ละสิกา มุตตันติ ฯ อิติ อิมัสมิง กาเย อะสุภานุปสสี วิหะระติ ฯ อะยัง
วุจจะตานันทะ อะสุภะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ อาทีนะวะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา
รุกขะ-มูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ พะหุทุกโข โข อะยัง
กาโย พะหุอาทีนะโวติ ฯ อิติ อิมัสมิง กาเย วิวิธา อาพาธา อุปปชชันติ ฯ เสยยะถี
ทัง ฯ จักขุโรโค โสตะโรโค ฆานะโรโค ชิวหาโรโค กายะโรโค สีสะโรโค กัณณะโรโค
มุขะโรโค ทันตะโรโค กาโส สาโส ปนาโส ฑะโห ชะโร กุจฉิโรโค มุจฉา ปกขันทิกา
สุลา วิสูจิกา กุฏฐัง คัณโฑ กิลาโส โสโส อะปะมาโร ทันทุ กัณฑุ กัจฉุ ระขะสา
วิตัจฉิก โลหิตัง ปตตัง มะธุเมโห อังสา ปฬะกา ภะคัณฑะลา ฯ ปตตะสะมุฏฐานา
อาพาธา เสมหะสะมุฏฐานา อาพาธา วาตะสะ-มุฏฐานา อาพาธา สันนิปาติกา
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อาพาธา อุตุปะริณามะชา อาพาธา วิสะมะปะระหาระชา อาพาธา โอปกกะมิกา
อาพาธา กัมมะวิปากะชา อาพาธา สีตัง อุณหัง ชิฆัจฉา ปปาสา อุจจาโร ปสสาโวติ
ฯ อิติ อิมสั มิง กาเย อาทีนะวานุปส สี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อาทีนะวะ
สัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ ปะหานะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อุปปนนัง กามะวิตักกัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ พยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ อุปปนนัง
พยาปาทะวิตกั กัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ พยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ
อุปปนนัง วิหิงสาวิตักกัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ พยันตีกะโรติ อะนะภาวัง
คะเมติ อุปปนนุปปนเน ปาปะเก อะกุสะเล ธัมเม นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ
พยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ ปะหานะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ วิราคะสัญญา อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา
รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง
ปะณีตัง ยะทิทัง สัพพะสังขาระสะมะโก สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย วิราโค
นิพพานันติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ วิาคะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา
รุกขะมูละ-คะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง
ปะณีตัง ยะทิทัง สัพพะสังขาระสะมาโถ สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย นิโรโธ
นิพพานันติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ เย
โลเก อุปายุปาทานา เจตะโส อะธิฏฐานาภินิเวสานุสะยา เต ปะชะหันโต วิระมะติ
นะ อุปาทิยันโต อะยังวุจจะตานันทะ สัพพะโลเก อะนะภิะระตะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ สัพพะสัง
ขาเรหิ อัฏฏิยะติ หะรายะติ ชิคุจฉะติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ สัพพะสังขาเรสุ
อะนิจจะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ อานาปานัสสติ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา
รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา นิสีทะติ ปลลังกัง อาภุชิตวา อุชุง กายัง
ปะณิธายะ ปะริมุขัง สะติง อุปฏฐะเปตวา ฯ โส สะโต วะ อัสสสะสะติ สะโต
ปสสะสะติ ฯ
ทีฆัง วา อัสสะสันโต ทีฆัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ
ทีฆัง วา ปสสะสันโต ทีฆัง ปสสะสามีติ ปะชานาติ
รัสสัง วา อัสสะสันโต รัสสัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ
รัสสัง วา ปสสะสันโต รัสสัง ปสสะสามีติ ปะชานาติ
สัพพะกายะปะฏิสังเวที
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สัพพะกายะปะฏิสังเวที
ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
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ปสสัมภะยัง กายะสังขารัง
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปสสัมภะยัง กายะสังขารัง
ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปติปะฏิสังเวที
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปติปะฏิสังเวที
ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สุขะปะฏิสังเวที
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สุขะปะฏิสังเวที
ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที
ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง
ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
จิตตะปะฏิสังเวที
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
จิตตะปะฏิสังเวที
ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปสสะสิสสามิติ สิกขะติ
อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง
สะมาทะหัง จิตตัง
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สะมาทะหัง จิตตัง
ปสสะลิสสามีติ สิกขะติ
วิโมจะยัง จิตตัง
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
วิโมจะยัง จิตตัง
ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะนิจจานุปสสี
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะนิจจานุปสสี
ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
วิราคานุปสสี
วิราคานุปสสี
ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
นิโรธานุปสสี
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
นิโรธานุปสสี
ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปะฏินิสสัคคานุปสสี
อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปะฏินิสสัคคานุปสสี
ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะยัง วุจจะตานันทะ อานาปานัสสะติ ฯ
สะเจ โข ตวัง อานันทะ คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน อุปะสังกะมิตวา อิมา ทะสะ
สัญญา ภาเสยยาสิ ฐานัง โข ปะเนตัง วิชชะติ ยัง คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน อิมา
ทะสะ สัญญา สุตวา โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิปปสสัมเภยยาติ ฯ
อะถะโข อายัสมา อานันโท ภะคะวะโต สันติเก อิมา ทะสะ สัญญา
อุคคะเหตวา เยนายัสมา คิริมานันโท เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา อายัสมะโต
คิริมานันทัสสะ อิมา ทะสะ สัญญา อะภาสิ ฯ
อะถะโข อายัสมะโต คิริมานันทัสสะ อิมา ทะสะ สัญญา สุตวา โส อาพาโธ
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ฐานะโส ปะฏิปสสัมภิ ฯ วุฏฐะหิ จายัสมา คิริมานันโท ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน
จะ ปะนายัสมะโต คิริมานันทัสสะ โส อาพาโธ อะโหสีติ ฯ

พระสูตรที่กําหนดสวดในแรม ๑๓ ค่ํา หรือ ๑๔ ค่ํา
บทขัดโลกะธัมมะสุตตัง
ยาวะตา วัตตะเต โลโก
ตาวะ ตัง อะนุปะริวัตตันติ
เย ธัมมา สะมุปายันดต
เต ธัมมา โลกันตะคุณา
โลกัสสิฏฐา อะนิฎฐา จะ
เยสวานุโรธะวิโรเธ
ปะริมุจจันติ ทุกขัสมา
เตสุ มิจฉาปะฏิปตติ
ยัสมิง เตนะ มุนินเทนะ
ญาณัง สัญจารยิตวานะ
สาธูนัง อัตถะสิทธัตถัง

อะเนกาการะจิตตะโก
เย ธัมมา สะหะจาริโน.
โลโก อะนุปะริวัตตะเต
โลกะธัมมาติ กิตติตา.
อะนุโรธะวิโรธิกา
วิปปะหันตวานะ ปณฑิตา.
สัมมาภะวัสสะ ปาระคู
โยนิโส ปะฏิปตติ จะ.
สุตตันตัสมิง ปะกาสิตา
ยะถาภูตัง ปะชานิตุง.
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.

โลกะธัมมะสุตตัง.*
เอวัมเม สุตัง: เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ, เชตะวะเน
อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเม. ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ, ภิกขะโวติ
ภะทันเตติ. เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ. อัฏฐิเม
ภิกขะเว โลกะธัมมา โลกัง อะนุปะริวัตตันติ. โลโก จะอัฏฐะ โลกะธัมเม อะนุปะริวัตตันติ. โลโก จะ อัฏฐะ โลกะธัมเม อะนุปะริวัตตะติ.
กะตะเม อัฏฐะ ลาโภ จะ อะภาโภ จะ, ยะโส จะ อะยะโส จะ, นินทา จะ
ปะสังสา จะ, สุขัญจะ ทุกขัญจะ. อิเม โข ภิกขะเว อัฏฐะ โลกะธัมมา โลกัง
อะนุปะริวัตตันติ. โลโก จะ อิเม อัฏฐะ โลกะธัมเม อะนุปะริวัตตะติ.
อัสสุตะวะโต ภิกขะเว ปุถุชชะนัสสะ อุปปชชะติ, ลาโภป อะลาโภป, ยะโสป,
อะยะโสป, นินทาป ปะสังสาป, สุขงั ป ทุกขังป, สุตะวะโตป ภิกขะเว อะริยสาวะกัสสะ
อุปปชชะติ, ลาโภป อะลาโภป, ยะโสป อะยะโสป, นินทาป ปะสังสาป, สุขงั ป ทุกขังป
*
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ตัตระ ภิกขะเว โก วิเสโส โก อะธิปปายะโส กิง นานากะระณัง, สุตะวะโต
อะริยะสาวะกัสสะ อัสสุตะวะตา ปุถุชชะเนนาติ ภะคะวัง มูละกา โน ภันเต ธัมมา
ภะคะวังเนตติกา ภะคะวังปะฏิสะระณา, สาธุ วัตะ ภันเต ภะคะวันตังเยวะ ปะฏิภาตุ
เอตัสสะ ภาสิตัสสะ อัตโถ, ภะคะวะโต สุตวา ภิกขู ธาเรสสันตีติ. เตนะหิ ภิกขะเว
สุณาถะ สาธุกัง มะนะสิกะโรถะ ภาสิสสามีติ. เอวัมภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต
ปจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ
อัสสุตะวะโต ภิกขะเว ปุถุชชะนัสสะ อุปปชชะติ ลาโภ, โส นะ อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ, อุปปนโน โข เม อะยัง ลาโภ, โส จะ โข อะนิจโจ ทุกโข วิปะริณามะธัมโมติ
ยะถาภูตัง นัปปะชานาติ. อุปปชชะติ อุลาโภ, โส นะ อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ, อุปปนโน
โข เม อะยัง อะลาโภ, โส จะ โข อะนิจโจ ทุกโข วิปะริณามะธัมโมติ ยะถาภูตัง
นัปปะชานาติ. อุปปชชะติ ยะโส, โส นะ อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ, อุปปนโน โข เม อะยัง
ยะโส, โส จะ โข อะนิจโจ ทุกโข วิปะริณามะธัมโมติ ยะถาภูตัง นัปปะชานาติ,
อุปปชชะติ อะยะโส, โส นะ อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ, อุปปนโน โข เม อะยัง อะยะโส,
โส จะ โข อะนิจโจ ทุกโข วิปะริณามะธัมโมติ ยะถาภูตัง นัปปะชานาติ. อุปปชชะติ
นินทา, โส นะ อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ, อุปนนา โข เม อะยัง นินทา. สา จะ โข
อะนิจจา ทุกขา วิปะริณามะธัมมาติ ยะถาภูตัง นัปปะชานาติ. อุปปชชะติ ปะสังสา,
โส นะ อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ. อุปปนนา โข เม อะยัง ปะสังสา, สา จะ โข อะนิจจา
ทุกข วิปะริณามะธัมมาติ ยะถาภูตัง นัปปะชานาติ. อุปชชะติ สุขัง, โส นะ อิติ
ปะฏิสัญจิกขะติ, อุปปนนัง โข เม อิทัง สุขัง, ตัญจะ โข อะนิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมันติ ยะถาภูตัง นัปปะชานาติ. อุปปชชะติ ทุกขัง, โส นะ อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ,
อุปปนนัง โข เม อิทัง ทุกขัง, ตัญจะ โข อะนิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมันติ
ยะถาภูตัง นัปปะชานาติ. ตัสสะลาโภป จิตตัง ปะริยาทายะ ติฏฐะติ, อะลาโภป
จิตตัง ปะริยาทายะ ติฏฐะติ, สุขังป จิตตัง ปะริยาทายะ ติฏฐะติ, ทุกขังป จิตตัง
ปะริยาทายะ ติฏฐะติ, โส จะ อุปปนนัง ลาภัง อะนุรุชฌะติ อะลาเภ ปะฏิวิรุชฌะติ,
อุปปนนัง ยะสัง อะนุรุชฌะติ อะยะเส ปะฏิวิรุชฌะติ, อุปปนนัง สุขัง อะนุรุชฌะติ
ทุกเข ปะฏิวิรุชฌะติ. โส เอวัง อะนุโรธะวิโรธะสะมาปนโน, นะ ปะริมุจจะติ ชาติยา
ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ นะ ปะริมจุ จะติ
ทุกขัสมาติ วะทามิ,
สุตะวะโต จะ โข ภิกขะเว อะริยะสาวะกัสสะ อุปปชชะติ ลาโภ, โส อิติ
ปะฏิสัญจิกขะติ, อุปปนโน โข เม อะยัง ลาโภ, โส จะ โข อะนิจโจ ทุกโข วิปะริณามะธัมโมติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อุปปชชะติ. อะลาโภ, โส อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ,
อุปปนโน โข เม อะยัง อะลาโภ, โส จะ โข อะนิจโจ ทุกโข วิปะริณามะธัมโมติ
ยะถาภูตัง ปะชานาติ, อุปปชชะติ ยะโส, โส อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ, อุปปนโน โข เม
อะยัง ยะโส, โส จะ โข อะนิจโจ ทุกโข วิปะริณามะธัมโมติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ,
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อุปปชชะติ. อะยะโส, โส อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ อุปปนโน โข เม อะยัง อะยะโส, โส จะ
โข อะนิจโจ ทุกโข วิปะริณามะธัมโมติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อุปชชะติ นินทา. โส
อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ, อุปปนนา โข เม อะยัง นินทา, สา จะ โข อะนิจจา ทุกขา
วิปะริณามะธัมมาติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อุปปชชะติ ปะสังสา, โส อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ อุปปนนา โข เม อะยัง ปะสังสา, สา จะ โข อะนิจจา ทุกขา วิปะริณามะธัมมาติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อุปปชชะติ สุขัง, โส อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ อุปปนนัง โข
เม อิทัง สุขัง, ตัญจะ โข อะนิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมันติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ.
อุปปชชะติ ทุกขัง, โส อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ อุปปนนัง โข เม อิทัง ทุกขัง, ตัญจะ โข
อะนิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมันติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. ตัสสะ ลาโภป จิตตัง นะ
ปะริยาทายะ ติฏฐะติ, อะลาโภป จิตตัง นะ ปะริยาทายะ ติฏฐะติ, ยะโสป จิตตัง นะ
ปะริยาทายะ ติฏฐะติ, อะยะโสป จิตตัง นะ ปะริยาทายะ ติฏฐะติ. นินทาป จิตตัง
นะปะริยาทายะ ติฏฐะติ, ปะสังสาป จิตตัง นะ ปะริยาทายะ ติฏฐะติ. สุขังป จิตตัง
นะ ปะริยาทายะ ติฏฐะติ, ทุกขัง จิตตัง นะ ปะริยาทายะ ติฏฐะติ. สุขังป จิตตัง นะ
ปะริยาทายะ ติฏฐะติ, ทุกขังป จิตตัง นะ ปะริยาทายะ ติฏฐะติ. โส จะ อุปปนนัง
ลาภัง นานุรุชฌะติ. อะลาเภ นัปปะฏิวิรุชฌะติ, อุปปนนัง ยะสัง นานุรุชฌะติอะยะเส
นัปปะฏิวิรุชฌะติ, อุปปนนัง ปะสังสัง นานุรุชฌะติ นินทายะ นัปปะฏิวิรุชฌะติ,
อุปปนนัง สุขัง นานุรชฌะติ ทุกเข นัปปะฏิวิรุชฌะติ. โส เอวัง อะนุโรธะวิโรธิวิปปะหีโน ปะริมุจจะติ, ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ
อุปายาเสหิ, ปะริมุจจติ ทุกขัสมาติ วะทามิ,
อะยัง โข ภิกขะเว วิเสโส อะยัง อะธปปายะโส อิทัง นานากะระณัง,
สุตะวะโต อะริยะสาวะกัสสะ อัสสุตะวะตา ปุถุชชะเนนาติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา อิทัง วัตวานะ สุคะโต, อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา.
ลาโภ อะลาโภ อะยะโส ยะโส จะ
นินทา ปะสังสา จะ สุขัง จะ ทุกขัง
เอเต อะนิจจา มะนุเชสุ ธัมมา
อะสัสสะตา วิปะริณามะธัมมา.
เอเตนะ จะ ญัตวา สะติมา สุเมโธ อะเวกขะติ วิปะริณามะธัมเม
อิฏฐัสสะ ธัมมา นะ มะเถนติ จิตตัง อะนิฏฐะโต โน ปะฏิฆาตะเมติ.
ตัสสานุโรธา อะถะวา วิโรธา
วิธูปตา อัตถะคะตา นะสันติ
ปะทัญจะ ญัตวา วิระชัง อะโสกัง
สัมมัปปะชานาติ ภะวัสสะ ปาระคูติ.
โลกะธัมมะสุตตัง นิฏฐิตัง.
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บทขัดโอวาทปาฏิโมกข
สัตตันนัง ภะคะวันตานัง
โอวาทะปาฏิโมกขัสสะ
มะหาปะทานะสุตตันเต
ตีหิ สิกขาหิ สังขิตตัง
ตาสัมปะกาสะกัง ธัมมะ-

สัมพุทธานัง มะเหสินัง
อุทเทสัตเตนะ ทัสสิตา
ติสโส คาถาติ โน สุตัง
ยาสุ พุทธานะ สาสะนัง
ปะริยายัง ภะณามะ เส.

โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ๑
อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธ
นะ โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
นิพพานัง ปะระนัง วะทันติ พุทธา
นะ หิ ปพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต
สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต
ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร
มัตตัญญตา จะ ภัตตัสมิง
ปนตัญจะ สะยะนาสะนัง
อะธิจิตเต จะ อาโยโค
เอตัง พุทธานะ สาสะนันติ
อะเนกะปะริยเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปสสะตา
อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง สะมาธิ สัมมะทักขาโต ปญญา
สัมมะทักขาตา
กะถัญจะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะป ปะริยาเยนะ สีลัง
สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. อุปะริเมนะป ปะริยาเยนะ สีลงั สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา.
กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา อิธะ อะริยะสาวะโก ปาณาติปาตา ปะฏิวิระโต โหติ อะทินนาทานา ปะฏิวิระโต โหติ กาเมสุ
มิจฉาจารา ปะฏิวิระโต โหติ มุสาวาทา ปะฏิวิระโต โหติ สุราเมระยะมัชชัปปะมาทัฏฐานา ปะฏิวิระโต โหตีติ. เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง
ภะคะตา กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. อิธะ
ภิกขุ สีละวา โหติ ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุโต วิหะระติ อาจาระโคจะระสัมปนโน
๑

สําหรับสวดในวันมาฆบูชา
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อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขะติ สิกขาปะเท-สูติ เอวัง โข
อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมะทักขาตัง ภะคะวะตา.
กะถัญจะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะป ปะริยาเยนะ
สมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อุปะริเมนะป ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต
ภะคะวะตา. กะถัญจะเหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา.
อิธะ อะริยะสาวะโก โวสสัคคารัมมะณัง กะริตวา ละภะติ สะมาธิง ละภะติ จิตตัสเสกัคคะตันติ. เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา.
กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ
วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปติสุขัง
ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปชชะ วิหะระติ วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา อัชฌัตตัง
สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตักกัง อะวิจารัง สะมาธิชัมปติสุขัง ทุติยัง
ฌานัง อุปะสัมปชชะ วิหะระติ ปติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ
สัมปะชาโน สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก
สะติมา สุขะวิหารีติ ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปชชะ วิหะระติ. สุขัสสะ จะ ปะหานา
ทุกขัสสะ จะ ปะหานา ปุพเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา อะทุกขะมะ
สุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปชชะ วิหะระตีติ. เอวัง โข
อุปะริะเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา.
กะถัญจะ ปญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะป ปะริยาเยนะ
ปญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อุปะริเมนะป ปะริยาเยนะ ปญญา สัมมะทักขาตา
ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ ปญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา.
อิธะ อะริยะสาวะโก ปญญะวา โหติ อุทะยัตถะคามินิยา ปญญายะ สะมันนาคะโค
อะริยายะ นิพเพธิกายะ สัมมา ทุกขักขะยะคามินยิ าติ.เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ
ปญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ ปญญา
สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ อิทัง ทุกขันติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง
ทุกขะสะมุทะโยติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง ทุกขะ-นิโรโธติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ.
อะยัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทาติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. เอวัง โข อุปะริเมนะ
ปะริยาเยนะ ปญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา.
สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส สะมาธิปะริภาวิตา
ปญญา มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา ปญญาปะริภาวิตัง จิตตัง สัมมะเทวะ
อาสะเวหิ วิมุจจะติ. เสยยะถีทัง. กามาสะวา ภะวาสะวา อะวิชชาสะวา. ภาสิตา โข
ปะนะ ภะคะวะตา ปะรินิพพานะสะมะเย อะยัง ปจฉิมะวาจา หันทะทานิ ภิกขะเว
อามันตะยามิ โว วะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ. ภาสิตัญจิทัง
ภะคะวะตา เสยยะถาป ภิกขะเว ยานิ กานิจิ ชังคะลานัง ปาณานัง ปะทะชาตานิ
สัพพานิ ตานิ หัตถิปะเท สะโมธานัง คัจฉันติ หัตถิปะทัง เตสัง อัคคะมักขายะติ
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ยะทิทัง มะหันตัตเตนะ. เอวะเมวะ โข ภิกขะเว เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต
อัปปะมาทะมูละกา อัปปะมาทะสะโมสะระณา อัปปะมาโท เตสัง อัคคะมัคขายะตีติ.
ตัสมาติหัมเหหิ สิกขิตัพพัง ติพพาเปกขา ภะวิสสามะ อะธิสีละสิกขาสะมาทาเน
อะธิจิตตะสิกขาสะมาทาเน อะธิปญญาสิกขาสะมาทาน อัปปะมาเทนะ สัมปาเทสสา
มาติ. เอวัญหิ โน สิกขิตัพพัง

ปฐมพุทธะวะจะนะ
อะเนกะชาติสังสารัง
คะหะการัง คะเวสันโต
คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ
สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา
วิสังขาระคะตัง จิตตัง

สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง
ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง
ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ
คะหะกูฏัง วิสังขะตัง
ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคาติ ฯ

ปจฉิมะพุทโธวาทะปาโฐ*
(หันทะ มะยัง ปจฉิมะพุทธโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เสฯ)
อะถะ โข ภะคะวา อายัส๎มันตัง อานันทัง อามันเตสิ สิยา โข ปะนานันทะ
ตุมหากัง เอวะมัสสะ อะตีตะ สัตถุกัง ปาวะจะนัง, นัตถิ โน สัตถาติ. นะ โข ปะเนตัง
อานันทะ เอวัง ทัฏฐัพพัง, โย โว อานันทะ มะยา ธัมโม จะ วินะโย จะ เทสิโต
ปญญัตโต, โส โว มะมัจจะเยนะ สัตถา, ยะถา โข ปะนานันทะ เอตะระหิ ภิกขู
อัญญะมัญญัง อาวุโสวาเทนะ สะมุทาจะรันติ, เถระตะเรนะ อานันทะ ภิกขุนา
นะวะกะตะโร ภิกขุ นาเมนะ วา โคตเตนะ วา อาวุโสวาเทนะ วา สะมุทาจะริตพั โพ,
นะวะกะตะเรนะ ภิกขุนา เถระตะโร ภิกขุ ภันเตติ วา อายัสม๎ าติ วา สะมุทาจะริตพั โพ,
อากังขะมาโน อานันทะ สังโฆ มะมัจจะเยนะ ขุททานุขทุ ทะกานิ สิกขาปะทานิ สะมูหะ
นะตุ, ฉันนัสสะ อานันทะ ภิกขุโน มะมัจจะเยนะ พรัหมะทัณโฑ ทาตัพโพติ ฯ “กะตะ
โม ปะนะ ภันเต พรัหมะทัณโฑติ” ฯ “ฉันโน อานันทะ ภิกขุ ยัง อิจเฉยยะ, ตัง
วะเทยยะ, โส ภิกขูหิ เนวะ วัตตัพโพ นะ โอวะทิตัพโพ นะ อะนุสาสิตัพโพติ” ฯ
อะถะ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ
หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว ; วะยะธัมมา สังขารา, อัปปะมาเทนะ
สัมปาเทถาติ. อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปจฉิมา วาจา ฯ
*

สวด ณ บริเวณสถูปปรินิพพาน(หลังวิหาร), ที.มหา. ๑๐/๑๗๘(พระไตรปฎก เลมที่ ๑๐ หนาที่ ๑๗๘) ๑
๒๑๖, ๒ ๒๑๘,๓ ๒๑๙
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อะถะ โข ภะคะวา ปะฐะมัง ฌานัง สะมาปชชิ, ปะฐะมัชฌานา วุฏฐะหิต๎วา
ทุติยัง ฌานัง สะมาปชชิ, ทุติยัชฌานา วุฏฐะหิต๎วา ตะติยัง ฌานัง สะมาปชชิ,
ตะติยัชฌานา วุฏฐะหิต๎วา จะตุตถัง ฌานัง สะมาปชชิ,
จะตุตถัชฌานา วุฏฐะหิต๎วา อากาสานัญจายะตะนัง สะมาปชชิ, อากาสานัญจายะตะ
นะสะ-มาปตติยา วุฏฐะหิต๎วา วิญญาณัญจายะตะนัง สะมาปชชิ, วิญญาณัญจายะตะ
นะ สะมาปตติยา วุฏฐะหิต๎วา อากิญจัญญายะตะนัง สะมาปชชิ, อากิญจัญญายะตะ
นะสะมาปตติยา วุฏฐะหิต๎ วา เนวะสัญญานาสัญญา ยะตะนัง สะมาปชชิ,
เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะสะมาปตติยา วุฏฐะหิต๎วา สัญญาเวทะยิตะนิโรธัง
สะมาปชชิ ฯ
อะถะ โข อายัสม๎ า อานันโท อายัสม๎ นั ตัง อะนุรทุ ธัง เอตะทะโวจะ ปะรินพิ พุโต
ภันเต อะนุรุทธะ ภะคะวาติ.
นาวุโส อานันทะ ภะคะวา ปะรินพิ พุโต สัญญาเวทะยิตะนิโรธัง สะมาปนโนติ ฯ
อะถะ โข ภะคะวา สัญญาเวทะยิตะนิโรธะสะมาปตติยา วุฏฐะหิตว๎ า เนวะ
สัญญานา-สัญญายะตะนัง สะมาปชชิ, เนวะสัญญา นาสัญญายะตะนะสะมาปตติยา
วุฏฐะหิต๎วา อากิญจัญญายะตะนัง สะมาปชชิ, อากิญจัญญายะตะนะสะมาปตติยา
วุฏฐะหิต๎วา วิญญา-นัญจายะตะนัง สะมาปชชิ, วิญญาณัญจายะตะนะสมาปตติยา
วุฏฐะหิตว๎ า อากาสานัญจายะตะนัง สะมาปชชิ, อากาสานัญจายะตะนะ สะมาปตติยา
วุฏฐะหิต๎วา จะตุตถัง ฌานัง สะมาปชชิ, จะตุตถัชฌานา วุฏฐะหิตว๎ า ตะติยงั ฌานัง
สะมาปชชิ, ตะติยชั ฌานา วุฏฐะหิตว๎ า ทุตยิ งั ฌานัง สะมาปชชิ, ทุตยิ ชั ฌานา วุฏฐะหิตว๎ า
ปะฐะมัง ฌานัง สะมาปชชิ, ปะฐะมัชฌานา วุฏฐะหิตว๎ า ทุตยิ งั ฌานัง สะมาปชชิ,
ทุตยิ ชั ฌานา วุฏฐะหิตว๎ า ตะติยงั ฌานัง สะมาปชชิ, ตะติยชั ฌานา วุฏฐะหิตว๎ า
จะตุตถัง ฌานัง สะมาปชชิ, จะตุตถัชฌานา วุฏฐะหิตว๎ า สะมะนันตะรา ภะคะวา
ปะรินพิ พายิ ฯ

ภาระสุตตะคาถา

หัวหนัานําวา
(หันทะมะยัง ภาระสุตตะคาถาโย ภะนามะเส)
ภารา หะเว ปญจักขันธา ภาระหาโร จะ ปุคคะโล ภาราทานัง ทุกขัง โลเก
ภาระหิกเขปะนัง สุขัง นิกขิปตวา คะรุง ภารัง อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ สะมูลัง
ตัณหัง อัพพุยหะ นิจฉาโต ปะรินิพพุโต.
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คาถาขอฝน
มะหาการุณิโก
อัตถายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา
ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เทโว วัสสะตุ ธัมมะโต.
มะหาการุณิโก
หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา
ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เทโว วัสสะตุ ธัมมะโต.
มะหาการุณิโก
สุขายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา
ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เทโว วัสสะตุ ธัมมะโต.
สุภูต*ิ จะ มหาเถโร มะหากาโย มะโหทะโร
นีละวัณโณ มะหาเตโช
ปะวัสสันตุ วะลาหะกา
ฉันนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา
วัสสะ เทวะ ยะถาสุขัง
จิตตัง เม สุสะมาหิตัง วิมุตตัง
อาตาป วีหะรามิ วัสสะ เทวาติ.

*

ฉบับเดิมวา สุภูโต

๑๑๔

หมวดบรรพชาอุปสมบท
พิธีบวช
ในหมวดนี้เปนพิธีการบวชซึ่งเปนหนึ่งในทางแหงกุศล ยังผูปฏิบัติตามใหบรรลุ
ตามธรรมอันสมควร นับวาการบวชนี้เปนอุบายการพัฒนาตน สังคม ความรู ตามหลัก
ในพระพุทธศาสนา มีตั้งแตการบวชเนกขัมมะ บวชชี บวชสามเณร และบวชพระตาม
ลําดับดังนี้

คําขอบวชเนกขัมมะปฏิบัติ
มะยัง ภันเต, สุจิระปรินิพพุตัมป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญ
จะ ภิกขุสังฆัญจะ, เทถะ โน ปพพัชชัง ภันเต สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง
สะระณัง คะตัง.
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายขอถึงซึ่งพระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น
แมเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแลว พรอมทั้งพระธรรม และพระสงฆวาเปนที่พึ่ง
ขออธิษฐานตนเปนผูถือบวชเนกขัมมปฏิบัติ ในพระธรรมวินัยนี้ ขอพระสงฆจง
โปรดไดรับทราบวา ขาพเจาเปนผูถือบวชในพระธรรมวินัย ขอถึงพระรัตนตรัย เปนที่พึ่ง
ตลอดชีวิต ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปดวยเทอญฯ

คําขอบวชชี
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ปพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง.

คําแปล
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาขอถึงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา แมเสด็จ ดับขันธ
ปรินิพพานนานแลว กับทั้งพระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะที่พึ่งที่ ระลึก ขอพระ
สงฆจงจําขาพเจาไววาเปนผูบวชในพระธรรมวินัย ผูถึงพระ รัตนตรัยเปนสรณะตลอด
ชีวิต ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

๑๑๕

คําอาราธนาศีล ๘
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ (๓ ครั้ง)
(ถาคนเดียววา อะหัง แทน มะยัง และ ยาจามิ แทน ยาจามะ)

นะมะการคาถา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(๓ ครั้ง)

ไตรสรณาคมน
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป ธังมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป ธัมธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(พระทานวา) ติสะระณะ คะมะนัง นิฏฐิตัง (รับวา) อามะ ภันเต.

คําสมาทานศีล
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ขาพเจาสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เวนจากฆาสัตวดวยตนเองและไมใชใหผูอื่นฆา)
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ขาพเจาสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เวนจากลัก, ฉอ ของผูอื่นดวยตนเองและไมใชใหผู
อื่นลัก ฉอ)
๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ขาพเจาสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เวนจากอสัทธรรม กรรมอันเปนขาศึกแก
พรหมจรรย)
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ขาพเจาสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เวนจากพูดเท็จ คําไมเปนจริง และคําลอลวง
อําพรางผูอื่น)

๑๑๖

๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ขาพเจาสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เวนจากการดื่มกินสุรา และเมรัยเครื่องดองของทําใจ
ใหคลั่งไคลตาง ๆ)
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ขาพเจา สมาทานซึ่งสิกขาบท คือเวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล)
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ มัณฑะนะ
วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ขาพเจาสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เวนจากดู ฟง ฟอนรํา ขับรองและประโคม เครื่อง
ดนตรีตาง ๆ และดูการเลนที่เปนขาศึกแกกุศล และทัดทรงตกแตงราง กายดวยเครื่อง
ประดับและดอกไมของหอม เครื่องทาเครื่องยอม ผัดผิดใหงามตาง ๆ )
๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ขาพเจาสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เวนจากนั่งนอนเหนือเตียง ตั่ง มีเทาสูงเกิน
ประมาณ และที่นั่ง ที่นอนอันสูงใหญ ภายในใสนุนและสําสี อาสนะอันวิจิตรไปดวยลวด
ลายงามดวยเงินทองตาง ๆ)
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (๓ ครั้ง)

การบวชเปนสามเณร
สามเณร แปลวา ผูเปนเชื้อสายแหงสมณะ เมื่อเปนสามเณรแลวตองถือศีล ๑๐ คือ
๑. เวนจากการฆาสัตวทั้งมนุษยและเดรัจฉาน
๒. เวนจากการลักทรัพย
๓. เวนจากเสพเมถุนธรรม
๔. เวนจากการพูดเท็จ
๕. เวนจากการดื่มสุราและเมรัย
๖. เวนจาการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
๗. เวนจากการฟอนรําขับรองและการบรรเลง ตลอดถึงการดู การฟงสิง่ เหลานัน้
๘. เวนจากการทัดทรงดอกไมการใชของหอมเครื่องประเทืองผิว
๙. เวนจาการนอนที่สูงใหญและยัดนุนสําลีอันมีลายวิจิตร
๑๐. เวนจากการรับเงินทอง
นอกจากนี้ ยังตองมี ปจจเวกขณะ คือ การพิจารณา จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ คิลานเภสัช ตลอดถึงวัตรที่ควรศึกษา อันเกี่ยวดวยมารยาท คือ เสขิยวัตร
อีก ๗๕ ขอ ดวย
สถานที่ทําพิธี เปนกุฎีของพระอุปชฌายผูใหบวชก็ได เปนโรงอุโบสถก็ได มีพระ
อันดับตั้งแต ๔ รูปขึ้นไปก็ได ไมมีก็ได ของใชในพิธีคือ

๑๑๗

๑. ไตรแบง (สบง ๑ ประคตเอง ๑ อังสะ ๑ จีวร ๑ ผารัด อก ๑ ผากราบ
๒. จีวร สบง อังสะ (อาศัยหรือสํารอง) ผาอาบ ๒ ผืน
๓. ยาม ผาเช็ดหนา นาฬิกา
๔. บาตร (มีเชิงรองและฝาพรอม)
๕. รองเทา รม
๖. ที่นอน เสื่อ หมอน ผาหม มุง
๗. จานขาว ชอนสอม แกวน้ํา ผาเช็ดมือ ปนโต กระโถน
๘. ขันน้ํา สบู กลองสบู แปรง ยาสีฟน ผาเช็ดตัว
๙. ธูป เทียน ดอกไม สําหรับบูชาพระรัตนตรัย
๑๐. ธูป เทียน ดอกไม (หรือจะใชเทียนแพมีกรวยดอกไมก็ใชได)
สําหรับถวายพระอุปชฌายผูใหบวช และจะมีเครื่องจตุปจจัยไทยธรรมสําหรับ
ถวายพระอุปชฌายะและพระในพิธีนั้น อีกองคละชุดก็ได แลวแตกําลังศรัทธา ผูบวช
ตองปลงผม โกนคิ้ว โกนหนวด ตัดเล็บมือเล็บเทาใหสะอาด หมดจด สวนพิธีการวัน
บวช มีกลาวไวสวนหนึ่งแลว และขอสําคัญตองวา ไตรสรณคมน ใชชัดถอยชัดคํา
เพราะความเปนสามเณรจะสําเร็จไดก็ดวยไตร สรณคมนเทานั้น นอกจากนั้นก็มี

หัวขอที่ผูจะบวชจะตองจดจําคือ
๑. ใหบิดามารดาหรือผูปกครอง พาไปหาเจาอาวาสและพระ อุปชฌาย
(ถาเจาอาวาสเปนพระอุปชฌายดวยก็ไมตองไป ๒ แหง)
๒. ทองคําขอบวช สรณคมน และศีล ๑๐ ใหไดดวยตนเอง
๓. หมั่นฝกซอมพิธี เชนการกราบ เปนตน

พิธีบวชเปนสามเณร
กุลบุตรผูมีศรัทธามุงบรรพชา อุปสมบท พึงรับผาไตรอุมประนมมือเขา ไปใน
สังฆสันนิบาต วางผาไตรไวขางตัวดานซาย รับเครื่องสักการถวายพระ,อุปชฌายะแลว
กราบดวยเบญจางคประดิษฐ ๓ ครั้งแลวอุมผาไตรประนม มือยืนขึ้นเปลงวาจาขอ
บรรพชา หยุดตามจุดจุลภาค วา
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง
มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ
อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ปพพัชชัง เทถะ เม ภันเต,
(นั่งลงคุกเขาประนมมือวา)
อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ,

๑๑๘

ทุติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ,
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ,
สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, อิมงั กาสาวัง
คะเหตวา, ปพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปง อุปาทายะ ฯ
(ตั้งแต สัพพะทุกขะ มา วา ๓ หน พระอุปชฌายะรับผาไตร แลววาตอไป)
สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, เอตัง กาสาวัง
ทัตวา, ปพพาะเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปง อุปาทายะ ฯ
(ตั้งแต สัพพะทุกขะ มา วา ๓ หน)
ในลําดับนั้น พระอุปชฌายะใหโอวาทและบอก ตะจะปญจะกะกัมมัฏฐาน ใหวา
ตามไปทีละบท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดังนี้
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา ฯ (ปฏิโลม)
พระอุปชฌายะชักอังสะออกจากไตรสวมใหแลว สั่งใหออกไปครองผาครบไตร
จีวรตามระเบียบ ครั้นเสร็จแลวรับเครื่องไทยทานเขาไปหาพระ อาจารย ถวายทานแลว
กราบลง ๓ หน ยืนประนมมือเปลงวาจาขอสรณะ และศีลดังนี้
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง
มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ,
อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ติสะระเณนะ สะหะ, สีลานิ เทถะเม ภันเต,
(นั่งลงคุกเขาขอสรณะและศีลดังตอไปนี้)
อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ทุติปยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ลําดับนั้น พระอาจารยกลาวคํานมัสการนําใหผูมุงบรรพชาวาตามไปดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ ฯ
(วา ๓ หน)
แตนั้นทานจะสั่งดวยคําวา เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ
พึงรับวา อามะ ภันเต ครั้นแลวทานนําใหเปลงวาจาวา สรณคมน พึงวาตามไปทีละ
พากยดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

๑๑๙

ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
เมื่อจบแลว ทานบอกวา ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับวา อามะ ภันเต
ลําดับนั้นพระอาจารายจะบอกใหรูวา การบรรพชาเปนสามเณรสําเร็จดวยสรณคมน
เพียงเทานี้ ตอแตนั้นพึงสมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการ วาตามทานไปดังนี้
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภสู ะนัฏฐานาเวระมะณีสกิ ขาปะทัง สะมาทิยามิ
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ
อิมาทิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ฯ
ขอ อิมานิ นี้วา ๓ จบ
แลวกราบลง ๑ หน ยืนขึ้นวา
วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา
กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง,
ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ
คุกเขากราบ ๓ หน

๑๒๐

การบวชเปนพระภิกษุ
ภิกษุ แปลวา ผูเห็นภัยในวัฏฏสงสาร เมื่อเปนพระภิกษุแลว ตอง ถือศีล
๒๒๗ และตองรักษาขอวัตรปฏิบัติอื่น ๆ อีกมาก การบวชเปนสามเณรเปนเบื้องตน
ของการบวชเปนพระภิกษุ กลาว คือจะบวชเปนพระภิกษุไดก็ตองบวชเปนสามเณรกอน
เพราะฉะนั้นกุลบุตร ผูจะบวชเปนพระภิกษุ จึงจําตองบวชเปนสามเณรกอน ซึ่งมีวิธี
การดังที่ กลาวมาแลว แมผูเปนสามเณร ก็จําตองขอไตรสรณคมนและศีลใหม เพื่อทํา
ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น จึงดําเนินการบวชเปนพระภิกษุไดตอไป แตทางที่ดีที่สุด ควรของ
บรรพชาแตเบื้องตนไปใหม เพราะเมื่อตอนขอบรรพชาเปนสามเณร ไดเวนคําไว ละเภย
ยัง อุปะสัมปะทัง ไว
สถานที่ทําพิธี คือ โรงอุโบสถ ประชุมสงฆ ๒๘ รูป มีพระอุปชฌาย ๑ พระ
กรรมวาจาจารย ๑ พระอนุสาวนาจารย ๑ (สองรูปหลังนี้เรียกวาพระคูสวด) อีก ๒๕
รูป เรียกวาพระอันดับ (๑๐ รูปขึ้นไป ไมถึง ๒๕ รูปก็ใชได) อัฏฐบริขารและเครื่องใช
อื่น ๆ ที่จําเปนและควรจัดหา
๑. ไตรครอง (สบง ๑ ประคตเอว ๑ อังสะ ๑ จีวร ๑ สังฆาฏิ ๑ ผารัดอก ๑ ผา
กราบ ๑ )
๒. บาตร (มีเชิงรองและฝาพรอม) ถลกบาตร สายโยค ถุง ตะเครียว
๓. มีดโกน พรอมทั้งหินลับมีดโกน
๔. เข็มเย็บผา พรอมทั้งกลองเข็มและดาย
๕. เครื่องกรองน้ํา (ธมกรก)
๖. เสื่อ หมอน ผาหม มุง
๗. จีวร สบง อังสะ ผาอาบ ๒ ผืน (อาศัย)
๘. ตาลปตร ยาม ผาเช็ดหนา รม รองเทา
๙. โคมไฟฟา หรือตะเกียง ไฟฉาย นาฬิกาปลุก
๑๐. สําหรับ ปนโต คาว หวาน จานขาว ชอนสอม ผาเช็ดมือ
๑๑. ที่ตมน้ํา กาตมน้ํา กาชงน้ํารอน ถวยน้ํารอน เหยือกน้ํา และแกวน้ําเย็น
กระติก น้ําแข็งกระติกน้ํารอน
๑๒. กระโถนบวน และโถนถาย
๑๓. ขันอาบน้ํา สบูและกลองสบู แปรงและยาสีฟน ผาขนหนู กระดาษชําระ
๑๔. สันถัต (อาสนะ)
๑๕. หีบไมหรือกระเปาหนังสําหรับเก็บไตรครอง
หมายเหตุ ๑. ถึง ๕. เปนสิ่งจําเปนมาก เรียกวา อัฏฐบริขาร แปลวา บริขาร ๘
(มีผา ๕ อยาง คือ สบง ๑ ประคตเอว ๑ จีวร ๑ สังฆาฏิ ๑ ผากรองผา ๑

เหล็ก ๓ อยาง คือบาตร ๑ มีดโกน ๑ เข็มเย็บผา ๑) ของนอกนั้นมีความจําเปนลด

๑๒๑

นอยลง แลวแตกําลังของเจาภาพจะจัดหามาไดอีก
ไตร วางไวบนพานแวนฟา บาตร สวมอยูในถุงตะเครียว ภายในบาตรใสมีดโกน
พรอมดวยหินลับมีดโกนเข็มพรอมทั้งกลองเข็มและดายและเครื่องกรองน้ํา นอกจากนั้น
ยังนิยมใสพระเครื่องรางตาง ๆ ลงในบาตร เพื่อปลุกเสกใหขลังขึ้นอีกดวย ถามี
กระบวนแหงควรจัดกระบวนดังนี้
๑. การแสดงตาง ๆ เชน หัวโต สิงโต ฯ (ถามี)
๒. แตร หรือ เถิดเทิง (ถามี)
๓. ของถวายพระอุปชฌาย คูสวด
๔. ไตรครอง ซึ่งมารดาของผูบวชมักจะเปนผูอุม (มีสัปทนกั้น)
๕. ผูบวชพนมมือถือดอกบัว ๓ ดอก ธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เลม (มีสัปทนกั้น)
๖. บาตร และ ตาลปตร ซึ่งบิดาของผูบวชเปนผูสะพายและถือ
๗. ของถวายพระอันดับ
๘. บริขารและเครื่องใชอยางอื่นของผูบวช
ถามีไตรถวายพระอุปช ฌายและคูสวดก็ตองมีสัมปทนกั้นอีก ๓ คัน ของถวาย
พระอุปฌายมีพิเศษอยูอยางหนึ่งคือกรวยขอนิสัย ซึ่งภายในกรวยมีหมากพลูหรือเมี่ยง
และบุหรี่ นอกนั้นแลวแตจะเห็นสมควร ควรจัดของถวายสําหรับพระอุปชฌายเปน
พิเศษ รองลงมาคือคูสวดรองลงมาอีกคือพระอันดับ เมื่อจัดขบวนเรียบรอยแลวก็
เคลื่อนไปสูหนาพระอุโบสถแลวเวียนขวารอบนอกสีมา ๓ รอบ พรอมกันเสียง โห ฮิ้ว
เปนระยะ ๆ ไป เวียนครบ ๓ รอบก็เขาไปภายในพระอุโบสถทั้งหมด เวนไวแตการ
แสดงตาง ๆ เชนแตร หรือเถิดเทิง สวนผูจะบวชกอนจะเขาโบสถตองวันทาเสมาหนา
พระอุโบสถ เสียกอน วา
วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง สัพพะเม โทสัง ขะมะถะ
เม ภันเต ฯ

การอุปสมบท
คํากลาววันทาเสมา

เมื่อแหนาคเวียนอุโบสถครบ ๓ รอบแลว พิธีกรนํานาคไปที่สีมาหนาอุโปสถ
กอนปูเสื่อแลวใหนาคยืนบนเสื่อนั้น จุดธูปเทียนแลวปกไวขาสีมา พรอมทั้งวางดอกไม
ลงบูชา แลวนั่งคุกเขาประนมมือกราบดวยเบญจาคประดิษฐ ๓ ครั้ง แลวลุกขึ้นยืน
พิธีกรพึงนํากลาวนําคําวันเทเสมา เปนระยะๆไปดังนี้
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง
ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตพั พัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ, สาธุ,
อะนุโมทามิ ฯ

๑๒๒

นาคพึงนั่งคุกเขาลงประนมมือกลาววา
สัพเพ อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, อุกาสะ ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง
อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต ฯ อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
นาคพึงกราบลง ๑ ครั้ง แลวกลววา
อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ
แลวกราบแบบเบญจาคประดิษฐ ๓ ครั้ง

คําวันทาเสมา (อีกแบบหนึ่ง)
นาคพึงนั่งคุกเขา ประนมมือ กลาวตามพิธีกรไปเปนระยะๆดังนี้
อิมินา สักกาเรนะ พัทธะสีมายัง พุทธัง อะภิปูชะยามิฯ (กราบ)
อิมินา สักกาเรนะ พัทธะสีมายัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิฯ (กราบ)
อิมินา สักกาเรนะ พัทธะสีมายัง สังฆัง อะภิปูชะยามิฯ (กราบ)
เปนเสร็จพิธีการวันทาเสมาเพียงเทานี้

คํากลาวบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิฯ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิฯ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิฯ
อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิฯ
กราบ
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิฯ
กราบ
สุปะฏิปนโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ
กราบ
เมื่อกลาวคําบูชาพระรัตนตรัยจบแลว นาคพึงลุกขึ้นยืนประนมมือกลาว คํา
วันทาตอไป โดยกลาวตามพิธีกรเปนระยะๆไปดังนี้
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง
ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ,
สาธุ, อะนุโมทามิ ฯ
นาคพึงนั่งคุกเขาประนมมือกลาววา
สัพเพ อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง,
อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต ฯ

๑๒๓

นาคพึงกราบลง ๑ ครั้ง แลวกลาววา
อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
นาคพึงนั่งคุกเขาประนมมือกลาววา
วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง
สามินา อะนุโมทิตพั พัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ, สาธุ, อะนุโมทามิ
แลวกราบ ๓ ครั้ง เปนอันเสร็จพิธีการวันทาพระรัตนตรัยเพียงเทานี้
เสร็จแลวโปรยทาน แลวเขาสูพ ระอุโบสถได โดยมารดาบิดาหรือญาติผใู หญหรือ
เจาภาพจูงประกอบดวยญาติและมิตรเปนผูเ กาะตอ ๆ กัน ครัน้ แลวผูบ วชจึงไปวันทาพระ
ประธานในพระอุโบสถดานขางพระหัตถขวาแลว มารับไตรครองจากมารดาบิดาหรือญาติผู
ใหญหรือเจาภาพ ตอจากนัน้ จึงเริม่ พิธกี ารบวชตามหลักพระธรรมวินยั ตอไป
เมื่อบวชเปนสามเณรเสร็จแลว บิดาตองคอยประเคนบาตรแก สามเณรนั้น
ขณะที่พระคูสวดกําลังสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา หามมิใหอนุปสัมบัน(ผูที่มิใชพระ
ภิกษุ) เขาใกลอาสนสงฆ ๑ ศอก ทางที่ดีควรสงบอยูกับที่ภายหลังจากบวชเปนพระ
ภิกษุเสร็จแลว เจาภาพและญาติมิตรจึงถวายอัฏฐบริขารและเครื่องใชอื่น ๆ ที่สมควร
แกสมณะแกพระบวชใหมตอไป เสร็จแลวพระบวชใหมกรวดน้ํา เปนเสร็จพิธี
ขอสําคัญที่ควรจดจําไวก็คือ
๑. มารดาบิดา หรือญาติผูใหญหรือเจาภาพ พรอมผูจะบวชตองไปติดตอกับ
เจาอาวาสที่ตนจะบวชอยู และพระอุปชฌายแตเนิ่น ๆ (ถาเจาอาวาสเปนอุปชฌายดวย
ก็ไมตองไปติดตอ ๒ แหง)
๒. ผูจะบวช เรียกกันวา อุปสัมปทาเปกข หรือ นาค หรือ นักบวช ตองทองคํา
บาลี ซึ่งเรียกกันวา ขานนาค ใหไดคลองแคลวชัดถอยชัดคํา
๓. หมั่นฝกซอมกับพระอุปชฌายหรืออาจารย ในเรื่องระเบียบ ตาง ๆ อัน
เนื่องในการนี้ใหคลอง มิใหเคอะเขินในเวลาเขาพิธี
หมายเหตุ ในการบวชนี้ บางคนนิยมมีพิธีทําขวัญนาคกอนวันบวช ๑ วัน หรือ
ทําในวันนั้น คือทําขวัญเชาบวชบาย การทําขวัญก็เพื่อใหเจานาค รูจักคุณมารดาบิดา
และมีใจศรัทธาซาบซึ้งในการบวชขึ้นอีก ในการนี้จะตอง มีของอีกหลายอยาง เชน
บายศรี แวนเวียนเทียน ฆอง ธูปเทียนตามแบบของ หมอทําขวัญ การทําขวัญก็ดี แม
การแสดงตาง ๆ ตลอดถึงแตร เถิดเทิงก็ดี บางคนก็ไมนิยม ชอบเงียบ ๆ ตรงไปเดิน
เวียนโบสถเขาโบสถเฉย ๆ ทั้งนี้ แลวแตอัธยาศัย สวนการแตงตัวเจานาค มักใชชุด
ขาว นุงแบบผาถุงจีบ อังสะขาว บางทีก็มีเสื้อขาวแขนยาว แลวสวมเสื้อครุยทับ เมื่อ
บวชแลวมักมีการฉลองพระใหม ถาบวชเชาก็ฉลองเพล ถาบวชบายก็ฉลองวันรุงขึ้น
หรือจะเลื่อนไปฉลองในวันตอ ๆ ไปก็ได ตามความสะดวกของเจาภาพ.

๑๒๔

วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะ
กุลบุตรผูมีศรัทธามุงบรรพชา อุปสมบท พึงรับผาไตรอุมประนมมือเขา ไปใน
สังฆสันนิบาต วางผาไตรไวขางตัวดานซาย รับเครื่องสักการถวายพระ,อุปชฌายะแลว
กราบดวยเบญจางคประดิษฐ ๓ ครั้งแลวอุมผาไตรประนม มือยืนขึ้นเปลงวาจาขอ
บรรพชา หยุดตามจุดจุลภาค วา
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง,
ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ
อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ปพพัชชัง เทถะ เม ภันเต,
(นั่งลงคุกเขาประนมมือวา)
อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ,
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ,
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ,
สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, อิมงั กาสาวัง คะเหต
วา, ปพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปง อุปาทายะ ฯ
(ตั้งแต สัพพะทุกขะ มา วา ๓ หน พระอุปชฌายะรับผาไตร แลววาตอไป)
สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, เอตัง กาสาวัง ทัต
วา, ปพพาะเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปง อุปาทายะ ฯ
(ตั้งแต สัพพะทุกขะ มา วา ๓ หน)
ในลําดับนั้น พระอุปชฌายะใหโอวาทและบอก ตะจะปญจะกะกัมมัฏฐาน ใหวา
ตามไปทีละบท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดังนี้
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา.(ปฏิโลม)
พระอุปชฌายะชักอังสะออกจากไตรสวมใหแลว สั่งใหออกไปครองผาครบไตร
จีวรตามระเบียบ ครั้นเสร็จแลวรับเครื่องไทยทานเขาไปหาพระ อาจารย ถวายทานแลว
กราบลง ๓ หน ยืนประนมมือเปลงวาจาขอสรณะ และศีลดังนี้
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง
มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ,
อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ติสะระเณนะ สะหะ, สีลานิ เทถะเม ภันเต,
(นั่งลงคุกเขาขอสรณะและศีลดังตอไปนี้)

๑๒๕

อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ทุติปยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,
ลําดับนั้น พระอาจารยกลาวคํานมัสการนําใหผูมุงบรรพชาวาตามไปดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ ฯ
(วา ๓ หน)
แตนั้นทานจะสั่งดวยคําวา เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ
พึงรับวา อามะ ภันเต ครั้นแลวทานนําใหเปลงวาจาวา สรณคมน พึงวาตามไปทีละ
พากยดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
เมื่อจบแลว ทานบอกวา ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับวา อามะ ภันเต
ลําดับนั้นพระอาจารายจะบอกใหรูวา การบรรพชาเปนสามเณรสําเร็จดวยสรณคมน
เพียงเทานี้ ตอแตนั้นพึงสมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการ วาตามทานไปดังนี้
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภสู ะนัฏฐานาเวระมะณีสกิ ขาปะทัง สะมาทิยามิ
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ

๑๒๖

อิมาทิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ฯ
ขอ อิมานิ นี้วา ๓ จบ
แลวกราบลง ๑ หน ยืนขึ้นวา
วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา
กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง,
ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ
คุกเขากราบ ๓ หน
ในลําดับนั้น สามเณรพึงรับบาตรอุมเขาไปหาพระอุปชฌายะในสังฆสันนิบาต
วางไวขางตัวซายรับเครื่องไทยทานถวายทานแลวกราบลง๓ หน ยืนปะนมมือกลาวคํา
ขอนิสัย วาดังนี้
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง
มัยหัง, ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทานิ ฯ,
อุกาสะ การุญญัง กัตวา นิสสะยัง เทถะ เม ภันเต,
(นั่งคุกเขา)
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ,
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ ฯ
อุปชฌาโย เม ภันเต โหหิ ฯ
วรรคนี้วา ๓ หน
เมื่อพระอุปชฌายวา โอปายิกัง, ปะฏิรูปง ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ,
แลวสามเณร พึงกลาวรับวา อุกาสะ สัมปะฏิจฉามิ ฯ
ในระหวาง ๆ ๓ หน แลววาตอ
อัชชะตัคเคทานิ เถโร มัยหัง ภาโร, อะหัมป เถรัสสะ ภาโร
วรรคนี้วา ๓ หน แลวกราบลง ๑ หน ยืนขึ้นวาตอ
วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปาราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา
กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง
ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ,
คุกเขากราบ ๓ หน

๑๒๗

ตั้งแต อุปชฌาโย ฯลฯ เถรัสสะ ภาโร ๓ วรรค นี้ พระ อุปชฌายะบางองคให
วารวดเดียวตามแบบนั้นก็มี ใหวาเปนตอน ๆ ดังนี้คือ เมื่อสามเณรวา อุปชฌาโย เม
ภันเต โหหิ ๓ หน แลวพระอุปชฌายะกลาวรับวา โอปายิกัง ปะฏิรูปง ปาสาทิเกนะ
สัมปาเทหิ, บทใดบทหนึ่งพึงรับวา อุกาสะ สัมปะฏิจฉามิ ทุกบทไปแลวสามเณร พึง
กลาวรับเปนธุระใหทานวา อัชชะตัคเคทานิ ฯลฯ ภาโร ๓ หน ฯ ก็มี
ลําดับนัน้ พระอุปช ฌายะหรือพระกรรมวาจาจารยเอาบาตรมีสายโยคคลองตัวผู
มุง อุปสมบทแลวบอกบาตรและจีวร ผูม งุ อุปสมบทพึงรับวา อามะ ภันเต, ๔ หน ดังนี้
ปะฐะมัง อุปชฌัง คาหาเปตัพโพ อุปชฌัง คาหาเปตวา ปตตะ จีวะรัง อาจิกขิตัพพัง

คําบอกบาตรจีวร คํารับ

๑. อะยันเต ปตโต อามะ ภันเต
๒. อะยัง สังฆาฏิ อามะ ภันเต
๓. อะยัง อุตตะราสังโค อามะ ภันเต
๔. อะยัง อันตะระวาสะโก อามะ ภันเต
ตอจากนั้น พระอาจารยทานบอกใหออกไปขางนอก วา คัจฉะ อะมุมหิ โอกา
เส ติฏฐาหิ พึงถอยออกลุกขึ้นเดินไปยืนอยูในที่ที่กําหนดไวสําหรับพระกรรมวาจาจาย
จะออกมายืนสอนซอมถามอันตริยกรรม อยาเหยียบอาสนะนั้น พึงเดินหลีกไปแลวกลับ
หลังหันหนาตรงมาทางหมูสงฆ ยืนประนมมือ
ลําดับนั้นพระกรรมวาจาจารยและพระอนุสาวนาจารย นั่งคุกเขาหันหนาไปทาง
พระประธาน กราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง แลวตั้งนะโม ๓ จบ ดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ ฯ
(วา ๓ หน)
กราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง แลวนั่งพับเพียบผินหนาเขาหากัน ตามเดิม ประนมมือสวด
กรรมวาจาสมมติตน เพื่อสอนซอมอุปสัมปทาเปกขะ ดังนี้

กรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอนซอม
อุปสัมปทาเปกขะเดี่ยว

(สมมติพระอุปชฌาย ฉายา วา “โสภะณัสสะ อุปสมปทาเปกขะฉายาวา “โอภาโส)
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, โอภาโส, อายัสมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปก
โข, อะนุสิฏโฐ โส มะยา, ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง, โอภาโส อาคัจเฉยยะ.
(คําเรียก) อาคัจฉาหิ
ตอจากนั้น พระกรรมวาจาจารย และพระอนุสาวนาจารยพึงลุกขึ้นจากที่ประชุม

๑๒๘

สงฆ ไปยืน ณ อาสนะที่ปูลาดไว พึงสวดซอมอุปสัมปทาเปกขะ อุปสัมปทาเปกขะพึงรับ
วา นัตถิ ภันเต ๕ หน อามะ ภันเต ๘ หน ดังนี้

คําสอนซอม
สุณะสิ, โอภาส, อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล ยัง ชาตัง, ตัง สังฆะมัชเฌ
ปุจฉันเต, สันตัง อิตถีติ วัตตัพพัง, อะสันตัง นัตถีติ วัตตัพพัง, มา โข วิตถาสิ, มา
โข มังกุ อะโหสิ, เอวันตัง ปุจฉิสสันติ, สันติ, เต เอวะรูปา, อาพาธา,
ถาม
ตอบ
๑. กุฏฐัง
นัตถิ ภันเต
๒. คัณโฑ
นัตถิ ภันเต
๓. กิลาโส
นัตถิ ภันเต
๔. โสโส
นัตถิ ภันเต
๕. อะปะมาโร
นัตถิ ภันเต
๑. มะนุสโสสิ๊
อามะ ภันเต
๒. ปริโสสิ๊
อามะ ภันเต
๓. ภุชิสโสสิ๊
อามะ ภันเต
๔. อะนะโณสิ๊
อามะ ภันเต
๕. นะสิ๊ ราชะภะโฏ
อามะ ภันเต
๖. อะนุญญาโตสิ๊
มาตาปตูหิ อามะ ภันเต
๗. ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ อามะ ภันเต
๘. ปะริปุณณันเต ปตตะจีวะรัง
อามะ ภันเต
๑. กินนาโมสิ อะหัง ภันเต…………………………….นามะ
๒. โก นามะ เต อุปชฌาโย อุปชฌาโย เม ภันเต อายัสมา.........
นามะ
ชองที่..............ไว พระอุปชฌายะ หรืออาจารยทานจะตั้งชื่อของอุปสัมปทาเปก
ขะกรอบลงชองใหไวกอนวันบวชและชองที่ ........ ไวในชองชื่อของพระอุปชฌายะก็เชน
เดียวกัน ใหกรอกตามชื่อของพระอุปชฌายะ ซึ่งทานจะบอกและกรอกใหไวกอนวันบวช
ครั้นแลว พระกรรมวาจาจารย และพระอนุสาวนาจารยพึงกลับเขาไป ณ ที่
ประชุมสงฆ นั่งคุกเขากราบพระรัตนตรัย ๑ ครั้งแลวนั่งพับเพียบประนมมือสวด
กรรมวาจาเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขาหมูสงฆ ดังนี้

๑๒๙

คําขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามา

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, โอภาโส, อายัสมะโต มะนุสสะนาคัสสะ อุปะสัมปะทา
เปกโข, อะนุสฏิ โฐ โส มะยา, ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง, โอภาโส อาคัจเฉยยะ
พระกรรมวาจาย พึงกวักมือกลาวเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามาวา อาคัจฉะหิ
 ชาย ๓ ครัง้ แลวนัง่ คุกเขาประนม
อุปสัมปทาเปกขะพึงเขามาในสังฆนิบาตกราบพระอุปฌ
มือกลาวคําขออุปสมบทกะสงฆดงั นี้
สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ,
อนุกัมปง อุปาทาย,
ทุติยัมป ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ,
อนุกัมปง อุปาทาย,
ตะติยัมป ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ,
อนุกัมปง อุปาทาย,
เมื่ออุปสัมปทาเปกขะกลาวคําขออุปสมบทกะสงฆจบแลวพระอุปฌชาย พึง
กลาวคําอปโลกเผดียงสงฆ เพื่อซักถามอันตรายิกธรรมแลวใหอุปสัมปทาเปกขะ นั้น
อุปสมบทดังนี้

คําพระอุปชฌายะกลาวเผดียงสงฆ
อิทานิ โข อาวุโส (ภันเต) อะยัง โอภาโส มานะ สามะเณโร มะมะ อุปะสัม
ปะทาเปกโข อุปะสัมปะทัง อากังขะมาโน, สังฆัง ยาจะติ, อะหัง สัพพะมิมัง สังฆัง
อัชเฌสามิ, สาธุ อาวุโศ (ภันเต) สัพโพยัง สังโฆ, อิมัง โอภาสัง นามะ สามะเณรัง,
อันตะราานิเก ธัมเม ปุจฉิตวา, ตัตถะ ปตตะกลัลตตัง ญัตวา. ญัตติจะตุตเถนะ กัม
เมนะ อะกุปเปนะ ฐานาระเหนะ อุปะสัมปาเทมาติ, กัมมะสันนิฏฐานัง กะโรตุ,
ที่ประชุม สงฆรับพรอมกันวา สาธุ
หมายเหตุ บทวา อาวุโส นั้น ถามีภิกษุแกพรรษากวาอุปชฌายรวมประชุมอยู
ดวย พึงใช ภันเต แทน
ตอแตนั้น พระกรรมวาจายและพระอนุสาวนาจารยสวดสมมติตน เพื่อสอบถาม
อันตรายิกธรรม

คําสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัง โอภาโส, อายัสมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข, ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง, อะหัง โอภาสัง อันตะรายิเก ธัมเม
ปุจเฉยยัง.

๑๓๐

คําถามอันตรายิกธรรม
สุณะสิ๊ โอภาสะ, อะยัมเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล, ยัง ชาตัง ตัง ปุจฉามิ,
สันตัง อัตถีติ วัตตัพพัง, อะสันตัง นัตถีติ วัตตัพพัง, สันติ เต เอวะรูปา อาพาธา
ถาม
ตอบ
กุฏฐัง
นัตถิ ภันเต
คัณโฑ
นัตถิ ภันเต
กิลาโส
นัตถิ ภันเต
โสโส
นัตถิ ภันเต
อะปะมาโร
นัตถิ ภันเต
มะนุสโสสิ๊
อามะ ภันเต
ปริโสสิ๊
อามะ ภันเต
ภุชิสโสสิ๊
อามะ ภันเต
อะนะโณสิ๊
อามะ ภันเต
นะสิ๊ ราชะภะโฏ
อามะ ภันเต
อะนุญญาโตสิ๊
มาตาปตูหิ อามะ ภันเต
ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊
อามะ ภันเต
ปะริปุณณันเต ปตตะจีวะรัง อามะ ภันเต
กินนาโมสิ อะหัง ภันเต…………………………….นามะ
โก นามะ เต อุปชฌาโย อุปชฌาโย เม ภันเต อายัสมา โสภะโณ..
นามะ

ญัตติจตุถกรรมวาจาอุปสมบทเดี่ยว
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัง โอภาโส, อายัสมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะ
ทาเปกโข, ปะริสุทโธ อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณัสสะ ปตตะจีวะรัง, โอภาโส
สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ, อายัสมะตา โสภะเณนะ อุปชฌาเยนะ, ยะทิ สังฆัสสะ
ปตตะกัลลัง สังโฆ โอภาสัง อุปะสัมปทาเทยยะ, อายัสมะตา โสภะเณนะ อุปช ฌาเยนะ,
เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัง โอภาโส, อายัสมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข, ปะริสุทโธ อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณัสสะ ปตตะจีวะรัง,
โอภาโส สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจะติ, อายัสมะตา โสภะเณนะ อุปชฌาเยนะ, สังโฆ
โอภาสัง อุปะสัมปาเทติ, อายัสมะตา โสภะเณนะ อุปช ฌาเยนะ, ยัสสายัสมะโต
ขะมะติ, โอภาสัสสะ อุปะสัมปะทา, อายัสมะตา โสภะเณนะ อุปช ฌาเยนะ, โส ตุณหัสสะ,
ยัสสะ นะ ขะมะติ, โส ภาเสยยะ.

๑๓๑

ทุตยิ มั ป เอตะมัตถัง วะทามิ, สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัง โอภาโส,
อายัสมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข ฯลฯ โส ภาเสยยะ.
ตะติยัมป เอตะมัตถัง วะทามิ, สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ ฯลฯ โสภาเสยยะ.
อุปะสัมปนโน สังเฆนะ, โอภาโส อายัสมะตา โสภะเณนะ อุปชฌาเยนะ ขะมะติ
สังฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง, ธาระยามิ,

คําบอกอนุศาสน แบบเดิม
ตาวะเทวะ ฉายา เมตัพพา อุตุปะมาณัง อาจิกขิตัพพัง, ทิวะสะภาโค
อาจิกขิตัพโพ, สังคีติ อาจิกขิตัพพา, จัตตาโร นิสสะยา อาจิกขิตัพพา, จัตตาริ จะ
อะกะระณียานิ อาจิกขิตัพพานีติ, หิทัง อุปะสัมปะทายะ ปจฉิมะกิจจัง ภะคะวะตา
วัตตัง, ตันทานิ มะยาะ เต อุปชฌาเยนะ สะตา๑ ตะทาจิกขะเนนะ อนุกาตัพพัง
โหติ, ตันเต๒ สักกัจจัง โสตัพพัง,
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”)
เมื่อพระภิกษุใหมกลาวรับคําจบแลว พระอุปชฌายหรือผูแทนพึงบอก อนุาสน
ตอไป ดังนี้
๑. ปณฑิยาโลปะโภชะนัง นิสสายะ ปพพัชชา, ตัตถะ เต๓ ยาวะซีวัง อุสสา
โห กะระณีโย. อะติเรกะลาโภ, สังฆะภัตตัง อุเทสะภัตตัง นิมันตะนัง สะลกะภัตตัง
ปกขิกัง อุโปสะถิกัง ปาฏิปะทิกัง.

(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”)

๒. ปงสุกูละจีวะรัง นิสสายะ ปพพัชชา, ตัตถะ เต ยาวะชีวัง อุสสาโห กะ
ระณีโย อะติเรกะลาโภ,โขมัง กัปปาสิกัง โกเสยยัง กัมพะลัง สาณัง ภังคัง,
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”)
๓. รุกขะมูละเสนาสะนัง นิสสายะ ปพพัชชา, ตัตถะ ยาวะชีวัง อุสสาโห
กะระณีโย. อะติเรกะลาโภ, วิหาโร อัฑฒะโยโค ปาสาโท หัมมิยัง คุหา.

(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”)

๔. ปูตมิ ตุ ตะเภสัชชัง นิสสายะ ปพพัชชา, ตัตถะ ยาวะชีวงั อุสสาโห กะระณี
โย. อะติเรกะลาโภ. สัปป นะวะนีตัง เตลัง มะธุ ผาณิตัง.
๑

ถาบอกแทนพระอุปชฌาย พึงเพิ่มคําวา “ อาณัตเตนะ สะตา”
ถาบอกแกภิกษุใหมหลายรูป พึงเปลี่ยนคําวา “ตันเต” เปน “ ตัง โว"
๓
(ถาหลายรูปเปลี่ยน เต เปน โว)
๒

๑๓๒

(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”)
๕. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา เมถุนโน ธัมโม นะ ปะฏิเสวิตัพโพ อันตะมะโส
ติรัจฉานะคะตายะป. โย ภิกขุ เมถุยัง ธัมมัง ปะฏิเสวะติ, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะ
ปุตติโย. เสยยะถาป นามะ ปุริโส สีสัจฉินโน อะภัพโพ เตนะ สะรีระพันธเนนะ
ชีวิตงุ , เอวะเมวะ ภิกขุ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิตวา, อัสสะมะโณโหติ อะสักยะปุตติโย. ตันเต* ยาวะชีวัง อะกะระณียัง
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”)
๖. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง นะ อาทาตัพพัง,
อันตะมะโส ติณะสะลากัง อุปาทายะ. โย ภิกขุ ปาทัง วา ปาทาระหัง วา อะติเรกะ
ปาทัง วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง อาทิยะติ. อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
เสยยะถาป นามะ ปณฑุปะลาโส พันธะนา ปะมุตโต อะภัพโพ หะริตตั ตายะ.เอวะเมวะ
ภิกขุ ปาทัง วา ปาทาระหัง วา อะติเรกะปาทัง วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง
อาทิยตวา อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.ตันเต ยาวะชีวัง อะกะระณียัง.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”)
๗. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา สัญจิจจะ ปาโณ ชีวิตา นะ โวโรเปตัพโพ.
อันตะมะโส กุนถะกิปลลิกัง อุปาทายะ.โย ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสะวิคคะหัง ชีวิตา โว
โรเปติ. อันตะมะโส คัพภะปาตะนัง อุปาทายะ, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
เสยยะถาป นามะ ปุถุสิลา ทวิธา ภินนา อัปปะฏิสันธิกา โหติ, เอวะเมะ ภิกขุ
สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวิตา โวโรเปตวา, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
ตันเต ยาวะชีวัง อะกะระณียัง.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”)
๘. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา อุตตะริมะนุสสะธัมโม นะ อุลละปตัพโพ
อันตะมะโส สุญญาคาเร อะภิระมามีติ. โย ภิกขุ ปาปจโฉ อิจฉาปะกะโต อะสันตัง
อะภูตัง อุตตะริมะนุสสะธัมมัง อุลละปะติ, ฌานัง วา วิโมกขัง วา สะมาธิง วา
สะมาปตติง วา มัคคัง วา ผะลัง วา, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย. เสยยะถาป
นามะ ตาโล มัตถะกัจฉินโน อะภัพโพ ปุนะ วิรุฬหิยา, เอวะเมวะ ภิกขุ ปาปจโฉ
อิจฉาปะกะโต อะสันตัง อะภูตังอุตตะริมะนุสสะธัมมัง อุลละปตวา อัสสะมะโณ โหติ
อะสักยะปุตติโย ตันเต ยาวะชีวัง อะกะระณียันติ.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
*

(ถาหลายรูปเปลี่ยน ตันเต เปน ตัง โว)

๑๓๓

แลวนั่งคุกเขา ประนมมือ กราบพระอุปชฌาย ๓ ครั้ง

คําบอกอนุศาสนแบบใหม
อะนุญญาสิ โข ภะคะวา อุปะสัมปาเทตวา จัตตาโณ นิสสะเย จัตตาริ จะ อะ
กะระณียานิ อาจิกขิตุง
๑. ปณฑิยาโลปะโภชะนัง นิสสายะ ปพพัชชา, ตัตถะ เต๑ ยาวะซีวัง อุส
สาโห กะระณีโย. อะติเรกะลาโภ, สังฆะภัตตัง อุเทสะภัตตัง นิมันตะนัง สะลกะภัตตัง
ปกขิกัง อุโปสะถิกัง ปาฏิปะทิกัง.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๒. ปงสุกูละจีวะรัง นิสสายะ ปพพัชชา, ตัตถะ เต ยาวะชีวัง อุสสาโห กะระ
ณีโย อะติเรกะลาโภ,โขมัง กัปปาสิกัง โกเสยยัง กัมพะลัง สาณัง ภังคัง,
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๓. รุกขะมูละเสนาสะนัง นิสสายะ ปพพัชชา, ตัตถะ เต ยาวะชีวัง อุสสาโห
กะระณีโย. อะติเรกะลาโภ, วิหาโร อัฑฒะโยโค ปาสาโท หัมมิยัง คุหา.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๔. ปูตมิ ตุ ตะเภสัชชัง นิสสายะ ปพพัชชา, ตัตถะ เต ยาวะชีวงั อุสสาโห กะระ
ณีโย. อะติเรกะลาโภ. สัปป นะวะนีตัง เตลัง มะธุ ผาณิตัง.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๕. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา เมถุนโน ธัมโม นะ ปะฏิเสวิตัพโพ อันตะมะโส
ติรัจฉานะคะตายะป. โย ภิกขุ เมถุยัง ธัมมัง ปะฏิเสวะติ, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะ
ปุตติโย. เสยยะถาป นามะ ปุริโส สีสัจฉินโน อะภัพโพ เตนะ สะรีระพันธเนนะ ชีวิ
ตุง, เอวะเมวะ ภิกขุ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิตวา, อัสสะมะโณโหติ อะสักยะปุตติโย.
ตันเต ยาวะชีวัง อะกะระณียัง
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๖. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง นะ อาทาตัพพัง,
อันตะมะโส ติณะสะลากัง อุปาทายะ. โย ภิกขุ ปาทัง วา ปาทาระหัง วา อะติเรกะ
ปาทัง วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง อาทิยะติ. อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
เสยยะถาป นามะ ปณฑุปะลาโส พันธะนา ปะมุตโต อะภัพโพ หะริตัตตายะ. เอวะเม
๑

(ถาหลายรูปเปลี่ยน เต เปน โว)
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วะ ภิกขุ ปาทัง วา ปาทาระหัง วา อะติเรกะปาทัง วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง
อาทิยตวา อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.ตันเต ยาวะชีวัง อะกะระณียัง.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๗. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา สัญจิจจะ ปาโณ ชีวิตา นะ โวโรเปตัพโพ.
อันตะมะโส กุนถะกิปลลิกัง อุปาทายะ. โย ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสะวิคคะหัง ชีวิตา
โวโรเปติ.อันตะมะโส คัพภะปาตะนัง อุปาทายะ, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
เสยยะถาป นามะ ปุถุสิลา ทวิธา ภินนา อัปปะฏิสันธิกา โหติ, เอวะเมะ ภิกขุ
สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวิตา โวโรเปตวา, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
ตันเต ยาวะชีวัง อะกะระณียัง.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๘. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา อุตตะริมะนุสสะธัมโม นะ อุลละปตัพโพ อันตะ
มะโส สุญญาคาเร อะภิระมามีติ. โย ภิกขุ ปาปจโฉ อิจฉาปะกะโต อะสันตัง อะภูตัง
อุตตะริมะนุสสะธัมมัง อุลละปะติ, ฌานัง วา วิโมกขัง วา สะมาธิง วา สะมาปตติง
วา มัคคัง วา ผะลัง วา, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย. เสยยะถาป นามะ ตาโล
มัตถะกัจฉินโน อะภัพโพ ปุนะ วิรุฬหิยา,เอวะเมวะ ภิกขุ ปาปจโฉ อิจฉาปะกะโต
อะสันตัง อะภูตังอุตตะริมะนุสสะธัมมัง อุลละปตวา อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย ตันเต ยาวะชีวัง อะกะระณียันติ.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
อะเนกะปะริยาเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปสสะตา
อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง สะมาธิ สัมมะทักขาโต ปญญา
สัมมะทักขาตา. ยาวะเทวะ ตัสสะ มะทะนิมมะทะนัสสะ ปปาสะวินะยัสสะ อาละยะสะมุคฆาตัสสะ วัฏฏปจเฉทัสสะ ตัณหักขะยัสสะ วิราคัสสะ นิโรธัสสะ นิพพานัสสะ
สัจฉิกิริยายะ. ตัตถะ สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส
สะมาธิปะริภาวิตา ปญญา มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา ปญญาปะริภาวิตัง จิตตัง สัมมะเทวะ อาสะเวหิ วิมจุ จะติ เสยยะถีทงั . กามาสะวา ภะวาสะวา
อะวิชชาสะวา. ตัสมาติหะ เต อิมัสมิง ตะถาคะตัปปะเวทิเต ธัมมะวินะเย, สักกัจจัง
อะธิสีละสิกขา สิกขิตัพพา, อะธิจิตตะสิกขา สิกขิตัพพา, อะธิปญญาสิกขา
สิกขิตัพพา. ตัตถะ อัปปะมาเทนะ สัมปาเทตัพพัง.
จากนั้นพึงนั่งฟงทานสวดกรรมวาจา อุปสมบทไปจนจบ ครั้นจบแลวทานเอา
บาตรออกจากตัวแลวพึงกราบลง ๓ หน แตนั้นพึงนั่งพับเพียบประนมมือฟงพระ
อุปชฌายะบอกอนุศาสนไปจนจบ แลวรับวา อามะ ภันเต เปนเสร็จพิธีอุปสมบท แลว
กราบพระอุปชฌายะ ๓ หน ถามีไทยทายถวายก็ใหรับไทยทานถวายพระอันดับเสร็จ
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แลวคอยฟงพระทานอนุโมทนาตอไป เมื่อพระอนุโมทนา พึงกรวดน้ํา ตั้งใจอุทิศบุญกุศล
สวนนี้ใหแกทานผูมีพระคุณ เมื่อพระวา ยะถา จบ ก็ เทน้ําโกรกลงใหหมด ตอนั้น
ประนมมือฟงอนุโมทนาไปจนจบเปนอันเสร็จพิธี.
จบพิธีอุปสมบทแบบอุกาสะ

วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง
กุลบุตรผูมีศรัทธามุงอุปสมบท พึงรับผาไตรอุมประนมมือเขาไปใน สังฆ
สันนิบาต วางผาไตรไวขางตัวดานซาย รับเครื่องสักการะถวายพระอุปชฌายะ แลว
กราบลงดวยเบญจางคประดิษฐ ๓ ครั้งแลวนั่งคุกเขาอุมผาไตรประนมมือเปลงวาจา
ถึงสรณะและขอบรรพชาดวยคํามคธ หยุดตามจุดจุลภาค วา
เอสาหัง ภันเต, สุจริ ะปะรินพิ พุตมั ป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง,
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง*
ทุตยิ มั ปาหัง ภันเต, สุจริ ะปะรินพิ พุตมั ป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง,
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง
ตะติยมั ปาหัง ภันเต, สุจริ ะปะรินพิ พุตมั ป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต,ธัมมะวินะเย ปพพัชชัง,
ละเภยยัง อุปะสังปะทัง
อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา, ปพพา
เชถะ มัง ภันเต, อะนุกมั ปง อุปาทายะ
ทุตยิ มั ป อะหัง ภันเต, ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายามิ วัตถานิ
คะเหตวา, ปพพเชถะ มัง ภันเต, อะนุกมั ปง อุปาทายะ
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ
คะเหตวา, ปพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปง อุปาทายะ
ในลําดับนั้น พระอุปชฌายะรับเอาผาไตรจากผูมุงบรรพชาวางไวตรง หนาตัก
แลวกลาวสอนถึงพระรัตนตรัยเปนตน และบอก ตะจะปญจะกะกัมมัฏฐาน ใหวาตาม
ไปทีละบท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดังนี้

*

ถาบวชเปนสามเณร ยกคําวา ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง ออกเสีย
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เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม)
ครั้นสอนแลวพระอุปชฌายะชังอังสะออกจากไตร สวมใหแลว สั่งให ออกไป
ครองไตรจีวรตามระเบียบ ครั้นเสร็จแลวเขาไปหาพระอาจารย รับเครื่องสักการะถวาย
ทานแลวกราบ ๓ หน นั่งคุกเขา ประนมมือเปลงวาจาขอสรณะและศีลดังนี้
อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ
ลําดับนั้น พระอาจารยกลาวคํานมัสการนําใหผูมุงบรรพชาวาตามไปดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธสสะ
วา ๓ หน
แตนั้นทานจะสั่งดวยคําวา เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ
พึงรับวา อามะ ภันเต
ครั้นแลวทานนําใหเปลงวาจาวาสรณคมนตามไปทีละพากยดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
เมื่อจบแลว ทานบอกวา ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับวา อามะ ภันเต
ลําดับนั้นพระอาจารยจะบอกใหรูวา การบรรพชาเปน สามเณรสําเร็จดวยสรณคมน
เพียงเทานี้ ทีนั้นพึงสมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการวาตามทานไปดังนี้
ปาณาติปาตา เวระมะณี
อะทินนาทานา เวระมะณี
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี
มุสาวาทา เวระมะณี
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
วิกาละโภชะนา เวระมะณี
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี
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มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี
ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ฯ (วา ๓ หน)
ในลําดับนั้น สามเณรพึงรับบาตร อุมเขาไปหาพระอุปชฌายะใน สังฆสันนิบาต
วางไวขางตัวดานซาย รับเครื่องสักการะถวายทาน แลวกราบ ๓ หน นั่งคุกเขาประนม
มือกลาวคําขอนิสัย วาดังนี้
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
อุปชฌาโย เม ภันเต, โหหิ
อุปชฌาโย เม ภันเต, โหหิ
อุปชฌาโย เม ภันเต, โหหิ.ฯ
พระอุปชฌายะกลาววา โอปายิกัง, พึงรับวา สาธุ ภันเต
พระอุปชฌายะกลาววา ปะฏิรูปง, พึงรับวา สาธุ ภันเต
พระอุปชฌายะกลาววา ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ พึงรับวา สาธุ ภันเต
ลําดับตอไปสามเณรพึงกลาวรับเปนธุระใหทานวาดังนี้
อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมป เถรัสสะ ภาโร
อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมป เถรัสสะ ภาโร
อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมป เถรัสสะ ภาโร
เสร็จแลวกราบลง ๓ หน
ลําดับนั้น พระอุปชฌายะแนะนําสามเณรไปตามระเบียบแลว พระอาจารยผู
เปนกรรมวาจา เอาบาตรมีสายคลองตัวผูมุงอุปสมบท บอกบาตรและจีวร ผูมุง
อุปสมบทพึงรับวา อามะ ภันเต ๔ หนดังนี้
คําบอกบาตรจีวร คํารับ
๑. อะยันเต ปตโต อามะ ภันเต
๒. อะยัง สังฆาฏิ อามะ ภันเต
๓. อะยัง อุตตะราสังโค อามะ ภันเต
๔. อะยัง อันตะระวาสะโก อามะ ภันเต
ตอจากนั้นพระอาจารยทานบอกใหออกไปขางนอกวา คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส
ติฏฐาหิ พึงถอยออกลุกขึ้นเดินไปยืนอยูในที่ที่กําหนดไว พระอาจารยทานแสดงสมมติ

๑๓๘

ตนเปนผูสอนซอม แลวออกไปสวดถามอันตรายิกกรรม พึงรับวา นัตถิ ภันเต ๕ หน
อามะ ภันเต ๘ หน ดังนี้
ถาม ตอบ
๑. กุฏฐัง
นัตถิ ภันเต
๒. คัณโฑ
นัตถิ ภันเต
๓. กิลาโส
นัตถิ ภันเต
๔. โสโส
นัตถิ ภันเต
๕. อะปะมาโร
นัตถิ ภันเต
๑. มะนุสโสสิ๊
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
๒. ปริโสสิ๊
๓. ภุชิสโสสิ๊
อามะ ภันเต
๔. อะนะโณสิ๊
อามะ ภันเต
๕. นะสิ๊ ราชะภะโฏ
อามะ ภันเต
๖. อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปตูหิ อามะ ภันเต
๗. ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ อามะ ภันเต
๘. ปะริปุณณันเต ปตตะจีวะรัง
อามะ ภันเต
๑. กินนาโมสิ อะหัง ภันเต........................ นามะ
๒. โก นามะ เต อุปชฌาโย อุปชฌาโย เม ภันเต อายัสมา...........
นามะ
ถาตอบพรอมกันใหเปลี่ยน เม เปน โน
ชองที่...ไว พระอุปชฌายะหรืออาจารยทานจะตั้งชื่ออง อุปสัมปทาเปกขะ กรอก
ลงชองใหไวกอนวันบวช และชองที่ ... ไวในชองชื่อของ พระอุปชฌาย ก็เชนเดียวกัน
ใหกรอกตามชื่อของพระอุปชฌายะ ซึ่งทานจะบอกและกรอกใหไวกอนวันบวช
ครั้นสวดสอนซอมแลว ทานกลับเขามาสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามา
อุปสัมปทาเปกขะ พึงเขามาในสังฆสันนิบาต กราบลงตรงหนาพระอุปชฌายะ ๓ หน
แลวนั่งคุกเขาประนมมือ เปลงวาจาขออุปสมบทวาดังนี้
สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตู มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกัม
ปง อุปายทายะ
ทุติยัมป ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ
อะนุกัมปง อุปทายะ
ตะติยัมป ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มัง ภันเต, สังโฆ
อะนุกัมปง อุปาทายะ
ถาวาพรอมกันใหเปลี่ยน ยาจามิ เปน ยาจามะ เปลี่ยน มัง เปน โน ในลําดับ
นั้น พระอุปชฌายะกลาวเผดียงสงฆแลว และพระอาจารยสวดสมมติตน ถาม

๑๓๙

อันตรายิกธรรมอุปสัมปทาเปกขะ พึงรับวา นัถติ ภันเต ๕ หน อามะ ภันเต ๘ หน
ตอบชื่อตนและอุปชฌายะรวม ๒ หนโดยนัยหนหลัง แตนั้นนั่งฟงทานสวดกรรมวาจา
อุปสมบทไปจนจบ ครั้นจบแลวทานเอายาตรออกจากตัง แลวพึงกราบ ๓ หน นั่งพับ
เพียบประนมมือนั่ง พระอุปชฌายะบอกอนุศาสนไปจนจบแลวรับวา อามะ ภันเต แลว
กราบ ๓ หน ถวายไทยทาน กรวดน้ํา เหมือนกลาวแลวในแบบ อุกาสะ
จบวิธีอุปสมบทแบบเอสาหัง

คําขอบรรพชานาคคู (แบบใหม)
จะกลาวแตเฉพาะที่แปลก สวนที่แปลกและคําอธิบายวิธีตาง ๆ ซึ่งเหมือนกัน
๒ วิธี ที่กลาวมาแลว จะไมกลาวอีก ขอใหพลิกกลับไปศึกษาใน ๒ วิธีนั้น แมคําขอ
อุปสมบท พรอมกัน (สังฆัม ภันเต) ก็ไดอธิบายไวแลวทายคําขออุปสมบทแบบ เอสา
หัง)
เอเต มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะ
เย ปพพัชชัง, ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง,
ทุตยิ มั ป มะยัง ภันเต, สุจริ ะปะรินพิ พุตมั ป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย
ปพพัชชัง, ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง,
ตะติยมั ป มะยัง ภันเต, สุจริ ะรินพิ พุตมั ป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ, ละเภยยามะ มะยัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย
ปพพัชชัง, ละเภยยามะ อุปะสัมปะทัง,
มะยัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา,
ปพพาเชถะ โน ภันเต, อะนุกมั ปง อุปาทายะ,
ทุตยิ มั ป มะยัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา,
ปพพาเชถะ โน ภันเต, อะนุกมั ปง อุปาทายะ,
ตะติยมั ป มะยัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ
คะเหตวา, ปพพาเชถะ โน ภันเต, อะนุกมั ปง อุปาทายะ,

คําขอนิสสัยนาคคู
มะยัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามะ,
ทุติยัมป มะยัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามะ,
ตะติยัมป มะยัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามะ,

๑๔๐

อุปชฌาโย โย ภันเต โหหิ
(วา ๓ หน)
อัชชะตัคเคทานิ เถโร, อัมหากัง ภาโร, มะยัมป เถรัสสะ ภารา
( วา๓ หน)

คําขออุปสมบทพรอมกัน
สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ โน ภันเต, สังโฆ อะนุกมั ปง
อุปาทายะ.
ทุติยัมป ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ โน ภันเต, สังโฆ
อะนุกัมปง อุปาทายะ,
ตะติยัมป ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ โน ภันเต, สังโฆ
อะนุกัมปง อุปาทายะ.

แบบสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม
(สําหรับนาคคู)

อุปสัมปทาเปกขะมีหลายรูป อุปสมบทพรอมกันไดคราวละ ๒ รูป ๓ รูป แต
ใหมีพระอุปชฌายะองคเดียวกันได คําสวดกรรมวาจา จึงตองเปลี่ยน วิภัตติ วจนะ ให
ถูกตองตามหลักบาลีดังนี้, สมมตินาคชื่อ ปุณโณ, สุโภ, สมมติพระอุปชฌายะชื่อ มะ
นุสสะนาโค

คําสวดสมมติและคําสอนซอมอุปสัมปทาเปกขะคู
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ปุณโณ จะ สุโภ จะ อายัส๎มะโต มะนุสสะนาคัสสะ
อุปะ-สัมปะทาเปกขา, ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง, อะหัง ปุณณัญจะ สุภัญจะ อะนุ
สา-เสยยัง
สุณะสิ ปุณณะ อะยันเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล, ยัง ชาตัง ฯลฯ อุปชฌาโย
เม ภันเต อายัสมา มะนุสสะนาโค นามะ
(ถาถามทีละรูป ขอความเหมือนกัน)

คําขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามา
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ปุณโณ จะ สุโภ จะ อายัสมะโต มะนุสสะนาคัสสะ
อุปะสัมปะทาเปกขา, อะนุสฏิ ฐา เต มะยา, ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง, ปุณโณ จะ
สุโภ จะ อาคัจเฉยยุง (คําเรียก) อาคัจฉะถะ

๑๔๑

คําสมมติและคําถามอันตรายิกธรรม

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ ปุณโณ อะยัญจะ สุโภ, อายัสมะโต
มะนุสสะนาคัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง, อะหัง ปุณณัญ
จะ สุภัญจะ อันตะรายิเก ธัมเม ปุจเฉยยัง
(แลวสอบถามทีละรูป)

คําอุปชฌายะพึงกลาวเผดียงสงฆ
อิทานิ โข อาวุโส (ภันเต) อะยัญจะ ปุณโณ นามะ สามะเณโร, อะยัญจะ
สุโภ นามะ สามะเณโร, มะมะ อุปะสัมปะทาเปขา, อุปะสัมปะทัง อากังขะมานา,
สังฆัง ยาจันติ, อะหัง สัพพะมิมัง สังฆัง อัชเฌสามิ, อาวุโส (ภันเต) สัพโพยัง
สังโฆ, อิมัญจะ ปุณณัง นามะ สามะเณรัง, อิมัญจะ สุภัง นามะ สามะเณรัง,
อันตะรายิเก ธัมเม ปุจฉิตวา, ตัตถะ ปตตะกัลลัตตัง ญัตวา, ญัตติจะตุตเถนะ กัมเมนะ
อะกุปเปนะ ฐานาระเหนะ อุปะสัมปาเทมาติ, กัมมะสันนิฏฐานัง กะโรตุ.ฯ
ทีป่ ระชุมสงฆรบั พรอมกันวา สาธุ
หมายเหตุ บทวา อาวุโส นั้น ถามีพระภิกษุแกพรรษกวาอุปชฌายะ รวม
ประชุมอยูดวย พึงใช ภันเต แทน

คําสวดกรรมวาจาอุปสมบท
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ ปุณโณ, อะยัญจะ สุโภ, อายัสมะโต
มะนุสสะ-นาคัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ปะริสุทธา อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณะมิเมสัง ปตตะจีวะรัง, ปุณโณ จะ สุโก จะ สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจันติ,
อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปชฌาเยนะ, ยะทิ สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง, สังโฆ
ปุณณัญจะ สุภัญจะ อุปะสัมปาเทยยะ, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปชฌาเยนะ,
เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ ปุณโณ อะยัญจะ สุโภ, อายัสมะโต
มะนุสสะ-นาคัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ปะริสุทธา อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ,
ปะริปุณณะมิเมสัง ปตตะ-จีวะรัง, ปุณโณ จะ สุโภ จะ สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจันติ,
อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปชฌาเยนะ. สังโฆ ปุณณัญจะ สุภญ
ั จะ อุปะสัมปาเทติ, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปช ฌาเยนะ. ยัสสายัสมะโต ขะมะติ, ปุณณัสสะ
จะ สุภัสสะ จะ อุปะสัมปะทา, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปชฌาเยนะ โส
ตุณหัสสะ ยัสสะ นะ ขะมะติ โส ภาเสยยะ,
ทุติยัมป เอตะมัตถัง วะทามิ, สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ ปุณโณ

๑๔๒

อะยัญจะ สุโภ, อายัสมะโต มะนุสสะ-นาคัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ปะริสุทธา
อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณะมิเมสัง ปตตะ-จีวะรัง, ปุณโณ จะ สุโภ จะ สังฆัง
อุปะสัมปะทัง ยาจันติ, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปชฌาเยนะ. สังโฆ ปุณณัญจะ สุภญ
ั จะ อุปะสัมปาเทติ, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปช ฌาเยนะ. ยัสสายัสมะ
โต ขะมะติ, ปุณณัสสะ จะ สุภัสสะ จะ อุปะสัมปะทา, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ
อุปชฌาเยนะ โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นะ ขะมะติ โส ภาเสยยะ,
ตะติยัมป เอตะมัตถัง วะทามิ, สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อะยัญจะ ปุณโณ
อะยัญจะ สุโภ, อายัสมะโต มะนุสสะ-นาคัสสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ปะริสุทธา
อันตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณะมิเมสัง ปตตะ-จีวะรัง, ปุณโณ จะ สุโภ จะ สังฆัง
อุปะสัมปะทัง ยาจันติ, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปชฌาเยนะ. สังโฆ ปุณณัญ
จะ สุภญ
ั จะ อุปะสัมปาเทติ, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปช ฌาเยนะ. ยัสสายัสมะ
โต ขะมะติ, ปุณณัสสะ จะ สุภัสสะ จะ อุปะสัมปะทา, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ
อุปชฌาเยนะ โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นะ ขะมะติ โส ภาเสยยะ, อุปะสัมปนนา สังเฆ
นะ, ปุณโณ จะ สุโภ จะ, อายัสมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปชฌาเยนะ, ขะมะติ สัง
ฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี,เอวะเมตัง ธาระยามิ.

คําบอกอนุศาสน
อะนุญญาสิ โข ภะคะวา อุปะสัมปาเทตวา จัตตาโณ นิสสะเย จัตตาริ จะ
อะกะระณียานิ อาจิกขิตุง
๑. ปณฑิยาโลปะโภชะนัง นิสสายะ ปพพัชชา, ตัตถะ เต๑ ยาวะซีวัง
อุสสาโห กะระณีโย. อะติเรกะลาโภ, สังฆะภัตตัง อุเทสะภัตตัง นิมันตะนัง
สะลกะภัตตัง ปกขิกัง อุโปสะถิกัง ปาฏิปะทิกัง.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๒. ปงสุกูละจีวะรัง นิสสายะ ปพพัชชา, ตัตถะ เต ยาวะชีวัง อุสสาโห
กะระณีโย อะติเรกะลาโภ,โขมัง กัปปาสิกัง โกเสยยัง กัมพะลัง สาณัง ภังคัง,
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๓. รุกขะมูละเสนาสะนัง นิสสายะ ปพพัชชา, ตัตถะ เต ยาวะชีวัง อุสสาโห
กะระณีโย. อะติเรกะลาโภ, วิหาโร อัฑฒะโยโค ปาสาโท หัมมิยัง คุหา.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๑

(ถาหลายรูปเปลี่ยน เต เปน โว)

๑๔๓

๔. ปูตมิ ตุ ตะเภสัชชัง นิสสายะ ปพพัชชา, ตัตถะ เต ยาวะชีวงั อุสสาโห
กะระณีโย. อะติเรกะลาโภ. สัปป นะวะนีตัง เตลัง มะธุ ผาณิตัง.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๕. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา เมถุนโน ธัมโม นะ ปะฏิเสวิตัพโพ อันตะมะโส
ติรัจฉานะคะตายะป. โย ภิกขุ เมถุยัง ธัมมัง ปะฏิเสวะติ, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะ
ปุตติโย. เสยยะถาป นามะ ปุริโส สีสัจฉินโน อะภัพโพ เตนะ สะรีระพันธเนนะ
ชีวิตุง, เอวะเมวะ ภิกขุ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิตวา, อัสสะมะโณโหติ อะสักยะปุตติ
โย. ตันเต ยาวะชีวัง อะกะระณียัง
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๖. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง นะ อาทาตัพพัง,
อันตะมะโส ติณะสะลากัง อุปาทายะ. โย ภิกขุ ปาทัง วา ปาทาระหัง วา อะติเรกะ
ปาทัง วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง อาทิยะติ. อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
เสยยะถาป นามะ ปณฑุปะลาโส พันธะนา ปะมุตโต อะภัพโพ หะริตตั ตายะ. เอวะเมวะ
ภิกขุ ปาทัง วา ปาทาระหัง วา อะติเรกะปาทัง วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง
อาทิยตวา อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.ตันเต ยาวะชีวัง อะกะระณียัง.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๗. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา สัญจิจจะ ปาโณ ชีวิตา นะ โวโรเปตัพโพ.
อันตะมะโส กุนถะกิปลลิกัง อุปาทายะ. โย ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสะวิคคะหัง ชีวิตา
โวโรเปติ.อันตะมะโส คัพภะปาตะนัง อุปาทายะ, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.
เสยยะถาป นามะ ปุถุสิลา ทวิธา ภินนา อัปปะฏิสันธิกา โหติ, เอวะเมะ ภิกขุ สัญ
จิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวิตา โวโรเปตวา, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย.ตันเต
ยาวะชีวัง อะกะระณียัง.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”
๘. อุปะสัมปนเนนะ ภิกขุนา อุตตะริมะนุสสะธัมโม นะ อุลละปตัพโพ อันตะ
มะโส สุญญาคาเร อะภิระมามีติ. โย ภิกขุ ปาปจโฉ อิจฉาปะกะโต อะสันตัง อะภูตัง
อุตตะริมะนุสสะธัมมัง อุลละปะติ, ฌานัง วา วิโมกขัง วา สะมาธิง วา สะมาปตติง
วา มัคคัง วา ผะลัง วา, อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย. เสยยะถาป นามะ ตาโล
มัตถะกัจฉินโน อะภัพโพ ปุนะ วิรุฬหิยา,เอวะเมวะ ภิกขุ ปาปจโฉ อิจฉาปะกะโต
อะสันตัง อะภูตังอุตตะริมะนุสสะธัมมัง อุลละปตวา อัสสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติ
โย ตันเต ยาวะชีวัง อะกะระณียันติ.
(พระภิกษุใหม พึงกลาวรับคําวา “อามะ ภันเต”

๑๔๔

อะเนกะปะริยาเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง สะมาธิ สัมมะทักขาโต ปญญา สัมมะทัก
ขาตา. ยาวะเทวะ ตัสสะ มะทะนิมมะทะนัสสะ ปปาสะวินะยัสสะ อาละยะสะมุคฆา
ตัสสะ วัฏฏปจเฉทัสสะ ตัณหักขะยัสสะ วิราคัสสะ นิโรธัสสะ นิพพานัสสะ สัจฉิ
กิริยายะ. ตัตถะ สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส
สะมาธิปะริภาวิตา ปญญา มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา ปญญาปะริภาวิ
ตัง จิตตัง สัมมะเทวะ อาสะเวหิ วิมจุ จะติ เสยยะถีทงั . กามาสะวา ภะวาสะวา
อะวิชชาสะวา. ตัสมาติหะ เต อิมัสมิง ตะถาคะตัปปะเวทิเต ธัมมะวินะเย, สักกัจจัง
อะธิสลี ะสิกขา สิกขิตพั พา, อะธิจติ ตะสิกขา สิกขิตพั พา, อะธิปญ
 ญาสิกขา สิกขิตพั พา.
ตัตถะ อัปปะมาเทนะ สัมปาเทตัพพัง.
จากนั้นพึงนั่งฟงทานสวดกรรมวาจา อุปสมบทไปจนจบ ครั้นจบแลวทานเอา
บาตรออกจากตัวแลวพึงกราบลง ๓ หน แตนั้นพึงนั่งพับเพียบประนมมือฟงพระ
อุปชฌายะบอกอนุศาสนไปจนจบ แลวรับวา อามะ ภันเต เปนเสร็จพิธีอุปสมบท แลว
กราบพระอุปชฌายะ ๓ หน ถามีไทยทายถวายก็ใหรับไทยทานถวายพระอันดับเสร็จ
แลวคอยฟงพระทานอนุโมทนาตอไป เมื่อพระอนุโมทนา พึงกรวดน้ํา ตั้งใจอุทิศบุญกุศล
สวนนี้ใหแกทานผูมีพระคุณ เมื่อพระวา ยะถา จบ ก็ เทน้ําโกรกลงใหหมด ตอนั้น
ประนมมือฟงอนุโมทนาไปจนจบเปนอันเสร็จพิธี.
จบการขอบรรพชานาคคู (แบบใหม)

๑๔๕

หมวดกิจที่พึงปฏิบัติ
คําพินทุผา
อิมัง พินทุกัปปง กะโรมิ.

คําอธิษฐาน
บาตร,
สังฆาฏิ,
จีวร,
สบง,
ผาอาบน้ําฝน

อิมัง ปตตัง อะธิฏฐามิ
อิมัง สังฆาฏิง อะธิฏฐามิ
อิมัง อุตตะราสังคัง อะธิฏฐามิ
อิมัง อันตะระวาสะกัง อะธิฏฐามิ
อิมัง วัสสิกะสาฏิกัง อะธิฏฐามิ

คําเสียสละ
จีวรเปนนิสัคคียะ เพราะอยูปราศจากเขตลวงราตรี
อิทัง เม ภันเต จีวะรัง รัตติวิปปะวุตถัง
อัญญัตระ ภิกขุสัมมะติยา นิสสัคคิยัง
อิมาหัง อายัสมะโต นิสสัชชามิ
(ถา ๒ ผืนวา ทวิจีวะรัง ถาทั้ง ๓ ผืนวา ติจีวะรัง)

คําคืน
อิมัง จีวะรัง อายัสมะโต ทัมมิ

คําวิกัปป
อิมัง จีวะรัง ตุยหัง วิกัปเปมิ
หลายผืนวา
อิมานิ จีวะรานิ ตุยหัง วิกัปเปมิ

คําอธิษฐานเขาพรรษา
อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ
(วา ๓ จบ)

๑๔๖

คําปวารณาออกพรรษา
สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง
อายัสมันโต อะนุกัมปง อุปาทายะ ปสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ
ทุติยัมป ภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ
มัง อายัสมันโต อะนุกัมปง อุปทายะ ปสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ
ตะติยัมป ภันเต สังฆัง ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา
วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปง อุปาทายะ ปสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ

คําถอน
อิมัง จีวะมัง มัยหัง สันตะกัง ปะริภุญชะ วา วิสัชเชหิ วา ยะถาปจจะยัง วา
กะโรหิ
(ถาผูถอนออนกวา วา)
อิมัง จีวะรัง มัยหัง สันตะกัง ปะริภุญชะถะ วา วิสัชเชถะ วา ยะถาปจจะยัง
วา กะโรถะ

คําขอขมาโทษ แบบทั่วไป
(แบบทั่วไปที่แกไขใชอยูในปจจุบัน)
(ผูข อ) เถเร ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
(ถาขอหลายรูปเปลี่ยน ขะมะถะ เม เปน ขะมะตุ โน)
(ผูรับ) อะหัง ขะมามิ ตะยาป เม ขะมิตัพพัง
(ถาผูขอมีหลายรูป เปลี่ยน ตะยาป เปน ตุมเหหิป)
(ผูขอ) ขะมามิ ภันเต
(ถาขอหลายรูปเปลี่ยน มิ เปน มะ)
(แบบพิเศษนิยมใชถวายพระมหาเถระ)
(ผูขอ) อัจจะโย มัง ภันเต อัจจัคคะมา ยะถาพาลัง ยะถามูฬหัง ยะถาอะกุสะลัง
โยหัง ภันเต กะทาจิ กะระหะจิ ปะมาทัง วา อาคัมมะ อะโยนิโสมะนะสิการัง วา
อาคัมมะ มะหาเถเร อะคาระวัง อะกาสิง กาเยนะ วา วาจายะ วา มะนะสา วา
สัมมุขาป ปะรัมมุขาป ตัสสะ เม ภันเต มะหาเถโร อัจจะยัง อัจจะยะโต ปะฏิคคัณหาตุ
อายะติง สังวะรายะ

๑๔๗

(ผูรับ) ตัคฆะ ตัง อาวุโส อัจจะโย อัจจัคคะมา ยะถาพาลัง ยะถามูฬหัง ยะถาอะกุสะลัง โย ตะวัง กะทาจิ กะระหะจิ ปะมาทัง วา อาคัมมะ อะโยนิโสมะนะสิการัง วา
อาคัมมะ มะยิ อะคาระวัง อะกาสิ กาเยนะ วา วาจายะ วา มะนะสา วา สัมมุขาป
ปะรัมมุขาป ยะโต จะ โข ตะวัง อัจจะยัง อัจจะยะโต ทิสวา ยะถาธัมมัง ปะฏิกกะโรสิ อายะติง สังวะรัง อาปชชะสิ ตัง เต ปะฏิคคัณหามิ วุฑติ เหสา อาวุโส
อะริยัสสะ วินะเย โย อัจจะยัง อัจจะยะโต ทิสวา ยะถาธัมมัง ปะฏิกกะโรติ
อายะติง สังวะรัง อาปชชะติ
(คําอวยพรของผูรับ) ยัง ยัง ปุญญัง มะยา กะตัง อุปะจิตัง กาเยนะ วา วาจายะ วา
มะนะสา วา ตัง ตัง อายัสมะโต อาทิสสามิ สาธายัสมา อัสมิง อัสมิง ปุญเญ ปตติ
โต หุตวา อะนุโมทะตุ เตนะ อะนุโม-ทะนามะเยนะป ปุญเญนะ สุขิโต โหตุ อะโรโค
นิรุปททะโว จิรัง ทีฆะมัทธานัง อิมัสมิง ตะถาคะตัปปะเวทิเต ธัมมะวินะเย วุฑฒิง
วิรุฬหิง เวปุลลัง อาปชชะตุ
(ผูขอ) สาธุ ภันเต

คําอนุโมทนากฐิน
อัตถะตัง ภันเต สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโร อะนุโมทามะ
(วา ๓ จบ)

คําลาสิกขา
สิกขัง ปจจักขามิ คิหีติ มัง ธาเรถะ
ขาพเจาลาสิกขา ทานทั้งหลายจงจําขาพเจาไววา เปนคฤหัสถ

คําแสดงตนเปนอุบาสก
เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัญจะ
ภิกขุสังฆัญจะ อุปาสะกัตตัง สังโฆ ธาเรตุ.

คําสัตตาหะ
สัตตาหะกะระณียัง กิจจัง เม อัตถิ
ตัสมา มะยา คันตัพพัง
อิมัสมิง สัตตาหัพภันตะเร นิวัตติสสามิ.

๑๔๘

วิธีแสดงอาบัติ
(พรรษาออนวา)

(พรรษาแกรับวา)
(พรรษาออนวา)
(พรรษาแกรับวา)
(พรรษาออนวา)

(จบพรรษาออน)
(พรรษาแกวา)

(พรรษาออนรับวา)
(พรรษาแกวา)
(พรรษาออนรับวา)
(พรรษาแกวา)

สัพพา ตา อาปตติโย อาโรเจมิ (วา ๓ หน)
สัพพา คะรุละหุกา อาปตติโย อาโรเจมิ (วา ๓ หน)
อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโญ อาปตติโย
อาปชชิง ตา ตุมหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ
ปสสะสิ อาวุโส ตา อาปตติโย
อุกาสะ อามะ ภันเต ปสสามิ
อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ
สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ
ทุติยัมป สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ
ตะติยัมป สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ
นะ ปุเนวัง กะริสสามิ
นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ
นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ
สัพพา ตา อาปตติโย อาโรเจมิ (วา ๓ หน)
สัพพา คะรุละหุกา อาปตติโย อาโรเจมิ (วา ๓ หน)
อะหัง อาวุโส สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย อาปตติโย
อาปชชิง ตา ตุยหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ
อุกาสะ ปสสะถะ ภันเต ตา อาปตติโย
อามะ อาวุโส ปสสามิ
อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ
สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ
ทุติยัมป สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ
ตะติยัมป สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ
นะ ปุเนวัง กะริสสามิ
นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ
นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ (เสร็จพิธี)

๑๔๙

กิจวัตร ๑๐ อยาง
๑. ลงอุโบสถ
๒. บิณฑบาตเลี้ยงชีพ
๓. สวดมนตไหวพระ
๔. กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย
๕. รักษาผาครอง ๖. อยูปริวาสกรรม
๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ
๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย
๙. เทศนาบัติ
๑๐. พิจารณาปจจเวกขณะทั้ง ๔ เปนตน
กิจวัตร ๑๐ เหลานี้เปนกิจใหญควรที่ภิกษุจะตองศึกษาใหทราบความชัดและ
จําไวเพื่อปฏิบัติสมควรแกสมณสารูปแหงตน ฯ

ภิกษุไมควรฉันเนื้อ ๑๐ อยาง
๑. เนื้อมนุษย
๖. เนื้อราชสีห
๒. เนื้อชาง
๗. เนื้อหมี
๓. เนื้อมา
๘. เนื้อเสือโครง
๔. เนื้อสุนัข
๙. เนื้อเสือดาว
๕. เนื้องู
๑๐. เนื้อเสือเหลือง
มังสะ ๑๐ อยางนี้ หามฉันและหามรับประเคน

คําใหศีล
เมื่อคฤหัสถอาราธนาศีลแลว พระพึงใหศีลดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

๑๕๐

ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ติสะระณะคะมะมัง นิฏฐิตัง
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(สรุป)
อิมานิ ปญจะ สิกขาปะทานิ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย
ถาใหศีล ๘ ก็วาเหมือนกัน เปลี่ยนแตขอ กาเม เปน อะพรัหมะจะริยา เวระ
มะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เทานั้น แลวตอจากขอ สุรา ไปดังนี้
วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ มัณฑะนะวิภู
สะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(สรุปเหมือนศีล ๕ เปลี่ยนแต ปญจะ เปน อัฏฐะ เทานั้น) ถาใหอุโบสถศีล ใช
นําวาตอจากขอสุดทาย ทีละตอน ดังนี้ อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปญญัต
ตัง อุโปสะกัง, อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ
(สรุป)
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อุโปสะถะสีละวะเสนะ สาธุกัง
กัตวา อัปปะมาเทนะ รักขิตัพพานิ ฯ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย

๑๕๑

หมวดกฐินทาน
ในหมวดนี้เปนพิธีการกฐินทานซึ่งมีมาแตครั้งพุทธกาล โดยพระบรมพุทธานุ
ญาตใหภิกษุสงฆผูจําพรรษาไตรมาสไดอานิสงส ไดนําพิธีเกี่ยวกับกฐินราษฎร กฐิน
หลวง และจุลกฐิน รวมถึงขั้นตอนวิธีการตางๆพรอมดวยคําถวายวิธีอุปโลกและกราน
กฐินเปนตน

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน
ความหมายของกฐิน*
คําวา กฐิน เปนชื่อของไมแมสะดึง ซึ่งสําหรับขึงผาใหตึงแลวเย็บหรือปก ตาม
ความตองการ เปนพระบรมพุทธานุญาตที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแกพระภิกษุผู
อยู จําพรรษาไมขาดถวนไตรมาส ใหมีโอกาสไดกรานกฐิน (รับผากฐิน) ในทายฤดูฝน
เพื่อจักไดขยายเขตจีวรกาลออกไป ตลอดฤดูเหมันต ซึ่งทานพรรณนาไวแลวในวินัยมุข
เลม ๓ กัณฑที่ ๒๖ จักไมอธิบายซ้ําในที่นี้
ประเภทกฐิน
กฐินแบงประเภทเปน ๒ คือ กฐินหลวง๑ กฐินราษฎร๑
กฐินหลวง แบงออกไปเปน ๓ คือ
๑. พระกฐินหลวง คือ พระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราช
ดําเนินทรงทอดดวยพระองคเองในพระอารามหลวง ในกรุงเทพมหานคร ๑๙ พระ
อาราม แตจะเสด็จเพียง ๙ พระอาราม นอกนั้นพระราชทานใหพระบรมวงศานุวงศนํา
ไปพระราชทานแทนพระองค
๒. กฐินตน คือ พระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชประสงค
ถวายกฐินเปนกรณีพเิ ศษแกวัดใดวัดหนึ่ง
๓. พระกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
มอบหมายใหพระบรมวงศานุวงศ หรือ ขาราชการ กรม กอง นําไปถวายแทนพระองค
ในพระอารามหลวงทั้งกรุงเทพมหานครและหัวเมือง
กฐินราษฎร คือ กฐินที่ทายกทายิกา หรือ สหธรรมมิกดวยกัน มีศรัทธานําไปถวายใน
วัดราษฎรนอกจากพระอารามหลวง ซึ่งมีทั้งเปนของเอกชนและทั้งเปนของคณะสามัคคี

*

โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย วัดชนะสงคราม กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะภาค ๑๓, คูมืออุปชฌาย
พระธรรมวโรดม กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเบญจมบพิตรฯ ๒๕๔๕, หนา ๑๓๑,

๑๕๒

คําอปโลกนผากฐินราษฏร
เมื่อเจาภาพประเคนผากฐินแลวกลับไปนั่งที่เดิม พระผูเปนประธานสงฆ หรือ
พระภิกษุผูสามารถในการรับผากฐินนั้นพึงตั้งพัดรองขึ้น พรอมกับพระสงฆทั้งปวง
ประนมมือขึ้น แลวกลาวคําอปโลกนผา กฐินเปนรูปที่ ๑ ดังนี้วา
รูปที่ ๑
ผ า กฐิ น ทานกั บ ทั้ ง ผ า อานิ สั ง สบริ ว ารทั้ ง ปวงนี้ เ ป น ของ...............พร อ ม
ดวย.........…….(ใสนามเจาภาพ หรือผูเปนประธาน) ผูประกอบดวยศรัทธา อุตสาหะ
พรอมเพรียงกันนํามาถวาย แดพระภิกษุสงฆผูอยูจําพรรษาถวนไตรมาสในอาวาสนี้
ก็แลผากฐินทานนี้ เปนของบริสุทธิ์ ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศ แลวแลตกลงในที
ประชุมสงฆ จะไดจําเพาะเจาจงลงวาเปนของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได มีพระ
บรมพุทธานุญาตไววา ใหพระสงฆทั้งปวงยอมอนุญาตใหแกภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อจะทํา
ซึ่งกฐินนัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาต และมีคําพระอรรถกถาจารย ผูรูพระ
บรมพุทธาธิบายสังวรรณนาไววา ภิกษุรูปใดกอปรดวยศีล สุตาธิคุณ มีสติปญญา
สามารถ รูธรรม ๘ ประการ มีบุพกิจ เปนตน ภิกษุรูปนั้นจึง สมควร เพื่อจะกระทํา
กฐินนัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตได
บัดนี้ พระสงฆทั้งปวง จะเห็นสมควรแกภิกษุรูปใด จงพรอมกันยอมอนุญาต
ใหแกภิกษุรูปนั้น เทอญ.
เมื่อรูปที่ ๑ กลาวอปโลกนจบแลว วางพัดรองไวที่เดิม วางมือทั้งสองประสาน
กันไวที่หนาตัก พระสงฆทั้งปวงไมตองกลาวรับวา สาธุ คงนั่งประนมมืออยูอยางนั้น
ตอจากนั้นผูกลาวอปโลกนรูปที่ ๒ พึงตั้งพัดรองกลาวคําอปโลกนเผดียงสงฆ
ขออนุมัติมอบผากฐินในที่ประชุมสงฆนั้นวา
รูปที่ ๒
ผากฐินทาน กับทั้งผาอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ ขาพเจาพิจารณา เห็นสมควร
แก............ผูมีสติปญญาสามารถ เพื่อกระทํากฐิน นัตถารกิจใหถูกตองตามพระบรม
พุทธานุญาตได ถาพระภิกษุรูปใดเห็น ไมสมควรทักทวงขึ้นในทามกลางระหวางสงฆ
(หยุดนิดหนึ่ง) ถาเห็นสมควรแลวไซรจงใหสัททสัญญาสาธุการะขึ้นใหพรอมกัน
เทอญ. (สาธุ)
เมื่อรูปที่ ๒ กลาวจบแลว พระสงฆทั้งปวงพึงเปลงสัททสัญญาขึ้นใหพรอมกัน
วา “สาธุ” ตอจากนั้น หากเปนการรับผากฐินในอุโบสถพระสงฆทั้งปวงพึงหันหนาไป
ทางพระประธาน พระภิกษุองคครองพรอมกับภิกษุผูสวด พึงกราบพระประธาน ๓ ครั้ง
แลวพระภิกษุองคครองพึงหันหนาเขาหาพระภิกษุคูสวด พระภิกษุคูสวด ยกผาไตร
ครองกฐินมาตั้งไวตรงหนา เวลาจะสวดจะใชผาผืนใดเปนผากฐิน พระคูสวดจะตองชัด

๑๕๓

ผาผืนนั้นจากไตรออกมาพาดขวางวางบนไตรแลวตั้ง นะโม และสวดญัตติ ทุติย
กรรมวาจาใหผากฐินเลยทีเดียวเมื่อสวดญัตติทุติกรรมวาจาจบแลว พระภิกษุ องค
ครองนําผาไตรจีวรนั้นไปครอง พระสงฆทั้งปวงหันหนากลับไปหาทายก และเมื่อพระ
ภิกษุองคครอง กลับมานั่งอาสนสงฆแลว รับวัตถุไทยธรรม และอนุโมทนาตามระเบียบ
แตถาเปนการรับผากฐินบนศาลาการเปรียญ เมื่อรูปที่ ๒ กลาวคําอปโลกน พระสงฆ
ทั้งปวง รับ “สาธุ” แลว พึงรับวัตถุไทยธรรม และอนุโมทนาเลยทีเดียว สําหรับการ
สวดญัตติทุติยกรรมวาจานั้น พึงนําไปกระทํา ในโบสถภายหลังเมื่อเสร็จพิธีอื่นๆแลว
สวนพิธีกรรมอนุโมทนาการกรานกฐินนั้น พึงกระทําในเวลาอื่น แตถาสวดญัตติกรรมใน
โบสถ จะกระทําตอไปเลยก็ได ทั้งนี้ตองทําใหเสร็จในวันนั้นเทานั้น จะทําในวันอื่นไมไดฯ

วิธีการอปโลกนกฐินหลวง (พระอารามหลวง)
วิธีการทั้งปวงเปนเชนเดียวกับกฐินราษฏร เวนแตคําอปโลกนใชเปนราชศัพท
การรับกฐินหลวงนี้ โดยมากนิยมทําพิธีรับภายในพระอุโบสถหรือภายใน พระวิหาร
ตามความเหมาะสมและตามประเพณีนิยมของแตละพระอารามที่เคยปฏิบัติมา วัดหลวง
โดยมากเปนพระอารามใหญ มีพระภิกษุสงฆจําพรรษาจํานวนมาก ในการรับถวายผา
พระกฐินนั้น จึงตองพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุสงฆ จํานวนหนึ่ง และนิยมคัดเลือก
เฉพาะพระสงฆทรงสมณศักดิ์ที่มีพัดยศลดหลั่นกัน ลงมาลําดับ พรอมทั้งพระนวกะ
ภิกษุดวย มีจํานวนพอดีกับอาสนสงฆที่จัดเตรียมไวลงรับถวายผากฐิน
ในขณะที่ในหลวง (หรือผูแทนพระองค) ทรงอุมผาไตรประนมมือหัน พระ
พักตรไปทางพระประธาน ทรงกลาวคํานมัสการพระรัตนตรัย ตั้ง นะโม พระสงฆทั้ง
ปวงประนมมือพรอมกัน เมื่อทรงกลาวคําถวายผาพระกฐินจบแลว พระสงฆทั้งปวง
กลาวคํารับดวยการเปลงเสียงดังพอสมควรพรอมกันวา “สาธุ” แลวลดมือลงวาง
ประสานกันไวที่หนาตัก
ถาในหลวง(หรือผูแทนพระองค)จะทรงประเคนผาพระกฐิน นิยมใหพระเถระรูป
ที่สองรับประเคนแทนสงฆ เมื่อในหลวง (หรือผูแทนพระองค) ทรงประเคนผาพระกฐิน
และเทียนบูชาพระปาติโมกขแลวเสด็จกลับไปประทับ ณ พระราชอาสน

คําอปโลกนผากฐินเสด็จพระราชดําเนิน
พระเถระผูเปนประธานสงฆพึงตั้งพัดยศขึ้น พรอมกับพระสงฆทั้งปวง ประนม
มือขึ้น แลวกลาวคําอปโลกนผาพระกฐินวา
“ผาพระกฐินทานกับทั้งผาอนิสงสบริวารทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จบรม
บพิตรพระราชสมภารพระองค สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราชเจา ผูทรง

๑๕๔

พระคุณอันประเสริฐ ประกอบดวยพระราชศรัทธา ทรงพระราชอุตสาหะ เสด็จพระ
ราชดําเนินมาพระราชทานแกพระภิกษุสงฆ ผูอยูจําพรรษาถวนไตรมาสในพระอาราม
ราชมหาวิหารนี้
(เปลี่ยนตามฐานะของพระอารามหลวงแหงนั้นๆ)
ก็แล ผาพระกฐินทานนี้เปนของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศ แลว
และตกลงในทามกลางสงฆ จะไดจําเพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกอนนั้นหามิ
ได โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไววาใหพระสงฆทั้งปวง พรอมกันยอมอนุญาตใหแก
พระภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อกระทํากฐินัตถารกิจ และมีคําพระอรรถกถาจารยผูรูพระบรม
พุทธาธิบายสังวรรณนาไววา พระภิกษุรูปใดกอปรดวยศีลสุตาทิคุณ มีสติปญญา
สามารถ รูธรรม ๘ ประการ มีบุพพกรณเปนตน พระภิกษุรูปนั้น จึงควรเพื่อรับผา
พระกฐินทานนี้ได
บัดนี้พระสงฆทั้งปวงเห็นสมควรแกพระภิกษุรูปใด จงพรอมกันยอม อนุญาต
ใหแกพระภิกษุรูปนั้น เทอญฯ

คําอปโลกนผาพระกฐินทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานแกผูแทนพระองค
ถาในหลวงมิไดเสด็จพระราชดําเนินมา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระบรม
วงศานุวงศเปนตน เปนผูแทนพระองคมาถวายพระกฐินนั้น เมื่อผูแทนพระองคถวายผา
พระกฐินและเทียนบูชาพระปาติโมกข กลับไปนั่งแลว พระเถระผูเปนประธานสงฆพึงตั้ง
พัดยศขึ้น พรอมกับพระสงฆทั้งปวงประนมมือขึ้น แลวกลาวคําอปโลกน ผากฐินวา
“ผาพระกฐินทานกับทั้งผาอนิสงสบริวารทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จบรม
บพิตรพระราชสมภารพระองค สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราชเจา ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแก……………... (ใสพระนาม หรือนามผูแทนพระ
องค) นํามา พระราชทานแกพระภิกษุสงฆ ผูอยูจําพรรษาถวนไตรมาสในพระอาราม
ราชมหาวิหารนี้
(เปลี่ยนตามฐานะของพระอารามหลวงแหงนั้นๆ)
ก็แล ผาพระกฐินทานนี้เปนของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศ แลว
และตกลงในทามกลางสงฆ จะไดจําเพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง กอนนั้นหามิ
ได โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไววา ใหพระสงฆทั้งปวง พรอมกันยอมอนุญาตใหแก
พระภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อกระทํากฐินัตถารกิจ และมีคําพระอรรถกถาจารยผูรูพระบรม
พุทธาธิบายสังวรรณนาไววา พระภิกษุรูปใดกอปรดวยศีลสุตาทิคุณ มีสติปญญา

๑๕๕

สามารถ รูธรรม ๘ ประการ มีบุพพกรณเปนตน พระภิกษุรูปนั้น จึงควรเพื่อรับผา
พระกฐินทานนี้ได
บัดนี้พระสงฆทั้งปวงเห็นสมควรแกพระภิกษุรูปใด จงพรอมกันยอม อนุญาต
ใหแกพระภิกษุรูปนั้น เทอญฯ

คําอปโลกนผาพระกฐินพระราชทาน
เมื่อผูขอรับพระราชทานผาพระกฐิน ถวายผาพระกฐินและเทียนปาติโมกขแลว
กลับไปนั่งเรียบรอยแลว พระเถระผูเปนประธานสงฆพึงตั้งพัดยศขึ้น พรอมกับ พระ
สงฆทั้งปวงประนมมือขึ้น แลวกลาวอปโลกนผาพระกฐิน วา
“ผาพระกฐินทานกับทั้งผาอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จบรม
บพิตรพระราชสมภารพระองค สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราชเจา ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแก……………... (ใสพระนาม หรือนามผูแทนพระ
องค) นํามา พระราชทานแกพระภิกษุสงฆ ผูอยูจําพรรษาถวนไตรมาสในพระอาราม
ราชมหาวิหารนี้
(เปลี่ยนตามฐานะของพระอารามหลวงแหงนั้นๆ)
ก็แล ผาพระกฐินทานนี้เปนของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศ แลว
และตกลงในทามกลางสงฆ จะไดจําเพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง กอนนั้นหามิ
ได โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไววา ใหพระสงฆทั้งปวง พรอมกันยอมอนุญาตใหแก
พระภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อกระทํากฐินัตถารกิจ และมีคําพระอรรถกถาจารยผูรูพระบรม
พุทธาธิบายสังวรรณนาไววา พระภิกษุรูปใดกอปรดวยศีลสุตาทิคุณ มีสติปญญา
สามารถ รูธรรม ๘ ประการ มีบุพพกรณเปนตน พระภิกษุรูปนั้น จึงควรเพื่อรับผา
พระกฐินทานนี้ได
บัดนี้พระสงฆทั้งปวงเห็นสมควรแกพระภิกษุรูปใด จงพรอมกันยอม อนุญาต
ใหแกพระภิกษุรูปนั้น เทอญฯ
เมื่อพระผูเปนประธานสงฆกลาวอปโลกนจบแลว พระสงฆทั้งปวง ยังไมตอง
กลาวรับวา “สาธุ” คงนั่งประนมมือตามปรกติตอไปแลวพระรูปที่สอง ตั้งพัดยศ กลาว
อปโลกนวา
ผากฐินทาน กับทั้งผาอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ ขาพเจาพิจารณา เห็นสมควร
แก............(วาตามราชทินนาม) ผูเปนอธิบดีสงฆ ในอารามนี้ ผูมีสติปญญาสามารถ
เพื่อกระทํากฐินนัตถารกิจใหถูกตอง ตามพระบรมพุทธานุญาตได

๑๕๖

ถาพระภิกษุรูปใดเห็นไมสมควร จงทักทวงขึ้นในทามกลางระหวางสงฆ (หยุด
นิดหนึ่ง) ถาเห็นสมควรแลวไซรจงใหสัททสัญญาสาธุการะขึ้นใหพรอมกัน เทอญ.ฯ
(สาธุ)
พระสงฆทั้งปวงเปลงวาจาสาธุการวา “สาธุ” แลวลดมือลงวางประสาน กันไว
ที่หนาตัก ตอจากนั้น พระสงฆทั้งนั้นหันหนาเขาหาพระประธาน พระเถระผูรับผาพระ
กฐินและพระคูสวดนั่งคุกเขากราบพระประธาน ๓ ครั้งพรอมกัน แลว พระเถระผูครอง
ผากฐินหันหนาเขาหาสงฆ พระคูสวดยกพานใสผาไตรมาตั้งขางหนาพระเถระผูครองผา
กฐิน เวลาจะสวดจะใชผาผืนใดเปนผากฐิน พระคูสวดจะตองชัดผาผืนนั้นจะไตรออกมา
พาดขวงวางบนไตร

แบบกรรมวาจาสวดใหผากฐิน
ตอแตนั้น พระคูสวดนั่งคุกเขาประนมมือ (พระสงฆทั้งนั้นประนมมือ)สวดญัตติ
ทุติยกรรมวาจาใหผาพระกฐิน ดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต สัมม, สัมพุทธัสสะ,
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปนนัง, ยะทิ
สังฆัสสะ ปตตะกัลลัง, สังโฆ อิมัง กะฐินะทุสสัง อายัสมะโต (อิตถันนามัสสะ)
ทะเทยยะ, กะฐินัง อัตถะริตุง, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทงั สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปนนัง, สังโฆ อิมงั
กะฐินะทุสสัง อายัสมะโต (อิตถันนามัสสะ), เทติ, กะฐินัง อัตถะริตุง, ยัสสายัสมะโต
ขะมะติ, อิมัสสะ กะฐินะทุสสัสสะ, อายัสมะโต (อิตถันนามัสสะ). ทานัง, กะฐินัง
อัตถะริตุง, โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ, โส ภาเลยยะ
ทินนัง อิทัง สังเฆนะ, กะฐินะทุสสัง อายัสมะโต (อิตถันนามัสสะ). กะฐินัง
อัตถะริตุง, ขะมะติ สังฆัสสะ ตัสมา ตุณหี,เอวะเมตัง ธาระยามิ.
หมายเหตุ ในวงเล็บ อัตถันนามัสสะ นั้น ใหใสชื่อผูครองกฐินแทน
เมื่อสวดญัตติทุติยกรรมวาจาจบแลว พระภิกษุองคครองกฐินนําผาไตรจีวรนั้น
ออกไปครองผาพระกฐิน พระสงฆทั้งปวงหันหนาไปทางที่ประทับ เมื่อพระภิกษุองค
ครองกลับมานั่งอาสนสงฆแลวพระบรมวงศานุวงศ หรือ ผูแทนพระองคถวายเครื่อง
บริวารพระกฐินเสร็จแลว พระสงฆทั้งนั้นตั้งพัดยศ พรอมกัน สวนพระนวกะภิกษุ
ประนมมือ พระเถระผูเปนประธานสงฆกลาวถวาย อนุโมทนา(บทยะถา) พระสงฆรูที่

๑๕๗

สอง รับ สัพพีติโย พระสงฆทั้งนั้นรับพรอมกันวา วิวัชชันตุ จบแลว พระเถระผูเปน
ประธานกลาวนํา

เกณิยานุโมทนาคาถา
(กลาวผูเดียว)วา
อัคคิหุตตัง มุขา ยัญญา
สาวิตติ ฉันทะโส มุขัง
ราชา มุขัง มะนุสานัง
นะทีนัง สาคะโร มุขัง
นักขัตตานัง มุขัง จันโท
อาทิจโจ ตะปะตัง มุขัง
ปุญญะมากังขะมานานัง
สังโฆ เว ยะชะตัง มุขัง
ภะณิสสามะ มะยัง คาถา
กาละทานัปปะทีปกา
ทายะกา ปุญญะกามิโน
เอตา สุณันตุ สักกัจจัง
จบแลว พระเถระรูปที่สองขึ้น ( กาเล ) พระสงฆทั้งหมดรับพรอมกัน

กาละทานะสุตตะคาถา
กาเล ทะทันติ สะปญญา
วะทัญู วิตะมัจฉะรา
กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ
อุชุภูเตสุ ตาทิสุ
วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ
วิปุลา โหติ ทักขิณา
เย ตัตถะ อะนุโมทันติ
เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา
นะ เตนะ ทักขิณา โอนา
เตป ปุญญัสสะ ภาคิโน
ตัสมา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง
ปุญญานิ ปะระโลกัสมิง
ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ ฯ
พระเถระผูเปนประธานสงฆกลาวถวายอติเรก (อติเรกะวัสสะสะตัง..) จบแลว
พระเถระรูปที่สองรับวา (ภะวะตุ..) พระสงฆทั้งปวงรับพรอมกันวา (สัพพะมังคะลัง )
จบแลว พระสงฆทั้งนั้นวางพัดยศไวตามเดิม แลวนั่งอยูตามปกติ

คําถวายอติเรก
คําถวายอติเรกแบบที่ ๑
เฉพาะสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองคเดียว
อะติเรกะ วัสสะสะตัง ชีวะตุ
อะติเรกะ วัสสะสะตัง ชีวะตุ
อะติเรกะ วัสสะสะตัง ชีวะตุ
ทีฆายุโก โหตุ อะโรโค โหตุ
ทีฆายุโก โหตุ อะโรโค โหตุ

๑๕๘

สุขิโต โหตุ ปะระมินทะมะหาราชา
สิทธิกจิ จัง สิทธิกมั มัง สิทธิลาโภ ชะโย นิจจัง ปะระมินทะมะหาราชะวะรัสสะ
ภะวะตุ สัพพะทาฯ
ขอถวายพระพร
คําถวายพระพรลา
ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุข ทุกประการ
จงมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองคผูทรงคุณอันประเสริฐ เวลานี้สมควร
แลวอาตมาภาพทั้งปวง ขอถวายพระพรลา แดสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภาร
พระองค ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ
ขอถวายพระพร

คําถวายอติเรก
คําถวายอติเรกแบบที่ ๒
สําหรับ ๒ พระองค
อะติเรกะวัสสะสะตัง ชีวะตุ
อะติเรกะวัสสะสะตัง ชีวะตุ
อะติเรกะวัสสะสะตัง ชีวะตุ
ทีฆายุโก โหตุ อะโรโค โหตุ
ทีฆายุโก โหตุ อะโรโค โหตุ
สุขิโต โหตุ ปะระมินทะมะหาราชา สะราชินี
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโย นิจจัง ปะระมินทะมะหาราชะวะรัสสะ ราชินิยา
สะหะ ภะวะตุ สัพพะทาฯ
ขอถวายพระพร

คําถวายพระพรลา
ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุข ทุกประการ
จงมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทั้ง ๒ พระองค ผูทรงคุณอันประเสริฐ
เวลานี้สมควรแลวอาตมาภาพทั้งปวง ขอถวายพระพรลา แดสมเด็จพระบรมบพิตรพระ
ราชสมภารเจาทั้ง ๒ พระองค ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ
ขอถวายพระพร

๑๕๙

คําถวายอติเรกแบบที่ ๓
สําหรับใชแดสมเด็จพระบรมราชินี
อะติเรกะวัสสะสะตัง ชีวะตุ
อะติเรกะวัสสะสะตัง ชีวะตุ
อะติเรกะวัสสะสะตัง ชีวะตุ
ทีฆายุโก โหตุ อะโรโค โหตุ
ทีฆายุโก โหตุ อะโรโค โหตุ
สุขิโต โหตุ สิริกิตติปะระมะราชินี
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโย นิจจัง สิริกิตติปะระมะราชินิยา
ภะวะตุ สัพพะทาฯ
ขอถวายพระพร

คําถวายพระพรลา
ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุข ทุกประการ
จงมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองคผูทรงคุณอันประเสริฐ เวลานี้สมควร
แลวอาตมาภาพทั้งปวง ขอถวายพระพรลา แดสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภาร
พระองค ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ
ขอถวายพระพร
เมื่อในหลวง (หรือผูแทนพระองค ) เสด็จพระราชดําเนินออกจากพระอุโบสถ
แลว และผูมารวมพิธีอออกจากพระอุโบสถไปหมดแลว พระสงฆทั้งปวงจึงกราบ พระ
ประธานกลับขึ้นกุฏิได
หมายเหตุ ผากฐินนั้น ถาเปนผาขาวผังมิไดทําการตัดเย็บเปนผาไตรผืนใดผืน
หนึ่ง พระผูครองกฐินจะตองนําผากฐินนั้นไปทําการตัดเย็บเปนผาสบง ผาจีวร หรือ
สังฆาฏิ ผืนใดผืนหนึ่งเพียงผืนเดียวเมื่อทําการตัดเย็บยอม และตากแหงแลว หรือถาผา
กฐินนั้นเปนผาสําเร็จรูปซึ่งไดทําการตัดเย็บยอมมาเสร็จแลว พระเถระผูครองกฐินนั้น
ตองทําการปจจุทธรณถอนผาผืนเกา แลวอธิษฐานผากฐินผืนใหมแทนเชน ทําการ
ปจจุทธรณผาสังฆาฏิเกาแลวอธิษฐานผากฐินนั้น เปนผาสังฆาฏิผืนใหมแทนเปนตน
เพราะการกรานกฐินนั้น นิยมกราฯดวยผาไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งเทานั้น เมื่อพระผูครอง
กฐินไดทําพิธีกรรมตามพระวินัยเสร็จเรียบรอยแลว จึงใหตีระฆังสัญญานระฆังนัด
ประชุมสงฆลงพระอุโบสถเพื่อทําพิธีตามพระวินัยบรมพุทธานุญาต ตอไป

๑๖๐

วิธีกรานกฐิน
เมื่อพระสงฆประชุมพรอมกันแลว นิยมทําวัตรเย็นกอนแลวพระสงฆทั้งหมด
หันหนาเขาหาพระประธาน ตั้ง นะโม พรอมกัน ๓ จบ แลวพระเถระ ผูครองกฐินหัน
หนากับมาหาพระสงฆ จับผากฐินขึ้นหรือลูบผาพระกฐินเปลงวาจา กรานกฐินซึ่ง
อธิษฐานทําเปนผาไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่ง ดังตอไปนี้
สังฆาฏิ อิมายะ สังฆาฏิยา กะฐินัง อัตถะรามิ (๓ หน)
อุตตราสงค อิมินา อุตตะราสังเคนะ กะฐินัง อัตถะรามิ (๓ หน)
อันตรวาสก อิมานา อันตะระวาสะเกนะ กะฐินัง อตถะรามิ (๓ หน)
เมื่อพระเถระผูครองกฐินกลาวคํากรานกฐินแลว ประนมมือเปลงวาจาเชิญชวน
พระภิกษุสงฆใหอนุโมทนา ๓ ครั้งดังนี้วา

คําอนุโมทนากฐิน
อัตถะตัง อาวุโส สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโรอะนุโมทะถะ
(๓ หน )
นี้สําหรับทานผูครองกฐินมีพรรษาแกกวาภิกษุทั้งปวง ถามีภิกษุอื่นที่มีพรรษา
มากกวาทานผูครองกฐินอยู ในที่นั้นใหเปลี่ยนคําวา อาวุโส เปน ภันเต

วิธีการอนุโมทนา
ตอจากนั้น ถาในที่ประชุมสงฆนั้นมีพระภิกษุผูมีพรรษากาลแกกวาพระเถระ ผู
ครองกฐินนั้นรวมอยูดวย
พระภิกษุผูมีพรรษากาลแกกวาเพียงรูปเดียว นิยมกลาว คําอนุโมทนา ๓ ครั้ง
ดังนี้วา
อัตถะตัง อาวุโส สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโร อะนุโมทามิ
ถาพระภิกษุผมู พี รรษากาลแกกวามีหลายรูป นิยมกลาวคําอนุโมทนา ๓ ครัง้ ดังนีว้ า
อัตถะตัง อาวุโส สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโร อะนุโมทามะ
ต อ จากนั้ น พระภิ ก ษุ ผู มี อ าวุ โ สอ อ นกว า พระเถระผู ครองกฐิ นทั้ ง หมด กล าวคํา
อนุโมทนาพรอมกัน ๓ ครั้ง ดังนี้วา
อัตถะตัง ภันเต สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโร อะนุโมทามะ
เมื่อเสร็จการอนุโมทนากฐินดังนี้แลว
พระสงฆทั้งหมดกราบพระประธาน พรอมกัน ๓ หน
เปนอันเสร็จพิธีการกรานกฐินและอนุโมทนา

๑๖๑

หมวดคําบูชาสถานที่สําคัญ
คาถานมัสการพระศรีมหาโพธิตรัสรู๑๑
โพธิ ตัสสะ ภะคะวะโต
โหติ โย โคตะโม พุทโธ
ฐะปะยิต๎วานะ ธัมโมกกัง
โส รุกโข โพธิคะยายัง
มะหาโพธิพุทธะคะยานาเม
อาวาโส ทัยยะภิกขูนัง
วันทิเต โพธิรุกขัมหิ
สัทธัมโม วันทิโต เยวะ
วันทะนาชะนิตัง ปุญญัง
อันตะรายา วินัสสันตุ
โลเก รัฏฐัง สุขัง เสติ
ทีฆายุกา ปะชา สัพเพ

อัสสัตโถติ ปะวุจจะติ
สะระณัง สัพพะปาณีนัง
ปจฉิมะ ชะนะโพธะนัง ฯ
ฐิโต พิหาระคามะเก
ยัตถะ ทัยยัสสะ สันตะโก
สัลเลขะ วุตติ โยคินัง
สัมพุทโธ ปุนะ วันทิโต
สุสังโฆ โหติ วันทิโต
อิติยัง ระตะนัตตะเย ฯ
โหตุ โสตถี จะ เตชะสา
นิมมะลัง สัพพะสาสะนัง
อะนีฆา นิรุปททะวาติ

คําบูชาพระพุทธเมตตา๒
วันทามิ อิมัง พุทธะเมตตาปะฏิมัง อิมัสมิง คะยาสีเส ปูชาระเห สักการะภูเต
เจติเย สุปะติฏฐิตังฯ อิมินา ปะนะ วันทะมาเนนะ มา เม ทะลิททิยัง อะหุ พะหุชะนา
นัง ปโย โหมิ มะนาโป สาธุ โน ภันเต อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิฯ
คําแปล
ขาพเจาขอกราบไหว พระพุทธเมตตาปฏิมานี้ ซึง่ ประดิษฐานตัง้ มัน่ ดีแลว ในองค
พระเจดียที่คยาสีสะประเทศนี้ อันเปนสถานที่ ควรแกเครื่องบูชาสักการะ
ดวยการกราบไหวนี้ ขอความเปนผูขัดสนอยาไดมีแกขาพเจาเลย ขอใหขาพเจา
เปนที่รักเปนที่พอใจ ของคนทั่วไป ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพเจาขอบูชาโดยยิง่ ดวย
เครือ่ งสักการะเหลานีฯ้

๑ มหาโพธิพุทธคยานุสาวรีย” มหากิม หงสลดารมภ : ประพันธ
๒ ประดิษฐานในพระเจดียพุทธคยา สถานที่ตรัส

๑๖๒

คําบูชาสถานที่ตรัสรู๓
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง โพธิรุกขะเจติยัง, สังเวชะนียัง ฐานัง, ยัตถาคะ
โตมหิ, สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง, อิธะ คะยาสีเส, ตะถาคะเตนะ สะเทวะเก
โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะ พราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทธังฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปชู ะยามิ, ส๎วากขาตัญจะนะมามิ, มัยหัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ไดจาริก ตามรอยบาทพระ
ศาสดา มาถึงแลว ขอถวายอภิวาทตนพระศรีมหาโพธิ์ และพระเจดียนี้ อันเปนสังเวช
นียสถานที่กุลบุตรผูมีศรัทธา ควรทัสสนา(ควรเห็น) เปนสถานที่พระตถาคต ตรัสรู
พรอมเฉพาะแลว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะพราหมณเทวดาและมนุษย ณ ที่ตําบล คยาสีสะ
ประเทศแหงนี้ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ขอบูชาโดยยิ่ง ดวยเครื่องสักการะเหลา
นี้ และขอนอมระลึกถึงพระธรรม ที่ทรงแสดงไวดีแลว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จง
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ

คําบูชาสถานที่ประสูติ๑
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมงั สังเวชะนียงั ฐานัง, ยัตถาคะโตมหิ,สัทธัสสะ
กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง, อิธะ ลุมพินีวะเน ตะถาคะเตนะ มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ
อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปนนังฯ ภาสิตา จะ อาสะภิวาจา อัคโคหะมัส๎มิ โลกัสสะ
เชฏโฐหะมัส๎มิ โลกัสสะ, เสฏโฐ หะมัส๎มิ โลกัสสะ, อะยะมันติมา เม ชาติ, นัตถิทานิ
ปุนัพภะโวติฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะ นะมามิ,
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ไดจาริกตามรอยบาทพระ
ศาสดา มาถึงแลว ขอถวายอภิวาทสังเวชนียสถานที่กุลบุตร ผูมีศรัทธา ควรทัสสนา
๓
๑

สวดมนตบทพิเศษ ๕๒, ปฏิจจสมุปบาท ๕๐, วันทามิ ๑๘
สวดมนตบทพิเศษ บารมี ๑๐ ทัศ หนา ๕๖ และบทนมัสการพุทธสถาน หนา ๑๘

๑๖๓

(ควรเห็น) อันเปนสถานที่ที่พระตถาคตเจา เสด็จอุบัติขึ้นแลว ในหมูมนุษยชาวอริยกะ
ในมัชฌิมชนบท ณ สวนลุมพินีนี้ และไดตรัสอาสภิวาจาวา “เราจะเปนผูเลิศที่สุดในโลก
เราจะเปนผูเจริญ ที่สุดในโลก เราจะเปนผูประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดของเรานี้เปน
ชาติ สุดทาย บัดนี้จะไมมีภพใหมอีก”
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอบูชาโดยยิ่ง ดวยเครื่อง สักการะเหลา
นี้ และขอนอมระลึกถึงพระธรรม ที่ทรงแสดงไวดีแลว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จง
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ

คําบูชาที่มูลคันธกุฎี คิชฌกูฏ๑
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง ระมะนียัง ราชะคะเห คิชฌะกูเฏมูละคันธะ
กุฏิง, ยัตถาคะโตมหิ, ยัง อาคัมมะ ราชา พิมพิสาโร มะระณาสันนะกาเล พุทธารัม
มะนัง ปติง ภาเวสิ, ยัสสาวิทูเร ปุพเพ จะตุโลกะปาลาทีนัง ธัมโม จะ วินะโย จะ
เทสิโต ปญญัตโต ฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะ นะมามิ,
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ไดเจริญตามรอยบาทพระศาสดา
มาถึงแลว ขอถวายอภิวาท มูลคันธกุฎี ยอดเขาคิชฌกูฏ ในมหานครราชคฤหแหงนี้
อันเปนรมณียสถานที่ เคยประทับของพระผูมีพระภาคเจา แลบัญญัติพระวินัย แสดง
ธรรม อันเปนเครื่องนําออกจากทุกขทั้งปวง มีพระอริยสาวก ทาวจาตุโลกบาล ไดแวด
ลอม ในกาลครั้งกอน
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอบูชาโดยยิ่ง ดวยเครื่องสักการะเหลานี้
และขอนอมระลึกถึงพระธรรม ที่ทรงแสดง ไวดีแลว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จง
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพานแกขาพระพุทธเจา ตลอดกาล
นาน เทอญฯ

คําบูชาที่ถ้ําสุกรขาตา๒
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง คิชฌะกูฏะปพพะตะปาเท สุกะระขาตะคุหัง,
ยัตถาคะโตมหิ, อิธะ โข ปะนะ ภะคะวา เวทะนา ปะริคคะหะสุตตัง เทเสสิ ยัง

๑
๒

สวดมนตบทพิเศษ ๕๒, อาฏานาฏิยสูตร ๓๑, วันทามิ ๑๘
สวดมนตบทพิเศษ ๕๒, (สัมพุทโธ),วันทามิ ๑๘ : สถานที่พระพุทธองคแสดงธรรม สารีบุตรบรรลุอรหันต

๑๖๔

สุต๎วา สารีปุตโต อะระหัตตัง สัจฉากาสิ ภาคิเนยโย จัสสะ ปะริพพาชะโก โสตาปตติ
ผะเล ปะติฏฐะหิ ฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะนะมามิ,
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดมาถึงแลว ขอถวายอภิวาท
ถ้ําสุกรขาตา สถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงแสดงธรรม ชื่อเวทนาปริคหสูตร เปน
เหตุใหพระสารีบุตร ผูเปนอัครสาวกไดบรรลุอรหัตผล และทีฆนขปริพาชกไดบรรลุ
โสดาบันฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอบูชาโดยยิ่ง ดวยเครื่อง สักการะเหลา
นี้ และขอนอมระลึกถึงพระธรรม ที่ทรงแสดงไวดีแลว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จง
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข เพื่อความถึงพรอมแหงปญญาญาณ ในชาตินี้และ
ชาติหนา แกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ

คําบูชาที่เวฬุวัน มหาวิหาร๑
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง เวฬุวะนัง กะลันทะกะนิวาปงทินนัง รัญญา
พิมพิสาเรนะ พุทธะสาสะเน ปะฐะมะสังฆารามะภูตัง, ยัตถาคะโตมหิ, อิธะ โข ปะนะ
ภะคะวะตา เปตานะมะนุกัมปายะ ติโรกุฑฑะสุตตัง กะถิตัง อัคคะสาวะกะยุคัง ลัทธัง
มาฆะปุณณะมิยัญจะ อัฑฒะเตระสันนัง ขีณาสะวะสะหัสสานัง มะหาสันนิปาเตนะ
โอวาทะปาฏิโมกขัง อุททิฏฐัง ฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะ นะมามิ,
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ไดเจริญตาม รอยบาทพระ
ศาสดามาถึงแลว ขอถวายอภิวาท เวฬุวนารามสวนไมไผ แหงนี้ ซึ่งพระเจาพิมพิสาร ผู
เปนจอมแหงชาวมคธ นอมถวายใหเปน ปฐมสังฆาราม ในพระพุทธศาสนา
ก็แล ณ สถานที่นี้ พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข ในวัน
มาฆบูชา จาตุรงคสันนิบาต ทามกลางหมูแหงพระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ องค ทรง
ประกาศหลักธรรม แกพุทธบริษัท ใหไดดวงตาเห็นธรรม โดยทั่ว และใหการบวช ดวย
วิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาแกพระอัครสาวก พรอมดวยแผสวนบุญแกเปตชน ในกาลครั้ง
นั้น
๑

สวดมนตบทพิเศษ ๕๒, โอวาทปาฎิโมกข ๖๑, อะทาสิ เม ๘๔, วันทามิ ๑๘

๑๖๕

ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ขอบูชาโดยยิ่งดวยเครื่อง สักการะเหลา
นี้ และขอนอมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไวดีแลว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จง
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ในมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ
แกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ

คําบูชาเจดียนาลันทา๑
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง นาลันทามะหาวิหารัง, ยัตถา คะโตมหิ, ยะหัง
สารีปุตโต ชาโต เจวะ ปะรินิพพุโต จะ, โส กิระ กะตัญูกะตะเวทิตายะ สะมันนาคะ
ตัตตา นิพพานะสะมะเย สัญชาติเทสัง ปจจาคันต๎วา มาตะรัง โสตาปตติผะเล ปะติฏฐา
เปต๎วา อะรุณคุ คะมะเนเยวะ ชาตะวะระเก นิพพุโต ฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะนะมามิ,
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ไดเจริญตามรอยบาทพระ
ศาสดา มาถึงแลว ขอถวายอภิวาท นาลันทามหาวิหาร ที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม
ทั้งเปนที่เกิด และนิพพานของอัครสาวกนามวา พระสารีบุตร ผูเลิศดวยปญญา และ
เปยมดวยความกตัญู คือโปรดมารดาใหบรรลุโสดาปตติผล ในเวลารุงอรุณ และเปน
บุญสถานที่ชุมนุมแหงสงฆ ผูใครศึกษา ในพระธรรมวินัย ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ขอบูชาโดยยิ่งดวยเครื่อง สักการะเหลา
นี้ และขอนอมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไวดีแลว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จง
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ

คําบูชาที่แสดงปฐมเทศนา
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมงั ธัมเมกขะเจติยงั สังเวชะนียงั ฐานัง, ยัตถาคะโต
มหิ, สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียงั , อาสาฬะหะปุณณะมิยงั , อิธะ พาราณะสิยงั
อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย ตะถาคะเตนะ ปญจะวัคคิยานัง ภิกขูนงั อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง
ปะฐะมัง ปะวัตเตต๎วา จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ปะกาสิตานิ ฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปชู ะยามิ, ส๎วากขาตัญจะ นะมามิ, มัยหัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

๑

สวดมนตบทพิเศษ ๕๒, ชินบัญชร ๕๔, วันทามิ ๑๘

๑๖๖

คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดจาริก ตามรอยบาทพระ
ศาสดามาถึงแลว ขอถวายอภิวาท ธัมเมกขะสถูปนี้ อันเปนสังเวชนียสถาน ที่กุลบุตรผู
มีศรัทธา ควรทัสสนา(ควรเห็น) อันเปนสถานที่พระตถาคตเจา ไดยังพระธรรมจักรอัน
ยอดเยี่ยมใหเปนไป ทรงประกาศอริยสัจจ ๔ เปนครั้งแรก แกพระภิกษุปญจวัคคีย ที่ปา
อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสีนี้ ในวันอาสาฬหปุณณมี ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ขอบูชาโดยยิ่งดวยเครื่อง สักการะเหลา
นี้ และขอนอมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไวดีแลว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จง
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ

คําบูชาที่พระยสะพบพระพุทธองค
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง เจติยัง, ยัตถะ อะนุปุพพีกะถังเทเสต๎วา
อุปะทุตเตนะ จะ อะปสสุฏเฐนะ จะ อะภิภูตัง ยะสัง กุละปุตตัง โสตาปตติผะเล
ปะติฏฐาเปสิ, ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อิทัง โข ยะสะ อะนุปททุตัง อิทัง อะนุปสสุฏฐัง เอหิ ยะสะ นิสีทะ ธัมมัง เต เทเสสสามีติ ฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะนะมามิ,
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอกราบไหวเจดีย ที่พระพุทธ
องค แสดงธรรมอนุปุพพีกถา โปรดยสะมานพ บุตรชายเศรษฐีเมืองพาราณสี ผูถูก
ความทุกข ความวุนวาย ความขัดของ ย่ํายีใหเดือดรอน เปนเหตุใหออกจากคฤหาสน
ในยามแหงราตรี ไดพบพระชินสีห ดวยพุทธอุทานวา ที่นี่ไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ มา
เถิด เราจักแสดงธรรมใหเธอฟง ยังยสะมานพใหสําเร็จเปนพระอริยบุคคล ในครั้งนั้น
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอบูชาโดยยิ่ง ดวยเครื่องสักการะเหลานี้
และขอนอมระลึกถึงพระธรรม ที่ทรงแสดง ไวดีแลว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จง
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข เพื่อความไมวุนวาย เพื่อความไมขัดของ แกขาพระ
พุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ

๑๖๗

คําบูชาพระพุทธปรินิพพาน
วันทามิ อิมงั พุทธะปะฏิมงั , อิมสั ม๎ งิ กุสนิ ารายัง, สาละวะโนทะเยพุทธัสสะ
ภะคะวะโต ปะรินพิ พานัฏฐาเน, อะยัง วันทะนา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาพเจา ขอกราบไหวพระพุทธปฏิมานี้ ณ สาลวโนทยาน ที่เมือง กุสินารานี้
อันเปนสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ของ พระสัมมาสัมพุทธเจา ขอการกราบไหวนี้
จงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ความเจริญ ของขาพเจาทั้งหลาย เทอญ ฯ.

คําบูชาสถานที่ถวายพระเพลิง
วันทามิ อิมัง เจติยัง, มะกุฏพันธะนะสัญญิตัง ทัสสะนียัง, สังเวชะนียัง
พุทธัสสะ ภะคะวะโต สะรีรัสสะ ฌาปะนัฏฐานัง, อะยัง วันทะนา อัมหากัง ทีฆะรัต
ตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาพเจา ขอกราบไหวพระเจดียอันมีชื่อวา มกุฏพันธนเจดียเปน สถานที่ถวาย
พระเพลิงพุทธสรีระ ของพระผูมีพระภาคเจา อันเปนสถานที่ ควรเห็นควรใหเกิดความ
สังเวช
ขอการกราบไหวนี้ จงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ความเจริญของ
ขาพเจาทั้งหลาย เทอญ ฯ.

คําบูชาสถูปปรินิพพาน
วันทามิ อิมัง ปะรินิพพานะถูปง, อิมัส๎มิง กุสินารายัง, สาละวะโนทะเย
พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะรินพิ พานัฏฐาเน, อะยัง วันทะนา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาพเจา ขอกราบไหวสถูปเปนที่ปรินิพพานนี้ ณ สาลวโนทยาน ที่เมืองกุสินารา
นี้ อันเปนสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ของ พระสัมมาสัมพุทธเจา ขอการกราบไหว
นี้ จงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ความเจริญ ของขาพเจาทั้งหลาย เทอญ ฯ

๑๖๘

คําบูชาโทณพราหมณเจดีย
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง โทณะพ๎ราหมะณะเจติยัง, ยัตถาคะโตมหิ,
ยัตถะ พุทธัสสะ สารีริกะธาตุ วิภะชิตัง พุทธะธาตุโทโณ จะ นิทธิโต, ยัง กุสินารายัง
อันตะรา จะ ปะรินิพพานะเจติยัง อันตะรา จะ มะกุฏพันธะนะเจติยัง สุปะติฏฐิตัง
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะนะมามิ,
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดเจริญ ตามรอยบาทพระ
ศาสดา มาถึงแลว ขอถวายอภิวาทโทณพราหมณเจดีย อันเปนที่โทณพราหมณแบง
แจกพระบรมสารีริกธาตุ ใหพระราชา ๘ พระนคร อยางพุทธวิธี ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระพุทธเจาขอบูชาโดยยิ่ง ดวยเครื่อง สักการะเหลานี้ และขอนอมระลึกถึงพระ
ธรรม ที่ทรงแสดงไวดีแลว
ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกขาพระพุทธเจา
ตลอดกาลนาน เทอญฯ

คําบูชาพระพุทธสยัมภูญาณ
วันทามิ อิมงั พุทธะปะฏิมงั ธัมมิกะราเชนะ พุทธะสะยัมภูญาณาติ มังคะละนา
มัง กาเรต๎วา กุสนิ ารายัง นามะ วิหาเร ปะมุขงั สุปะติฎฐิตงั , ระตะนัตยานุภาเวนะ จะ
พุทธะสะยัมภูญาณานุภาเวนะ จะ มัยหัง สุวตั ถิ โหตุ สัพพะทาฯ
คําแปล
ขาพเจา ขอกราบไหวพระพุทธปฏิมานี้ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พระราช
สมภารพระองคผูทรงคุณอันเปนประเสริฐ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานนาม
วา พระพุทธสยัมภูญาณ ใหประดิษฐานเปนองค พระประธาน ณ วัดไทยกุสินารา
เฉลิมราชยแหงนี้
ดวยอานุภาพแหงรัตนตรัย และฤทธานุภาพ ของพระพุทธสยัม ภูญาณ ขอ
ความสุข ความสงบ ความไมมีเวร ความไมมีอุปสรรค ความไมมีความลําบาก ความ
สิ้นไปแหงกองทุกข คือพระนิพพาน จงมีแกขาพเจาทุกประการ เทอญ.

๑๖๙

คําบูชาพระบรมสารีริกธาตุ๑
อะหัง วันทามิ กุสนิ ารายํ นาม มหาวิหาเร พุทธัสสะ ปรินพิ พา นัฏฐาเน เจวะ
อัฏฐานัง นะคะรานัง วิภะชะนัฏฐาเน จะ พุทธะเจติเย สุปะติฏฐิตงั สารีรกิ ะธาตุง
มหาโพธิง พุทธะรูปง สะกะลัง สะทา
ตัสสานุภาเวนะ จะ เทวะตานุภาเวนะ จะ ปะริจติ ปุญญานุภาเวนะ จะ สะทา
โสตถี ภะวันตุ เม.
คําแปล
ขาพเจา ขอบูชา กราบไหว พระบรมสารีริกธาตุ ที่เจติยพุทธานุสรณสถาน อัน
เปนที่ปรินิพพานของพระบรมศาสดา และมอบพระบรมสารีริกธาตุ ใหกษัตริย ๘ นคร
ที่กรุงกุสินารา ซึ่งประดิษฐานตั้งมั่นไวดีแลว ณ มหาเจดีย แหงวัดไทยกุสินาราเฉลิม
ราชยนี้
ดวยอานุภาพแหงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา ฤทธานุภาพ แหงเทพยดา ผู
สถิต รักษาพระธาตุ ทั่วพุทธภูมิ พรอมดวยบุญกุศล ที่ไดบําเพ็ญมา ขอการบูชา กราบ
ไหวนี้ จงยังความสุขสวัสดี ความสมปรารถนา และความพนทุกข คือพระนิพพาน จงมี
แกขาพเจา ตลอดการนาน เทอญ

คําถวายพระพร
(นํา) หันทะ มะยัง วะราภิยาจะนะคาถาโย ภะณามะ เส.

ระตะนัตตยานุภาเวนะ
จิรัง ชีวะตุ ทีฆายุ
จักกิวังเส สุขี โหตุ
ทัยยะชาติ วิโรเจตุ
ทัยยานัง ธัมมะนุญญัญจะ
ชะยะมัตถุ จะ ทัยยานัง
ปะสันนา โหนตุ สัพเพป
สัมมาธารัง ปะเวจฉันโต
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง
มาตาปตา จะ อัตระชัง
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน

๑

ที่พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย

ระตะนัตตยเตชะสา
ภูมิพะโล นะราธิโป.
ราชะกุเล จิรัง สะทา
สัพพะสัมปตติสิทธิยา.
จิรัง ติฏฐะตุ โสตถินา
วุฑฒิ สันติ นิรันตะรัง
ปาณิโน พุทธะสาสะเน
กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง.
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา-ติ

๑๗๐

คําแปล
ดวยเดชานุภาพแหงพระรัตนตรัย ขอใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล จง
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอใหพระบรมราชจักกรีวงศทุกพระองค จงทรงพระเกษม
สําราญตลอดกาลทุกเมื่อ ขอใหประเทศไทยจงเจริญรุงเรืองดวยความสําเร็จแหง
เศรษฐกิจทุกอยาง
ขอใหรัฐธรรมนูญของไทยจงดํารงมั่นโดยสวัสดี ขอใหชาวไทยจงมีความสุขกาย
สุขใจ มีความเพียรที่บริสุทธิ์ มีปญญาที่เฉียบแหลม ขอใหชัยชนะและความเจริญรุง
เรือง จงมีแกชาวไทยตลอดกาลนิรันดร ขอใหชาวโลกทั้งปวงจงมีความเลื่อมใสในพระ
พุทธศาสนา
ขอใหฝนจงหลั่งสายธารตกตองตามฤดูกาลนําความชุมชื้นมาสูแผนดิน เพื่อ
ความเจริญรุงเรืองของประชาสัตวทั้งปวง บิดามารดาถนอมบุตร ที่เกิดจากอกของตน
ฉันใด ขอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงโปรดรักษาพสกนิกรของพระองคโดย
ธรรม ฉันนั้น เทอญฯ

คําบูชาแสงสวางพระมหาเจดีย
(นํา) หันทะ มะยัง มหาเจติยสฺโสภาสสฺสาภิปูชาคาถา ภะณามะ เส

ยา หิ สารีริกา ธาตุ
นะวันนัง ทัยยะราชูนัง
ภูเปนะ ยัมหิ ปกขิตตา
ขีณาสะวา มุนินทัสสะ
สาธูนัง ปูชะนัตถายะ
ปะติฏฐานัสสะ อัตถายะ
เตสัง พิมพานิ ทัยยานัง
โอภาโส เจติยัสเสวะ
เสฏฐัง นิยยานิกัง ธัมมัง
ทิวา ตัปปะติ อาทิจโจ
อะถะ สัพพะมะโหรัตตัง
สัพเพ เอตัสสะ โอภาสัง
ตัสสะ ปูชานุภาเวนะ
ยะมิจฉามะ มะยัง สัพเพ

สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
ปูชะนัตถายะ การิเต
มะหาเจติยะนามะเก
อะสีติ เย จะ สาวะกา
กุสินารายะ ธานิยา
ยัสมิง ปะสันนะเจตะสา
ภูเปนะ การิตานิ เว
ปญญา วิยะ มะเหสิโน
โลกานัง โส อะเทสะยิ
รัตติมาภาติ จันทิมา
เอตัสสะ โพธิ โรจะเต
อะภิปูเชมะ ทูระโต
สะทา โสตถี ภะวันตุ โน
วันทามะ ตัง ยะถิจฉิตันติ ฯ

คําแปล
ขาพเจาขอสักการะดวยแสงประทีปสองสวางบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ขอ
สักการะเสนพระเจา ขอบูชาพระพุทธปฏิมากร ๙ รัชกาล พระอรหันตอสีติมหาสาวก

๑๗๑

๘๐ องค ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราช
ทานมาประดิษฐานในพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ณ พระอารามนามวา วัดไทยกุสิ
นาราเฉลิมราชย สังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพานและถวายเพลิงพระพุทธสรีระของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ขาแตพระองคผูทรงพระคุณอันหาที่สุดมิได โปรดประทานประทีปคุมครองโลก
เครื่องสองทางนําออกจากกองทุกข ดุจแสงอาทิตยสวางเวลากลางวัน แสงจันทรสวาง
เวลากลางคืน แสงประทีปแหงปญญาของพระพุทธองคยอมสวางใหรุงเรืองทั้งกลางวัน
และกลางคืน ขาพเจาขอบูชาแสงแหงการตรัสรูโดยชอบนั้นดวยแสงสวางทั้งปริมณฑล
แหงเจดียและในทิศทั้ง ๔ ดวยเศียรเกลา
ขอผลานุภาพแหงจิตอธิษฐานที่ไดถวายประทีปคือแสงสวางนี้ จงยังอิทธิวิบูล
มนูญผลใหขาพเจาไดพบประทีปสองสวางทางชีวิต เขาถึงแกนแทแหงพระพุทธศาสนา
ขอใหเกิดแสงสวางแหงปญญาใหดวงตาเห็นธรรมโดยงาย สวางมาสวางไป ทํานิพพาน
ใหแจง ตลอดถึงความพนทุกข ทุกภพทุกชาติ เทอญ.

คําบูชาพระอสีติมหาสาวก
(นํา) หันทะ มะยัง อสีติมหาสาวกานมภิปูชาคาถา ภะณามะ เส

เย สัมพุทธานุพุทธา จะ
ฐิตา สะมันตะโต พุทธะพุทธะธัมมัง สุณันตา วะ
นิจจัง กะตัญชะลี สัพเพ
อุตตะมังเคนะ สัพเพเต
นะมะการานุภาเวนะ
ยะมิจฉามะ มะยัง สัพเพ

อะสีติ มุนิสาวะกา
สารีริกายะ ธาตุยา
สุสะมาหิตะมานะสา
ชุติมันโต อะนาสะวา
มะยัง นะมามะ ทูระโต
สะทา โสตถี ภะวันตุ โน
วินทามะ ตัง ยะถิจฉิตันติ ฯ

คําแปล
ขาพเจาขอสักการะบูชา พระอรหันตหมูใหญ มหาสาวก ๘๐ องค ที่
ประดิษฐานโดยรอบพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา ประนมหัตถสักการะ
อยูเสมอดวยการสดับรับฟงอัปปมาทธรรม นอมจิตรับปจฉิมโอวาทคือความไมประมาท
ขาพเจาขอนอมอภิวาทพระมหาสาวกหมูนั้น ดวยเศียรเกลา
ขอการกราบไหวครั้งนี้ จงเปนมหัศจรรยเขาถึงคุณวิเศษ คือ เอตทัคคะสุดยอด
ของอริยอสีติมหาสาวกเหลานั้น จงชวยคุมครองพระพุทธศาสนา พลังบารมีทั้ง ๓๐
ทัศ จงขจัดเสียซึ่งอุปทวะทั้งปวง แมอันตรายเปนเอนกจงพินาศไปโดยไมมีสวนเหลือ
ขอพรแหงพระอสีติมหาสาวก ๘๐ พระองค จงบังเกิดมีแกขาพเจาทั้งหลาย ตราบเทา
พระนิพพาน เทอญฯ

๑๗๒

คําบูชาพระพุทธบาทพระศาสดา
(นํา) หันทะ มะยัง สมฺพุทฺธสฺส ปาทสฺสาภิปูชาคาถา ภะณามะ เส
สัมพุทธัสสะ หิ ยัง ปาทัง สะรีรัชฌาปะเน ทิเน
มะหากัสสะปะเถเรนะ
สิเรนะ อะภิวันทิตัง
เทวานัญจะ มะนุสสานัง
อัพภูตัจฉะริยัง ตะทา
อุตตะมังเคนะ เอตัมป
มะยัง นะมามะ ทูระโต
นะมะการานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ โน
ยะมิจฉามะ มะยัง สัพเพ
วินทามะ ตัง ยะถิจฉิตันติ ฯ

คําแปล
ขาพเจาขอกราบไหวบูชาพระพุทธบาทครื่องระลึกถึงวันถวายพระเพลิงพุทธ
สรีระที่ไดแสดงมหัศจรรยแกเทวดานอยใหญ ใหปรากฏพระพุทธบาทดวยเทวฤทธิ์รับ
การสักการะหมูอริยสาวกมีพระมหากัสสปะ สังฆาวุฒาจารย เปนประธาน ขาพเจาขอก
ราบไหวบูชาพระพุทธบาทนั้นดวยเศียรเกลา
ขออานุภาพแหงการกราบไหวดวยศรัทธาผองใสเปนอนุสติ ระลึกตามธรรม ตาม
วินัยที่พระบรมศาสดาแสดงไวดีแลว และขออานิสงสแหงการกราบไหว จงยังประโยชน
ความสุขแกขาพเจา จนถึงความพนทุกข คือ พระนิพพาน เทอญฯ

คําบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ
(นํา) หันทะ มะยัง ชีวกโกมารภจฺจนามเวชฺชสฺสาภิปูชาคาถา ภะณามะ เส
สัมพุทธัสสะ หิ เภสัชชะ- ทายะโก โหติ ชีวะโก
โสป กาละกะโดทานิ
พิมพะเมตัสสะ วิชชะเต
าณะสังวะระนาโม หิ
สังฆะราชา ทะยาลุโก
สิริมังคะละภาวายะ
คิลานานัง ทะทาติ ตัง
คุณะมัสสาภิปูเชมะ
สุปะสันเนนะ เจตะสา
ตัสสะ ปูชานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ โน
ยะมิจฉามะ มะยัง สัพเพ
วินทามะ ตัง ยะถิจฉิตันติ ฯ

คําแปล
ขาพเจาขอสักการะบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ นายแพทยผูถวายโอสถรักษาอาพาธ
ของพระบรมศาสดา และพระเจาพิมพิสาร ราชาแหงมคธรัฐ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระเมตตาประทานมาเปนมิ่งขวัญแกผูเจ็บปวยทั้งภายนอก
และภายใน จะไดหายจากโรคทางกายและทางใจ ปลอดภัยจากโรครายทั้งปวง สุขภาพ
แข็งแรง

๑๗๓

ดวยพลานุภาพแหงจิตอธิษฐานนี้ ขอใหขาพเจาจงปราศจากทุกข คือ โรคาพาธ
ความเจ็บไขไดปวยทั้งภายนอกและภายใน ทั้งทางกายและทางใจ ตลอดจนถึงความพน
ทุกข คือ พระนิพพาน เทอญฯ

คําบูชาสยามเทวสถาน
(นํา) หันทะ มะยัง สฺยามเทวฏฐานสฺสาภิปูชาคาถา ภะณามะ เส
สังเวชะนียะนามานิ
จะตุฏฐานานิ ยานิ โข
สาธูติ สัมมะตาเนวะ
ชัมพุทีเป อิทานิป
มะหิทธิเทวะตาทีหิ
ปะริคคุตตานิ วิชชะเร
เอตานิ สิระสาเยวะ
มะยัง นะมามะ ทูระโต
นะมะการานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ โน
ยะมิจฉามะ มะยัง สัพเพ
วินทามะ ตัง ยะถิจฉิตัง
ส๎ยามะรัฏฐาภิปาละกาติ ฯ
รักขันตุ จะ สะทา ทัยเย

คําแปล
ขาพเจาขอสักการะกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยในสยามเทวสถาน หมูเทวดา
ทวยเทพ ผูทรงฤทธิ์ ทรงธรรม ทรงอํานาจ ทั้ง ๑๖ ภูมิสวรรค เทวนายกที่คุมครอง
รักษาพุทธสังเวชนียสถานทั้ง ๔ และพระสยามเทวาธิราชผูปกปกรักษาแผนดินอันชน
ชาวสยามอาศัยอยู
ดวยการสักการะนี้ ขออานุภาพแหงเทวฤทธิ์ อิทธิมหาเทพ บุญบารมีพระโพธิ
สัตยเจา ดวงวิญญาณบุรพมหากษัตริยผูคุมครองพระพุทธศาสนานับแตครั้งพุทธกาล
จงประสิทธิ์ประสาทพรอันเปนมหามงคล เปนมิ่งขวัญพรชัย เจริญสูงสงดวย ลาภ ยศ
สุข สรรเสริญ จงทุกประการ เทอญฯ

คําบูชาหลวงพอพระแกว
(นํา) หันทะ มะยัง สมฺพุทฺธรตนปฏิมากรสฺสาภิปูชาคาถา ภะณามะ เส
โย พุทโธ อะภิธาเนนะ
ระตะนัปปะฏิมากะโร
วะรัปปะสิทธิโก ทัยยะรัฏฐัสสะ สาธุสัมมะโต
ทัยยินเทหิ จะ สัพเพหิ
รัฏะวาสีหิ สักกะโต
มุขะายี วะ สัพเพสัง
ปุญญานัง กิริยายะ จะ
พุทธะสาสะนิ กานัญจะ
โลกัสมิง กุสะลากะโร
ติละกัฏโ จะ สัพเพสัง
สุขะทายี มะหิทธิโก
ทัยยานะมุตตะมัง เสฏฐัง
มะยัง นะมามะ ทูระโต
นะมะการานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ โน
ยะมิจฉามะ มะยัง สัพเพ
วินทามะ ตัง ยะถิจฉิตันติ ฯ

๑๗๔

คําแปล
ขาพเจาขอนมัสการะกราบไหวและถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธปฏิมากร มี
นามตามประดิษฐไววาหลวงพอพระแกว องคแทนพระศักดิ์สิทธิ์คูบานพุทธเมืองไทย ที่
พระมหากษัตราธิราชเจาสักการะอยู มหาชนทุกหมูเหลาค่ําเชาเขาบูชา เปนที่พึ่งอัน
ประเสริฐ บอเกิดแหงมหากุศล ประธานในราชพีธีและรัฐพิธี ที่รวมความดีของชาวพุทธ
ทั่วโลก ไดอัญเชิญพระบารมี อิทธิฤทธิ์มาสถิตยเปนมิ่งมงคล ณ สกลแดนปรินิพพาน
เกียรติคุณ บุญไพศาล ปกปองบริวาร ทุกกาลทุกเมื่อ
ดวยพลานุภาพแหงการไดนมัสการกราบไหวนี้ จงเปนปจจัยหนุนเนื่องเชื่อม
ศรัทธา สมปรารถนาตามประสงค ยาตราจํานงคตรงไปในทิศทั้ง ๔ ขอพระบารมีในวิถี
ปลอดภัย อยูที่หนใด ทําการสิ่งใด ขอใหไดมรรคผลงอกงามไพบูลย จงสมบูรณทุก
ประการ เทอญฯ

คําบูชาพระสมเด็จพุทธภูมิ
(นํา) หันทะ มะยัง พุทฺธภูมิสฺสาภิปูชาคาถา ภะณามะ เส
พุทธะภูมีติ โย พุทโธ
อะภิธาเนนะ ปากะโฏ
จาตุททิสะนิวาสีหิ
อาคันตุเกหิ สักกะโต
ยัญจะ วันทิตุกาเมหิ
ปุญญกาเมหิ สัพพะธิ
โย จะ พุทโธ มะหิทธีติ
สัพเพหิ โหติ สัญญโต
โลกานะมุตตะมัง เสฏฐัง
มะยัง นะมามะ ทูระโต
นะมะการานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ โน
ยะมิจฉามะ มะยัง สัพเพ
วินทามะ ตัง ยะถิจฉิตันติ ฯ

คําแปล
ขาพเจาขอบูชาสักการะสมเด็จพระพุทธภูมิ เปนที่ศรัทธาเลื่อมใสของชนผูจาริก
ธรรมยาตรา ทั้งภารตชนคนสยาม ตามมรรคาจากทิศทั้ง ๔ ผูมีบุญญาบารมี ขานนาม
ตามอิทธิฤทธิ์วาหลวงพอเงินเหลือ องคพระผูสามารถประสาทพรใหชีวิตพลูสุขนิรันดร
ดวยสามัญญทรัพยนับมหาศาล ดวยอริยทรัพยนับไมถวน พระผูสถิตยอํานวยพรของ
ชาวภารตะแหงกุสินารานคร
ขาพเจาขอนอมกราบรับพรชัยอันล้ําเลิศ สิ่งประเสริฐสูงสุดที่มนุษยและเทวดาทั้ง
หลาย จะพึงได จะพึงมี จะพึงเปน ขออิทธิผลเหลานั้น จงใหไดสมบัติของพระเจา
จักรพรรดิมหาสุทัสสนะ ๔ ประการ คือ มีรางกายงดงาม ผิวพรรณดี มีอายุยืนยาว มี
โรคภัยไมเบียดเบียน และเปนที่รักของมนุษยและเทวดา จงบังเกิดมีแกขาพเจา ญาติ
ของขาพเจา ตลอดกาลเปนนิตย เทอญฯ

๑๗๕

คําบูชาพระพุทธมุจลินทรนาคราช
(นํา) หันทะ มะยัง มุจฺจลินฺทนามสมฺพุทฺธสฺสาภิปูชาคาถา ภะณามะ เส
ปะฏิสังเวทะมาโน วะ
วิมุตติสุขะมุตตะมัง
นิสินโน โหติ สัมพุทโธ
ยะทา ชิโน นะราสะโภ
นาเมนะ มุจจะลินโทติ
นาคะราชา สุปากะโฏ
สิรัสสุปะริ พุทธัสสะ
อาคันต๎วาน มะหาผะณัง
สีตาทิปะฏิพาหายะ
กัต๎วา ปะติฏฐิโต ตะทา
นาคะราชัสสะ นาเมนะ
ลัทธาภิธานะโก ชิโน
สีตุณหาทีหิ ปฬิโต
จักขุมา สุคะโต เนตถะ
โลกานะมุตตะมัง เสฏฐัง
มะยัง นะมามะ ทูระโต
นะมะการานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ โน
ยะมิจฉามะ มะยัง สัพเพ
วินทามะ ตัง ยะถิจฉิตันติ ฯ

คําแปล
ขาพเจาขอสักการะบูชาพระพุทธมุจลินทรนาคราช เรียกขานตามปาฏิหาริย
บันดาลอัศจรรยใหปรากฏ กําหนดสมัญญาวาหลวงพอไกลกังวล มีปริมณฑลมุจลินทร
นาคินทราชผูเรืองฤทธิ์ แผพังพานสถิตยปกปองผองภัย มิใหแผวพานแดพระบรมพระ
ศาสดาจารย ครั้งพนทรมาน ทรงเสวยวิมุตติสุข มิไดมีความวิโยคโศกทุกข และความ
หวงใยไกลกังวลของมหาชนผูศรัทธาเลื่อมใส มีสุขนอกใน จิตใจเบิกบาน พนจากบวง
มารและบริวาร ขามโอฆะสงสาร หางโรค พนภัย สรรพเคราะหใดๆ หนีไกลไมแผวพาน
ขออานุภาพพระรัตนตรัยและบุญฤทธิ์จากการไดบูชาสักการะนี้ จงเปนบารมีให
ขาพเจาไกลหางจากความกังวลทั้งภายนอกและภายใน มีศีล สมาธิ ปญญางดงาม
ไพบูลย ยังผลแหงความสําเร็จในโลกิยสมบัติ โลกุตตรสมบัติ และจักพรรดิสมบัติของ
พระมหาสุทัสสนะ ลาภผลพูนทวี มีสุขภาพพลานามัยดี หมดหวงหมดกังวล นําทางพา
ตนสูความพนทุกข คือ พระนิพพาน เทอญ.

คําบูชาสถูปยมกปาฏิหาริย
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง ยะมะกะปาฏิหาริยะกะระณัฏฐานัง, ยัตถาคะโต
มหิ, อิธะ โข ปะนะ ภะคะวา อะเนกะวิธัง ยะมะกะปาฏิหาริยัง อะกาสิ ติตถิเย
ทะมิตุง ฯ ตะโต โส ภะคะวา เทวะโลกัง คันต๎วา ตาวะติงสะภะวะเน ปณฑุกัมพะละ
สิลาสะเน เตมาสัง วัสสูปะคะโต อะภิธัมมะปฏะกัง เทเสนโต พุทธะมาตะรัง สะปะริวารัง โสตาปตติผะเล ปะติฏฐาเปสิ ฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะนะมามิ,
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

๑๗๖

คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ไดเจริญตามรอยบาทพระ
ศาสดามาถึงแลว ขอถวายอภิวาท สถานที่ซึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงแสดงยมก
ปาฏิหาริย เพื่อปราบเหลาเดียรถีย ผูเปนมิจฉาทิฏฐิ ครั้นแลวจึงเสด็จไปเทวโลก ทรง
จําพรรษาและ แสดงอภิธรรมปฎก โปรดพระพุทธมารดาพรอมเทพบริวารใหไดบรรลุ
โสดาปตติผล ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ในสวรรคชั้นดาวดึงส ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอบูชาโดยยิ่ง ดวยเครื่อง สักการะเหลานี้
และขอนอมระลึกถึงพระธรรม ทีท่ รงแสดงไวดแี ลว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จงเปน
ไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ

คําบูชามูลคันธกุฎี เชตวันมหาวิหาร๑
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง สาวัตถิยัง เชตะวะนัง อะนาถะปณฑิกสั สะ
อารามัง, ยัตถาคะโตมหิ, อิธะ โข ปะนะ ภะคะวา เอกูนะวีสงั วัสสานิ วิหาสิ, มังคะละ
สุตตัง เทเสสิ, ฐิโต อะหัง อังคุลมิ าละ ตวัญจะติฏฐาติ อังคุลมิ าละโจรัง อะภิชนิ ,ิ
ปะฏิละภะ สะติง ภะคินตี ิ ปะฏาจารัญจะ สะติวิระหิตัง วิเนสิฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะนะมามิ,
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ไดเจริญตามรอยบาทพระ
ศาสดา มาถึงแลว ขอถวายอภิวาท เชตวันมหาวิหาร ที่อนาถะบิณฑิกะเศรษฐีสราง
ถวาย พระผูมีพระภาคเจาทรงประทับอยูแลว ณ ที่นี้นานถึง ๑๙ พรรษา ทรงแสดง
มงคลสูตรแกปญหาของเทวดา และมนุษย และทรงแสดงธรรมอันเปนอุบายเครื่องนํา
ออกจากทุกขทั้งปวง ทรงชนะเหนือโจรองคุลีมาล และยังบุคคลผูมีสติวิปลลาสให
สมประดี ณ สถานที่แหงนี้ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอบูชาโดยยิ่ง ดวยเครื่อง สักการะเหลา
นี้ และขอนอมระลึกถึงพระธรรม ที่ทรงแสดงไวดีแลว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จง
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข และเพื่อมรรคผลนิพพาน แกขาพระพุทธเจา ตลอด
กาลนาน เทอญ ฯ

๑

สวดมนตบทพิเศษ ๕๒, วันทามิ ๑๘มงคลสูตร ๒๒, กรณียเมตตสูตร ๒๘, วันทามิ ๑๘

๑๗๗

คําบูชาที่แสดงมหาสติปฏฐานสูตร๒
วันทามิ ภันเต ภะคะวา กัมมาสะธัมมัง นามะ กุรูนัง นิคะมังอาคะโต, ยัตถะ
มะหาสะติปฏฐานะสุตตัง เทสิตัง ฯ อิธะ โข ปะนะ ภะคะวา มะหาสะติปฏ ฐานะสุตตัน
ตัง เทเสสิ เอกายะโน อะยัง ภิกขะเว มัคโค สัตตานัง วิสุทธิยา โสกะปะริเทวานัง
สะมะติกกะมายะ ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ ญายัสสะ อะธิคะมายะ นิพพา
นัสสะ สัจฉิกิริยายะ ยะทิทัง จัตตาโร สะติปฏฐานาติเอวะมาทินา นะเยนะ ฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะนะมามิ,
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดจาริกมาถึงแลว ณ กัมมาสะ
ธัมมะนิคมสถาน ซึง่ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง มหาสติปฏ ฐานสูตร อันเปนทางสาย
เอก ที่สงสรรพสัตวใหถึงความบริสุทธิ์ พนความโศกเศรา ความทุกขกาย ทุกขใจ ทํา
พระนิพพานใหแจง ทางสายนี้ คือสติปฏฐาน ๔
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ขอบูชาโดยยิ่งดวยเครื่อง สักการะเหลา
นี้ และขอนอมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไวดีแลว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จง
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข เพื่อความรูแจง ในกาย เวทนา จิต ธรรม แกขาพระ
พุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ

คําบูชาพระบรมสารีริกธาตุเจดีย ไวสาลี๑
วันทามิ ภันเต ภะคะวา, อิมัง เวสาลิยัง มะหาวะเน กูฏาคาระสาลัง, ยัตถา
คะโตมหิ, อิธะ โข ปะนะ ภะคะวา มะหาปะชาปะติยา โคตะมิยา ปญจะสะตานัญจะ
สากิยานีนงั ภิกขุนปู ะสัมปะทัง อะนุชานันโต เอตะทะโวจะ อะนุชานามิ ภิกขะเว ภิกขูหิ
ภิกขุนโิ ย อุปะสัมปาเทตุนติฯ
วันทามิ อิมัง ปะระมะสารีริกะธาตุเจติยัง ยัตถะ อะโสเกนะ มะหาราเชนะ
สะกะละชัมพุทเี ป ภะคะวะโต ธาตุโย อาหะราเปต๎วา นิธาปตา ฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะนะมามิ,
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
๒
๑

สวดมนตบทพิเศษ ๕๒, วันทามิ ๑๘ ตั้งอยูบริเวณเขาไกรลาศ สันตินาคาร มหานครเดลลี
สวดมนตบทพิเศษ ๕๒, รตนสูตร ๒๔, วันทามิ ๑๘ ตั้งอยูที่เมืองไวสาลี ใกลเมืองปตนา รัฐพิหาร

๑๗๘

ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ไดจาริกตามรอยบาทพระ
ศาสดา มาถึงแลว ณ ศาลาเรือนยอดปามหาวัน เมืองไพสาลีแหงนี้ ณ ที่นี้แล พระผูมี
พระภาคเจา เมื่อจะทรงอนุญาตให พระมหาปชาบดี และเจาหญิง ศากยะ ๕๐๐ ใหได
บวชเปนภิกษุณี จึงไดตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอนุญาตภิกษุบวชใหภิกษุณีได ฯ
ขาพระพุทธเจา ขอกราบไหว พระเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แหงนี้ ที่พระ
เจาอโศกมหาราชทรงมีพระบรมราชโองการ ใหอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุจากทั่ว
ชมพูทวีปมาบรรจุไวในพระเจดียแหงนี้
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ขอบูชาโดยยิ่งดวยเครื่อง สักการะเหลา
นี้ และขอนอมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไวดีแลว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จง
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ

คําบูชาที่สถูปสังกัสสะนคร
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง เทโวโรหะณะเจติยัฏฐานัง, ยัตถาคะโตมหิ,
อิธะ โข ปะนะ ภะคะวา เทวะโลกะโต โอโรหะสิ, ตะทา ภะคะวา โลกะวิวะระณะปาฏิหาริยัง อะกาสิ ยะถา เทวะมะนุสสา อัญญะมัญญัง ปสสิงสุ, อากาเส มะหาพ๎รหั มา
เจวะ สักโก เทวะราชา จะ สะปะริวาโร ภะคะวันตัง อุยโยเชสุง, ปะฐะวีตะเล จะตัส
โส ปะริสา ภะคะวะโต ปจจุคคะมะนัง อะกังสุ ฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะนะมามิ,
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ไดเจริญตามรอยบาทพระ
ศาสดามาถึงแลว ขอถวายสักการะพระเจดียนามวา สังกัสสะสถูป อันเปนสถานที่พระ
ผูมีพระภาคเจาเสด็จจากเทวโลกกลับสูภูมิแหงมนุษย ณ สถานที่นี้ ซึ่งพระผูมีพระภาค
เจา ทรงทําปาฏิหาริยเปดโลกทั้งสาม ใหเทวดาและมนุษย ทั้งหลายเห็นกันโดยทั่ว ใน
นภากาศ ก็แลทาวมหาพรหม ทาวสักกะเทวราช พรอมดวยเทพผูเปนบริวารมาสงเสด็จ
สวนภาคพื้นดิน มีราชา คหบดี สมณะชี พราหมณ และพุทธบริษัททั้ง ๔ เหลา คอย
เฝารับเสด็จโดยเนืองแนน
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา ขอบูชาโดยยิ่งดวยเครื่อง สักการะเหลา
นี้ และขอนอมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไวดีแลว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จง
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนาน เทอญฯ

๑๗๙

หมวดคําอาราธนา
คําอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะติสะระเณนะ สะหะ
ปญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ
ปญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ
ปญจะ สีลานิ ยาจามะ

คําสมาทานศีล ๕
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คําอาราธนาศีล ๘
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมป มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมป มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ

คําสมาทานศีล ๘
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะณะ
วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๑๘๐

คําอาราธนาธรรม
พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปมัง ปะชังฯ
คําแปล
ทาวสหัมบดี ผูเปนอธิบดีแหงโลก ไดประคองอัญชลี ทูลวิงวอน พระพุทธเจา ผู
ประเสริฐวา สัตวผูมีธุลีในดวงตานอยมีอยูในโลก ขอพระคุณเจาโปรดแสดงธรรม
อนุเคราะหดวยเถิด ฯ

คําอาราธนาธรรมพิเศษ
จาตุททะสี ปณณะระสี
กาลา พุทเธนะ ปญญัตตา
อัฏฐะมี โข อะยันทานิ
เตนายัง ปะริสา ธัมมัง
สาธุ อัยโย ภิกขุสังโฆ
อะยัญจะ ปะริสา สัพพา

ยา จะ ปกขัสสะ อัฏฐะมี
สัทธัมมัสสะวะนัสสิเม
สัมปตตา อะภิลักขิตา
โสตุง อิธะ สะมาคะตา
กะโรตุ ธัมมะเทสะนัง
อัฏฐิกัตวา สุณาตุ ตันติ ฯ

หมายเหตุ ถาวันพระ ๑๕ ค่ํา วา ปณณะระสี ถา ๑๔ ค่ํา วา จาตุททะสี

คําอาราธนาพระปริตร
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะทุกขะวินาสายะ
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะภะยะวินาสายะ
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะโรคะวินาสายะ

สัพพะสัมปตติสิทธิยา
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง

คําแปล
ขอพระคุณเจาโปรดสวดพระปริตรอันเปนมงคล เพือ่ ปองกันความวิบตั ิ เพื่อสําเร็จ
สมบัติทุกประการ เพื่อใหทุกข ภัย โรค อันตรายใด ๆ ทุกชนิด จงพินาศสูญไป...

๑๘๑

หมวดคําถวายทาน
คําถวายผาสักการะพระพุทธปรินิพพาน
อิมัง มะยัง ภันเต สิงคีวัณณัง วิยะ ปารุปะนะวัตถัง สะปะริวารัง โลกะนาถัส
สะ ภะคะวะโต โอโณชะยามะ ฯ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจริ ะปะรินพิ พุโตป อิมงั ปา
รุปะนะวัตถัง สะปะริวารัง ทุคคะตานีตงั ปณณาการะภูตงั ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ที
ฆะรัตตัง นิพพานายะ หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายผาเนื้อเกลี้ยง
เสมอดวยสิงคีวัณมีสีอรามดุจดังทองของปุกุสะมัลลบุตร ซึ่งพระอานนทนอมเขาไปสู
พระวรกาย เปนที่นาอัศจรรย พระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนักในวันเสด็จสูมหาปรินิพพาน
ณ สาลวโนทยาน นครกุสินาราแหงนี้
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ แมพระองคเสด็จปรินพิ พานนานแลว ขอพระ
องคผูเปนนาถของโลกไดโปรดอนุเคราะหรับผาผืนนี้ อันเปนเครื่องบรรณาการที่นํามา
ไดโดยยาก เขาไปทาบพระวรกายของพระผูมีพระภาคเจา พรอมทั้งเครื่องสักการะทั้ง
หลายเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข เพื่อมรรคผล
นิพพาน แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ

คําถวายพระพุทธรูป
อิมัง มะยัง ภันเต พุทธะรูปง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ อายะติงสาสะนัสสะ
อะติโรจะนายะ จะ สุปะติฏฐิตายะ จะ สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง พุทธะรูปง
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ซึ่งพระพุทธรูปนี้ แดพระ
สงฆ เพื่อความเจริญรุงเรือง และเพื่อความ ตั้งมั่นแหงพระศาสนาตอไป ขาแตทา นทัง้
หลายผูเ จริญ ขอพระสงฆ จงรับ ซึง่ พระพุทธรูปนี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชน
และความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ

๑๘๒

คําถวายผากฐิน
อิมัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ สาธุ
โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะ จีวะระทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะ
เหต๎วา จะ, อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผากฐินจีวร กับทั้ง
บริวารนี้ แดพระสงฆ ขอพระสงฆจงรับผากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้ ของขาพเจาทั้ง
หลาย ครั้นรับแลวจงกรานกฐินดวยผานี้ เพื่อประโยชนและ ความสุขแกขาพเจาทั้ง
หลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ

คําถวายไตรจีวร
อิมานิ มะยัง ภันเต ติจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ติจีวะรานิ สะปะริวารานิปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผเู จริญ ขาพเจาทัง้ หลาย ขอนอมถวาย ผาไตรจีวร กับทัง้ บริวาร
เหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ผาไตรจีวร กับทัง้ บริวาร เหลานี้ ของ
ขาพเจาทัง้ หลาย เพือ่ ประโยชนและความสุข แกขา พเจาทัง้ หลาย สิน้ กาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายสลากภัตต
เอตานิ มะยัง ภันเต สะลากะภัตตานิ สะปะริวารานิ อะสุกัฏฐาเน ฐะปตานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสงั โฆ เอตานิ สะลากะภัตตานิ
สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ สลากภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลาย ซึ่งตั้วไว ณ ที่โนน
นั้น ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายแกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆ จงรับ ซึ่งสลาก
ภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหลานั้น ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อ ประโยชนและความสุข แก
ขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ

๑๘๓

คําถวายขาวสาร
อิมานิ มะยัง ภันเต ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายขาวสารกับทั้ง บริวาร
เหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ขาวสารกับทัง้ บริวารเหลานี้ ของ
ขาพเจาทัง้ หลาย เพือ่ ประโยชนและความสุข แกขา พเจาทัง้ หลาย สิน้ กาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายสังฆทาน
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ
โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวาร
เหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับภัตตาหาร กับ ทัง้ บริวารเหลานี้ ของ
ขาพเจาทัง้ หลาย เพือ่ ประโยชนและความสุข แกขา พเจาทัง้ หลาย สิน้ กาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายสังฆทาน (เพื่อมารดาบิดาและญาติมิตร)
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ
โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริ วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ
มาตาปตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง, ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ซึ่งภัตตาหารกับทั้ง
บริวารเหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหลานี้
ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชน และความสุข แกขาพเจาและญาติมิตรทั้งหลาย มี
มารดาบิดาเปนตน สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

๑๘๔

คําถวายสังฆทาน (อุทิศกุศล)
อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสงั ฆัสสะโอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริ วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัม
หากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย มะตะกะ-ภัตตาหารกับ
ทั้งบริวารเหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ มะตะกะภัตตาหารกับทั้ง
บริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชน และความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย
สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายเทียนพรรษา
อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะทีปานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสงั ฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะทีปานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย เทียนพรรษา กับทั้ง
บริวารเหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ เทียนพรรษา กับทั้งบริวารเหลา
นี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน
เทอญ ฯ

คําถวายผาปา
อิมานิ มะยัง ภันเต ปงสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะโอโณชะ
ยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปงสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณ
หาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผาบังสุกุลจีวร กับทั้ง
บริวารเหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ผาบังสุกุลจีวร กับทั้งบริวาร
เหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาล
นาน เทอญ ฯ

๑๘๕

คําถวายระฆัง
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง คัณฑิง สะปะริวารัง
พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัส๎มิง อาวาเส นิยยาเทมะ สาธุโน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ
บูชะนัตถายะ คัณฑิยา ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปตุอาทีนัญจะ
ปยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุฯ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขอพระสงฆจงรับทราบ ขาพเจาทั้งหลาย ขอมอบถวาย
ระฆังพรอมกับบริวารนี้ ไวในอาวาสนี้เปนเปนพุทธบูชา ขออานิสงคแหงการถวายระฆัง
เพื่อประโยชนทั่วไปแกมหาชนนี้ของขาพเจาทั้งหลาย จงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความ
สุขแกขาพเจาทั้งหลาย แกปยชน ทั้งหลาย มีมารดาบิดาเปนตนดวน สิ้นกาลนาน
เทอญฯ

คําถวายธูปเทียนดอกไม
อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปคําถวายกระทงลอยประทีป อิมินา ปะทีเปนะ
อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อภิปูเชมะ อะยัง
ปะทีเปนะ มุนโิ น ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ.
คําแปล
ขาพเจาทั้งหลาย ขอบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่งตั้งอยู ณ หาดทราย แหงแมน้ํา
ชื่อวานัมมทานทีโนน ดวยประทีปนี้ การบูชารอยพระพุทธบาท ดวยประทีปนี้ จงเปนไป
เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ

คําถวายเสนาสนะ
อิมานิ มะยัง ภันเต เสนาสะนานิ อาคะตานาคะตัสสะ จาตุททิสัสสะ ภิกขุสัง
ฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ เสนาสะนานิปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัญเจวะ มาตาปตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผเู จริญ ขาพเจาทัง้ หลาย ขอนอมถวาย เสนาสนะเหลานี้ แดพระ
ภิกษุสงฆ ผูม ใี นทิศทัง้ สี่ ทีม่ าแลวก็ดี ยังไมมาก็ดี ขอพระภิกษุสงฆจงรับ เสนาสนะเหลานี้
ของขาพเจาทัง้ หลาย เพือ่ ประโยชนและความสุข แกขา พเจาทัง้ หลาย และญาติของ
ขาพเจาทัง้ หลาย มีมารดาบิดาเปนตน สิน้ กาลนาน เทอญ ฯ

๑๘๖

คําถวายสะพาน
มะยัง ภันเต อิมัง เสตุง มะหาชะนานัง สาธาระณัตถายะ นิยยาเทมะ สาธุ
โน ภันเต สังโฆ อิมัส๎มิง เสตุมหิ นิยยาทิเต สังขิโก โหตุ อิทัง เสตุทานัง อัมหากัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ.
คําแปล
ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอมอบถวาย ซึ่งสะพานนี้ เพื่อ
ประโยชนแกมหาชนทั้งหลาย ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ขอพระสงฆจงเปนพยานแก
ขาพเจาทั้งหลาย ในสะพานที่ขาพเจา ทั้งหลายไดมอบถวายใหแลวนี้ ขอผลแหงการ
ถวายสะพานนี้จงเปนไป เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน
เทอญฯ

คําถวายพระไตรปฎก
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต เตปฏะกัง (สะมัญชุสงั ) พุทธะปะริ
สายะ สัมมาปะฏิปต ติโสภะนายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธะปะริ
สายะ สัมมาปะฏิปตติโสภะณายะ เตปฏะกัสสะ (สะมัญชุสัสสะ) ทานัสสะ อานิสังโส อัม
หากัญเจวะ มาตาปตุอาทีนัญจะ ปยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะ
สังวัตตะตุ.
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขอพระสงฆจงรับทราบ, ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย
หนังสือพระไตรปฏก (พรอมทั้งตูนี้) แดพระภิกษุสงฆ เพื่อความงดงามแหงสัมมาปฏิบัติ
ของพุทธบริษัท, ขออานิสงสแหงการถวายหนังสือ พระไตรปฏก (พรอมทั้งตู) เพื่อ
ความงดงามแหงสัมมาปฏิบตั ิของพุทธบริษัทนี้ จงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข
เพื่อพระนิพพาน แกขาพเจาทั้งหลาย แกปยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเปนตน ตลอด
กาลนานเทอญ

๑๘๗

คําถวายหนังสือ
อิมานิ มะยัง ภันเต ปณณานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปณณานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปตุ-อาทีนัญจะ ญาตะกานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย หนังสือกับทั้งบริวาร
เหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ หนังสือกับทั้งบริวารเหลานี้ ของ
ขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและ ความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย และญาติของ
ขาพเจาทั้งหลาย มีมารดาบิดา เปนตน สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายยารักษาโรค
อิมานิ มะยัง ภันเต คิลานะเภสัชชานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ คิลานะเภสัชชานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญ-เจวะ มาตาปตุ อาทีนัญจะ ญาตะกานัง ทีฆะรัตตังหิตายะ สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายยาบําบัด ความปวยไข
กับทั้งเวชภัณฑทั้งหลายเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆ จงรับยาบําบัด
ความปวยไขและเวชภัณฑทั้งหลายเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและ
ความสุข แกขาพเจาทั้งหลายดวย แกญาติทั้งหลาย มีมารดาบิดาเปนตนดวย สิ้นกาล
นาน เทอญ ฯ

คําถวายขาวพระพุทธ
อิมัง สูปะพะยัญชะนะสัมปนนัง,
สาลีนัง, โอทะนัง, อุทะกัง วะรัง, พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ

คําลาขาวพระพุทธ
เสสัง มังคะลัง ยาจามิ
ขออาหารสวนที่เหลือนี้ เพื่อเปนมงคลแกขาพเจาดวย

๑๘๘

คําถวายผาไตรอุทิศแกผูตาย
อิมานิ มะยัง ภันเต ตีจีวะรานิ อัยยัสสะ เทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง ติจีวะระปูชาวิปาโกอัมหากัง มาตาปตอุ าทีนงั ญาตีนงั กาละกะตานัง สังวัตตะตุ อัมหากัง
มาตาปตอุ าทะโย ญาตะกา ทานะ ปตตัง ละภันตุ อัมหากัง เจตะสา ฯ
คําแปล
ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอถวายไตรจีวรนี้แกพระผูเปน
เจา ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ อันวาผลวิบากของการบูชาดวยไตรจีวรนี้ จงเปนไปเพื่อ
ญาติทั้งหลาย มีมารดาบิดาของขาพเจาทั้งหลายเปนตน จงไดสวนแหงทานนี้ ตาม
ความประสงค ของพวกขาพเจาทั้งหลาย เทอญ ฯ

คําถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ-สัมปนนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ
ปะริภญ
ุ ชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตป อัมเห อะนุรกั ขันตุ
อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ.

คําลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปญญา สะหะ วิริยะ ขันตี สัจจา
ธิฏฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสาวินะติ อะเสสะโต.

คําบูชาพระภูมิดวยดอกไมธูปเทียนหรือพวงมาลัย
ภุมมัสมิง ทิสาภาเค
เตป อัมเห อะนุรักขันตุ

สันติ ภุมมา มะหิทธิกา
อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

คําถวายคัมภีรพระธรรม
มะยัง ภันเต อิมงั สะปะริวารัง โปฏฐะกะคันถัง พะหุชชะนะหิตายะ พะหุชชะนะสุขายะ มะหาเถเรหิ ยุตตัปปะยุตตัง ธัมมิกัง ธัมมะลัทธัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง สะปะริวารัง โปฏฐะกะคันถัง
พะหุชชะนะหิตายะ พะหุชชะนะสุขายะ มะหาเถเรหิ ยุตตัปปะยุตตัง ธัมมิกงั ธัมมะลัทธัง
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

๑๘๙

คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ซึ่งคัมภีรพระธรรม อัน
พระมหาเถระทั้งหลาย ชําระสอบทานแลวอันเกิดขึ้นโดยชอบธรรมอันไดมาโดยชอบ
ธรรม กับทั้งบริวารนี้ แกพระภิกษุสงฆ ผูมีในทิศทั้ง ๔ ขอพระภิกษุสงฆจะรับ ซึ่งคัมภีร
พระธรรม อันพระมหาเถระทั้งหลาย ชําระสอบทานแลว อันเกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรม
อันไดมาโดยธรรม กับทั้งบริวารนี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แก
ขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

คําถวายเวจกุฎี
มะยัง ภันเต, อิมัง, วัจจะกุฏิง, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุททิสัสสะ ภิกขุสัง
ฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง, วัจจะกุฏิง, ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,สุขายะ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย เวจกุฎีหลังนี้ แกพระ
ภิกษุสงฆ ผูมีในทิศทั้ง ๔ ที่มาแลวก็ดี ยังไมมาก็ดี ขอพระภิกษุสงฆจงรับ เวจกุฎีหลังนี้
ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน
เทอญ ฯ

คําถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร
อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนานิ, อาคะตานาคะตัสสะ,จาตุททิสัสสะ ภิกขุสัง
ฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ, เสนาสะนามิ, ปะฏิคคัณหา
ตุ, อัมหากัง ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ,
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายเสนาสนะเหลานี้ แก
พระภิกษุสงฆ ผูมีในทิศทั้ง ๔ ที่มาแลวก็ดี ยังไมมาก็ดี ขอพระภิกษุสงฆจงรับเสนาสนะ
เหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข,แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาล
นาน เทอญ.

๑๙๐

คําถวายบริขาร
อิมานิ มะยัง ภันเต ปะริกขารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน
ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปะริกขารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ ฯ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอ นอมถวาย บริขารทั้งหลายเหลา
นี้ แกพระภิกษุสงฆ ขาแตทานผูเจริญ ขอพระสงฆ จงรับบริขารเหลานี้ ของขาพเจา
ทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุขแก ขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายผลไมตางๆ
อิมานิ มะยัง ภันเต นานาผะลามิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆ อิมานิ นานาผะลานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ .
คําแปล

ขาแตพระภิกษุสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผลไมตางๆ
พรอมดวยบริวารทั้งหลายเหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆ จงรับซึ่ง
ผลไมตางๆ พรอมดวยบริวารทั้งหลายเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชน เพื่อความสุขแกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายพระอภิธรรม ๗ คัมภีร
อิมานิ มะยัง ภันเต สัตตาภิธัมมะคัมภีรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสงั โฆ อิมานิ สัตตาภิธมั มะคัมภีรานิ สะปะริวารานิ
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ .

คําแปล
ขาแตพระภิกษุสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย พระอภิธรรม ๗
คัมภีรพรอมดวยบริวาร ทั้งหลายเหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆ จงรับซึ่ง
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร พรอมดวยบริวาร ทั้งหลายเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชน เพื่อความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

๑๙๑

คําอธิษฐานทําบุญ
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานัง โหตุ เม อะนาคะเต กาเล

วิธีไหว ๕ ครั้ง ๑
คนเราทุกคน ในวันหนึ่ง ๆ จะตองไหวใหได ๕ ครั้ง เปนอยางนอย คือ ใน
เวลาค่ําใกลจะนอน ตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยอันเปนสรณะอันสูงสุด และทานผูมีพระ
คุณแกตน คือ มารดาบิดา และครูอาจารย โดยประนมมือ
(๑) นมัสการพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจากลาววา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะ
คะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบลงหนหนึ่ง
(๒) ไหวพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา วา สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ กราบลงหนหนึ่ง
(๓) ไหวพระสงฆสาวกของพระพุทธเจา วา สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบลงหนหนึ่ง
(๔) ไหวคุณมารดาบิดา วา มัยหัง มาตาปตูนังวะปาเท วันทามิ
สาทะรัง กราบลงหนหนึ่ง
(๕) ไหวครูอาจารย วา ปญญาวุฑฒิกะเร เต เต ทินโน วาเท
นะมามิหัง กราบลงหนหนึ่ง
ตอจากนั้น พึงตั้งใจแผเมตตาจิตไปในเพื่อมนุษย และสัตวทั้งหลายทั้งปวง วา
ขอทานทั้งหลายอยาไดมีเวรแกกันและกันเลย อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันเลย อยาไดมี
ความทุกขกายทุกขใจเลย จงมีความสุขกาย
สุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยดวยกันหมดทั้งสิ้น เทอญ.
(เสร็จแลวหลับนอนความสบาย)

๑

ของสมเด็จพระพุทธาจารย วัดสระเกศ

๑๙๒

หมวดภาวนา
คําแผเมตตาใหตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอใหขาพเจา จงมีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอใหขาพเจา จงปราศจากความทุกข
อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอใหขาพเจา จงปราศจากเวร
อะหัง อัพ๎ยาปชโฌ โหมิ ขอใหขาพเจา จงปราศจากความลําบาก
อะหัง อะนีโฆ โหมิ
ขอใหขาพเจา จงปราศจากอุปสรรค
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอใหขาพเจา จงมีความสุขกาย
สุขใจรักษาตนของตน ใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้น.เทอญ

คําแผเมตตาทั่วไป
สัพเพ สัตตา ฯ

สัตวทั้งหลาย ที่เปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวย
กันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา ฯ
จงเปนสุข ๆ เถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย
อัพ๎ยาปชฌา ฯ
จงเปนสุข ๆ เถิด อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา ฯ
จงเปนสุข ๆ เถิด อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกข
ภัยทั้งสิ้นเถิด ทานทั้งหลายที่ทานไดทุกข ขอใหทานมี
ความสุขทานทั้งหลายที่ทานไดสุขขอใหสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป...
เทอญ

คําถวายขาวพระพุทธ
อิมัง สูปะพะยัญชะนะสัมปนนัง, สาลีนัง, โอทะนัง,
อุทะกัง วะรัง, พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ

คําลาขาวพระพุทธ
เสสัง มังคะลัง ยาจามิ
ขออาหารสวนที่เหลือนี้ เพื่อเปนมงคลแกขาพเจาดวย

๑๙๓

คําลากลับบาน
หันทะทานิ มะยัง ภันเต อาปุจฉามะ
พะหุกิจจา มะยัง พะหุกะระณียา
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย มีธุระภาระอันมากในกิจของคฤหัสถ
บัดนี้สมสมัยแหงกาลอันควรแลว ขาพเจาทั้งหลายขอกราบลาพระคุณทานไปกอน เพื่อ
ความงอกงามในในพระสัทธรรมขอนอมนําไปปฏิบัติใหไพบูลย ขอพระคุณเจาโปรดรับ
การกราบลาของขาพเจาทั้งหลายดวยเทอญฯ (สํานวน พระเดชพระคุณทานเจาคุณ)
(คําพระตอบรับ) ยะสะทานิ ตุมเห วักกาลังมัญญะถะ
เชิญเทอด อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย กาลเวลาที่ทานรูจักในสมัยอันควร อันเปน
ไปเพื่อประโยชน ความสุข และความงอกงามไพบูลยในพระธรรมเปนกาลอันควรแลว
ขอความเจริญในความไมประมาทจงมีแกทานทุกเมื่อเทอญฯ
ผูลาพึงรับพรอมกันวา “สาธุ ภันเต” แลวกราบ ๓ ครั้ง)

คําอาราธนาพระเครื่อง
พุทธัง อาราธะนานัง
ธัมมัง อาราธะนานัง
สังฆัง อาราธะนานัง
พุทธัง ปะสิทธิ เม
ธัมมัง ปะสิทธิ เม
สังฆัง ปะสิทธิ เม

คําภาวนาเวลากอพระเจดียทราย
อิมัง วาลุกัง เจติยัง อะธิฏฐามิ

คําภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ
อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง

คําภาวนาเวลารดน้ําศพ
(แบบที่ ๑) กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สัมพะปาปง วินัสสะตุ
(แบบที่ ๒) อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สิญจิตัง อะโหสิ กัมมัง

๑๙๔

คําภาวนาเวลาจุดศพ
(แบบที่ ๑) อะสุจิ อะสุภัง กัมมัฏฐานัง ภาเวติ
(แบบที่ ๒) จุติ จุตัง อะระหัง จุติ
(แบบที่ ๓) อะยัมป โข เม กาโย เอวัง ภาวี ธัมโม เอวัง อะนะตีโต

คํากรวดน้ําแบบสั้น
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอบุญนี้จงสําเร็จ แกญาติทั้งหลาย ของขาพเจาเถิด
ขอญาติทั้งหลายจงเปนสุข ๆ เถิด

คําบูชาพระพุทธเจา
ขาพระพุทธเจา ขอบูชาพระพุทธเจา ดวยดอกไม ธูปเทียน เหลานี้ ขอพระพุทธ
องคจงทรงรับ ซึ่งดอกไมธูปเทียนเหลานี้ เพื่อประโยชนสุขแกขาพระพุทธเจา สิ้นกาล
นาน เทอญ
(หมายเหตุ ถามีเพียงดอกไม ก็ควรจะวาเฉพาะดอกไม หรือถามีสิ่งใด ก็วาเฉพาะสิ่งนั้น)

คําปวารณาบัตร
ขาพเจาขอถวายจตุปจจัย แดพระคุณทานเปนมูลคา.............บาท หากพระคุณ
ทานประสงคสิ่งใดขอไดโปรดเรียกจากไวยาวัจกร ดวยเทอญ.

คําจบขันขาวใสบาตร
ขาวของขาพเจา ขาวดังดอกบัง ยกขึ้นเหนือหัว ถวายแด พระสงฆ จิตใจจํานง
ตรงตอพระนิพพาน

คําจบเงินทําบุญ
ทรัพยของขาพเจา ไดมาโดยบริสุทธิ์ ขอบูชาพระพุทธ บูชา พระธรรม บูชาพระ
สงฆ จิตใจจํานง ตรงตอพระนิพพาน ขอใหถึง เมืองแกว ขอใหแคลวบวงมาร ขอใหพบ
พระศรีอาริย ในอนาคตกาล นั้น เทอญ.

คําแสดงตนเปนอุบาสก
เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง
คัจฉามิ ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ อุปาสะกัตตัง สังโฆ ธาเรตุ.

๑๙๕

คําอวยพรคูบาวสาว
อิทัง อุทะกัง วิยะ สังสัฏฐา อะเภชชา โหถะฯ
เจาทั้งสอง ครองเรือน เปนเพื่อนชิด
รวมชีวิต อยารูแยก แตกเปนสอง
กลมเกลียวกัน เหมือนน้ําหลั่ง จากสังขทอง
สิ่งใดปอง ขอใหสม อารมณ เทอญฯ

คําสมาทานกัมมัฏฐานแบบโบราณ
อุกาสะ อุกาสะ อุกาสะ ณ โอกาสบัดนี้ ขาพเจาจะสมาทานขอขณิกะสมาธิ
อุปจารสมาธิ อัปปะณาสมาธิ และวิปสสนาญาน จงบังเกิดขึ้นมีในขันธสันดานของ
ขาพเจา ขาพเจาจะตั้งสติไวที่ลมหายใจเขาออกลมหายใจเขารู หายใจออกรู สามหน
หรือ เจ็ดหน รอยหนหรือพันหน ดวยความไมประมาทตั้งแตบัดนี้เปนตนไปเทอญฯ

คําสาธุการเมื่อเทศนจบ๑
สาธุ พุทธะสุโพธิตา,
สาธุ ความตรัสรูดีจริงของพระพุทธเจา,
สาธุ ธัมมะสุธัมมะตา
สาธุ ความเปนธรรมดีจริงของพระธรรม,
สาธุ สังฆัสสุปะฏิปตติ,
สาธุ ความปฏิบัติดีจิรงของพระสงฆ
อะโห พุทโธ,
พระพุทธเจา นาอัศจรรยจริง,
อะโห ธัมโม,
พระธรรมเจา นาอัศจรรยจริง,
อะโห สังโฆ,
พระสงฆเจา นาอัศจรรยจริง,
อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณังคะตา๒ (คโต)
ขาพเจาถึงแลว, ซึ่งพระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา วาเปนที่ระลึกถึง
อุปาสิกัตตัง๓ (อุปาสะกัตตัง) เทเสสิง ภิกขุสังฆัสสะ สัมมุขา
ขาพเจาขอแสดงตน,วาเปน อุบาสิกา, (อุบาสก)ในที่จําเพาะหนาพระภิกษุสงฆ
เอตัง สะระณัง เขมัง, เอตัง สะระณะมุตตะมัง.
พระรัตนตรัยนี้, เปนที่พึ่งพาของขาพเจาอันเกษม,
พระรัตนตรัยนี้, เปนที่พึ่งอันสูงสุด,
เอตัง สะระณะมาคัมมะ, สัพพะทุกขา ปะมุจจะเย.
เพราะอาศัยพระรัตนตรัยนี้ เปนที่พึ่ง, ขาพเจาพึงพนจากทุกขทั้งปวง,
๑

เมื่อแสดงธรรมจบ ใหรับสาธุการพรอมกัน วาเปนวรรค หยุดตามที่จุดไวทุกๆจุด
ถาเปนอุบาสก พึงเปลี่ยนคําวา “คะตา”เปน “คโต”
๓
ถาเปนอุบาสก เปลี่ยนคําวา “อุปาสิกัตตัง” เปน “อุปาสะกัตตัง” และ “อุบาสิกา” เปน “อุบาสก”
๒

๑๙๖

ยะถาพะลัง จะเรยยาหัง สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง.
ขาพเจาจักประพฤติ,ซึ่งพระธรรมคําสั่งสอน,ของพระสัมมาสัมพุทธเจา,โดยสม
ควรแกกําลัง
ทุกขะนิสสะระณัสเสวะ ภาคินิสสัง* (ภาคีอัสสัง) อนาคะเต
ขาพเจาพึงมีสวนแหงพระนิพพาน, อันเปนที่ยกตนออกจากทุกข, ในอนาคต
กาล,เบื้องหนาโนนเทอญ.
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะ สัมปนโน สุคะโต
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก, เอหิปส สิโก,โอปะนะยิโก
ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ
สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชปุ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจปิ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทงั จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรสิ ะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลี กะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ ฯ

บทกรวดน้ําแผสวนกุศล
บุญนี้ขา ฯ ทํา ขอเปนขาวน้ํา เครื่องทิพยนานา เปนวิมานทอง หรือรองโสภา
ตราบทั้งนางฟา พันหนึ่งบริวาร
เครื่องทิพยทั้งนี้ ขอถึงชนนี บิดาอยานาน ถึงญาติทุกหมู ครูบาอาจารย พัน
ทุกขอยานาน ไดวิมานทอง
ฝูงเปรตทั้งหลาย นรกสุรกาย หมูสัตวทั้งผอง เตาปลาปูหอย ใหญนอยเนือง
นอง จงตั้งใจปอง รับเอาสวนบุญ
สัตวนอยสัตวใหญ ตัวเรานี้ไซร ไดกระทําทารุณ ดวยกายวาจาใจ ปาปไดปอง
ปุณ รับเอาสวนบุญ อยาเปนเวรกรรม
อินทราเทวา ตราบทั้งพรหมา ทาวเวสสุวรรณ พระภูมิเจาที่ อาทิตยพระจันทร
อังคารพุธพรรณ พฤหัสศุกรเสาร
เทพเจาทั้งหลาย ทั้งหญิงทั้งชาย สิบสองราศรี ตราบทั้งพระกาฬ จตุโลกบาล
ทั้งสี่ ครุฑานาคี กินรีกินรา
เทพเจาทั้งหลาย ทั้งหญิงทั้งชาย จงมาโมทนา รับเอากุศล ผลบุญนี้หนา ทั้ง
พสุธา คงคาราวี
*

ถาเปนอุบาสก เปลี่ยนคําวา “ภาคินิสสัง เปน “ภาคีอัสสัง”

๑๙๗

ชื่อวาเข็ญใจ ขอจงอยาได ไปบังเกิดมี ความอยากอยาเห็นขอเปนเศรษฐี
คฤหบดี มนตรีพระยา
คนพาลอยาคบ ขอใหประสบ คนปปญญา เดชะกุศล ขอใหพนจตุรา ขอใหตัว
ขาฯ พบพระศรีอารีย
ไดฟงคําสอน มีโอนออน สําเร็จอยานาน ลุถึงเมืองแกวกลาวแลวคือนิพพาน
ดังชาติสังขาร จากโลกโลกียก็ขาดเทอญ
ทําวัตรสวดมนต คูมืออุบาสกอุบาสิก วัดราชโอรสาราม หนา ๙๙

บทพิจารณาสังขาร๑
สัพเพ สังขารา อนิจจา,
สังขารคือรางกายจิตใจ, แลรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น,
มันไมเที่ยง,เกิดขึ้นแลวดับไป มีแลวหายไป
สัพเพ สังขารา ทุกขา,
สังขารคือรางกายจิตใจ, แลรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น,
มันเปนทุกขทนยาก เพราะเกิดขึ้นแลว เจ็บ ตายไป.
สัพเพ ธัมมา อนัตตา,
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง, ทั้งที่เปนสังขารแลมิใชสังขาร ทั้งหมดทั้งสิ้น,
ไมใชตัวไมใชตน, ไมควรถือวาเรา วาของเรา วาตัววาตนของเรา.
อะธุวัง ชีวิตัง,
ชีวิตเปนของไมยั่งยืน,
ธุวัง มะระณัง,
ความตายเปนของยั่งยืน
อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง, อันเราจะพึงตายเปนแท,
มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง,
ชีวิตของเรา มีความตายเปนที่สุดรอบ
ชีวิตของเรา เปนของไมเที่ยง,
ชีวิตตัง เม อนิยะตัง,
วะตะ,
ควรที่จะสังเวช
อะยัง กาโย,
รางกายนี้
อะจิรัง,
มิไดตั้งอยูนาน,
อะเปตะวิญญาโณ,
ครั้นปราศจากวิญญาณ,
ฉุฑโฑ,
อันเขาทิ้งเสียแลว,
อะธิเสสสะติ,
จักนอนทับ,
ปะฐะวิง,
ซึ่งแผนดิน,
๑

ทุกเวลาทําวัตรเชาและเวลาเขานอน

๑๙๘

กะลิงคะรัง อิวะ,
นิรัตถังฯ

ประดุจดังวาทอนไมและทอนฟน
หาประโยชนมิไดฯ๑

หมวดคาถา
คาถาขับไลความวุนวาย
อิทัง โข ยะสะ อะนุปททุตัง อิทัง อะนุปสสุฏฐัง
ที่นี่ไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ
ดวยพุทธานุภาพขอความไมวุนวาย ขอความไมขัดของ จงบังเกิดมีแกขาพเจา

คาถาหัวใจพระรัตนตรัย
อิ สฺวา สุ

คาถาปลอดภัยถึงลูกถึงหลาน
ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ ปะฏิละภะ สะติง ภะคินีติฯ
จงมีสติ จงมีสติ จงมีสติ
ดวยพุทธานุภาพขอใหสติในความระลึกได จงบังเกิดมีแกขาพเจา

คาถามงกุฏพระพุทธเจา
อิติป โส วิเสเสอิ
อิเสเสพุทธะนาเมอิ
อิเมนา พุทธะ ตังโสอิ อิโสตัง พุทธะ ปติอิ

คาถาเปดโอษฐ
อัคโคหะมัส๎มิ โลกัสสะ เชฏโฐหะมัส๎มิ โลกัสสะ เสฏโฐหะมัส๎มิ โลกัสสะ
อะยะมันติมา เม ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโว ฯ
ในโลกนี้ เราเปนยอด เปนผูเจริญที่สุด เปนผูประเสริฐที่สุด
การเกิดของเรานี้เปนครั้งสุดทาย ภพใหมตอไปไมมี

๑

คัดจากหนังสือ ทําวัตรสวดมนต คูมืออุบาสกอุบาสิก วัดราชโอรสาราม หนา ๗๒

๑๙๙

คาถาคุมครอง
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ
ทานทั้งหลาย จงทําความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด

คาถาหลวงปูโอภาสี
อิติ สุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ
ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

คาถาหลวงปูทวด
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา

คาถาสมปรารถนา
อิมินา ปะนะ ทาเนนะ มา เม ทะลิททิยัง อะหุ
นัตถีติ วะจะนัง นามะ มา อะโหสิ ภะวาภะเว ฯ
ขอเดชะดวยผลแหงทานที่ขาพเจาไดบําเพ็ญนี้ ความขัดสนจนยากอยาไดมีแก
ขาพเจา ขอคําวา ไมมีอยาใหขาพเจาไดพานพบ ดวยผลแหงทานที่ไดบําเพ็ญครั้งนี้ จง
ยังสมบัติสมบูรณบรรลุผลสมปรารถนาทุกภพทุกชาติ เทอญฯ

คาถาพระเจา ๑๐ ชาติ
เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว.

คาถาบารมี ๑๐ ทัศ
ทา สิ เน ปะ วิ ขะ สะ อะ เม อุ.

คาถาเสกขาว
จิ ป เส คิ

คาถาพระเทวทัตถวายคาง
อิเมหิ อัตถีหี ตะมัคคะปุคคะลัง
เทวาติเทวัง นะระทัมมะสาระถิง
สะมันตะจักขุง สะตะปุญญะลักขะณัง
ปาเณหิ พุทธัง สะระณัง คะโตสสะมีตฯิ

๒๐๐

คาถาเกาคํากําจัดทุกข
วิ ริ เย นะ ทุก ขะ มัจ เจ ติ

คาถารักษาคนเจ็บปวย
สะ ธัม วิ ป ปส สะ อุ

คาถาเดินทางปลอดภัย
สทา โสตี ภวนฺตุ เม

คาถารดน้ําสังข
อิทัง อุทะกัง วิยะ สังสัฏฐา อเภชชา โหถะ

คาถารูแจงแทงตลอด
ทุ สะ นิ มะ

คาถาหัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ

คาถานักปราชญ
พุทธะปญญา ธัมมะปญญา สังฆะปญญา
สุ จิ ปุ ลิ วินิมุตโต กะถัง โส ปณฑิโต สิยา
เสกน้ําลางหนา ตื่นเชาและเขานอน
เสกขาว ๓ คํากอน ทุกมื้อรับประทาน

คาถาคุมครองแคลวคลาด
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ
ทานทั้งหลาย จงทําความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด

๒๐๑

คาถาหลวงพอปาน
วัดปางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(ตั้งนะโม ๓ จบ)

คาถาปดอุปสรรค
พรหม จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

คาถาเงินแสน
พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

คาถาลาภไมขาดสาย
มหาบุญโย มหาลาโภ ภะวันตุ เม

คาถาเงินลาน
มิเตพาหุหะติ

คาถาพระปจเจกพุทธเจา
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิริโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

คาถาเรงลาภใหไดเรวขึ้น
สัมปะติจฉามิ
(บูชา ๙ จบ ตัวคาถาตองวาทั้งหมด)

คาถามหาอํานาจ
เอวัง ราชะสีโห มะหานาทัง สีหะนาทะกัง
สีหะ นะ เม สีละเตเชนะ นามะ ราชะสีโห อิทธิฤทธิ์
พระพุทธัง รักษาสารพัดศัตรู อะปะราชะยัง อิทธิฤทธิ์
พระธัมมัง รักษาสารพัดศัตรู อะปะราชะยัง อิทธิฤทธิ์
พระสังฆัง รักษาสารพัดศัตรู อะปะราชะยัง.

๒๐๒

(ใชเสกน้ําลางหนาทุกเชา จะมีอํานาจคนยําเกรงศัตรูพายแพ)

คาถาอิทธิฤทธิ์
พุทโธ พุทธัง นะกันตัง อะระหังพุทโธ นะโม พุทธายะ
เปนคาถาปองกันตัว เมื่อเผชิญหนากับศัตรูที่มีศาสตราวุธรายแรงทุกชนิด
ทั้งมีดไมปนหรือระเบิดใหภาวนา ดังนี้ “อุทธัง อัทโธ นะโมพุทธายะ”

คาถาพระสีวลี
สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปจจะยา ทิมหิ สีวะลี จะ
มหาเถโร ยักขา เทวาภิปูชิโต โสระโห ปจจะยา ทิมหิ อะหังวันทามิ ตังสะทา สีวลี
เถรัสสะ เอตัง คุณัง สวัสดิลาพัง ภะวันตุเมฯ
คาถานี้สวดทุกวันอยาใหขาด

คาถาเมตตามหานิยม
พุทธังเมตตา นะ ชาลิติ ธัมมังเมตตา นะ ชาลีติ สังฆังเมตตา นะ ชาลีติ
สีวะลีเมตตา นะ ชาลีติ โอมมะพะลัง วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา
ราชินี วา คะหัฏโฐ วา ปพพะชิโต วา สะมะโณ วา พราหมโณ วา อิตถี วา ปุริโส
วา วาณิโช วา วาณิชา วา อุปาสะโก วา อุปาสิกาวา ทาระโก วา ทาริกา วา
สัพเพอิเม ชะนา พะหู ชะนา มัง ปยายันตุ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิ จิตตัง
ปยัง มะมะ มะหาลาภะ สักการา ภะวันตุ เม.
คาถาบทนี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา “คาถาพระสีวลี” โดยมากครูอาจารยจะหวง
วิชาเพราะเปนคาถาที่ทรงอานุภาพสูงทางเมตตา หมั่นภาวนาจะเกิดลาภผลมหาศาล

คาถาพระปจเจกโพธิ์โปรดสัตว
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
วา ๓ จบ
พระคาถาบทนําวาครั้งเดียว
พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ
พระคาถาปเจกโพธิ์วา ๓,๕,๗,หรือ ๙ จบก็ได แตตองสม่ําเสมอ จึงจะเกิดผล

“วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ ส๎วาโหมะ”

๒๐๓

คาถารักษาตัว
พุทโธ ติโลกะสะระโณ
คัจฉะโต สะระณัง เขมัง
เอวัง มัยหัง ภะยัง นัตถิ

พุทโธ สุริโย ตะโมนุโท
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
พุทโธ เม สะระณัง สทาฯ

(คาถานี้ใหภาวนาขณะเกิดทาง รักษาตัวใหพนจากอันตราย จากอุบัติเหตุ)

คาถาปองกันขโมย
ฆะเฏสิ ฆเฏสิ กึการะณา ฆะเฏสี
อะหังป ตัง ชานามิ ชานามิฯ
(ภาวนากอนออกจากบานหรือกอนนอน ตอนปดประตู-หนาตาง)

หมวดปกิณกะ
คําบอกศักราชเทศนา
อิทานิ ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ปะรินิพพานะโต
ปฏฐายะ สัตตะวีสุตตะระปญจะสะตาธิกานิ เทวสังวัจฉะระสะหัสสานิ อะติกกันตานิ
ปจจุปปนนะกาละวะเสน อาสาฬหะ มาสัสสะ ทวาทะสะมัง ทินัง วาระวะเสน ปะนะ
คะรุวาโร โหติ เอวัง ตัสสะ ภะคะวะโต ปะรินิพพานา สาสะนายุกาละคะณะนา
สัลลักเข ตัพพาติ ฯ
(คําแปล)
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนายุกาล จําเดิมแตปรินิพพาน แหงองคสมเด็จพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น บัดนี้ ลวงแลว ๒๕๒๗ พรรษา ปจจุบันสมัย
กรกฎาคมมาส สุรทินที่ ๑๒ คะรุวาร พระพุทธศาสนายุกาลจําเดิมแตปรินิพพาน แหง
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา นั้น มีนัยอันจะพึงกําหนดนับดวยประการฉะนี้

คําเปลี่ยน พ.ศ. เดือน วันที่ วัน
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
"
"

๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓

เปลีย่ น
"
เปลีย่ นวา
"
"

เอกูณะปญญาสุตตะระปญจะสะตาธิกานิ เทว สหัสสานิ
ปญญาสุตตะระปญจะสะตาธิกานิ เทว สหัสสานิ
เอกะปญญาสุตตะระปญจะสะตาธิกานิ เทว สหัสสานิ
เทวปญญาสุตตะระปญจะสะตาธิกานิ เทว สหัสสานิ
ติปญ
 ญาสุตตะระปญจะสะตาธิกานิ เทว สหัสสานิ

๒๐๔

"
"

๒๕๕๔
๒๕๕๕

"
"

เดือน
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

วันที่
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

จตุปญ
 ญาสุตตะระปญจะสะตาธิกานิ เทว สหัสสานิ
ปญจะปญญาสุตตะระปญจะสะตาธิกานิ เทว สหัสสานิ
เปลี่ยนวา
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

ปุสสะมาสัสสะ
มาฆะมาสัสสะ
ผัคคุณะมาสัสสะ
จิตตะมาสัสสะ
วิสาขะมาสัสสะ
เชฏะมาสัสสะ
อาสาฬหะมาสัสสะ
สาวะนะมาสัสสะ

โปฏฐะปะทะ หรือ ภัททะปะทะมาสัสสะ

อัสสะยุชะมาสัสสะ
กัตติกะมาสัสสะ
มิคะสิระมาสัสสะ

เปลี่ยนวา
ทุติยัง
ตะติยัง
จะตุตถัง
ปญจะมัง
ฉัฏฐัง
สัตตะมัง
อัฏฐะมัง
นะวะมัง
ทะสะมัง
เอกาทะสะมัง
ทวาทะสะมัง
เตระสะมัง
จะตุททะสะมัง
ปณณะระสะมัง
โสฬะสะมัง
สัตตะระสะนัง
อัฏฐาระสะมัง

ปะฐะมัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง

ทินัง

๒๐๕

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

อูนะวีสะติมัง
วีสะติมัง
เอกะวีสะติมัง
ทวาวีสะติมัง
เตวีสะติมัง
จะตุวีสะติมัง
ปญจะวีสะติมัง ทินัง
ฉัพพีสะติมัง
สัตตะวีสะติมิง
อัฏฐะวีสะติมัง
อูนะติงสะตมัง
ติงสะติมัง
เอกะติงสะติมัง

วัน
"
"
"
"
"
"

อาทิตย เปลี่ยนวา
จันทร
"
อังคาร
"
พุธ
"
พฤหัสบดี "
ศุกร
"
เสาร
"

ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง
ทินัง

ระวิวาโร
จันทะวาโร
ภุมมะวาโร
วุธะวาโร
คะรุวาโร
สุกกะวาโร
โสระวาโร

แบบการนับ
๑๑ เอกาทะสะ
๑๒ ทวาทะสะ หรือ พาระสะ
๑๓ เตระสะ
๑๔ จะตุททะสะ หรือ จุททะสะ
๑๕ ปญจะทะสะ หรือ ปณณะระสะ
๑๖ โสฬะสะ
๑๗ สัตตะระสะ
๑๘ อัฏฐาระสะ
๑๙ เอกูนะวีสะติ หรือ อูนะวีสะติ
๒๐ วีสะ หรือ วีสะติ

๓๒ ทวัตติงสะ
๓๓ เตตติงสะ
๓๙ เอกูนะจัตตาฬีสะ
๔๐ จัตตาฬีสะ
๔๑ เอกะจัตตาฬีสะ
๔๒ เทวจัตตาฬีสะ
๔๓ เตจัตตาฬีสะ
๔๙ เอกูนะปญญาสะ
๕๐ ปญญาสะ หรือ ปณณาสะ
๕๑ เอกะปญญาสะ

๒๐๖

๒๑ เอกะวีสะติ
๒๒ พาวีสะติ หรือ ทวาวีสะติ
๒๓ เตวีสะติ
๒๔ จะตุวีสะติ
๒๕ ปญจะวีสะติ
๒๖ ฉัพพีสะติ
๒๗ สัตตะวีสะติ
๒๘ อัฏฐะวีสะติ
๒๙ เอกูนะติงสะ หรือ อูนะติงสะ
๓๐ ติงสะ หรือ ติงสะติ
๓๑ เอกัตติงสะ
๘๒ ทวาสีติ
๘๓ ตะยาสีติ
๘๔ จะตุราสีติ
๘๕ ปญจาสีติ
๘๖ ฉฬาสีติ
๘๗ สัตตาสีติ
๘๘ อัฏฐาสีติ
๘๙ เอกูนะนะวุติ
๙๐ นะวุติ
๙๑ เอกะนะวุติ
๙๒ เทวะนุวุติ
๙๓ เตนะวุติ
๙๙ เอกูนะสะตัง
๑๐๐ สะตัง
๑๐๑ เอกุตตะระสะตัง

๕๒ ทวิปญญาสะ
๕๓ เตปญญาสะ
๕๙ เอกูนะสัฏฐี
๖๐ สัฏฐี
๖๑ เอกะสัฏฐี
๖๙ เอกูนะสัตตะติ
๗๐ สัตตะติ
๗๑ เอกะสัตตะติ
๗๙ เอกูนาสีติ
๘๐ อะสีติ
๘๑ เอกาสีติ
๑๐๒ ทวุตตะระสะตัง
๑๐๓ ตยุตตะระสะตัง
๑๐๔ จะตุตตะระสะตัง
๑๐๕ ปญจุตตะระสะตัง
๑๑๐ ทะสุตะระสะตัง
๑๑๕ ปญจะทะสุตตะระสะตัง
๑๒๐ วีสุตตะระสะตัง
๑๒๑ เอกะวีสุตตะระสะตัง
๑๒๕ ปญจะวีสุตตะระสะตัง
๑๓๐ ติงสุตตะระสะตัง
๑๓๕ ปญจะติงสุตตะระสะตัง
๑๔๐ จัตตาฬีสุตตะระสะตัง
๑๔๕ ปญจะจัตตาฬีสุตตะระสะตัง
๑๕๐ ปญญาสุตตะระสะตัง
๑๕๑ เอกะปญญาสุตตะระสะตัง

คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย
ในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินทและพระราชพิธีอื่น ๆ
พุทโธ สัพพัญุตะญาโณ
ธัมโม โลกุตตะโร วะโร
สังโฆ มัคคะผะลัฏโฐ จะ
อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
เอตัสสะ อานุภาเวนะ
สัพพะทุกขา อุปททะวา
อันตะรายา จะ นัสสันตุ
สัพพะโสตถี ภะวันตุ เต

๒๐๗

คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย
(พระราชพิธีพิรุณศาสตร)
พุทโธ สัพพัญุตะญาโณ
ธัมโม โลกุตตะโร วะโร
สังโฆ มัคคะผะลัฏโฐ จะ
อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
เอตัสสะ อานุภาเวนะ
เทโว วัสสะตุ กาละโต
วัสสันตะรายา มาเหสุง
สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน

คาถาสวดเมื่อดับเทียนชัย
(ทุกพระราชพิธี)
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ
ยัมพุทธเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ
เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัตถา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา

๒๐๘

เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปตติปตตา อะมะตัง วิคัยหะ
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ
ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
นิพพันติ ชีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ
สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะสันตาปะวัชชิโต
สัพพะเวระมะติกกันโต
ยะถาทีโป จะ นิพพโต

บทสวดมนตพระโพธิสัตวกวนอิม
น้ําโม ไตซื้อ ไตปุย กิ๊วโขว กิ๊วหลั่ง กวงไตเหลาก๊ํา กวงสีอิมผอสัก (กราบ)
น้ําโม ไตซื้อ ไตปุย กิ๊วโขว กิ๊วหลั่ง กวงไตเหลงก๊ํา กวงสีอิมผอสัก (กราบ)
น้ําโม ไมซื้อ ไ ตปุย กิ๊วโขว กิ๊วหลั่ง กวงไตเหลงก๊ํา กวงสีอิมผอสัก (กราบ)
น้ําโมฮูก น้ําโมหวก น้ําโมแจง น้ําโม กิ๊วโขว กิ๊วหลั่ง กวงสีอิมผอสัก ถั่วจี๊โต
โอม เกียลอฮวกโต เกียลอฮวกโต เกียออฮวกโต หลอเกียฮวกโต หลอเกียฮวกโต
ซําพอออ เทียงหลอซิ้ง ตี่หลอซิ้ง นั้งหลี่หหลั่ง หลั่งหลี่ซิง เจ็กเฉียก ไจเอียงหวยอุย
ติ๊ง น้ําโม หมอออ ปวเยี๊ยะ ปอหลอบิ๊ก (กราบ)
(ภาวนาวันละมากจบเทาไรก็ยิ่งเปนการดี)

ใจความสําคัญของมนตขอพรพระแมกวนอิม ฯ
ขอนอบนอมพระแมกวนอิมมหาโพธิสัตว พระผูเปยมลนดวยมหาเมตตา มหา
กรุณาอันยิ่งใหญไพศาล ขอไดโปรดบําบัดทุกขโศกโรคภัยอันตรายทั้วปวง
ขาพเจาขอนอมถึงพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม กวนอิมมหา
โพธิสัตว ขอไดโปรดขจัดปดเปาทุกขโศกโรคภัยทั้วปวงใหหมดสิ้นไป ขอความสุข สม

๒๐๙

ปรารถนาทุกประการ จงมีแดขาพเจา ขอเทพเจา เบื้องบนและเทพเจาเบื้องลางทั้งหมด
ไดโปรดปดเปาใหเวรกรรมและสรรพเคราะหทั้งมวล จงหมดสิ้นไป.

บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
(ทํานองสรภัญญะ)

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
(นํา) อิติป โส ภะคะวา (รับพรอมกัน) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ
สัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง
พุทโธ ภะคะวาติ
(นํา) องคใดพระสัมพุทธ (รับพรอมกัน)
ตัดมูลเกลศมาร
หนึ่งในพระทัยทาน
ราคี บ พันพัว
องคใดประกอบดวย
โปรดหมูประชากร
ชี้ทางบรรเทาทุกข
ชี้ทางพระนฤพาน
พรอมเบญจพิธจักเห็นเหตุที่ใกลไกล
กําจัดน้ําใจหยาบ
สัตวโลกไดพึ่งพิง
ขาฯ ขอประณตนอม
สัมพุทธการุญ(กราบ)

สุวิสุทธสันดาน
บ มิหมนมิหมองมัว
ก็เบิกบานคือดอกบัว
สุวคนธกําจร
พระกรุณาดังสาคร
มละโอฆกันดาร
และชี้สุขเกษมสานต
อันพนโศกวิโยคภัย
ษุจรัสวิมลใส
ก็เจนจบประจักษจริง
สันดานบาปแหงชายหญิง
มละบาปบําเพ็ญบุญ
ศิรเกลาบังคมคุณ
ญภาพนั้นนิรันดรฯ

๒๑๐

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
(นํา) ส๎วากขาโต (รับพรอมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปส
สิโก โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ
(นํา) ธรรมะคือคุณากร (รับพรอมกัน) สวนชอบสาธร
แหงองคพระศาสดาจารย
สองสัตวสันดาน
ธรรมใดนับโดยมรรคผล
เปนแปดพึงยล
สมญาโลกอุดรพิสดาร
อันลึกโอฬาร
อีกธรรมตนทางครรไล
นามขนานขานไข
คือทางดําเนินดุจคลอง
ใหลวงลุปอง
ขาฯ ขอโอนออนอุตมงค
นบธรรมจํานง
(กราบ)

ดุจดวงประทีปชัชวาล
สวางกระจางใจมล
และเกากับทั้งนฤพาน
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
ปฏิบัติปริยัติเปนสอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
ดวยจิตและกายวาจา ฯ

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
(นํา) สุปะฏิปน โน (รับพรอมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชปุ ะฏิปน โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจปิ ะฏิปน โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ยะทิทงั จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรสิ ะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
(นํา) สงฆใดสาวกศาสดา (รับพรอมกัน) รับปฏิบัติมา แตองคสมเด็จภควันต
เห็นแจงจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกขภัย
โดยเสด็จพระผูตรัสไตร
ปญญาผองใส
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินหางทางขาศึกปอง
บ มิลําพอง
ดวยกายและวาจาใจ
เปนเนื้อนาบุญอันไพศาลแดโลกัย
และเกิดพิบูลยพูนผล
สมญาเอารสทศพล
มีคุณอนนต อเนก จะนับเหลือตรา
ขาฯ ขอนบหมูพระศรา
พกทรงคุณา
นุคุณประดุจรําพัน
ดวยเดชบุญขาอภิวันท
พระไตรรัตนอัน อุดมดิเรกนิรัติสัย
จงชวยขจัดโพยภัย
อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ ฯ

๒๑๑

บทสวดชะยะสิทธิคาถา
(นํา) พาหุง (รับพรอมกัน) สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง.
(นํา) ปางเมื่อพระองคปะระมะพุท- (รับพรอมกัน) ธะวิสุทธศาสดา
ตรัสรูอนุตตะระสมาธิ ณ โพธิบัลลังก
ขุนมารสหัสสะพหุพาหุวิชาวิชิตขลัง
ขี่คีริเมขละประทัง
คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
แสรงเสกสราวุธะประดิษฐ
กละคิดจะรอนราญ
รุมพลพหลพยุหปาน
พระสมุททะนองมา
หวังเพื่อผจญวรมุนินทะสุชินะราชา
พระปราบพหลพยุหะมาระมะเลืองมะลายสูญ
ดวยเดชะองคพระทศพล
สุวิมละไพบูลย
ทานาทิธรรมะวิธิกูล
ชนะนอมมโนตาม
ดวยเดชะสัจจะวะจะนา
และนมามิองคสาม
ขอจงนิกรพละสยาม
ชยะสิทธิทุกวาร
ถึงแมจะมีอริวิเศษ
พละเดชะเทียมมาร
ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ
อริแมนมุนินทร.
(กราบ)

เพลงชาติ
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เปนประชารัฐ ผไทของไทยทุกสวน
อยูดํารงคงไวไดทั้งมวล
ดวยไทยลวนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แตถึงรบไมขลาด
เอกราชจะไมใหใครขมขี่
สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทย ทวีมีชัย ชโย.....

๒๑๒

เพลงสรรเสริญพระบารมี
(นํา) ขาวรพุทธเจา (รับพรอมกัน) เอามโนและศิรกรานต
นบพระภูมิบาล
บุญญดิเรก
เอกบรมจักริน
พระสยามินทร
พระยศยิ่งยง
เย็นศิรเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา
ปวงประชาเปนสุขศานต
ขอบันดาล ธ ประสงคใด จงสฤษฏดัง
หวังวรหฤทัย
ดุจถวายชัย ชโย..

เพลงสดุดีมหาราชา
(ถวายพระพรชัยมงคล)
(ชาย) ขอเดชะ องคพระประมุข ภูมิพลฯ
มิ่งขวัญ ปวงชนประชาชาติไทย
มหาราช ขัตติยะภูวไนย
ดุจรมโพธิ์รมไทรของปวงประชา
(หญิง) ขอเดชะ องคสมเด็จพระราชินี
คูบุญบารมี จักรีเกริกฟา
องคสมเด็จ พระเจาอยูหัว มหาราชา
ขาพระพุทธเจา ขอสดุดี
(ชาย) อา องคพระสยมบรมราชันย ขวัญหลา
(หญิง) เปลงบุญญา สมสงา บารมี
(ชาย) ผองขาพระพุทธเจา
(หญิง) นอมเกลา ฯ ขออัญชุลี
(พรอมกัน) สดุดี มหาราชา สดุดี มหาราชินีฯ...

๒๑๓

เพลงภูมิแผนดิน นวมินทรมหาราชา
บุญของแผนดินไทย พอหลวงบันดาลให ที่ในยุงฉางมีขาว
น้ํารินดินดีใครเลา ทุกขใดเหินไปบรรเทา ดวยพระบาท
เกือบศตวรรษ ธ นําไทยทั้งชาติพนภัย
แผนดินถิ่นเมืองทอง ผานพนโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุมครองไทยไว
ธ เปนพลังแผนดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย
อุนใจไพรฟา พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา
อาองคสุริยศรี มีธรรมสอง
ปกครองอยางทรงพระเมตตา
ดุจบิดรเหลาประชาทุกขรอนใด ๆ กรายมา
โอฟาเปนดังฝนดับไฟ
ภูมิใจไทย รวมรอยหัวใจรวมใฝรวมหวัง
ภูมิพลัง แผนดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ ภูมิประประวัติ ประชาชาติภูมิผไท
ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผนดิน
เทิดไทนบนอมเทิดทูน ธ เหนือเกลาฯ
สราญนานเนา หทัยสุขล้ําสมจินต
เพริศแพรวพิพัฒนเภทภัยพายแพสิ้น
นวมินทรมหาราชา ภูมิพล...

เพลงคาน้ํานม
แมนี้มีบุญคุณอันใหญหลวง ที่เฝาหวงหวงลูกแตหลังเมื่อยังนอนเปล
แม..เราเฝาโอละเห.. กลอมลูกนอยนอนเปลไมหางหันเห ไปจนไกล
..แตเล็กจนโตโอแมถนอม แมผายผอมยอมเกิดจากรักลูกปกดวงใจ
เติบ โตโอเล็กจนใหญ นี่แหละหนาอะไร มิใชใดหนาเพราะคาน้ํานม
..ควร คิดพินิจใหดี คาน้ํานมแมนี้ จะมีอะไรเหมาะสม
โอวาแมจา ลูกคิดถึงคาน้ํานม เลือดในอกผสม กลั่นเปนน้ํานมใหลกู ดื่มกิน
..คาน้ํานมควรชวนใหลูกฝง แตเมื่อหลังเปรียบดังผืนฟาหนักกวาแผนดิน
บวชเรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งน้ํานมกินทดแทนไมสิ้น พระคุณแมเอย

