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ค�ำน�ำ
จากการที่ได้มีโอกาสไปนมัสการพระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม ที่วัดป่า
ธัมมปาลวนาราม ต�ำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร เพือ่ ขอเมตตาให้พระอาจารย์
เขียนบทความเรื่อง  พระอริยสงฆ์และอริยบุคคล ซึ่งพระอาจารย์เกียรติศักดิ์เป็น
พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และมีความรู้ธรรมะเป็นอย่างดี ซึ่งข้าพเจ้าได้ไป
สนทนาธรรมกับท่าน ท�ำให้ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก จึงได้ขอเมตตาจากท่าน
ให้ช่วยเสนอข้อคิดต่างๆ ที่ควรจะได้น�ำมาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้
เพื่อจะได้น�ำไปปฏิบัติในการครองชีวิตให้เป็นสุข ซึ่งท่านพระอาจารย์ได้เมตตา
ให้แผ่นซีดีที่เป็นเทศนาธรรมของท่าน ให้นำ� มาเผยแพร่ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
ข้าพเจ้าจึงได้น�ำเทศนาธรรมของท่าน ไปพิมพ์ในหนังสือเรื่อง ธรรมะเพื่อชีวิต
พ้นทุกข์ ๓ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์เพื่อแจกในงานทอดกฐิน ที่
วัดเกตการาม อ�ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
กองทุนลักษณาฯจึงได้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ถวายวัดป่าธัมมปาลวนาราม จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจได้น�ำไปเป็นประโยชน์
ในการสวดมนต์ต่อไป เพราะการสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และ
พระสังฆคุณ มีอานิสงส์ท�ำให้เกิดชาติใด ก็จะมีแต่คนยกย่องสรรเสริญ และ
จะเข้ า ถึ ง ธรรมได้ โ ดยง่ า ย ในการจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ สวดมนต์ ค รั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า
ในนามกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์
เพราะมีความประสงค์อยากให้ผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสสวดมนต์เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
(นางชัชวดี คุณารักษ์)
ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
ค

ค�ำอนุโมทนา
หนังสือสวดมนต์เล่มนีจ้ ดั พิมพ์ขนึ้ เนือ่ งในโอกาสทีก่ องทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
ได้น้อมถวายให้วัดป่าธัมมปาลวนาราม จังหวัดสกลนคร แทนหนังสือสวดมนต์
เล่มเก่าที่เคยจัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแจกเกือบหมดแล้ว
หนังสือสวดมนต์เล่มนี้จัดพิมพ์เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ที่สนใจ ได้น�ำไป
ศึกษาและฝึกหัดการท�ำวัตร สวดมนต์ ท่องบทสาธยาย เป็นการร�ำลึกถึงคุณของ
พระรัตนตรัย เพือ่ อธิษฐานจิตถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายพระพรชัยมงคล
เจริญพระชนม์มายุ แด่พระผูท้ รงคุณอันประเสริฐ และน้อมถวายเป็นอาจาริยะบูชา
แด่พอ่ แม่ครูบาอาจารย์ องค์หลวงปูส่ ธุ มั ม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม ต.ฮางโฮง
อ.เมือง จ.สกลนคร ดังนั้น จึงขออนุโมทนากับกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ร่วมกันจัดท�ำหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ขึ้น
ขออานิสงค์ผลบุญในการขวนขวาย จงส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอผลบุญนี้
จงเป็นพลวปัจจัยให้ศษิ ยานุศษิ ย์ทกุ คน มีดวงตาเห็นธรรม มีปญ
ั ญารูแ้ จ้งแทงตลอด
ในธรรมทั้งหลาย และมีความสุขตามความปรารถนาทุกประการเทอญ
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คําขอบวช
คําอาราธนาศีล ๘

๑๗๒-๒๒๐
๑๗๒
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๔
ญ

คําอาราธนาอุโบสถศีล
คําให้ไตรสรณคมน์ ศีล ๘ และอุโบสถศีล
คําลาสิกขาของพราหมณี, ผ้าขาว
คําแสดงตนเป็นอุบาสก, อุบาสิกา
คําอาราธนาธรรม
คําอาราธนาพระปริตร
วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง
คําแนะนําในการอ่านภาษาบาลี
อโคจร
คําแสดงอาบัติ
อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติมี ๖ อย่าง
วิธีทําพินทุกัปปะ
อธิษฐาน
วิกัปป์ (ทําให้เป็น ๒ เจ้าของ, ฝาก)
คําเสียสละไตรจีวรล่วงราตรี
คําเสียสละอติเรกจีวร ล่วง ๑๐ วัน
คําเสียสละอติเรกบาตร ล่วง ๑๐ วัน
นิสัย
คําขอขมา
คําขอขมาพระรัตนตรัย
คําขอขมาพระเถระ
คําขอขมาพระอุปัชฌาย์
คําขอขมาพระอาจารย์
คําขอขมาพระสงฆ์
ฎ

๑๗๕
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๗
๑๗๘
๑๘๒
๑๘๗
๑๘๗
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๒
๑๙๔
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๑
๒๐๑

ค�ำขอขมาบุคคลทั่วไป
คําขอขมาโทษบิดามารดา
คําขอขมาศพพระเถระ
ขอขมา
คําให้พรเมื่อมีผู้ขอขมา
วิธีลาสิกขา
การลาสิกขา
ค�ำแนะนําสําหรับภิกษุนวกะ (พระใหม่)
เข้าพรรษา
จําพรรษา
อานิสงส์จําพรรษา
คําสัตตาหะกะระณียะ
กฐิน
วิธีกฐินอย่างธรรมยุติกา
คําอปโลกน์กฐิน
คําอธิบาย
ญัตติทุติยกรรมวาจา
คํากรานกฐิน
คําเสนออนุโมทนากฐิน
ค�ำอนุโมทนากฐิน
คําถวายทาน
คําถวายข้าวพระพุทธ
คําลาข้าวพระพุทธ
คําถวายสังฆทาน (แด่พระสงฆ์ ๔ รูปขึ้นไป)
ฏ

๒๐๑
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๗
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๐
๒๒๑-๒๒๘
๒๒๑
๒๒๑
๒๒๑

คําถวายสังฆทาน (แด่พระภิกษุ ๑-๓ รูป ไม่ต้องอปโลกน์)
คําถวายสังฆทาน สําหรับเวลาหลังเที่ยงวัน (แด่พระสงฆ์ ๔ รูปขึ้นไป)
คําถวายสังฆทาน สําหรับเวลาหลังเที่ยงวัน
(แด่พระภิกษุ ๑-๓ รูป ไม่ต้องอปโลกน์)
คําถวายสังฆทาน (อีกแบบหนึ่ง)
คําถวายมตกภัตต์เพื่อผู้ตาย
คําถวายผ้าป่า
คําชักผ้าบังสุกุล
คําถวายเทียนพรรษา
คําถวายผ้าอาบน�ำ้ ฝน
คําถวายคัมภีร์พระไตรปิฎก
คําถวายพระพุทธรูป
คําถวายดอกไม้ธูปเทียน
คําถวายเสนาสนะ
คําถวายเวจกุฎี
คําถวายศาลาโรงธรรม
คําถวายยารักษาโรคต่างๆ
คําอปโลกน์สังฆทาน
ข้อปฏิบัติสําคัญที่ภิกษุและสามเณรพึงปฏิบัติตาม
วิธีรับประเคน
วิธีรักษาบาตร
สถานที่เก็บรักษา
คําอนุโมทนาบุญ
ฐ

๒๒๑
๒๒๒
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๔
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๖
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๘

๒๒๙-๒๓๑
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๑

ประวัติวัดป่าธัมมปาลวนาราม (วัดป่าหว้าน)
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในป่าช้า บ้านป่าหว้าน ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ในอดีตที่นี่
หลวงปู่หลุย จันทสาโร เคยมาพักจ�ำพรรษา ๑ พรรษา ที่วัดบ้านป่าหว้าน (วัดสะอาด
สามัคคีธรรม ในปัจจุบันวัดแห่งนี้มีหลวงพ่อด�ำเนิน ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส) และน�ำ
ชาวบ้านป่าหว้านปฎิบัติกรรมฐาน บ�ำเพ็ญภาวนา ต่อมาหลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล
ซึ่งเป็นองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม (พระอาจารย์หนุ่ม)
เจ้าอาวาสวัดป่าธัมมปาลวนารามคนปัจจุบนั ได้ให้พระอาจารย์หนุม่ มาอยูท่ บี่ า้ นป่าหว้าน
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน เพื่อน�ำชาวบ้านป่าหว้านและศิษยานุศิษย์ปฏิบัติตามอย่างที่
หลวงปู่หลุย จันทสาโร เคยท�ำมา
ก่อนที่พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม (พระอาจารย์หนุ่ม) จะมาเป็นเจ้าอาวาส
องค์แรกที่นี่ ท่านได้อุปสมบท ที่วัดป่าหนองผือนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และ
ได้เดินทางไปศึกษาธรรมตามค� ำแนะน� ำของหลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล กับท่านพ่อ
ธรรมรัติ ธัมมรโต ที่วัดชากใหญ่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (ท่านพ่อธรรมรัติ เป็นลูกศิษย์
ของหลวงปู่กงมา วัดดอยธรรมเจดีย์ และท่านพ่อลี วัดอโศกการาม)
ในระยะแรก พระอาจารย์หนุ่มได้เริ่มสร้างส�ำนักสงฆ์ขึ้น แต่ด้วยสาเหตุที่บริเวณ
ดังกล่าวเป็นป่าช้า เป็นที่สาธารณะ การสร้างเสนาสนะอย่างถาวรจึงไม่สามารถท�ำได้
เมือ่ เวลาผ่านไปมีลกู ศิษย์และญาติโยมทีเ่ ข้ามาศึกษาธรรมกับพระอาจารย์หนุม่ เพิม่ มากขึน้
เมื่อถึงวันส�ำคัญทางพุทธศาสนาสถานที่ต่างๆภายในวัดที่เคยสร้างไว้จึงไม่เพียงพอกับ
แรงศรัทธาของญาติโยมที่มาท�ำบุญ ทางกรรมการวัดโดยการน�ำของพ่อก้อน แม่สมภาร
ศิริขันธ์ จึงน้อมถวายปัจจัยจ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาเพื่อ
ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่ของวัด เมื่อความทราบถึงองค์หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล
องค์ท่านจึงเมตตามอบปัจจัยร่วมอีก ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทางวัดจึงได้ที่ดินฝั่งตรงข้าม
ป่าช้า บ้านป่าหว้าน มาเป็นที่ดินของวัด การสร้างศาลาอุโบสถจึงเริ่มด�ำเนินการขึ้นมา
และเพื่อไม่ให้เสียพื้นที่พระอาจารย์หนุ่มจึงด�ำริด�ำเนินการก่อสร้างศาลาและอุโบสถอยู่
ภายในอาคารหลังเดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์ทางพุทธศาสนา การก่อสร้างศาลาอุโบสถ
หลังใหม่เริม่ ด�ำเนินการขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังด�ำเนินการสร้าง
มาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่แล้วเสร็จ
นอกจากนี้ อาจารย์สถาพร แจ้งสว่าง และครอบครัว ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน
ติดวัดให้ ๗ ไร่ เพื่อสร้างอาคารส�ำหรับฆราวาสที่มาปฏิบัติธรรม
			

เรียบเรียงโดย อาจารย์อภิสรามาส เรืองสวัสดิ์
ฑ

ประวัติพระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม
(พระอาจารย์หนุ่ม)
พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม เกิดเมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
ตรงกับ ขึ้น ๙ ค�่ำ  เดือน ๕ ปีมะแม ที่บ้านป่าหว้าน ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
เป็นบุตรของพ่อบัวจันทร์และแม่เติมจิต อุปพงษ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๗ คน เป็น
พี่น้องร่วมสายโลหิตบิดามารดาเดียวกัน ๓ คน รวมพี่น้องจ�ำนวน ๑๐ คน พระอาจารย์
เป็นบุตรคนที่ ๙ คุณแม่เติมจิตได้เล่าเหตุการณ์ขณะคลอดพระอาจารย์หนุ่มว่า มีสายรก
พันพาดคอมาถึงบริเวณบ่าเหมือนสร้อยสังวาลย์หรือสังฆาฏิของพระสงฆ์ ตอนเด็ก
ชอบเล่นโดยการใช้ผา้ ห่มตัวเหมือนพระ น�ำร่มและผ้ามุง้ มาคลุมเล่นได้ทงั้ วัน โดยไม่ทราบ
ว่าการท�ำแบบนั้นเรียกว่าการอยู่ในกลดของพระสงฆ์ ทราบแต่ว่ามีความร่มเย็นเป็นสุข
สบายใจ เมื่อเริ่มโตขึ้นพระอาจารย์มีนิสัยชอบไปวัด ชอบอยู่วัด ชอบนั่งบนอาสนสงฆ์
มักพูดอยู่เรื่อยๆ ว่าอยากไปอยู่วัด และเคยบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน เมื่อพระอาจารย์
มีอายุ ๑๔ ปี ได้เดินทางมาท�ำงานที่กรุงเทพฯ ได้เงินค่าแรงวันละ ๕๕ บาท ขณะท�ำงาน
ได้เรียนการศึกษานอกระบบควบคู่ไปด้วย ตั้งแต่จ�ำความได้ มีค�ำถามเกิดขึ้นกับตนเอง
ตลอดว่า เราเกิดมาเพื่ออะไร ชีวิตมีเพื่อการกิน การอยู่เท่านั้นหรือ ทุกอย่างต้องจบลง
ด้วยการพลัดพราก การแสวงหาต่างๆ เมือ่ ไหร่จะจบลง และทุกอย่างมีการดับสลาย ท�ำไม
ชีวิตคนเราสั้นนักน้อยนัก ความคิดหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาในขณะที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพ
ซึ่งในเวลานั้นมีคนรักแล้ว แต่ไม่มีความคิดที่จะชิงสุกก่อนห่ามเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ได้แต่คิดว่าท�ำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ ค�ำถามนี้มีแนวค�ำตอบให้ตัวเองในวันหนึ่งขณะ
นั่งซักเสื้อผ้าว่า วิธีการพ้นจากสภาวะทุกข์ทั้งหลายนี้ ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตาย แต่ต้อง
ไปบวช เพราะการฆ่าตัวตายก็ยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกนาน ต้องบวช ศึกษา
ปฏิบัติ เพื่อบรรลุถึงอริยมรรคเท่านั้น คือต้องบรรลุให้ถึงพระโสดาบันให้ได้ ตามที่
เคยได้อ่านหนังสือธรรมะ มีความคิดเกิดขึ้นมาอีกว่าต้องบวช เป็นทางเดียวที่จะเข้าถึง
หลักชัยได้ ต้องศึกษาตามแนวทางของสายหลวงปู่มั่น แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังเฝ้าถาม
ตนเองว่า พระโสดาบันคือใคร ในระยะนั้นก็มีความคิดอยากบวชเกิดขึ้นหลายครั้ง
แต่ยังมีภาระหลายอย่าง สุดท้ายได้เดินทางกลับมาท�ำงานอยู่ที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็น
ณ

บ้านเกิด วันหนึ่งเข้าประชุมในที่ท�ำงานแต่ใจไม่รับรู้เรื่องที่ประชุมเลย เพราะในใจ
คิดอยู่ตลอดเวลาว่าต้องการบวช   จึงเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส เข้าไปในพิพิธภัณฑ์
ขององค์หลวงปู่มั่น สายตามองไปที่อัฐบริขารขององค์หลวงปู่มั่น มีน�้ำตาไหลออกมา
เพราะมีความสลดสังเวชในวัฏสงสาร จึงตั้งสัจจะอธิษฐานกับองค์หลวงปู่มั่น “ถ้าเเม้น
เป็นบุญวาสนาที่เคยมีมาแต่อดีตชาติ ขอให้ได้บวชในพรรษานี้ ข้าพเจ้าจะขอเอา
ลมหายใจเป็ น สิ่ ง ค�้ ำ ประกั น มอบให้ แม้ น ถ้ า วาสนามี อ ยู ่ ขอให้ บ วชแล้ ว มี ค วาม
เจริญงอกงามสืบต่อไป” จึงได้บอกโยมพ่อโยมแม่ ซึ่งก็ถูกทัดทานบ้าง แต่ด้วยนิสัย
ความเด็ดเดี่ยวมาตั้งแต่เด็ก เมื่อจะท�ำสิ่งใดต้องท�ำให้ส�ำเร็จ การทัดทานของทุกฝ่าย
จึงไม่เป็นผล โยมพ่อตุ้ย แม่ปรี แม่เติม พ่อบัว จึงพาไปฝากที่วัดป่าหนองผือนาใน
(วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร) วันที่จะเดินทาง
ไปวั ด มี อ าการกึ่ ง หลั บ กึ่ ง ตื่ น เห็ น ภาพเกวี ย นที่ ไ ม่ มี ค นขั บ มี ค นห้ อ มล้ อ ม บางคน
ดึงเกวียนไว้ แต่เกวียนไม่หยุดนิ่ง วัวก็วิ่งดึงเกวียนไปข้างหน้าซึ่งมีแต่ความมืด เมื่อ
เกวียนผ่านความมืดไปได้ สิ่งที่พบคือทุ่งหญ้าที่เขียวขจีโล่งกว้าง เมื่อตื่นขึ้นมาจึงคิดว่า
เหตุเพราะจิตต้องการบวชจึงคิดเห็นภาพเช่นนี้ ภาพที่เห็นน่าจะเปรียบได้กับวงล้อ
แห่งชีวิต ล้อเกวียนที่หมุนไปข้างหน้าทั้งที่ไม่มีคนขับ เป็นลักษณะของธรรมจักรใน
พุทธศาสนา เป็นการเวียนว่ายตายเกิด
ก�ำหนดวันที่ต้องบวชคือวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ (อายุ ๒๒ ปี) ขณะที่ครู
สอนนาคน�ำมีดโกนจรดศีรษะ ท�ำให้คิดว่ารอดตายแล้ว ยกภูเขาออกจากอก ภูเขาภูพาน
ทัง้ ลูกถูกยกออกจากอก เจ้าของรูส้ กึ ว่าภาระต่างๆ หลุดออกจากหัวใจ นึกว่ารอดตายสักที
ตอนนั้นรู้สึกโล่งโปร่ง สบาย จะฝึกปฏิบัติอย่างตั้งใจ เข้าวันที่ ๗ รอเวลาที่จะไปซ้อมนาค
จึงลงนัง่ ในกุฏิ แต่ยงั ไม่รจู้ กั การท�ำสมาธิเท่าไหร่ ด้วยความสบายใจ จิตวันนัน้ สงบ ผ่องใส
สุขมุ ลุม่ ลึก จิตเบา จึงระลึกถึงองค์หลวงปูม่ นั่ พระอรหันต์ พ่อแม่ครูอาจารย์ทา่ นจะสบาย
ขนาดไหน เราท�ำเพียงเท่านี้ยังสงบสบายเพียงเท่านี้ จิตใจของท่านเหล่านั้นจะอัศจรรย์
ขนาดไหน ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรก ที่จิตได้มีโอกาสสัมผัสธรรม จึงตั้งใจภาวนา เมื่อถึง
วันบวชจึงได้บวชและปฏิบัติตามค�ำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ แต่เมื่อบวช การภาวนา
กลับไม่ก้าวหน้า จ�ำได้ว่าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็นวันครบรอบวันมรณภาพ
ขององค์หลวงปู่มั่น ทางวัดจัดงาน จึงมุ่งมั่นและฝึกภาวนาใหม่ โดยได้ข้อคิดมาจาก
โยมตาธง ซึ่งเป็นโยมวัดที่หนองผือ ท่านมีอายุมาก ท่านบอก “มันอยู่ที่จิต” มีครั้งหนึ่ง
ด

พ่อแม่ครูอาจารย์เปิดเทปค�ำสอนขององค์หลวงปู่แบน ธนากโร แห่งวัดดอยธรรมเจดีย์
ค�ำสอนของท่านกล่าวว่า “เวทนาสักแต่ว่าเวทนา จิตเหนือเวทนาทั้งปวง” จึงกลับมาดู
พิจารณาว่า ในค�ำสอนนี้ต้องมีอะไร มีความหมายอย่างไร ความเพียรพยายามจึงเพิ่มขึ้น
คืนหนึ่งนั่งภาวนา เกิดเวทนาอย่างหนัก จึงตั้งสติกลับมาดูลมหายใจที่ปลายจมูก เลื่อน
ลมหายใจขึ้นลง ขณะนั้นได้ยินเสียงองค์หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล (พ่อแม่ครูอาจารย์)
ท่านบอก “พุทโธ ถี่ๆ” จึงก�ำหนดพุทโธ ถี่ยิบๆ จิตกับพุทโธ เริ่มประสานกันเข้า จิตของ
ตนหมุนเหมือนน�้ำวน การภาวนาถ้าเมื่อใดนึกถึงอสุภะที่เคยพบตอนอยู่นนทบุรี เป็นศพ
ที่ถูกฆ่าจนขึ้นอืด จะเกิดความสลดสังเวชจนอาเจียน ท�ำให้มีอารมณ์กัมมัฏฐาน ความคิด
นึกปรุงแต่งก็มขี นึ้ บ้าง แต่กเ็ อาความทุกข์ทเี่ คยประสบมาสอนตัวเองจึงไม่เคยคิดทีจ่ ะสึก
จนมีความเข้าใจในกองสังขารทั้งปวง ต่อมาได้อ่านหนังสือของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
(วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย) ชื่อว่าธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อายตนะสัมพันธ์ และอ่านค�ำสอน
ของหลวงปูม่ นั่ หลวงปูเ่ สาร์ ท่านพูดธรรมของพระพุทธเจ้าได้จริงทัง้ หมด แต่สำ� หรับเรา
มันยังเป็นของปลอมในใจเรา จึงวางหนังสือและเดินเข้าทางจงกรม คิดกับตนเองว่า
ถ้าวันนี้ความจริงไม่ปรากฏจะไม่ออกจากทางเดินจงกรม การด�ำเนินตามแนวทางสายป่า
ก้าวหน้าขึ้น จนถึงระยะหนึ่งคิดว่าตนเองอยู่ในภาวะเสื่อม จึงเดินทางมาจากหนองผือ
มากราบองค์หลวงปู่สุธัมม์ เพื่อขอค�ำชี้แนะ ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่าย ๑๕.๐๐ –
๑๖.๐๐ น. ในฤดูร้อน องค์หลวงปู่ยังไม่ออกมาโปรดญาติโยม จึงเดินไปเห็นกุฏิไม้เก่า
หลังหนึ่ง โดนปลวกกิน ส่วนในจิตตอนนี้คิดว่าจิตมันเสื่อมจากอ�ำนาจสมาธิ แต่พอเห็น
กุฏเิ ก่าหลังนัน้ ความคิดจึงเกิดขึน้ มาว่า ทุกอย่างเสือ่ มได้ ตึก สัตว์ บุคคล เสือ่ มได้ แล้วท�ำไม
จิตใจของเราจะเสื่อมไม่ได้ ในเมื่อทุกสิ่งในโลกสมมุตินี้ไม่มีอะไรยั่งยืนสักอย่าง จึงเข้าใจ
ได้ว่า จิตมันไม่ได้เสื่อม แต่มันอยู่ในกฎการเปลี่ยนแปลงไปตามหลักธรรมชาติ ก�ำลัง
ของจิตจึงแช่มชื่นขึ้น องค์หลวงปู่สุธัมม์ออกมาด้านหน้า จึงไม่ได้ถามอะไรท่าน เพราะรู้
อยู่แก่ใจ รู้ค�ำตอบในตนเองแล้ว ได้แต่เดินเข้าไปกราบองค์ท่าน ท่านจึงพูดว่า “ใช่ถูกแล้ว
เอาอีก เอาอีก เร่งเข้า เร่งเข้า” จึงคิดว่าเป็นค�ำตอบในใจของเรา แท้จริงแล้วจิตไม่เสื่อม
จิตเปลี่ยนแปลงและดับไป จิตเป็นผู้เห็นการเปลี่ยนแปลง พอพิจารณาเห็นความจริง
ตรงนี้ ก่อน ๗ วันจึงจะเข้าพรรษาสอง จึงเกิดปิติขึ้นมาอีกครั้ง มองเห็นอะไรต่างๆ เป็น
ของเสื่อมพังไปหมด จิตหมุน เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงตามหลักของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
จิตไม่ยอมหลับยอมนอน เช้าวันรุ่งขึ้นในศาลามองเห็นอะไรเป็นของบูดเน่า เห็นคน
เห็นใบหูก็เป็นใบหูเน่า มองเห็นจนกระทั่งข้าวในบาตรเป็นของเน่า ฉันไม่ได้สักค�ำ 
ต

แต่พอย้อนกลับมาพิจารณาหาผู้รู้ กับข้าวในบาตรก็เป็นอาหารปกติ จึงฉันและกลับไป
ในกุฏ  ิ รบี เร่งท�ำภารกิจส่วนตัวจนเสร็จ และเดินเข้าทางจงกรม เห็นใบไม้มากจึงหยิบไม้ตาด
มากวาด เจอต้นเบ้าจึงหยุดมองและย้อนเข้ามาดูในจิตของตน เกิดสลดสังเวช เพราะเห็น
ต้นเบ้าต้นใหญ่ยืนตายซากมันผุพัง กลับมาดู หากเราอยู่ด้วยสภาวะจิตคือจิต กายคือกาย
แม้มีการสัมผัสสัมพันธ์ต่อกัน แต่ไม่มีปัญหาอะไรต่อกัน ทุกอย่างเกิดอยู่ในความเสื่อม
ไม่ยึดถืออะไรสักอย่าง มีความสลดสังเวช มองดูต้นไม้กับร่างกายเจ้าของมันก็ไม่ต่างกัน
ในขณะนัน้ เอง ในจิตนีม้ นั วาบลงเสมือนแขนซ้ายกับไม้ตาดขาดออกจากกัน ตัวสัน่ สะท้าน
ในใจตนเองจิตเข้าไปเห็นมัชฌิมธรรม มัชฌิมาปฏิปทา เห็นความเป็นกลางของจิต เห็น
แนวทางการด�ำเนินทางนี้แน่นอนที่เป็นทางด�ำเนินต่อไป จิตสะเทือนขึ้นมา ธรรมของ
พระพุทธเจ้าปรากฏขึน้ ในใจของเราแล้ว เราจะไปถามใคร และใครจะมารูก้ บั เรา จึงไม่สงสัย
ในแนวทางทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ ไป มีความซาบซึง้ ใจ คิดว่าเราได้พบพระพุทธเจ้าแล้ว สิง่ นีแ้ หละ
คือสันทิฏฐิโก ไม่ลงั เลสงสัย ในขณะนัน้ เหลือเวลาอีก ๗ วันจะเข้าพรรษาทีส่ อง ดูเหมือน
ว่าจากนั้นจิตไม่เสื่อมอีกเลย จิตกับธรรมจึงหมุนไปเรื่อยๆ จากพรรษาสองถึงพรรษาสาม
พรรษาที่สี่ หลวงปู่สุธัมม์ได้เรียกตัวมาพบ “ให้เธอไปอยู่จันทบุรี ท�ำให้ได้ อย่าท�ำให้
หลวงปู่ขายหน้า” องค์หลวงปู่ส่งไปอยู่วัดชากใหญ่ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
กับท่านพ่อธรรมรัติ ธัมมรโต
ระหว่างนั้นภาวะที่มีเกี่ยวกับการปฏิบัติคือ การพิจารณากาย ทั้งที่รู้ว่าทุกอย่าง
ตกลงสู่หลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่พิจารณาไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ทุกอย่าง
เกิดขึ้นมีอดีต อนาคตร�่ำไป เมื่ออยู่ที่วัดชากใหญ่กับผู้คนหมู่มาก มีความกระทบกระทั่ง
กับหมูก่ บั เพือ่ น จิตอันนีก้ ไ็ ด้รบั ความเศร้าหมอง ได้รบั ความสุขความทุกข์เหมือนกับโลกๆ
แต่เจ้าของไม่ปล่อยสติเห็นความเกิดดับภายในใจของตนเอง จึงติดปัญหาเหมือนตนเอง
จะเข้าใจแต่กไ็ ม่สามารถแก้ไขได้ ตามรูแ้ ต่อารมณ์ มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึน้ ท�ำให้
ไม่อยากอยู่ อยากกลับสกลนคร วันหนึ่งจึงเกิดภาพนิมิตขึ้น องค์หลวงปู่สุธัมม์มาบิดหู
เสียงของหลวงปู่พูดว่า “ถ้าเธอผ่านลักษณะความทุกข์นี้ไม่ได้ เธอจะไปท�ำอะไรได้” จึง
ตั้งใจว่า “หากอยากกลับสกลนครต้องตั้งใจภาวนา” ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอารมณ์ของ
ตนเอง จึงคิดจะเข้าไปกราบท่านพ่อธรรมรัติ แต่บารมีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหยั่งรู้วาระ
จิตของลูกศิษย์ ท่านก�ำลังล้างแก้วน�ำ้ อยูท่ า่ นจึงพูดขึน้ มาก่อนว่า “เออ..เราให้จบั ตัวจิตแต่
ท�ำไมเราไปจับเงาของจิต” เงาของจิตก็คอื ตัวอารมณ์นนั่ เอง พอท่านท้วงตรงนี้ จึงเก็บเอา
ปัญหามาพิจารณาต่อได้ ก�ำลังใจเกิดมาอีกครัง้ พรรษาทีห่ า้ ท่านพ่อธรรมรัตเิ รียกเข้าไปพบ
ถ

เป็นการส่วนตัว ท่านเมตตาบอกว่า “พรรษาที่แปดที่เก้าของเธอจะเป็นพรรษาที่ส�ำคัญ
ที่สุด สิ่งใดที่เธอตัดสินใจท�ำที่สกลนคร พ่อเห็นด้วยกับเธอ เพราะนั้น จิตของเธอที่เป็น
ธรรมาภิสมัยเป็นผู้พิจารณา”
พรรษาที่หก หลวงปู่สุธัมม์เรียกตัวกลับมาสกลนคร ตอนเข้าไปกราบท่าน จึง
กราบเรียนถามท่านว่า “จะส่งผมไปอยูท่ ไี่ หนอีก” ท่านจึงสัง่ ให้มาอยูบ่ า้ นป่าหว้าน บ้านเกิด
ให้กลับมารื้อปฏิปทาของหลวงปู่หลุย จันฺทสาโร ท่านเคยมาจ�ำพรรษาที่วัดบ้านป่าหว้าน
(วัดสะอาดสามัคคีธรรม ในปัจจุบันมีหลวงพ่อด�ำเนิน ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส) ท่านเคย
มาสอนชาวบ้านบ�ำเพ็ญภาวนา ให้เธอกลับมาสอนญาติโยมให้เลิกนับถือผี จึงได้กลับมา
ด�ำเนินงานตามค�ำสั่งพ่อแม่ครูอาจารย์ และโชคดีที่ชุมชนบ้านป่าหว้านมีความเสื่อมใส
พระพุทธศาสนา มีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ จึงเริ่มมาปฏิบัติที่นี่โดยยกเอาอสุภกัมมัฏฐาน
เข้ามาพิจารณา
พรรษาที่แปด ตรงกับวันเกิดพอดีในวันที่ ๒๐ เมษายน เวลาบ่ายสอง มีความ
อัศจรรย์ใจ ขณะเดินจงกรมจนถึงเวลาฉันน�้ำร้อน ในจิตคิดพิจารณากายเทียบเคียง
ความรัก ความชัง ท�ำไมยังมีอยู่ในหัวใจเรา เมื่อพิจารณาอสุอสุภกัมมัฏฐาน จิตกระเพื่อม
ออกมารังเกียจ พอพิจารณาเป็นรูปสวย จิตก็เกิดความก�ำหนัดยินดี จึงใช้จิตจัดการ
พิจารณาหาค�ำตอบว่าท�ำไมอารมณ์ถึงเป็นอย่างนี้ ค�ำตอบที่ปรากฏขึ้นมาคือ ถ้าจิต
มีตัวหมาย ความรัก ความชังจะปรากฏขึ้นมาทันที วัตถุนั้นจะมีคุณค่าขึ้นมา รัก ชัง อยู่ที่
ตัวจิต กิเลสไม่ได้อยู่ท่ีรูปร่างกายกิเลสอยู่ที่ตัวจิต การด�ำริของจิตเรียกว่าตัวอุปาทาน
หลังจากนัน้ จิตมันหมุนม้วนตัว ต้นไม้เหมือนถอนรากถอนโคนขึน้ มา จิตมันว่าง มองอะไร
ดับลงทั้งหมด มองตัวเองไม่มีร่างกาย ไม่มีเขา ไม่มีเรา จึงเดินทางไปกราบหลวงปู่สุธัมม์
เรียนให้ท่านทราบ ท่านจึงบอกว่านั่นแหละถูกต้องแล้ว จึงเป็นวันที่จิตนี้สว่างไสว
ไม่ยอมหลับยอมนอน จิตเบิกบานผ่องใส แต่ก็ยิ่งแบกปัญหาความคิดที่เกิดดับ เกิดดับ
อยู่เช่นนี้ ถามตนเองว่าแล้วท�ำไมยังต้องมีความคิดอยู่ ท�ำไมไม่ยอมอยู่เฉย จึงมีค�ำตอบ
สวนขึ้นมาว่า ผู้รู้จะไม่คิด ความไม่รู้คือ อวิชชา ความคิดทุกอย่างมันออกจากความคิด
ตัวเดียว ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆ จึงว่าง วางไปหมด ธรรมของพระพุทธเจ้าจึงปรากฏ
ขึ้นในใจของตนเอง
			

เรียบเรียงโดย อาจารย์อภิสรามาส เรืองสวัสดิ์
ท

ท�ำวัตรเช้า
เมือ่ ถึงสถานทีท่ ำ� วัตรเช้าพึงกราบพระ ๓ ครัง้ ก่อน แล้วนัง่ ราบ (นัง่ พับเพียบ)
ขณะผูเ้ ป็นประธาน (หัวหน้า) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พึงนัง่ คุกเข่าประนมมือ
พร้อมกัน จากนั้นกราบพระอีก ๓ ครั้ง ประธานกล่าวค�ำอภิวาทน�ำ  ให้ว่าตาม
เป็นตอนๆ ดังนี้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์,
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมังนะมัสสามิ
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
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ค�ำบูชา
(ผู้เป็นหัวหน้าว่าแต่ผู้เดียว)
ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, อุททิสสะปัพพะชิตา โย
โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ อิเมหิ สักกา
เรหิตัง ภะคะวันตัง สะสัทธัมมัง สะสาวะกะสังฆัง อะภิปูชะยามะ
(เราเป็นผู้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด เป็นสรณะ, บวชอุทิศแล้ว
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์ใด เป็นพระศาสดาของเรา, และเราย่อมชอบใจธรรม
ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระองค์ใด เราตัง้ ใจบูชาซึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค๎นนั้
พร้อมทั้ง พระสัทธรรม พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยสักการะเหล่านี้)

ปุพพะภาคะนะมะการะ
ค�ำนมัสการอันเป็นส่วนเบื้องต้น
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
หันทะทานิ มะยันตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อภิถุตุง ปุพพภาคะนะมะการัง
กะโรมะ เส
(ค�ำแปล : เชิญเถิด บัดนี้พวกเราจงท�ำการนอบน้อมอันเป็นส่วนเบื้องต้น
เพื่อสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยวาจา)
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ค�ำนมัสการ
(ว่ากันพร้อมกัน ๓ ครั้ง)
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พุทธาภิถุติ
ค�ำสรรเสริญพระพุทธเจ้า
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส
(เชิญเถิด ขอพวกเราจงท�ำการสรรเสริญพระพุทธเจ้า)
(รับพร้อมกัน)
โย โส ตะถาตะโต
พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด
อะระหัง
เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา และจรณะ
เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
สุคะโต
โลกะวิทู
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
เป็นผูส้ ามารถฝึกบุรษุ ทีส่ มควรฝึกได้อย่างไม่มใี ครยิง่ กว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
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ภะคะวา
เป็นผู้มีความจ�ำเริญจ�ำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์
โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง, สัสสะมะณะพราหมะณิง
ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตตะวา ปะเวเทสิ
พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า พระองค์ ใ ด, ได้ ท รงท� ำ ความดั บ ทุ ก ข์ ให้ แ จ้ ง ด้ ว ย
พระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว, ทรงสอนโลกนี้ พร้อมทั้งเทวดา, มาร พรหม,
และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์, พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม
โย ธัมมัง เทเสสิ
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงแสดงธรรมแล้ว
อาทิกัลยาณัง
ไพเราะในเบื้องต้น
มัชเฌกัลยาณัง
ไพเราะในท่ามกลาง
ปะริโยสานะกัลยาณัง ไพเราะในที่สุด
สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสสิ
ทรงประกาศพรหมจรรย์, คือ แบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ, บริสุทธิ์
บริบูรณ์ สิ้นเชิง, พร้อมทั้งอรรถะ (ค�ำอธิบาย) พร้อมทั้งพยัญชนะ (หัวข้อ)
ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง, เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ด้วยเศียรเกล้า
(กราบระลึกถึงพระพุทธคุณ)
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ธัมมาภิถุติ
ค�ำสรรเสริญพระธรรม
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส
(เชิญเถิด ขอพวกเราจงท�ำการสรรเสริญพระธรรม)
(รับพร้อมกัน)
โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรมนั้นใด, เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จ�ำกัดกาล
เอหิปัสสิโก
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า, ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก
เป็นสิ่งที่น้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง, เฉพาะพระธรรมนั้น
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้า
(กราบระลึกถึงพระธรรมคุณ)
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สังฆาภิถุติ
ค�ำสรรเสริญพระสงฆ์
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส
(เชิญเถิด ขอพวกเราจงท�ำการสรรเสริญพระสงฆ์)
(รับพร้อมกัน)
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม เป็นเครื่อง
ออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่ บุคคลเหล่านี้คือ
จัตตาริ ปุริสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
คู่แห่งบุรุษสี่คู่, นับเรียงตัวบุรุษ ได้แปดบุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะ ที่เขาน�ำมาบูชา
ปาหุเนยโย
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะ ที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย
เป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทาน
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อัญชะลีกะระณีโย
เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปควรท�ำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ
เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง, เฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้น
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเศียรเกล้า
(กราบระลึกถึงพระสังฆคุณ)

ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย
คาถานอบน้อมพระรัตนตรัย
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะวัตถุปะริ
ทีปะกะปาฐัญจะ ภะณามะ เส
(ค�ำแปล : เชิญเถิด เราจงสวดคาถานอบน้อมพระรัตนตรัยและพระบาลี
แสดงความสลดใจ)
(รับพร้อมกัน)
พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์, มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน
พระองค๎ใด, มีตา คือญาณอันประเสริฐหมดจด ถึงที่สุด
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก
เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาป, และอุปกิเลสของโลก
7

วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น, โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน
พระธรรมของศาสดา, สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก
จ�ำแนกประเภท คือ, มรรค ผล และนิพพาน ส่วนใด
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน
ซึ่งเป็นตัวโลกุตตระ, และส่วนที่ชี้แนวแห่ง โลกุตตระนั้น
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น, โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ
สังโฆ สุเขตตาภะยะติเขตตะสัญญิโต
พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดี ทั้งหลาย
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก
เป็นผู้เห็นพระนิพพาน, ตรัสรู้ตามพระสุคต หมู่ใด
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส
เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเล, เป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดี
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น, โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง, ปุญญัง มะ
ยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา, มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา
บุญใด ที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว, ได้
กระท�ำแล้วเป็นอย่างยิ่ง เช่นนี้, ขออุปัทวะ (ความชั่ว) ทั้งปวง, จงอย่ามีแก่
ข้าพเจ้าเลย, ด้วยความส�ำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น
(จบแล้วสวด สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ ต่อไป โดยไม่ต้องเว้นช่วง)
8

สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
ค�ำแสดงสังเวช
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้
เป็นผู้ไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบได้โดย
พระองค์เอง
ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก,
และพระธรรมทีท่ รงแสดง, เป็นธรรมเครือ่ ง
ออกจากทุกข์
อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก,		 เป็นเครือ่ งสงบกิเลส, เป็นไปเพือ่ ปรินพิ พาน
สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต ; เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม, เป็นธรรมที่
พระสุคตประกาศ
มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง ชานามะ พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว,
จึงได้รู้อย่างนี้ว่า
แม้ความเกิด ก็เป็นทุกข์
ชาติปี ทุกขา
ชะราปี ทุกขา
แม้ความแก่ ก็เป็นทุกข์
มะระณัมปิ ทุกขัง
แม้ความตาย ก็เป็นทุกข์
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา
แม้ความโศก ความร�่ำไร ร�ำพัน, ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์
อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข
ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข,
ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์
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ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง,
มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา,
ว่าโดยย่อ, อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์
เสยยะถีทัง
ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
รูปูปาทานักขันโธ
ขันธ์ อันเป็นที่ตั้ง แห่งความยึดมั่น คือรูป
เวทะนูปาทานักขันโธ ขันธ์ อันเป็นที่ตั้ง แห่งความยึดมั่น คือเวทนา
สัญญูปาทานักขันโธ ขันธ์ อันเป็นที่ตั้ง แห่งความยึดมั่น คือสัญญา
สังขารูปาทานักขันโธ ขันธ์ อันเป็นที่ตั้ง แห่งความยึดมั่น คือสังขาร
วิญญาณูปาทานักขันโธ ขันธ์ อันเป็นที่ตั้ง แห่งความยึดมั่น คือวิญญาณ
เพื่อให้สาวกก�ำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์ เหล่านี้เอง
เยสัง ปะริญญายะ
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่
ธะระมาโน โส ภะคะวา,
เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ ย่อมทรงแนะน�ำสาวกทัง้ หลาย, เช่นนีเ้ ป็นส่วนมาก
เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี, พะหุลา ปะวัตตะติ
อนึ่ง ค�ำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, ส่วนมากย่อมเป็นไปในสาวก
ทั้งหลาย, มีการจ�ำแนกอย่างนี้ว่า
รูป ไม่เที่ยง
รูปัง อะนิจจัง
เวทนา ไม่เที่ยง
เวทะนา อะนิจจา
สัญญา ไม่เที่ยง
สัญญา อะนิจจา
สังขาร ไม่เที่ยง
สังขารา อะนิจจา
วิญญาณ ไม่เที่ยง
วิญญาณัง อะนิจจัง
รูปัง อะนัตตา
รูป ไม่ใช่ตัวตน
เวทนา ไม่ใช่ตัวตน
เวทะนา อะนัตตา
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สัญญา อะนัตตา
สัญญา ไม่ใช่ตัวตน
สังขารา อะนัตตา
สังขาร ไม่ใช่ตัวตน
วิญญาณัง อะนัตตา
วิญญาณ ไม่ใช่ตัวตน
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยง
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน ดังนี้
เต (หญิงว่า ตา) มะยัง, โอติณณามหะ
พวกเราทั้งหลาย, เป็นผู้ถูกครอบง�ำแล้ว
ชาติยา
โดยความเกิด
ชะรามะระเณนะ โดยความแก่ และความตาย
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขติ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ
โดยความโศก ความร�่ำไรร�ำพัน, ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ,
ความคับแค้นใจทั้งหลาย
ทุกโขติณณา
เป็นผู้ถูกความทุกข์ หยั่งเอาแล้ว
ทุกขะปะเรตา เป็นผู้มีความทุกข์ เป็นเบื้องหน้าแล้ว
อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ
ท�ำไฉน, การท�ำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้, จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้
(อุบาสก อุบาสิกา หยุดสวดก่อน)
(ส�ำหรับภิกษุ สามเณรสวด)
จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง
เราทั้งหลาย, อุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้ไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบได้
โดยพระองค์เอง, แม้ปรินิพพานนานแล้ว พระองค์นั้น
สัทธา อะคารัสฺมา อะนะคาริยัง ปัพพะชิตา
เป็นผู้มีศรัทธา, ออกบวชจากเรือน, ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว
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ตัสฺมิง ภะคะวะติ พฺรัหฺมะจะริยัง จะรามะ
ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์, ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา
ถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต ของภิกษุทั้งหลาย
ตัง โน พฺรัหฺมะจะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัต
ตะตุฯ
ขอให้พรหมจรรย์ของเราทัง้ หลายนัน้ , จงเป็นไปเพือ่ การท�ำทีส่ ดุ แห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้เทอญ
(ภิกษุ สามเณรหยุดสวด)
(ส�ำหรับอุบาสก อุบาสิกาสวดต่อไป)
จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา
เราทัง้ หลาย ผูถ้ งึ แล้วซึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า, แม้ปรินพิ พานนานแล้วพระองค์นนั้
เป็นสรณะ
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ
ถึงพระธรรมด้วย, ถึงพระภิกษุสงฆ์ด้วย
ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ, อะนุปะฏิปชั
ชามะ,
จักท�ำในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่, ซึ่งค�ำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตาม
สติก�ำลัง
สา สา โน ปะฏิปัตติ ขอให้ความปฏิบัตินั้น ๆ ของเราทั้งหลาย
อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ
จงเป็นไปเพื่อการท�ำที่สุดแห่งกองทุกข์ ทั้งสิ้นนี้ เทอญ
จบท�ำวัตรเช้า
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บทสวดมนต์ต่อท้ายท�ำวัตรเช้า

ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส
(เชิญเถิดเราจงสวดบาลีสำ� หรับพิจารณาปัจจัย ๔ ในขณะบริโภค)
(รับพร้อมกัน)
ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ,
อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง
ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถังฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ, เนวะ ทะวายะ นะ มะทายะ
นะ มั ณ ฑะนายะ นะ วิ ภู ส ะนายะ, ยาวะเทวะ อิ มั ส สะ กายั ส สะ ฐิ ติ ย า,
ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจะริยานุคคะหายะ อิติ ปุรานัญจะ เวทะนัง
ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, ยาตฺรา จะ เม ภะวิสสะติ
อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติฯ
ปะฏิสงั ขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตสั สะ ปะฏิฆาตายะ,
อุณฺหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง
ปฏิฆา ตายะ, ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถังฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะ
เทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, อัพยฺ าปัชฌะปะระ
มะตายาติฯ
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ปัตติทานะคาถา
คาถาอุทิศผลบุญ
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
หันทะ มะยัง เทวะตาทีนัง ปัตติทานัง กะโรมะ เส
(เชิญเถิด ขอพวกเราจงท�ำการให้สว่ นบุญ แค่ผมู้ พี ระคุณทัง้ หลาย มีเทวดาเป็นต้น)
(รับพร้อมกัน)
ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา
คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา
สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต
ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา
นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยังฯ
		 ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม 		 ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา
		 สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ 		 อัตถายะ จะ หิตายะ จะ
		 อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม 		 สัพเพปิ ธัมมะจาริโน
		 วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ 		 ธัมเม อะริยัปปะเวทิเตฯ
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ท�ำวัตรเย็น
เมือ่ ถึงสถานทีท่ ำ� วัตรเย็นพึงกราบพระ ๓ ครัง้ ก่อน พึงนัง่ ราบ (นัง่ พับเพียบ)
ขณะผูเ้ ป็นประธาน (หัวหน้า) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พึงนัง่ คุกเข่าประนม
มือพร้อมกัน จากนั้นกราบพระอีก ๓ ครั้ง ประธานกล่าวค�ำอภิวาทน�ำให้ว่าเป็น
ตอนๆ ดังนี้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง,
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
(กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมังนะมัสสามิ
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม
(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์
(กราบ)
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ค�ำบูชา
(ผู้เป็นหัวหน้าว่าแต่ผู้เดียว)
ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, อุททิสสะปัพพะชิตา
โยโน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ อิเมหิ
สักกาเรหิตัง ภะคะวันตัง สะสัทธัมมัง สะสาวะกะสังฆัง อะภิปูชะยามะ.
(เราเป็นผู้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด เป็นสรณะ, บวชอุทิศแล้ว
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นพระศาสดาของเรา, และเราย่อมชอบใจธรรม
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด เราตั้งใจบูชาซึ่งพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้น
พร้อมทั้งพระสัทธรรม พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยสักการะเหล่านี้)

ปุพพะภาคะนะมะการะ
ค�ำนมัสการอันเป็นส่วนเบื้องต้น
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
(หันทะทานิ มะยันตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิคายิตงุ ปุพพะภาคะนะมะการัญ
เจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส)
(เชิญเถิด บัดนี้เราจงสวดท�ำการนอบน้อมอันเป็นส่วนเบื้องต้น
เพื่อสวดสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยวาจา และท�ำนัยอันเป็นเครื่อง
ระลึกถึงพระพุทธคุณ)

16

ค�ำนมัสการ
(ว่าพร้อมกัน ๓ ครั้ง)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
(จบแล้วสวด พุทธานุสสะติ ต่อไปโดยไม่ต้องเว้นช่วง)

พุทธานุสสติ
ค�ำระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต
ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า
อิติปิโส ภะคะวา
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ, พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง
เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต
เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษ ที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง
เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ
เป็นผู้มีความจ�ำเริญจ�ำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้
(หยุดระลึกถึงพระพุทธคุณ)
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พุทธาภิคีติ
ค�ำสรรเสริญพระพุทธเจ้า
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส
(เชิญเถิด ขอพวกเราจงท�ำการสรรเสริญพระพุทธเจ้า)
(รับพร้อมกัน)
พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต
พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ, มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้น
สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณ, และพระกรุณาอันบริสุทธิ์
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลัง วะ สูโร
พระองค์ใด, ทรงกระท�ำชนที่ดีให้เบิกบาน, ดุจอาทิตย์ท�ำบัวให้บาน
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์, ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า
พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง, สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระพุทธเจ้าพระองค๎ใด, เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง, วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นนั้ , ผูท้ รงเป็นทีต่ งั้ แห่งความระลึกองค์ทหี่ นึง่
ด้วยเศียรเกล้า
พุทธัสสาหัสมิ ทาโส (หญิง : ทาสี) วะ, พุทโธ เม สามิกิสสะโร
ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอสิ ระเหนือข้าพเจ้า
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องก�ำจัดทุกข์, และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า
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พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้ แด่พระพุทธเจ้า
วันทันโตหัง (หญิง : วันทันตีหัง) จะริสสามิ, พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม, ซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี, พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ด้วยการกล่าวค�ำสัจจะนี้, ข้าพเจ้าจึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (หญิง : วันทะมานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า, ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้
สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา
อันตรายทั้งปวง, อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า, ด้วยเดชแห่งบุญนั้น,
(กราบหมอบลงว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระท�ำแล้วในพระพุทธเจ้า
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ
เพื่อการส�ำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป.
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ธัมมานุสสติ
ค�ำระลึกถึงพระธรรม
(กล่าว) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส
(เชิญเถิด ของพวกเราจงท�ำนัยอันเป็นเครื่องระลึกถึงพระธรรมคุณ)
(รับพร้อมกัน)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก
เป็นธรรมที่ผู้ศึกษา และปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก
เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จ�ำกัดกาล
เอหิปัสสิโก
เป็นธรรมที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า, ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก
เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้
(หยุดระลึกถึงพระธรรมคุณ)

ธัมมาภิคีติ
ค�ำสรรเสริญพระธรรม
(กล่าว) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส
(เชิญเถิด ขอพวกเราจงท�ำการสรรเสริญพระธรรม)
(รับพร้อมกัน)
สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย
พระธรรมเป็นธรรมทีป่ ระเสริฐ, เพราะประกอบด้วยคุณ, คือความทีพ่ ระผูม้ ี
พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นต้น
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โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท
เป็นธรรมอันจ�ำแนกเป็น มรรค ผล ปริยัติ และนิพพาน
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี
เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรม, จากการตกไปสู่โลกที่ชั่ว
วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้น, อันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด
ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง, สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระธรรมใด, เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย
ทุติยานุสสะติฏฐานัง, วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น, อันเป็นที่ตั้ง แห่งความระลึกองค์ที่สองด้วย
เศียรเกล้า
ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส (หญิง : ทาสี) วะ, ธัมโม เม สามิกิสสะโร
ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม, พระธรรมเป็นนาย มีอิสระเหนือข้าพเจ้า
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ, วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระธรรมเป็นเครื่องก�ำจัดทุกข์, และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรม
วันทันโตหัง (หญิง : วันทันตีหัง) จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม, ซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี, พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ด้วยการกล่าวค�ำสัจจะนี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา
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ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (หญิง : วันทะมามานายะ), ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม, ได้ขวนขวาย บุญใดในบัดนี้
สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา
อันตรายทั้งปวง, อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า, ด้วยเดชแห่งบุญนั้น
(กราบหมอบลงว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระท�ำแล้วในพระธรรม
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม
เพื่อการส�ำรวมระวัง ในพระธรรมในกาลต่อไป.

สังฆานุสสติ
ค�ำระลึกถึงพระสงฆ์
(กล่าว) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส
(เชิญเถิด ขอพวกเราจงท�ำนัยอันเป็นเครื่องระลึกถึงพระสังฆคุณ)
(รับพร้อมกัน)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว
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อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า หมูใ่ ด, ปฏิบตั เิ พือ่ รูธ้ รรมเป็นเครือ่ งออกจาก
ทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง
ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
คู่แห่งบุรุษสี่คู่, นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
นั้นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาน�ำมาบูชา
ปาหุเนยโย
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
เป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทาน
ทักขิเณยโย
อัญชะลิกะระณีโย
เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปควรท�ำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
(หยุดระลึกถึงพระสังฆคุณ)
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สังฆาภิคีติ
ค�ำสรรเสริญพระสงฆ์
(กล่าว) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส
(เชิญเถิด ขอพวกเราจงท�ำการสรรเสริญพระสงฆ์)
(รับพร้อมกัน)
สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต
พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม, ประกอบด้วยคุณ มีความปฏิบัติดี เป็นต้น
โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจ�ำพวก
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
มีกายและจิต อันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้น อันบวร
วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง
ข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้น, อันบริสุทธิ์ด้วยดี
สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
พระสงฆ์หมู่ใด, เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย
ตะติยานุสสะติฏฐานัง, วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมูน่ นั้ ผูเ้ ป็นทีต่ งั้ แห่งความระลึกองค์ทสี่ ามด้วยเศียรเกล้า
สังฆัสสาหัสมิ ทาโส (หญิง : ทาสี) วะ, สังโฆ เม สามิกิสสะโร
ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์, พระสงฆ์เป็นนาย มีอิสระเหนือข้าพเจ้า
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ, วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พระสงฆ์เป็นเครื่องก�ำจัดทุกข์, และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ, สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์
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วันทันโตหัง (หญิง : วันทันตีหัง) จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม, ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี, พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ด้วยการกล่าวค�ำสัจจะนี้, ข้าพเจ้าจึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (หญิง : วันทะมานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์, ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้
สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา,
อันตรายทั้งปวง, อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า, ด้วยเดชแห่งบุญนั้น
(กราบหมอบลงกล่าวว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง กรรมน่าติเตียนอันใด ทีข่ า้ พเจ้ากระท�ำแล้ว
ในพระสงฆ์
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
เพื่อการส�ำรวมระวัง ในพระสงฆ์ในกาล
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ
ต่อไป.
จบท�ำวัตรเย็น
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พระปริตร
ชุมนุมเทวดา
สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง, ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ,
ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ,
สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา, สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ
สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง, สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข
วิมาเน, ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต, ภุมมา
จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา, ติฏฐันตา สันติเก ยัง
มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ.
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา,
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา.
หมายเหตุ : อัญเชิญเทวดา ถ้าเป็นพระราชพิธี ขึ้นตั้งแต่ สรัชชัง สะเสนัง
เป็นต้นไป ถ้าสวดสังโยคในพิธสี ามัญ มักขึน้ ตัง้ แต่ ผริตตะวานะ เมตตัง สะเมตตัง
เป็นต้นไป บางคราวขึ้นตั้งแต่ สัคเค กาเม เป็นต้นไปก็มี ถ้าสวดมคธขึ้น สมันตา
จักกะเวเฬสุ เป็นต้นไป ถ้าเป็นงานพิธีของพระโดยตรง เช่น พิธีเข้าพรรษา
ออกพรรษา วิสาขบูชา มาฆบูชา หรือแม้พิธีหล่อพระ เป็นต้น ท่านนิยมเปลี่ยน
ตอนท้าย คือตอนที่ว่า ธัมมัสสะวะนะกาโร
อะยัมภะตันตา ๓ หน เปลี่ยนเป็น
พุทธะทัสสะนะกาโล
อะยัมภะทันตา,
ธัมมัสสะวะนะกาโล
อะยัมภะทันตา,
สังฆะปะยิรุปาสะนะกาโล อะยัมภะทันตา.

26

ปุพพะภาคะนะมะการัง
(กล่าวน�ำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เสฯ
(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ ครั้ง)

สะระณะคะมะนะปาฐะ
(กล่าวน�ำ) หันทะ มะยัง สะระณะฐะมะนะปาฐัง ภะณามะ เสฯ
(รับ) พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ,
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ,
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
หมายเหตุ : ถ้าสวดต่ออายุใช้
พุทธัง อายุวัฑฒะนัง (เต) ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง อายุวัฑฒะนัง (เต) ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง อายุวัฑฒะนัง (เต) ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
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สัจจะกิริยาคาถา
		 นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ,
โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา.
		 นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ,
โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา.
		 นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ,
โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา.
หมายเหตุ : *สวดเพื่อให้ผู้อื่นว่า “เต” ถ้าเพื่อตนเองเปลี่ยนเป็น “เม”

มะหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา
มะหาการุณิโก นาโถอัตถายะ สัพพะปาณินัง,
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มา โหนตุ สัพพุปัททะวา.
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง,
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มา โหนตุ สัพพุปัททะวา.
มะหาการุณิโก นาโถ สุขายะ สัพพะปาณินัง,
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มา โหนตุ สัพพุปัททะวา.
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เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา
		 พะหุง เว สะระณังยันติ
อารามะรุกขะเจต๎ยานิ
เนตัง โข สะระณัง เขมัง
เนตัง สะระณะมาคัมมะ
โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ
ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง
อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง
เอตัง โข สะระณัง เขมัง
เอตัง สะระณะมาคัมมะ

ปัพพะตานิ วะนานิ จะ,
มะนุสสา ภะยะตัชชิตา.
เนตัง สะระณะมุตตะมัง,
สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ.
สังฆัญจะ สะระณัง คะโต,
สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ.
ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง,
ทุกขูปะสะมะคามินัง.
เอตัง สะระณะมุตตะมัง,
สัพพะทุกขา ปะมุจจะตีติ.

ปัพพะโตปะมะสุตตะคาถา
		 ยะถาปิ เสลา วิปุลา
สะมันตา อะนุปะริเยยยุง
เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ
ขัตติเย พ๎ราห๎มะเณ เวสเส
นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ
นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ
นะ จาปิ มันตะยุทเธนะ
ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส
พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ

นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา,
นิปโปเถนตา จะตุททิสา.
อะธิวัตตันติ ปาณิโน,
สุทเท จัณฑาละปุกกุเส.
สัพพะเมวาภิมัททะติ,
นะ ระถานัง นะ ปัตติยา.
สักกา เชตุง ธะเนนะ วา,
สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน.
ธีโร สัทธัง นิเวสะเย,
29

โย ธัมมะจารี กาเยนะ
อิเธวะ นัง ปะสังสันติ

วาจายะ อุทะ เจตะสา,
เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ.

อะริยะธะนะคาถา
		 ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต
สีลัญจะ ยัสสะ กัล์ยาณัง
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ
อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ
ตัส๎มา สัทธัญจะ สีลัญจะ
อะนุยุญเชถะ เมธาวี

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

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

สัมพุทเธ
		 สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ
ปัญจะสะตะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ
		 สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ
ทะสะสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
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ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง,
อาทะเรนะ นะมามิหัง,
หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต.
จะตุวีสะติสะหัสสะเก.
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง,

นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ
		 สัมพุทเธ นุวุตตะระสะเต
วีสะติสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ

หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต.
อัฏฐจัตตาฬีสะ สะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหัง,
หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว
วินัสสันตุ อะเสสะโต.

นะโมการะอัฏฐะกะคาถา
		 นะโม อะระหะโต สัมมา
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ
นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ
นะโม โอมะกาตี ตัสสะ
นะโมการัปปะภาเวนะ
นะโมการานุภาเวนะ
นะโมการัสสะ เตเชนะ

สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน,
ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ,
วิสุทธะสีละทิฏฐิโน,
ระตะนัตต๎ยัสสะ สาธุกัง,
ตัสสะวัตถุตตะยัสสะปิ,
วิคัจฉันตุ อุปัททะวา,
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา,
วิธิม๎หิ โหมิ เตชะวา.

มังคะละปะริตร
		 พะหู เทวา มะนุสสา จะ
อากังขะมานา โสตถานัง
		 อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปูชา จะ ปูชะนียานัง

มังคะลานิ อะจินตะยุง,
พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง.
ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา,
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
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		 ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา,
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
		 พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ
วินะโย จะ สุสิกขิโต,
สุภาสิตา จะ ยาวาจา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
		 มาตาปิตุอุปัฏฐานัง
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห,
อะนากุลา จะ กัมมันตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
		 ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ
ญาตะกานัญจะ สังคะโห,
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
		 อาระตี วิระติ ปาปา
มัชชะปานา จะ สัญญะโม,
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
		 คาระโว จะ นิวาโต จะ
สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา,
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
		 ขันตี จะ โสวะจัสสะตา
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง,
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
		 ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ
อริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิพานะสัจฉิกิริยา จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
		 ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ,
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
		 เอตาทิสานิ กัต๎วานะ
สัพพัตถะมะปะราชิตา,
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ
ที่มา : มงคลสูตร พระไตรปิฎก เลขที่ ๒๕ (ฉบับบาลี) ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ธรรมบท - อุทาน อิตวุตตกะ - สุตตนิบาต
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ระตะนะปะริตร
		 ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ,
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข.
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ,
อะโถปิ สักกัจจะ 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,
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง,
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง,
ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต.
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ,
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง,
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง,
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ.
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ,
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง,
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เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา,
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ.
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา,
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ.
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง,
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬ๎เหนะ,
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ,
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัย๎หะ,
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา.
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง,
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา,
จะตุพภิ วาเตกิ อะสัมปะกัมปิโย.
ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ,
โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ.
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง,
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ,
คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ,
กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา,
นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ.
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อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง,
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ,
ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ.
สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ,
สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ.
จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต,
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง.
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง,
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง,
กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา.
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ,
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา.
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง,
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค,
คิมหานะมาเส ปะฐะมัส๎มิง คิม๎เห.
ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ,
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ.
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง,
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร,
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ.
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อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง,
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง,
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง.
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬ๎หิฉันทา,
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป.
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง,
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ,
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข.
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง,
พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ,
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข.
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง,
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
		 ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ,
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข.
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง,
สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
ที่มา : รตนสูตร พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย สุตตนิบาตา
จูฬวรรค รตนสูตร
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กะระณียะเมตตะปะริตร
กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ,
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี.
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ,
สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ
อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ.
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง,
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา,
เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา,
มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา.
ทีฆา วา เย มะหันตา วา
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร,
ภูตา วา สัมภะเวสี วา
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา.
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ,
พ๎ยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญา
นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ.
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง
อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข,
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง.
เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง,
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง.
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ,
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ.
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ.
ที่มา : กรณียาเมตตสูตร พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย
ขุททกปาฐะ - ธรรมบท - อุทาน - อิติวุตตกะ สุตตนิบาต
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ขันธะปะริตร
		 วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
เมตตัง เอราปะเถหิ เม,
ฉัพ๎ยาปุตเตหิ เม เมตตัง
เมตตัง กัณ๎หาโคตะมะเกหิ จะ.
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม,
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม.
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก,
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท.
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา,
สัพเพ ภัท๎รานิ ปัสสันตุ
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา.
		 อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม
อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ,
อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา,
กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา,
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต,
นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ
ที่มา : ขันธปริตตชาดก พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๒๗ ขุททกนิกาย ชาดก
ภาค ๑ และอหิสูตร พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๒๑ อังคุตรนิกาย
จตุกานิบาต
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ฉัททันตะปะริตตัง
		 วะธิสสะเมนันติ ปะรามะสันโต,
กาสาวะมัททักขิ ธะชัง อิสีนัง,
ทุกเขนะ ผุฏฐิสสุทะปาทิ สัญญา,
อะระหัทธะโช สัพภิ อะวัชฌะรูโป,
สัลเลนะ วิทโธ พ๎ยะถิโตปิ สันโต,
กาสาวะวัตถัมหิ มะนัง นะ ทุสสะยิ,
สะเจ อิมัง นาคะวะเรนะ สัจจัง,
มา มัง วะเน พาละมิคา อะคัญฉุนติ ฯ
ที่มา : พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๒๗ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

โมระปะริตร
		 อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา,
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส.
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง,
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง.
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม,
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ.
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา,
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา,
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา.
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		 อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา,
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส,
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง,
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง.
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม,
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ.
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา,
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา,
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ.
ที่มา : โมมรชาดก พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๒๗ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ.
ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ.
ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปัพยุฬโห อะโหสิ. อะถะโข
ภิกขะเว สักโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส อามันเตสิ. สะเจ มาริสา เทวานัง
สังคามะคะตานัง อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, มะเมวะ
ตัส๎มิง สะมะเย ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ, มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง,
ยัมภะวิสสะติ, ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปิหิยยิสสะติ โน เจ เม
ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ,
อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ ปะชาปะติสสะ
หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง
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วา, โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ
ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ,
อะถะ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ วะรุณัสสะ หิ โว
เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา
โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธุชัคคัง อุลโล
เกยยาถะ,
อะถะ อีสานัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ อีสานัสสะ หิ โว เท
วะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง, ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะ
หังโส วา โส ปะหิยยิสสะตีติ.
ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วา เทวานะมิ นทัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะ
ยะตัง. ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง วะรุณัสสะ วา
เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง อีสานัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง
อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะ หิยเย
ถาปิ โนปิ ปะหิยเยถะ ตัง กิสสะเหตุ สักโก หิ ภิกขะเว เทวานะมินโท อะวีตะราโค
อะวีตะโทโส อะวีตะโมโห, ภิรุ ฉัมภี อุตราสี ปะลายีติ.
อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทามิ สะเจ ตุม๎หากัง ภิกขะเว อะรัญญะคะ
ตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา สุญญาคาระคะตานัง วา, อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา
ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโสวา, มะเมวะ ตัสมิง สะมะเย อะนุสสะเรย ยาถะ.
อิตปิ ิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะ โต
โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ
ภะคะวาติ . มะมั ง หิ โว ภิ ก ขะเว อะนุ ส สะระตั ง ยั ม ภะวิ ส สะติ ภะยั ง วา
ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะติ, โน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ,
อะถะ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ.
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ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสั สิโก, โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ
ภะยั ง วา ฉั ม ภิ ตั ต ตั ง วา โลมะหั ง โส วา, โส ปะหิ ย ยิ ส สะติ . โน เจ ธั ม มั ง
อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ สังฆัง อะนุสสะเรยยาถะ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะ กะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะ
กะสังโฆ, ญายะ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี
กะระณะโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ, สังฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุส
สะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหิยยิสสะ
ติตัง กิสสะ เหตุ ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วีตะราโค วีตะ
โทโส วีตะโมโห, อะภิรุ อัจฉัมภี อะนุต๎ราสี อะปะ ลายีติ, อิทะมะ โวจะ ภะคะวา,
อิทัง วัต๎วานะ สุคะโต, อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา.
อะรัญเญ รุกขะมูเล วา สุญญาคาเรวะ ภิกขะโว อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง
ภะยัง ตุม๎หากะ โน สิยา โน เจ พุทธธัง สะเรยยาถะ โลกะ เชฏฐัง นะราสะภัง
อะ ถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ นิยยากัง สุเทสิตัง โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ นิยานิกัง
สุเท สิตัง อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง เอวัมพุทธัง
สะรัน ตานัง ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส นะ
เหสสะตีติ.
ที่มา : พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๑๕ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
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วัฏฏะกะปะริตร
		 อัตถิ โลเก สีละคุโณ
สัจจัง โสเจยยะนุททะยา,
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง.
อาวัชชิต๎วา ธัมมะพะลัง
สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน,
สัจจะพะละมะวัสสายะ
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง.
สันติ ปักขา อะปัตตะนา
สันติ ปาทา อะวัญจะนา,
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา
ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ.
สะหะ สัจเจ กะเต มัย๎หัง
มะหาปัชชะลิโต สิขี,
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ
อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี,
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ
เอสา เม สัจจะปาระมีติ.
ที่มา : วัฏฏกโปตกจริยา พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๓๓ ขุททกนิกาอปทาน
ภาค ๒ พุทธวังสะ - จริยาปิฎก

อาฏานาฏิยะปะริตร
		 วิปัสสิสสะ นะมัตถุ
สิขิสสะปิ นะมัตถุ
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ
โกนาคะมานัสสะ นะมัตถุ
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ

จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต,
สัพพะภูตานุกัมปิโน.
น๎หาตะกัสสะ ตะปัสสิโน,
มาระเสนัปปะมัททิโน.
พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต,
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ.
สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต,
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง.
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เย จาปิ นิพพุตา โลเก
เต ชะนา อะปิสุณา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
		 นะโม เม สัพพะพุทธานัง
ตัณหังกะโร มะหาวีโร
สะระณังกะโร โลกะหิโต
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข
สุมะโน สุมะโน ธีโร
โสภีโต คุณะสัมปันโน
ปะทุโม โลกะปัชโชโต
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร
สุชาโต สัพพะโลกัคโค
อัตถะทัสสี การุณิโก
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ
สิขี สัพพะหิโต สัตถา
กะกุสันโธ สัตถะวาโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน
		 เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา
สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา
สัพเพ ทะสะพะลูเปตา

ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง,
มะหันตา วีตะ สาระทา.
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง,
มะหันตัง วีตะสาระทัง,
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ.
อุปปันนานัง มะเหสินัง,
เมธังกะโร มะหายะโส,
ทีปังกะโร ชุตินธะโร,
มังคะโล ปุริสาสะโภ,
เรวะโต ระติวัฑฒะโน,
อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม,
นาระโท วะระสาระถี,
สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล,
ปิยะทัสสี นะราสะโภ.
ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท,
ติสโส จะ วะทะตัง วะโร,
วิปัสสี จะ อะนูปะโม,
เวสสะภู สุขะทายะโก,
โกนาคะมะโน ระณัญชะโห,
โคตะโม สัก๎ยะปุงคะโว.
อะเนกะสะตะโกฏะโย,
สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา,
เวสารัชเชหุปาคะตา,
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สัพเพ เต ปะฏิชานันติ
สีหะนาทัง นะทันเต เต
พ๎รัห๎มะจักกัง ปะวัตเตนติ
อุเปตา พุทธะธัมเมหิ
ท๎วัตติงสะลักขะณูเปตา
พ๎ยามัปปะภายะ สุปปะภา
พุทธา สัพพัญญุโน เอเต
มะหัปปะภา มะหาเตชา
มะหาการุณิกา ธีรา
ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ
คะตี พันธู มะหัสสาสา
สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ
เตสาหัง สิระสา ปาเท
วะจะสา มะนะสา เจวะ
สะยะเน อาสะเน ฐาเน
สะทา สุเขนะ รักขันตุ
เตหิ ต๎วัง รักขิโต สันโต
สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะเวระมะติกกันโต
		 เตสัง สัจเจนะสีเลนะ
เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ
ปุรัตถิมัส๎มิง ทิสาภาเค
เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ

อาสะภัณฐานะมุตตะมัง,
ปะริสาสุ วิสาระทา,
โลเก อัปปะฏิวัตติยัง,
อัฏฐาระสะหิ นายะกา,
สีต๎ยานุพ๎ยัญชะนาธะรา,
สัพเพ เต มุนิกุญชะรา,
สัพเพ ขีณาสะวา ชินา,
มะหาปัญญา มะหัพพะลา,
สัพเพสานัง สุขาวะหา,
ตาณา เลณา จะ ปาณินัง,
สะระณา จะ หิเตสิโน,
สัพเพ เอเต ปะรายะนา,
วันทามิ ปุริสุตตะเม,
วันทาเมเต ตะถาคะเต,
คะมะเน จาปิ สัพพะทา,
พุทธา สันติกะราตุวัง,
มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ,
สัพพะสันตา ปะวัชชิโต,
นิพพุโต จะตุวัง ภะวะ.
ขันติเมตตาพะเลนะ จะ,
อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ,
สันติ ภูตา มะหิทธิกา,
อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ,
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ทักขิณัส๎มิง ทิสาภาเค
เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ
ปัจฉิมัส๎มิง ทิสาภาเค
เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ
อุตตะรัส๎มิง ทิสาภาเค
เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ
ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข
จัตตาโร เต มะหาราชา
เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา
เตปิ ตุม๎เห อะนุรักขันตุ
		 นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
		 ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก

สันติ เทวา มะหิทธิกา,
อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ,
สันติ นาคา มิหิทธิกา,
อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ,
สันติ ยักขา มะหิทธิกา,
อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ,
ทักขิเณนะ วิรุฬ๎หะโก,
กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง,
โลกะปาลา ยะสัสสิโน,
อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ,
เทวา นาคา มะหิทธิกา,
อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ,
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง,
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
สังโฆ เม สะระณังวะรัง,
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ,
ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต,
วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ,
ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต.
วิชชะติ วิริธัง ปุถุ,
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ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ
ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต.
		 สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง,
หิตัง เทวะมะนุสสานัง
พุทธะเตเชนะ โสตถินา,
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ
ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต,
สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง,
ปะริฬาหูปะสะมะนัง
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา,
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ
ภะยา วูปะสะเมนตุ เต,
สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง,
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง
สังฆะเตเชนะ โสตถินา,
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ
โรคา วูปะสะเมนตุ เต.
ที่มา : อาฏานาฏิยสูตร พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๑๑ ฑีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

อังคุลิมาละปะริตร
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชี วิตา
โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ
ที่มา : อังคุลิมาลสูตร พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๑๓ มัชฌิมมิกาย
มัชฌิมปัณณาสก์

โพชฌังคะปะริตร
โพชฌังโค สะติสังขาโต
วิริยัมปีติปัสสัทธิ
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา,
โพชฌังคา จะตะถาปะเร.
สัตเตเต สัพพะทัสสินา,
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มุนินา สัมมะทักขาตา
ภาวิตา พะหุลีกะตา.
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
นิพพานายะ จะโพธิยา,
เอเตนะสัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
		 เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง,
คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ.
เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
		 เอกะทา ธัมมะราชาปิ
เคลัญเญนาภิปีฬิโต,
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
ภะณาเปต๎วานะสาทะรัง.
สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
ปะ หีนา เต จะ อาพาธา
ติณณันนัมปิ มะเหสินัง,
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
ที่มา : โพชฌงคสูตร พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๒๔ อังคุตตรนิกาย
ทสก - อกาทสกนิบาต

อะภะยะปะริตร
		 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ,
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท,
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง,
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
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		 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ,
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท,
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง,
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
		 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ,
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท,
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง,
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
ที่มา : พระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก ฆีฆะนิกาย มหาวรรค

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
		 ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา
โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ
สัพเพ เทวานุโมทันตุ
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ
ภาวะนาภิระตา โหนตุ
สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ

ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา,
โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน.
สัมภะยัง ปุญญะสัมปะทัง,
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา.
สีลัง รักขันตุ สัพพะทา,
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา.
ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง,
รักขัง พันธามิ สัพพะโส.
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นักขัตตะยักขะภูตานัง
		 นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ

ปาปัคคะหะนิวาระณา,
หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว.

(๓ จบ)
(สวดจบแล้วพึงนั่งราบ)

บทสวดมนต์ต่อท้ายท�ำวัตรเย็น

อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส
(เชิญเถิด ขอพวกเราจงสวดพระบาลี ส�ำหรับพิจารณาปัจจัยสี่ที่บริโภคแล้ว)
(รับพร้อมกัน)

ข้อว่าด้วยจีวร
(รับ) อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง,
ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริง สะปะ สัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง.
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ข้อว่าด้วยบิณฑบาต
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต, โส เนวะ
ท๎วายะ นะ มะทายะนะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ อิมัสสะ
กายั ส สะ ฐิ ติ ย า ยาปะนายะ วิ หิ ง สุ ป ะระติ ย า พ๎ ร ห๎ ม ะจะริ ย านุ ค คะหายะ,
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, ยาต๎
รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ.

ข้อว่าด้วยเสนาสนะ
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง, ตัง ยาวะ เทวะ
สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะ
สิริง สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง
ปะฏิสัลลานารามัตถัง.

ข้อว่าด้วยคิลานเภสัช
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร
ปะริภตุ โต, โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ,
อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ.
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พรัหมะวิหาระผะระณา
บทแผ่เมตตาด้วยพรหมวิหารธรรม
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
หันทะ มะยัง พรัหมะวิหาระผะระณัง กะโรมะ เส
(เชิญเถิด ขอพวกเราจงท�ำการแผ่เมตตา ด้วยพรหมวิหารธรรม)
(รับพร้อมกัน)
สัพเพ สัตตา
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
อะเวรา โหนตุ
จงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิด
อัพะยาปัชฌา โหนตุ
จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิด
อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิด
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถิด
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
สัพเพ สัตตา
ทุกขา ปะมุจจันตุ
จงพ้นจากทุกข์เถิด
สัพเพ สัตตา
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
มา ลัทธะสัมปัตติโต วิคัจฉันตุ
จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันได้แล้วเถิด
สัพเพ สัตตา
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
กัมมัสสะกา
เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน
กัมมะทายาทา
เป็นผู้รับผลของกรรม
กัมมะโยนิ
เป็นผู้มีกรรมเป็นก�ำเนิด
กัมมะพันธู
เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
กัมมะปะฏิสะระณา
เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
ยัง กัมมัง กะริสสันติ
จักท�ำกรรมอันใดไว้
กัละยาณัง วา ปาปะกัง วา
ดีหรือชั่ว
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.
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อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
หันทะ มะยัง อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส
(เชิญเถิด เราจงสวดบาลีสำ� หรับพิจารณาสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการ)
(รับพร้อมกัน)
ชะราธัมโมมหิ (หญิง : มามหิ)
เรามีความแก่เป็นธรรมดา
ชะรัง อะนะตีโต (หญิง : อะนะตีตา)
จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้
พะยาธิธัมโมมหิ (หญิง : มามหิ)
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา
พะยาธิง อะนะตีโต (หญิง : อะนะตีตา) จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้
มะระณะธัมโมมหิ (หญิง : มามหิ)
เรามีความตายเป็นธรรมดา
มะระณัง อะนะตีโต (หญิง : อะนะตีตา) จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้
สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว
เราละเว้นเป็นต่างๆ, คือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจ
ทั้งสิ้นไป
กัมมัสสะโกมหิ (หญิง : กามหิ)
เรามีกรรมเป็นของของตน
กัมมะทายาโท (หญิง : ทา)
มีกรรมเป็นผู้ให้ผล
กัมมะโยนิ
มีกรรมเป็นแดนเกิด
กัมมะพันธุ
มีกรรมเป็นผู้ติดตาม
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
กัมมะปะฏิสะระโณ (หญิง : สะระณา)
ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัลยาณัง วา ปาปะกังวา ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ
(หญิง: ทา)
เราจะท�ำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้อง
ได้รับผลของกรรมน�ำสืบไป
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เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง
เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทอญ

กายะคะตานุสสะติวิปัสสะนากัมมัฏฐาน
บทภาวนาพิจารณาร่างกาย
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
หันทะ มะยัง กายะคะตานุสสะติวิปัสสะนากัมมัฏฐาน กะณามะ เส
(รับพร้อมกัน)
อะยัง โข เม กาโย
กายของเรานี้แล
อุทธัง ปาทะตะลา
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา
อะโธ เกสะมัตถะกา
เบื้องต�ำ่ แต่ปลายผมลงไป
ตะจะปะริยันโต
มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
ปุโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน เต็มไปด้วยเครื่องที่โสโครก ไม่สะอาด
มีประการต่างๆ
อัตถิ อิมัสส๎มิง กาเย
มีอยู่ในกายเป็นที่ประชุมของน่าเกลียดนี้
คือ ผมทั้งหลาย, ที่งอกอยู่ตามหนังศีรษะ
เกสา
ทั้งสิ้น ด�ำบ้าง ขาวบ้าง
โลมา
คือ ขนทั้งหลาย, ที่งอกอยู่ตามขุมขน
ทัว่ กาย เว้นไว้แต่ฝา่ มือ และฝ่าเท้า สีไม่ดำ� นัก
ขาวนัก
นะขา
คือ เล็บทั้งหลาย, ที่งอกอยู่ตามปลายมือ
และปลายเท้า มีวรรณะอันขาว
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ทันตา

ตะโจ
มังสัง
นะหารู
อัฏฐิ

อัฏฐิมิญชัง

วักกัง 		

หะทะยัง
ยะกะนัง

คือ ฟันทั้งหลาย, ที่งอกอยู่ตามกระดูก
คางข้างบน และข้างล่าง ส�ำหรับบดเคี้ยว
อาหาร ชุ่มอยู่ด้วยน�ำ้ ลายเป็นนิจ
คือ หนังทั้งหลาย, ถ้าถลกผิวนอกออกมา
แล้ว ก็มีวรรณะอันขาว
คือ เนื้อมีวรรณะอันแดง
คือ เอ็นทัง้ หลาย, ทีร่ งึ รัดรอบโครงกระดูกไว้
มีวรรณะอันขาว
คือ กระดูกทั้งหลาย, ที่เป็นร่างโครงคํ้า
แข็งอยู่ในกาย, มีวรรณะอันขาวประมาณ
๓๐๐ ท่อน
เยือ่ ในกระดูกทัง้ หลาย, เหมือนกับยอดหวาย
ที่เผาไฟอ่อนแล้ว ใส่ไว้ในกระบอกไม้
เช่นนั้น, เยื่อในกระดูกสมองศีรษะเป็น
ยางขาว, เหมือนกับเยื่อในหอยจุ๊บแจงและ
นุ่นคลุกกะทิ เสียเช่นนั้น
ม้าม คือ ก้อนเนื้อ ๒ ก้อน มีข้วน
อันเดียวกัน เหมือนกับ มะม่วง ๒ ผล
มีขว้ นอันเดียวกันตั้งอยู่ข้างขวาเคียงหัวใจ
เนื้อหัวใจ, เป็นชิ้นเนื้อมีสีแดง, สัณฐาน
เหมือนกับดอกบัวตูม ตั้งอยู่ท่ามกลางอก
ตับ คือ แผ่นเนื้อ ๒ แผ่น มีสีแดงคร�ำ ่
ตั้งอยู่ข้างขวาเคียงหัวใจ
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กิโลมะกัง
ปิหะกัง
ปัปผาสัง
อันตัง

อันตะคุณัง
อุทะริยัง

กะรีสัง

ปิตตัง
เสมหัง
ปุพโพ

ผังผืด, เหนี่ยวหนัง กับเนื้อเอ็นกับเนื้อ
กระดูกกับเนื้อติดกันไว้บ้าง
ไต, เป็นชิ้นเนื้อ มีสีแดงคร�่ำ เหมือนกับ
ลิ้นโคด�ำ ตั้งอยู่ข้างชายโครงข้างซ้าย
ปอด มีสีแดงคร�ำ ่ ซ้ายเป็นแซกๆ ปกเนื้อ
หัวใจและม้ามอยู่ท่ามกลางอก
ไส้ใหญ่, ปลายข้างหนึ่งอยู่คอหอย,
ปลายข้างหนึ่งอยู่ทวาร, ทบไปทบมา
เหมือนกับงูเขียวที่เขาตัดศีรษะแล้ว,
แช่ไว้ในรางเลือดเช่นนั้น
สายติดเหนี่ยวไส้ใหญ่ไว้, มีวรรณะอันขาว
อาหารนอนท้อง, เช่น กะของที่กินกลืน
เข้าไปถึงท้องแล้ว และรากออกมาเสีย
เช่นนั้น
อาหารที่กินกลืนเข้าไปถึงท้องแล้วกลาย
เป็นคูตร, เช่น ถ่ายอุจจาระออกมาเสีย
เช่นนั้น
นํ้าดี สีเขียวคร�ำ่ ๆ ที่เป็นฝักตั้งอยู่ท่ามกลาง
อก, ที่ไม่เป็นฝัก ซึมซาบซ่านอยู่ในกาย
นํ้าเสลด, คร�่ำๆ เป็นมวกๆ ติดอยู่กับพื้นไส้
ข้างใน
นํ้าเหลือง นํ้าหนอง ย่อมตั้งอยู่ในสรีระ
ร่างกาย มีบาดแผล เป็นต้น
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โลหิตัง
เสโท

นํ้าเลือด มีสีแดง
นํ้าเหงื่อ, ที่ซ่านออกจากกาย ในกาล
เมื่อร้อนและกินของเผ็ด
เมโท
นํ้ามันข้น, มีสีเหลืองติดอยู่กับหนังต่อเนื้อ
อัสสุ
นํ้าตา, ที่ไหลออกจากตา ในกาลเมื่อทุกข์
โทมนัสมาถึง
วะสา
นํ้ามันเหลว, ที่เป็นเปลวอยู่ในพุง เหมือน
กับเปลวสุกร
เขโฬ
นํ้าลาย, ใสบ้าง ขุ่นบ้าง
สิงฆานิกา
นํ้ามูก, ที่ไหลออกจากนาสิก
นํ้าไขข้อ, ที่ติดอยู่ตามข้อกระดูก
ละสิกา
นํ้ามูตร, ที่เกรอะออกจากราก และคูตร
มุตตัง
เอวะมะยัง เม กาโย
กายของเรามีอย่างนี้
อุทธัง ปาทะตะลา
เบื้องบนแต่เบื้องเท้าขึ้นมา
เบื้องต�ำ่ แต่ปลายผมลงไป
อะโธ เกสะมัตถะกา
ตะจะปะริยันโต
มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
ปุโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโนติ. เต็มไปด้วยเครื่องที่โสโครก ไม่สะอาด
มีประการต่างๆ อย่างนี้แล
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ค�ำนมัสการรอยพระพุทธบาท
(น�ำ) หันทะ มะยัง ปาทะลัญชะนะปาฐัง ภะณามะ เส
วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง
ข้าพเจ้า ขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นฝั่งแห่งภพ,
ติโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง
ผู้เป็นธงชัยแห่งไตรโลก ผู้เป็นนาถะอันเอกของไตรภพ
โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง, เฉต๎วานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง,
ผู้ประเสริฐในโลก ตัดกิเลสทั้งสิ้นได้แล้ว ช่วยปลุกชนหาที่สุดมิได้ ให้ตรัสรู้
มรรคผลและนิพพาน
ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร
รอยพระบาทอันใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ บนหาดทรายแทบฝั่ง
แม่นํ้านัมมะทา
ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนา จะ ลัคเค,
รอยพระบาทอันใด พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ เหนือเขาสัจจะพันธ์และ
เหนือยอดเขาสุมะนา
ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง, ตัง
รอยพระบาทอันใด อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้, ในเมืองโยนะกะ
ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ.
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระบาทและรอยพระบาทนัน้ ๆ ของพระมุนดี ว้ ยเศียรเกล้า.
สุ วั ณ ณะมาลิ เ ก สุ วั ณ ณะปั พ พะเต, สุ ม ะนะกู เ ฏ โยนะกะปุ เ ร นั ม มะทายะ
นะทิยา, ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต.
ข้าพเจ้า ขอน้อมนมัสการสถานที่มีรอยพระบาทอันประเสริฐ ๕ สถานแต่ที่
ไกล, คือทีเ่ ขาสุวรรณมาลิก ๑, ทีเ่ ขาสุวรรณบรรพต ๑, ทีย่ อดเขาสุมะนะกูฏ ๑.
ที่โยนะกะบุรี ๑, ที่แม่นํ้าชื่อนัมมะทา ๑
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อิจเจวะ มัจจันตะ นะมัสสะเนยยัง, นะ มัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง
ข้าพเจ้าขอนมัสการอยู่ซึ่งพระรัตนตรัยใด, อันบุคคลควรไหว้โดยส่วนยิ่ง
อย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้.
ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง,
ได้แล้วซึ่งกองบุญอันไพบูลย์,
ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย.
ขออ�ำนาจแห่งพระรัตนตรัยนั้น จงขจัดภัยอันตรายเสียเถิด
อามันตะยามิ โว ภิกขะเว
ดูก่อนผู้เห็นภัยทั้งหลาย, เราขอเตือนท่านทั้งหลาย
ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เราขอให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ว่า
ขะยะวะยะธัมมา สังขารา
สังขารทั้งหลายมีอันความเสื่อมสิ้นไป เป็นธรรมดา.
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ.
ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตน, และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วย
ความไม่ประมาทเถิด, ด้วยประการฉะนี้แล.

ปัตติทานะคาถา
คาถาอุทิศผลบุญ
(หัวหน้ากล่าวน�ำ)
หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส
(เชิญเถิด ขอพวกเราจงกล่าวคาถาอุทิศผลบุญ)
(รับพร้อมกัน)
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ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ ยานัญญานิ กะตานิ เม เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ สัตตา
นันตาปปะมาณะกา
ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ, จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้า
ได้ท�ำในบัดนี้, แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ท�ำแล้ว
เย ปิยา คุณะวันตา จะ
คือชนเหล่าใดเป็นที่รัก ผู้มีคุณ
มัยหัง มาตาปิตาทะโย
มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น
ทิฏฐา เม จาปะยะทิฎฐา วา ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็น
อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน สัตตา ติฏฐันติ โลกัสสะมิง
แลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง, แลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลก
เตภุมมา จะตุโยนิกา
เกิดในภูมิ ๓ เกิดในก�ำเนิด ๔
มีขันธ์ ๕ แลขันธ์ ๑ แลขันธ์ ๔
ปัญเจกะจะตุโวการา
ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อย แลภพใหญ่
สังสะรันตา ภะวาภะเว
ญาตัง เย ปัตติทานัมเม		 สัตว์เหล่าใดทราบการให้สว่ นบุญของข้าพเจ้าแล้ว
อะนุโมทันตุ เต สะยัง,
ขอสัตว์เหล่านั้น จงอนุโมทนาเองเถิด
เย จิมัง นัปปะชานันติ,
ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้
เทวา เตสัง นิเวทะยุง, 		 ขอเทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น
มะยา ทินนานะ ปุญญานัง อะนุโมทะนะเหตุนา
เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว
สัพเพสัตตา สะทา โหนตุ, อะเวรา สุขะชีวิโน,
ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุขเสมอเถิด
เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ, แลจงถึงทางอันเกษมเถิด
เตสาสา สิชฌะตัง สุภา,
ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงส�ำเร็จเทอญ.
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แผ่เมตตา
อะหัง สุขิโต โหมิ, นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุข ปราศจากทุกข์
อะเวโร โหมิ, อัพะยาปัชโฌ โหมิ
อย่าได้มีเวรกับใครเลย อย่าได้มีการเบียดเบียนกันเลย
อะนีโฆ โหมิ, สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย จงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย
ทั้งสิ้นเถิด

แผ่เมตตาสัตว์
สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ, สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ,
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย
สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุ, สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ
อย่าได้มีการเบียดเบียนกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดแผ่กรุณาสัตว์
สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเถิดแผ่มุทิตาสัตว์
สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าพลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเถิด
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แผ่อุเปกขาสัตว์
สัพเพ สัตตา, กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะ
ระณา, ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ.
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับมรดกของกรรม
มีกรรมเป็นก�ำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ท�ำกรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
จักเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น

อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
		 อิมินาปุญญะกัมเมนะ
อาจะริยูปะการา จะ
				
สุริโย จันทิมา ราชา,
พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ
ยะโม มิตตามะนุสสา จะ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ
		 อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ
เย สันตาเน หินา ธัมมา
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ
อุชุจิตตัง สะติปัญญา
มารา ละภันตุ โนกาสัง

อุปัชฌายา คุณุตตะรา
มาตาปิตา จะ ญาตะกา
(ปิยามะมัง)
คุณะวันตานะราปิ จะ
โลกะปาลา จะ เทวะตา
มัชฌัตตา เวริกา ปิจะ
ปุญญานิปะกะตานิ เม
ขิปปัง ปาเปถะโว มะตัง
อิมินา อุททิเสนะ จะ
ตัณ๎หุปาทานะเฉทะนัง
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
สัลเลโข วิริยัม๎หินา
กาตุญจะ วิริเยสุ เม
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พุทธาธิปะวะโร นาโถ
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ
เตโสตตะมานุภาเวนะ
ทะสะปุญญานุภาเวนะ

ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
มาโรกาสัง ละภันตุ มา.
มาโรกาสัง ละภันตุ มา.

บทพิเศษ
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุขะชีวิโน,
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นผู้ดำ� รงชีพอยู่เป็นสุข
ทุกเมื่อเถิด
กะตัง ปุญญัง ผะลัง มัย๎หัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุเต.
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บ�ำเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ
แล้วนั้นเทอญ
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พระสูตร
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
(กล่าวน�ำ) หันทะ มะยัง ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง ภะณามะ เสฯ
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยัง วิหะระติ, อิสิปะตะเน.
มิคะทาเย. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ.
เท๎วเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา. โย จายัง กาเมสุ
กามะ สุขัลลิกานุโยโค, หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต.
โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค, ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต.
หมายเหตุ : ถ้าสวดบทขัดธรรมจักร ให้ตอ่ ด้วย เอวัมเม สุตตังฯ โดยไม่ตอ้ งกล่าวน�ำ 
หันทะ มะยังฯ อีก
อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง
สัมพุชฌิต๎วา ตะถาคะโต
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ
ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง
สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต
โลเก อัปปะฏิวัตติยัง
ยัตถากขาตา อุโภ อันตา
ปะฏิปัตติ จะ มัชฌิมา
จะตูส๎วาริยะสัจเจสุ
วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง
เทสิตัง ธัมมะราเชนะ
สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง
นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง
เวยยากะระณะปาเฐนะ
สังคีตัมภะณามะ เส ฯ
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ, มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะ
เตนะ อะภิสัมพุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
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กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถา คะเตนะ อะภิสัมพุทธา,
จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ
สังวัตตะติ.
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค. เสยยะถีทงั . สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป,
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.
อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถา คะเตนะ อะภิสัมพุทธา,
จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ
สังวัตตะติ.
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง. ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา
มะระณัมปิ ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิทุกขา, อัปปิเยหิ
สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง,
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา.
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง. ยายัง ตัณหา
โปโนพ ภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัต๎ระ ตัต๎ราภินันทินี, เสยยะถีทัง.
กามะตัณ๎หา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณ๎หา.
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะ สัจจัง. โย ตัสสาเยวะตัณ๎หา
ยะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย.
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง.
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค, เสยยะถีทงั . สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป,
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.
อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ,
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ.
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ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ
ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว,
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจจิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
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อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อริยะสัจจังภาเวตัพพันติ
เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม
ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ, เอวันติปะริวัฏฏัง
ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะ ทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ.
เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก, สัสสะ
มะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปาชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมา สัมโพธิง
อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง.
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ, เอวันติปะริวัฏฏัง
ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะ ทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ.
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก, สัสสะมะณะ
พ๎ ร าห๎ ม ะณิ ย า ปะชายะ สะเทวะมะนุ ส สายะ, อะนุ ต ตะรั ง สั ม มาสั ม โพธิ ง
อะภิสัมพุธโธ ปัจจัญญาสิง.
ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ, อะกุปปา เม วิมุตติ, อะยะมันติ
มา ชาติ, นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง
อะภินันทุง. อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง ภัญญะมาเน, อายัส๎มะโต
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โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ. ยังกิญจิ สะมุทะยะ
ธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ.
ปะวัตติเต จะ ภะคะวาตา ธัมมะจักเก, ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง,
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง
ปะวัตติตัง, อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา
มาเรนะ วา พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินติ.
ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสา
เวสุง.
จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, ตาวะติงสา เทวา สัททะ
มะนุสสาเวสุง.
ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
ยามานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
นิมมานะระตีนังเทวานังสัททัง สุต๎วา, ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา,
(สวดย่อว่า พ๎รัห๎มะกายิกา* เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง แล้วลง * * *
เอตัมภะคะวะตา เปิดดูหน้า ๙๔) [...สวดเต็มว่า
พ๎รห๎มะปาริสัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
พ๎รัห๎มะปาริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, พ๎รัห๎มะปะโรหิตา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
พ๎รห๎มะปะโรหิตานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, มะหาพ๎รห๎มา เทวา สัททะ
มะนุสสาเวสุง.
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มะหาพ๎รัห๎มานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสา
เวสุง.
ปะริตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสา
เวสุง.
อัปปะมาณาภานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสา
เวสุง.
อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสา
เวสุง.
ปะริตตะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะ
มะนุสสาเวสุง,
อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, สุภะกิณ๎หะกา เทวา สัททะ
มะนุสสาเวสุง.
สุภะกิณ๎หะกานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสา
เวสุง.
(พรหมชั้น อสัญญีสีตตา ดูหมายเหตุ หน้า ๙๔)
เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
สุทสั สีนงั เทวานัง สัททัง สุตว๎ า, อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
*** เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง
ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา
เทเวนะ วา มาเรนะวา พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินติ.
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อิติห ะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ, มุ หุตเตนะ, ยาวะ พ๎ รั ห๎ม ะโลกา สั ท โท
อัพภุคคัจฉิ. อะยัญจะ ทะสะสะหัสสีโลกะธาตุ, สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ.
อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ, อะติกกัมเมวะ เทวานัง
เทวานุภาวัง.
อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ, อัญญาสิวะตะโภ โกณฑัญโญ, อัญญาสิ
วะตะโภ โกณฑัญโญติ
อิติหิทัง อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ, อัญญาโกณฑัญโญเต๎ววะ นามัง
อะโหสีติ.
หมายเหตุ : ในพระไตรปิฎก ใช้ค�ำว่า พ๎รัมห๎มะกายิกา ไม่ได้แจ้งชื่อพรหมทั้ง
๑๕ ชั้นนี้ อรรถาจารย๎ได้แต่งขยายเนื้อความขึ้นภายหลัง ทั้งนี้มิได้รวมรูปพรหม
ชื่อ อสัญญี (พรหมลูกฟัก) เนื่องจากเป็นพรหมมีขันธ์เดียว (รูปขันธ์) ไม่สามารถ
ยัง เสียงให้บันลือลั่นได้
ที่มา : พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑

อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
(กล่าวน�ำ) หันทะ มะยัง อะนัตตะลักขะณะสุตตัง ภะณามะ เสฯ
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยัง วิหะระติ, อิสิปะตะเน
มิคะทาเย. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัดคิเย ภิกขู อามันเตสิ.
รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา. รูปัญจะหิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง
รูปัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ รูเป, เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง
มา อะโหสีติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว รูปัง อะนัตตา, ตัส๎มา รูปัง อาพาธายะ
สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ รูเป, เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ.
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เวทะนา อะนัตตา, เวทะนา จะ หิตัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง
เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ เวทะนายะ, เอวัง เม เวทะนา
โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา,
ตัส๎มา เวทะนา อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ, เอวัง เม
เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ.
สัญญา อะนัตตา. สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง
สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ สัญญายะ, เอวัง เม สัญญา โหตุ
เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สัญญา อะนัตตา, ตัส๎มา
สัญญา อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ สัญญายะ, เอวัง เม สัญญา โหตุ
เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ.
สังขารา อะนัตตา. สังขารา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสังสุ, นะยิทัง
สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยุง, ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ, เอวัง เม สังขารา
โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สังขารา อะนัตตา,
ตัส๎มา สังขารา อาพาธายะ สังวัตตันติ, นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ, เอวัง เม
สังขารา โหนตุ, เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ,
วิญญาณัง อะนัตตา. วิญญาณัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,
นะยิทัง วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ วิญญาเณ, เอวัง
เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ. ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว
วิญญาณัง อะนัตตา, ตัส๎มา วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ
วิญญาเณ, เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ,
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ. อะนิจจัง ภันเต.
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง
วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส
เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
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ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ. อะนิจจา ภัน เต.
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขังวาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง
วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส
เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ. อะนิจจา ภันเต.
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง
วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส
เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ. อะนิจจา ภันเต.
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง
วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส
เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญาณัง นิจจา วา อะนิจจา วาติ. อะนิจจัง
ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขงั วาติ. ทุกขัง ภันเต. ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง
วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส
เม อัตตาติ. โน เหตัง ภันเต.
ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว, ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง, อัชฌัตตัง
วา พะหิทธา วา, โอฬาริกา วา สุขุมัง วา, หีนัง วา ปะณีตัง วา, ยันทูเร สันติเก
วา, สัพพัง รูปัง, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง
ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง.
ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา,
โอฬาริกา วา, สุขุมา วา หีนา วา ปะณีตา วา, ยา ทูเร สันติเก วา, สัพพา เวทะนา,
เนตัง มะมะ เนโสหะมัสม๎ ิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปัญญายะ
ทัฏฐัพพัง.
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ยา กาจิ สัญญา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา,
โอฬาริกา วา สุขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา, ยา ทูเร สันติเก วา, สัพพา สัญญา,
เนตัง มะมะ เนโสหะมัสม๎ ิ นะ เมโส อัตตาติ, เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปัญญายะ
ทัฏฐัพพัง.
เย เกจิ สังขารา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา, อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา,
โอฬาริกา วา สุขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา, ยา ทูเร สันติเก วา, สัพเพ สังขารา,
เนตัง มะมะ เนโสหะมัสม๎ ิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตงั สัมมัปปัญญายะ
ทัฏฐัพพัง.
ยังกิญจิ วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง, อัชฌัตตัง วา พะหิทธา
วา, โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา, หีนัง วา ปะณีตัง วา, ยันทูเร สันติเก วา, สัพพัง
วิญญาณัง, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ. เอวะเมตัง ยะถาภูตัง
สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง.
เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุต๎วา อะริยะสาวะโก, รูปัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, เวทะนา
ยะปิ นิพพินทะติ, สัญญายะปิ นิพพินทะติ, สังขาเรสุปิ นิพพินทะติ, วิญญา
ณั ส๎ มิ ง ปิ นิ พ พิ น ทะติ , นิ พ พิ น ทั ง วิ รั ช ชะติ . วิ ร าคา วิ มุ จ จะติ . วิ มุ ต ตั ส๎ มิ ง
วิมุตตะมีติ ญาณัง โหติ, ขีณา ชาติ, วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง, กะตัง กะระณียัง,
นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง
อะภินันทุง, อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง ภัญญะมาเน, ปัญจะวัคคิ
ยานัง ภิกขูนัง อะนุปาทายะ, อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ.
ที่มา : พระไตรปิฏก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๑๗ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
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อาทิตตะปะริยายะสุตตัง
(กล่าวน�ำ) หันทะ มะยัง อาทิตตะปะริยายะสุตตัง ภะณะมะ เสฯ
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, คะยายัง วิหะระติ คะยาสีเส, สัทธิง
ภิกขุสะหัสเสนะ. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ.
สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง. กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง จักขุง ภิกขะเว
อาทิตตัง, รูปา อาทิตตา, จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง, จักขุสัมผัสโส อาทิตโต,
ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา
อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง. เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา
โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ
ทุกเขหิ โท มะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
โสตัง อาทิตตัง, สัททา อาทิตตา, โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง, โสตะสัมผัส
โส อาทิตโต, ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง
วา ทุก ขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง. เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง
ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ
ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
ฆานัง อาทิตตัง, คันธา อาทิตตา, ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง, ฆานะสัมผัส
โส อาทิตโต, ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง
วา ทุก ขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา. ตัมปิ อาทิตตัง. เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง
ราคัดคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ
ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
ชิวหา อาทิตตา, ระสา อาทิตตา, ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง, ชิวหาสัมผัส
โส อาทิตโต, ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา
ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง. เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง
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ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ
ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติวะทามิ.
กาโย อาทิตโต, โผฏฐัพพา อาทิตตา, กายะวิญญาณัง อาทิตยัง, กายะ
สัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,
สุ ขั ง วา ทุ ก ขั ง วา อะทุ ก ขะมะสุ ขั ง วา, ตั ม ปิ อาทิ ต ตั ง . เกนะ อาทิ ต ตั ง
อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,
โสเกหิ ปะริเทเวนิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
มะโน อาทิตโต, ธัมมา อาทิตตา, มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง, มะโนสัมผัส
โส อาทิตโต, ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง
วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง. เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง
ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ
ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ.
เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุต๎วา อะริยะสาวะโก,
จักขุส๎มิงปิ นิพพินทะติ, รูเปสุปิ นิพพินทะติ, จักขุวิญญาเณปิ นิพพิน
ทะติ, จักขุสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
โสตัส๎มิงปิ นิพินทะติ, สัทเทสุปิ นิพพินทะติ, โสตะวิญญาเณปิ นิพพิน
ทะติ, โสตะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง, สุขังวา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
ฆานัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, คันเธสุปิ นิพพินทะติ, ฆานะวิญญาเณปิ นิพพิน
ทะติ, ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทงั ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
ชิวฺหายะปิ นิพพินทะติ, ระเสสุปิ นิพพินทะติ. ชิวฺหาวิญญาเณปิ นิพพิน
ทะติ, ชิวหาสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยิมปิทัง ชิวฺหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
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เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
กายัสม๎ งิ ปิ นิพพินทะติ, โผฏฐัพเพสุปิ นิพพินทะติ, กายะวิญญาเณปิ นิพพิน
ทะติ, กายะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ. นิพพินทะติ.
มะนัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, ธัมเมสุปิ นิพพินทะติ, มะโนวิญญาเณปิ นิพพิน
ทะติ, มะโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ.
นิพพินทัง วิรัชชะติ. วิราคา วิมุจจะติ. วิมุตตัส๎มิง วิมุตตะมีติ ญาณัง โหติ
ขีณา ชาติ, วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง, กะตัง กะระณียัง, นาปะรัง อิตถัตตา ยาติ
ปะชานาตีติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตงั อะภินนั ทุง.
อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง ภัญญะมาเน, ตัสสะ ภิกขุสะหัส
สัสสะ อะนุปาทายะ, อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ.
ที่มา : พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๑๘ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

มะหาสะมะยะสุตตัง
(กล่าวน�ำ) หันทะ มะยัง มะหาสะมะยะสุตตัง ภะณามะ เสฯ
เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สักเกสุ วิหะระติ กะปิละวัตถุสมิง
มะหาวะเน, มะหะตา ภิกขุสงั เฆนะ สัทธิง ปัญจะมะเตหิ ภิกขุสะเตหิ สัพเพเหวะ
อะระหันเตหิ. ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิปะติตา โหนติ
ภะคะวันตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ
อะถะโข จะตุนนัง สุทธาวาสะกายิกานัง เทวานัง เอตะทะโหสิ. อะยัง โข
ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ กะปิละวัตถุส๎มิง มะหาวะเน, มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ
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สั ท ธิ ง ปั ญ จะมั ต เตหิ ภิ ก ขุ ส ะเตหิ สั พ เพเหวะ อะระหั น เตหิ , ทะสะหิ จะ
โลกะธา ตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิปะติตา โหนติ ภะคะวันตัง ทัสสะนายะ
ภิ ก ขุ สั ง ฆั ญ จะ, ยั น นู น ะ มะยั ม ปิ เยนะ ภะคะวา เตนุ ป ะสั ง กะเมยยามะ,
อุปะสังกะมิตวา ภะคะวะโต สันติเก ปัจเจกะคาถา ภาเสยยามาติ.
อะถะโข ตา เทวะตา เสยยะถาปิ นามะ พะละวา ปุริโส สัมมิญชิตัง วา
พาหัง ปะสาเรยยะ ปาสาริตัง วา พาหัง สัมมิญเชยยะ, เอวะเมวะ สุทธาวาเสสุ
เทเวสุ อันตะระหิตา ภะคะวะโต ปุระโต ปาตระหังสุ.
อะถะโข ตา เทวะตา ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง อัฏฐังสุ.
เอกะ มันตัง ฐิตา โข เอกา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.
มะหาสะมะโย ปะวะนัส๎มิง
ทวะกายา สะมาคะตา
อาคะตัมหะ อิมัง ธัมมะสะมะยัง
ทักขิตาเยวะ อะปะราชิตะสังฆันติ.
อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต
สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.
ตัต๎ระ ภิกขะโว สะมาทะหังสุ.
จิตตัง อัตตะโน อุชุกะมะกังสุ.
สาระถีวะ เนตตานิ คะเหต๎วา
อินท๎ริยานิ รักขันติ ปัณฑิตาติ.
อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต
สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.
เฉต๎วา ขีลัง เฉตวา ปะลีฆัง
อินทะขีลัง โอหัจจะมะเนชา
เต จะรันติ สุทธา วิมะลา
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จักขุมะตา สุทันตา สุสู นาคาติ.
อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต
สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ.
เย เกจิ พุทธัง สะระณัง คะตา เส,
นะเต คะมิสสันติ อะปายะ ภูมิง,
ปะหายะ มานุสัง เทหัง,
เทวะกายัง ปะริปูเรสสันตีติ.
อะถะโข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ, เยภุยเยนะ ภิกขะเว ทะสะสุ โลกะธา
ตูสุ เทวะตา สันนิปะติตา โหนติ ตะถาคะตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ, เยปิ
เต ภิกขะเวอะเหสุง อะตีตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมาสัมพุทธา, เตสัมปิ
ภะคะวัน ตานัง เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา สันนิปะติตา อะเหสุง.
เสยยะถาปิ มัยหัง เอตะระหิ, เยปิ เต ภิกขะเว ภะวิสสันติ อะนาคะตะ
มัทธานัง อะระหันโต สัมมาสัมพุทธา, เตสัมปิ ภะคะวันตานัง เอตะปะระมาเยวะ
เทวะตา สันนิปะติตา ภะวิสสันติ, เสยยะถาปิ มัยหัง เอตะระหิ อาจิกขิสสามิ
ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ, กิตตะยิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ,
เท สิ ส สามิ ภิ ก ขะเว เทวะกายานั ง นามานิ , ตั ง สุ ณ าถะ สาธุ กั ง มะนะสิ
กะโรถะ ภาสิสสามีติ. เอวัมภัน เตติ โข เต ภิ ก ขู ภะคะวะโต ปั จจั สโสสุง.
ภะคะวา เอตะทะ โวจะ.
		 สิโลกะมะนุกัสสามิ
ยัตถะ ภุมมา ตะทัสสิตา
เย สิตา คิริคัพภะรัง
ปะหิตัต๎ตา สะมาหิตา
ปุถู สีหาวะ สัลลีนา
โลมะหังหาภิสัมภุโน
โอทาตะมะนะสา สุทธา
วิปปะสันนะมะนาวิลา
ภิยโย ปัญจะสะเต ญัต๎วา
วะเน กาปิละวัตถะเว
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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 ปัญจะสะตา

สาวะเก สาสะเน ระเต
เต วิชานาถะ ภิกขะโว
สุต๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง
อะมะนุสสานะ ทัสสะนัง
สะหัสสัง อะถะ สัตตะริง
อะมะนุสสานะมัททะสุง
ทิสา สัพพา ผุฎา อะหุง
วะวักขิต๎วานะ จักขุมา
สาวะเก สาสะเน ระเต
เต วิชานาถะ ภิกขะโว
คิราหิ อะนุปุพพะโส
ภุมมา กาปิละวัตถะวา
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
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อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
กุมภิโร ราชะคะหิโก
ภัยโย นัง สะตะสะหัสสัง
กุมภิโร ราชะคะหิโก
ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา
คันธัพพานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา
นาคานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต
โมทะมานา อะภิกกามุง
อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา
ยักขานัง อาธิปะติ
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมันโต

วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
เวปุลลัสสะ นิเวสะนัง
ยักขานัง ปะยิรุปาสะติ
โสปาคะ สะมิติง วะนัง.
ธะตะรัฏโฐ ปะสาสติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
วิรุฬ๎โห ตัปปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
วิรูปักโข ปะสาสติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
กุเวโร ตัปปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
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โมทะมานา อะภิกกามุง
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ
ทักขิเณนะ วิรุฬ๎หะโก
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข
กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง.
จัตตาโร เต มะหาราชา
สะมันตา จะตุโร ทิสา
ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ
วะเน กาปิละวัตถะเว.
เตสัง มายาวิโน ทาสา
อาคู วัญจะนิกา สะฐา
มายา กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ
วิฏู จะ วิฏุโต สะหะ
จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ
กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ
ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ
เทวะสูโต จะ มาตะลิ
จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ
นะโฬราชา ชะโนสะโภ
อาคู ปัญจะสิโข เจวะ
ติมพะรู สุริยะวัจฉะสา
เอเต จัญเญ จะ ราชาโน
คันธัพพา สะหะ ราชุภิ
โมทะมานา อะภิกกามุง
ภิกขูนัง สะมิตัง วินัง.
อะถาคู นาภะสา นาคา
เวสาลา สะหะตัจฉะกา
กัมพะลัสสะตะรา อาคู
ปายาคา สะหะ ญาติภิ.
ยามุนา ธะตะรัฏฐา จะ
อาคู นาคา ยะสัสสิโน
เอราวัณโณ มะหานาโค
โสปาคะ สะมิติง วะนัง.
		
เย นาคะราเช สะหะสา หะรันติ
		
ทิพพา ทิชา ปักขิ วิสุทธะจักขู
		
เวหายะสา เต วะนะมัชฌะปัตตา
		
จิต๎รา สุปัณณา อิติ เตสะ นามัง
		
อะภะยันตะทา นาคะราชานะมาสิ
		
สุปัณณะโต เขมะมะกาสิ พุทโธ
		
สัณ๎หาหิ วาจาหิ อุปะว์หะยันตา
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นาคา สุปัณณา 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
ภิกขุนัง สะมิติง วะนัง.
		 อาโป จะ เทวา ปะฐะวี จะ
เตโช วาโย ตะทาคะมุง
วะรุณา วารุณา เทวา
โสโม จะ ยะสะสา สะหะ
เมตตากะรุณากายิกา
อาคู เทวา ยะสัสสิโน
ทะเสเต ทะสะธา กายา
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
โมทะมานา อะภิกกามุง
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
เวณฑู จะ เทวา สะหะลี จะ
อะสะมา จะ ทุเว ยะมา
จันทัสสูปะนิสา เทวา
จันทะมาดู ปุรักขิตา
สุริยัสสูปะนิสา เทวา
สุริยะมาคู ปุรักขิตา
นักขัตตานิ ปุรักขิต๎วา
อาคู มันทะพะลาหะกา
วะสูนัง วาสะโว เสฏโฐ
สักโก ปาคะ ปุรินทะโท
ทะเสเต ทะสะธา กายา
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
โมทะมานา อะภิกกามุง
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
อะถาคู สะหะภู เทวา
ชะละมัคคิสิขาริวะ
อะริฏฐะกา จะ โรชา จะ
อุมมา ปุปผะนิภาสิโน
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วะรุณา สะหะธัมมา จะ
สุเลยยะรุจิรา อาคู
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

อัจจุตา จะ อะเนชะกา
อาคู วาสะวะเนสิโน
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
มานุสา มานุสุตตะมา
อาคู มะโนปะทูสิกา
เย จะ โลหิตะวาสิโน
อาคูเทวา 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
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โมทะมานา อะภิกกามุง
		 สัฏเฐเต เทวะนิกายา
นามันวะเยนะ อาคัญฉุง
ปะวุตถะชาติมักขีลัง
ทักเข โมฆะตะรัง นาคัง
สุพรัหมา ปะระมัตโต จะ
สันนังกุมาโร ติสโส จะ
สะหัสสะพรัหมะโลกานัง
อุปะปันโน ชุติมันโต
ทะเสตถะ อิสสะรา อาคู
เตสัญจะ มัชณะโต อาคา
เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต
มาระเสนา อะภิกกามิ
เอถะ คัณ๎หะถะ พันธะถะ
สะมันตา ปะริวาเรถะ
อิติ ตัตถะ มะหาเสโน
ปาณินา ตะละมาหัจจะ
ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ
ตะทา โส ปัจจุทาวัตติ
ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ
ตะโต อามันตะยิ สัตถา
มาระเสนา อะภิกกันตา
เต จะ อาตัปปะมะกะรุง
วีตะราเคหิ ปักกามุง

ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.
สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
เย จัญเญ สะทิสา สะหะ
โอฆะติณณะมะนาสะวัง
จันทังวะ อะสิตาสิตัง
ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ
โสปาคะ สะมิติง วะนัง.
มะหาพรัหมาภิติฏฐะติ
ภิส๎มากาโย ยะสัสสิ โส
ปัจเจกะวะสะวัตติโน
หาริโต ปะริวาริโต
สินเท เทเว สะพรัหมะเก
ปัสสะ กัณ๎หัสสะ มันทิยัง
ราเคนะ พันธมัตถุ โว
มา โว มุญจิตอะ โกจิ นัง.
กัณ๎หะเสนัง อะเปสะยิ
สะรัง กัต๎วานะ เภระวัง
ถะนะยันโต สะวิชชุโก
สังกุทโธ อะสะยังวะเส.
วะวิกขิต๎วานะ จักจุมา
สาวะเก สาสะเน ระเต
เต วิชานาถะ ภิกขะโว.
สุต๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง
เนสัง โลมัมปิ อิญชะยุง.
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สัพเพ วิชิตะสังคามา
ภะยาตีตา ยะสัสสิโน
โมทันติ สะหะ ภูเตหิ
สาวะกา เต ชะเนสุตาติ.
มะหาสะมะยะสุตตัง นิฏฐิตัง.
ที่มา : พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๑๐ ทีฆนิกาย มหาวรรค

ธัมมะนิยามะสุตตัง
(กล่าวน�ำ) หันทะ มะยัง ธัมมะนียามะสุตตัง ภะณามะ เสฯ
เอวัมเม สุตงั . เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยงั วิหะระติ, เชตะวะเน อะนา
ถะปิณฑิกัสสะ, อาราเม. ติต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเต
ติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ.
อุปปาทา วา ภิก ขะเว ตะถาคะตานั ง อะนุ ปปาทา วา ตะถาคะตานัง,
ฐิตาวะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ.
ตัง ตะถา คะโตอะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมตว์า
อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ, วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ,
สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ.
อุปปาทา วา ภิก ขะเว ตะถาคะตานั ง อะนุ ปปาทา วา ตะถาคะตานัง,
ฐิตาวะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ตัง
ตะถาคะ โต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา
อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ, วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ,
สัพเพ สังขาราทุกขาติ.
อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง, อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง,
ฐิตาวะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ,
ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา
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อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ ปัญฐะเปติ, วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ,
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ.
อิ ท ะมะโวจะ ภะคะวา. อั ต ตะมะนา เต ภิ ก ขู ภะคะวะโต ภาสิ ตั ง
อะภินันทุนติ.
ที่มา : อุปปาทสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต
โยธาชีววรรค

เมตตานิสังสะสุตตัง
(กล่าวน�ำ) หันทะ มะยัง เมตตานิสังสะสุตตัง ภะณามะ เสฯ
เอวัมเม สุตัง, เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ, เชตะวะเน
อะนาถะปิณฑกัสสะ อาราเม, ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ.
ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ.
เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา, อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลี กะตายะ,
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมา รัทธายะ, เอกาทะ
สานิสังสา ปาฏิกังขา. กะตะเม เอกาทะสะ.
สุขัง สุปะติ. สุขัง ปะฏิพุชฌะติ. นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ. มะนุสสานัง
ปิโย โหติ. อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ, เทวะตา รักขันติ, นาสสะ อัคคิ วา วิสัง
วา สัตถัง วา กะมะติ. ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ. มุขะวัณโณ วิปปะ สีทะติ.
อะสัมมุพ๎โห กาลัง กะโรติ. อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ.
เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา, อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลี กะตายะ,
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมา รัทธายะ, อิเม
เอกา ทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติ,
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อิ ท ะมะโวจะ ภะคะวา, อั ต ตะมะนา เต ภิ ก ขู ภะคะวะโต ภาสิ ตั ง
อะภินันทุนติ.
ที่มา : เมตตาสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ อังคุคตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต

สะติปัฏฐานะปาโฐ
อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัม
พุทเธนะ เอกายะโน อะยัง มัคโค สัมมะทักขาโต สัตตานัง วิสุทธิยา, โสกะปะริ
เทวานัง สะมะติกกะมายะ, ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ, ญายัสสะ
อะธิคะมายะ, นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ ยะทิทัง จัตตาโร สะติปัฏฐานา.
กะตะเม จัตตาโร.
อิธะ ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี สัมปะชาโน สะติ มา
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, อาตาปี
สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. จิตเต จิตตานุปัสสี
วิหะระติ, อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง.
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก
อะภิชฌาโทมะนัสสัง.
กะถัญจะ ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา กาเย
กายานุปัสสี วิหะระติ, พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ. อัชฌัตตะพะ
หิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายส๎มิง
วิหะระติ, วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัสมิง วิหะระติ, สะมุทะยะวะยะธัมมานุ
ปัสสี วา กายัสมิง วิหะระติ, อัตถิ กาโยติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ,
ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะติสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ
กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.
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กะถัญจะ ภิกขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง
วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, พะหิทธา วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี
วิหะระติ, อัชฌัตตะพะหิทธา วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ. สะมุทะยะ
ธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ, วะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ
สะมุทะยะวะ ยะธัมมานุปสั สี วา เวทะนาสุ วิหะระติ, อัตถิ เวทะนาติ วา ปะนัสสะ
สะติ ปั จ จุ ป ั ฏ ฐิ ต า โหติ , ยาวะเทวะญาณะมั ต ตายะ ปะฏิ ส สะติ มั ต ตายะ,
อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ เวทะนาสุ
เวทะนานุปัสสี วิหะระติ.
กะถัญจะ ภิกขุ จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา
จิตเต จิตตานุป ัสสี วิหะระติ, พะหิ ท ธา วา จิ ตเต จิ ตตานุ ป ั สสี วิ ห ะระติ,
อัชฌัตตะพะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ, สะมุทะยะธัมมานุปัสสี
วา จิตตัส๎มิง วิหะระติ, วะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มิง วิหะระติ, สะมุทะยะ
วะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัสมิง วิหะระติ, อัตถิ จิตตันติ วา ปะนัสสะ สะติ
ปัจจุปัฏฐิตา โหติ, ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะติสสะติมัตตายะ. อะนิสสิโต
จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โล เก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ จิตเต จิตตานุปัสสี
วิหะระติ.
กะถัญจะ ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, พะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,
อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, สะมุทะยะธัมมานุปัสสี
วา ธัมเมสุ วิหะระติ, วะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, สะมุทะยะวะยะ
ธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, อัตถิ ธัมมาติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา
โหติ, ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะติสสะติมัตตายะ. อะนิสสิโต จะ วิหะระติ
นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ เอวัง โข ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ.
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อะยัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ
เอกายะโน มัคโค สัมมะทักขาโต สัตตานัง วิสทุ ธิยา, โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะ
มายะ, ทุกขะ โทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ, ญายัสสะ อะธิคะมายะ, นิพพานัสสะ
สัจฉิกิริยายะ ยะทิทัง จัตตาโร สะติปัฏฐานาติ.
		
เอกายะนัง ชาติขะยันตะทัสสี,
		
มัคคัง ปะชานาติ หิตานุกัมปี,
		
เอเตนะ มัคเคนะ ตะริงสุ ปุพเพ,
		
ตะริสสะเร เจวะ ตะรันติ โจฆันติ.
ที่มา : พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๑๐ ทีฆนิกาย มหาวรรค

คิริมานันทะสุตตะปาโฐ
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัสมา คิริมานันโท
อาพาธิโก โหติ ทุกชิโต พาฬหะคิลาโน อะถะโข อายัสมา อานันโท เยนะ
ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง
นิสีทิ เอกะมันตัง นิสินโน โข อายัสมา อานันโท ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ ฯ
อายัสมา ภันเต คิริมานันโท อาพาธิโก ทุกขิโต พาฬหะคิลาโน สาธุ ภันเต
ภะคะวา เยนายัสมา คิริมานันโท เตนุปะสังกะมะตุ อะนุกัมปัง อุปาทายาติ ฯ
สะ เจโข ต๎วัง อานันทะ คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน อุปะสังกะมิต๎วา ทะสะ สัญญา
ภา เสยยาสิ ฐานัง โข ปะเนตัง วิชชะติ ยัง คิริมานันทัสสะ ภิกขุโน ทะสะ
สัญญา สุต๎ วา โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิปปัสสัมเภยยะ ฯ กะตะมา ทะสะ ฯ
อะนิจจะสัญญา อะนัตตะสัญญา อะสุภะสัญญา อาทีนะวะสัญญา ปะหานะ
สัญญา วิราคะสัญญา นิโรธะสัญญา สัพพะโลเกอะนะระตะสัญญา สัพพะ
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สังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา อานาปานัสสะติ ฯ
กะตะมา จานันทะ อะนิจจะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา
รุกขะมูละคะโต วา สุญญาการะคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ รูปัง อะนิจจัง
เวทะนา อะนิจจา สัญญา อะนิจจา สังขารา อะนิจจา วิญญาณัง อะนิจจันติ ฯ
อิติ อิเมสุ ปัญจะสุ อุปาทานักขันเธสุ อะนิจจานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะ
ตานันทะ อะนิจจะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ อะนัตตะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา
รุกขะมูละคะโต วา สุญญาการะคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ จักขุง อะนัตตา
รู ปา อะนัตตา โสตัง อะนัตตา สัททา อะนัตตา ฆานัง อะนัตตา คันธา อะนัตตา
ชิวหา อะนัตตาระสา อะนัตตา กาโย อะนัตตา โผฏฐัพพา อะนัตตา มะโน
อะนัตตา ธัมมา อะนัตตาติ ฯ อิติ อิเมสุ ฉะสุ อัชฌัตติกะ พาหิเรสุ อายะตะเนสุ
อะนัตตานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อะนัตตะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ อะสุภะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง
อุทธัง ปาทะตะลา อะโธ เกสะมัตถะกา ตะจะปะริยันตัง ปูรันนานัปปะการัสสะ
อะสุจิโน ปัจจะเวกขะติ อัตถิ อิมัสมิง กาเย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ
มังสัง นะ หารู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปิหะกัง
ปัปผาสัง อันตัง อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตัง
เสโท เมโท อัสสุ วะสา เขโฬ สิงฆาณิกา ละสิกา มุตตันติ ฯ อิติ อิมัสมิง กาเย
อะสุภานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อะสุภะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ อาทีนะวะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต
วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโตวา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ พะหุทุกโข โข
อะยัง กาโย พะหุอาทีนะโวติ ฯ อิติ อิมัสมิง กาเย วิวิธา อาพาธา อุปปัชชันติ ฯ
เสยยะถีทัง ฯ จักขุโรโคโสตะโรโค ฆานะโรโค ชิวหาโรโค กายะโรโค สีสะโรโค
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กัณณะโรโค มุขะโรโค ทันตะโรโค กาโส สาโส ปินาโส ฑะโห ชะโร กุจฉิโรโค
มุ จ ฉา ปั ก ขั น ทิ ก า สุ ล า วิ สู จิ ก า กุ ฏ ฐั ง คั ณ โฑ กิ ล าโส โสโส อะปะมาโร
ทันทุ กัณฑุ กัจฉุ ระขะสา วิตัจฉิกา โลหิตัง ปิตตัง มะธุเมโห อังสา ปิฬะกา
ภะคัณฑะลา ฯ ปิตตะ สะมุฏฐานา อาพาธา เสมหะสะมุฏฐานา อาพาธา วาตะ
สะมุฏฐานา อาพาธา สันนิปาติกา อาพาธา อุตุปะริณามะชา อาพาธา วิสะมะ
ปะริหาระชา อาพาธา โอปักกะมิกา อาพาธา กัมมะวิปากะชา อาพาธา สีตัง
อุณหัง ชิฆัจฉา ปิปาสา อุจจาโร ปัสสาโวติ ฯ อิติ อิมัสมิง กาเย อาทีนะวา
นุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อาทีนะวะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ ปะหานะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อุปปันนัง กามะวิ
ตั ก กั ง นาธิ ว าเสติ ปะชะหะติ วิ โ นเทติ พยั น ตี ก ะโรติ อะนะภาวั ง คะเมติ
อุปปันนัง พยาปาทะวิตักกัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ พยันตีกะโรติ
อะนะภาวัง คะเมติ อุปปันนัง วิหิงสาวิตกกัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ
พยันติกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ อุปปันนุปปันเน ปาปะเก อะกุสะเล ธัม
เม นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ พยันตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ ฯ อะยัง
วุจจะตานันทะปะหานะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ วิราคะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา
รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง
เอตั ง ปะณี ตั ง ยะทิ ทั ง สั พ พะสั ง ขา ระสะมะโถ สั พ พู ป ะธิ ป ะฏิ นิ ส สั ค โค
ตัณหักขะโย วิราโค นิพพานันติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ วิคะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา
รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ เอตัง สันตัง
เอตัง ปะณีตัง ยะทิทัง สัพพะสังขา ระสะมาโถ สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหัก
ขะโย นิราโธ นิพพานันติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ
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กะตะมา จานันทะ สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ
เยโลเก อุปายุปาทานา เจตะโส อะธิฏฐานาภินิเวสานุสะยา เต ปะชะหันโต
วิระมะตินะ อุปาทิยนั โต อะยัง วุจจะตานันทะ สัพพะโลเก อะนะภิะระตะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ฯ อิธานันทะ ภิกขุ
สั พ พะสั ง ขาเรหิ อั ฏ ฏิ ย ะติ หะรายะติ ชิ คุ จ ฉะติ ฯ อะยั ง วุ จ จะตานั น ทะ
สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ฯ
กะตะมา จานันทะ อานาปานุสสติ อิธานันทะ ภิกขุ อะรัญญะคะโต วา
รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา นิสีทะติ ปั ลลังกัง อาภุชิตวา อุชุง กายัง
ปะณิธายะ ปะริมุขัง สะติง อุปัฏฐะเปตวา ฯ โส สะโต วะ อัสสสะสะติ สะโต
ปัสสะสะติ ฯ
ทีฆัง วา อัสสะสันโต ทีฆัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ
ทีฆัง วา ปัสสะสันโต ทีฆัง ปัสสะสามีติ ปะชานาติ
รัสสัง วา อัสสะสันโต รัสสัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ
รัสสัง วา ปัสสะสันโต รัสสัง ปัสสะสามีติ ปะชานาติ
สัพพะกายะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สัพพะกายะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปีติปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปีติปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สุขะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สุขะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
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จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
จิตตะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
จิตตะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามิติ สิกขะติ
สะมาทะหัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
สะมาทะหัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
วิโมจะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
วิโมจะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะนิจจานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะนิจจานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
วิราคานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
วิราคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
นิโรธานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
นิโรธานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปะฏินิสสัคคานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ปะฏินิสสัคคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะยัง วุจจะตานันทะ อานาปานัสสะติ ฯ
สะเจ โข ต๎วัง อานันทะ คิริมานันทัสสะ ภิกขุโนอุปะสังกะมิตวา อิมา
ทะสะ สัญญา ภาเสยยาสิ ฐานั ง โข ปะเนตั ง วิ ช ชะติ ยั ง คิ ริ ม านั น ทั สสะ
ภิกขุโน อิมา ทะสะ สัญญา สุต๎วา โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิป ปัสสัมเภยยาติ ฯ
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อะถะโข อายั ส๎ ม า อานั น โท ภะคะวะโต สั น ติ เ ก อิ ม า ทะสะ สั ญ ญา
อุ ค คะเหต๎ วา เยนายั ส๎ ม า คิ ริ ม านั น โท เตนุ ป ะสั ง กะมิ อุ ป ะสั ง กะมิ ต๎ ว า
อายัสมะโต คิริมานัน ทัสสะ อิมา ทะสะ สัญญา อะภาสิ ฯ
อะถะโข อายั ส มะโต คิ ริ ม านั น ทั ส สะ อิ ม า ทะสะ สั ญ ญา สุ ต๎ ว า โส
อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิปัสสัมภิ ฯ วุฏฐะหิ จายัสมา คิริมานันโท ตัมหา อาพาธา
ตะถาปะ หีโน จะ ปะนายัสมะโต คิริมานันทัสสะ โส อาพาโธ อะโหสีติ ฯ
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พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
มาติกา
ธัมมะสังคิณีมาติกาปาฐะ
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา. สุขายะ เวทะนายะ
สั ม ปะยุ ต ตา ธั ม มา ทุ ก ขายะ เวทะนายะ สั ม ปะยุ ต ตา ธั ม มา อะทุ ก ขะมะ
สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา.
วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะ วิปากะ ธัมมะธัมมา.
อุ ป าทิ น นุ ป าทานิ ย า ธั ม มา อะนุ ป าทิ น นุ ป าทานิ ย า ธั ม มา อะนุ ป าทิ น
นานุปาทานิยา ธัมมา.
สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏ
ฐาสังกิเลสิกา ธัมมา.
สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกาวิจารา
ธัมมา.
ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขาสะหะคะตา ธัมมา.
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหา ตัพพา ธัมมา เนวะทัสสะ
เนนะ นะภาวะนายะ ปะหา ตัพพา ธัมมา.
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา
ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา.
อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะคามิโน นาปะจะ
ยะคามิโน ธัมมา.
เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานา เสกขา ธัมมา.
ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา.
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ปะริ ต ตารั ม มะณา ธั ม มา มะหั ค คะตารั ม มะณา ธั ม มา อั ป ปะมาณา
รัมมะณา ธัมมา.
หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา.
มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา.
มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน ธัมมา.
อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา.
อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา.
อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปัจจุปปันนา รัมมะณา
ธัมมา.
อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา.
อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะ พะหิทธา
รัมมะณา ธัมมา.
สะนิทสั สะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทสั สะนะ สัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทสั สะ
นาปปะฏิฆา ธัมมา.

วิปัสสะนาภูมิปาฐะ
(กล่าวน�ำ) หันทะ มะยัง วิปัสสะนาภูมิปาฐา ภะณามะ เสฯ
(รับ) ปัญจักขันธา, รูปักขันโธ, เวทะนากขันโธ, สัญญากขันโธ, สังขา
รักขันโธ, วิญญาณักขันโธ.
ท๎ ว าทะสายะตะนานิ . จั ก ข๎ ว ายะตะนั ง รู ป ายะตะนั ง , โสตายะตะนั ง
สัททายะตะนัง, ฆานายะตะนัง คันธายะตะนัง, ชิว๎หายะตะนัง ระสายะตะนัง,
กายายะตะนัง โผฏฐัพพายะตะนัง, มะนายะตะนัง ธัมมายะตะนัง,
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อัฏฐาระสะ ธาตุโย. จักขุธาตุ รูปะธาตุ จักขุวิญญาณะธาตุ, โสตะธาตุ
สัททะธาตุ, โสตะวิญญาณะธาตุ, ฆานะธาตุ คันธะธาตุ, ฆานะวิญญาณะธาตุ,
ชิวฺหาธาตุ ระสะธาตุ, ชิวฺหาวิญญาณะธาตุ, กายะธาตุ โผฏฐัพพะธาตุ กายะ
วิญญาณะธาตุ, มะโนธาตุ ธัมมะธาตุ มะโนวิญญาณะธาตุ
พาวีสะตินท๎ริยานิ. จักขุนท๎ริยัง โสตินท๎ริยัง ฆานินท๎ริยัง ชิวหินท๎ริยัง
กายินท๎ริยัง, มะนินท๎ริยัง อิตถินท๎ริยัง ปุริสินท๎ริยัง, ชีวิตินท๎ริยัง, สุขินท๎ริยัง
ทุกขินท๎ริยัง, โสมะนัสสินท๎ริยัง โทมะนัสสินท๎ริยัง อุเปกขินท๎ริยัง สัทธินท๎ริยัง
วิริยันท๎ริยัง สะตินท๎ริยัง สะมาธินท๎ริยัง ปัญญินท๎ริยัง, อะนัญญะตัญญัสสามี
ตินท๎ริยัง อัญญินท๎ริยัง อัญญาตาวินท๎ริยัง
จัตตาริ อะริยะสัจจานิฯ ทุกขัง อะริยะสัจจัง, ทุกขะสะมุทะ โย อะริยะสัจจัง,
ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง, ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจจังฯ

ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ
(กล่าวน�ำ) หันทะ มะยัง ปะฏิจจะสะมุทปปาทะปาฐัง ภะณามะ เสฯ
(รับ) อะวิชชาปัจจะยา สังขารา, สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง, วิญญาณะ
ปัจจะยา นามะ รูปัง,
นามะรู ป ะปั จ จะยา สะฬายะตะนั ง , สะฬายะตะนะปั จ จะยา ผั ส โส,
ผัสสะปัจจะยา เวทะนา เวทะนาปัจจะยา ตัณ๎หา, ตัณ๎หาปัจจะยา อุปาทานัง
อุปาทานะปัจจะยา ภะโว ภะวะปัจจะยา ชาติ, ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง,
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ. เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ
ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ.
อะวิชชายะเต๎ววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ, สังขาระนิโรธา
วิญญาณะนิโรโธ, วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ, นามะรูปะนิโรธา สะฬายะ
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ตะนะนิโรโธ, สะฬายะตะนะนิโรธา, ผัสสะนิโรโธ, ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ,
เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ, ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ, อุปาทานะนิโรธา
ภะวะนิโรโธ, ภะวะนิโรธา ชาตินโิ รโธ, ชาตินโิ รธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะ
ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ. เอวะ เมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ,
นิโรโธ โหติ.

พระสังคะณี
กุ ส ะลา ธั ม มา อะกุ ส ะลา ธั ม มา อั พ๎ ย ากะตา ธั ม มา, กะตะเม ธั ม มา
กุ ส ะลา, ยั ส๎ มิ ง สะมะเย กามาวะจะรั ง กุ ส ะลั ง จิ ต ตั ง อุ ป ปั น นั ง โหติ ,
โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง, รูปารัมมะณัง วา สัททารัมมะณัง
วา คั น ธารั ม มะณั ง วา, ระสารั ม มะณั ง วา โผฏฐั พ พารั ม มะณั ง วา ธั ม มา
รัมมะณัง วา, ยัง ยัง วา ปะนะรัพภะ, ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิเขโป
โหติ , เยวา ปะนะ ตั ส๎ มิ ง สะ มะเย อั ญ เญปิ อั ต ถิ ปฏิ จ จะสะมุ ป ปั น นา
อะรูปิโน ธัมมา, อิเม ธัมมา กุสะลา.

พระวิภังค์
ปัญจักขันธา รูปักขันโธ, เวทะนากขันโธ, สัญญากขันโธ, สังขารักขันโธ,
วิญญาณักขักขันโธ. ตัตถะกะตะโม รูปักขันโธ. ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะ
ปัจจุปปันนัง, อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา, โอฬาริกัง วา, สุขุมัง วา หีนัง วา
ปะณีตัง วา, ยัง ทูเร วา, สันติ เก วา, ตะเทกัชฌัง อะภิสัญญูหิต๎วา อภิสังขิปิตวา,
อะยัง วุจจะติ รูปักขันโธ.
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พระธาตุกะถา
สั ง คะโห อะสั ง คะโห. สั ง คะหิ เ ตนะ อะสั ง คะหิ ตั ง , อะสั ง คะหิ เ ตนะ
สังคะหิตัง, สังคะหิเตนะ สังคะหิตัง. อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง. สัมปะโย
โค วิปปะโยโค. สัมปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง, วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง,
อะสังกะหิตัง.

พระปุคคะละปัญญัตติ
ฉะ ปั ญ ญั ต ติ โ ย. ขั น ธะปั ญ ญั ติ , อายะตะนะปั ญ ญั ต ติ , ธาตุ ป ั ญ ญั ต ติ ,
สัจจะปัญญัตติ, อินท๎ริยะปัญญัตติ, ปุคคะละปัญญัตติ, กิตตาวะตา ปุคคะลานัง
ปุคคะละปัญญัตติ. สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต, กุปปะธัมโม, อะกุปปะ
ธัมโม, ปะริหานะธัมโม, อะปะริหานะธัมโม, เจตะนาภัพโพ อนุรักขะนาภัพโพ,
ปุถุชชะโน โคต๎ระภู ภะยูปะระโต อะภะยูปะระโต, ภัพพาคะมะโน อะภัพพาคะ
มะโน, นิยะโต อะนิยะโต, ปฏิปนั นะโก ผะเล ฐิโต อะระหา อะระหัตตยะ ปฏิปนั โน.

พระกะถาวัตถุ
ปุคคะโล อุปะลัพภะติ. สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ. อามันตา. โย สัจฉิกัตโถ
ปะระมั ต โถ ตะโต โส ปุ ค คะโล อุ ป ะลั พ ภะติ สั จ ฉิ กั ต ถะปะระมั ต เถนาติ .
นะ เหวั ง วั ต ตั พ เพ. อาชานาหิ นิ ค คะหั ง หั ญ จิ , ปุ ค คะโล อุ ป ะลั พ ภะติ .
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ, เตนะ วะตะ เร วัตตัพเพ, โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ,
ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ มิจฉา.
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พระยะมะกะ
เย เกจิ กุสะลา ธัมมา, สัพเพ เต กุสะละมูลา. เย วา ปะนะ กุสะละมูลา,
สัพ เพ เต ธัมมา กุสะลา. เย เก จิ กุสะลา ธัมมา, สัพเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา,
เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา, สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา.

พระมะหาปัฏฐาน
เหตุปจั จะโย, อารัมมะณะปัจจะโย, อะธิปะติปจั จะโย, อะนันตะระปัจจะโย,
สะมะนันตะระปัจจะโย, สะหะชาตะปัจจะโย, อัญญะมัญญะปัจจะโย, นิสสะ
ยะปัจจะโย, อุปะนิสสะยะปัจจะโย, ปุเรชาตะปัจจะโย, ปัจฉาชาตะปัจจะโย,
อาเสวะนะปัจจะโย, กัมมะปัจจะโย, วิปากาปัจจะโย, อาหาระปัจจะโย, อินท๎ริยะ
ปัจจะโย, ฌานะปัจจะโย, มัคคะปัจจะโย, สัมปะยุตตะปัจจะโย, วิปปะยุตตะ
ปัจจะโย, อัตถิปัจจะโย, นัตถิปัจจะโย,วิคะตะปัจจะโย, อะวิคะตะปัจจะโย.
ที่มา : พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๓๔ - ๔๕ อภิธรรมปิฎก

บังสุกุลเป็น
อะจิรัง วะตะยัง กาโย, ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ. ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ,
นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง.

บังสุกุลตาย
อะนิจจา วะตะ สังขารา, อุปปาทะวะยะธัมมิโน, อุปปัชชิต๎วา, นิรุชฌันติ,
เตสัง วูปะสะโม สุโข.
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สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ, มะริงสุ จะ มะริสสะเร ตะเถวาหัง มะริสสามิ,
นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย.

พุทธะชะยะมังคะละคาถา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
อิ ติ ป ิ โ ส ภะคะวา อะระหั ง สั ม มาสั ม พุ ท โธ วิ ช ชาจะระณะสั ม ปั น โน
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ
ภะคะวาติ (พุทธคุณ)
สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสั สิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่าวิญญฮีติ) (ธรรมคุณ)
สุ ป ะฏิ ป ั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ อุ ชุ ป ะฏิ ป ั น โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี
กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (สังฆคุณ)
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง, ค๎ริเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะ
มารัง, ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะ
มังคะลัคคัง.
มาราติ เ รกะมะภิ ยุ ช ฌิ ต ะสั พ พะรั ต ติ ง , โฆรั ม ปะนาฬะวะกะมั ก ขะมะ
ถัทธะยักขัง, ขันตีสุทันตะวิธิน า ชิ ตะวา มุ นิน โท, ตั นเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลัคคัง.
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นาฬาคิรงิ คะชะวะรัง อะติมตั ตะภูตงั , ทาวัคคิจกั กะมะสะนีวะ สุทารุณนั ตัง,
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ตันเตชะสา
ภะ วะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง.
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง, ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละ
วันตัง, อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะ
มังคะลัคคัง.
กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกา
ยะมัชเฌ, สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวามุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง
คะลัคคัง.
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง, วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะ
ภูตัง, ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวามุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุเต* ชะยะ
มังคะลัคคัง.
นั น โทปะนั น ทะภุ ช ะคั ง วิ พุ ธั ง มะหิ ท ธิ ง , ปุ ต เตนะ เถระภุ ช ะเคนะ
ทะมาปะยันโต, อิทธูปะเทสะวิธินาชิตะวามุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะ มังคะลัคคัง.
ทุ ค คาหะทิ ฏ ฐิ ภุ ช ะเคนะ สุ ทั ฏ ฐะหั ต ถั ง พ๎ รั ห๎ มั ง วิ สุ ท ธิ ชุ ติ มิ ท ธิ พ ะกา
ภิธานัง, ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะ
มังคะลัคคัง,
เอตาปิพุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา, โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต
มะตันที, หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ, โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะ
โรสะปัญโญ
หมายเหตุ : การสวดแบบสังโยค ให้เปลี่ยน ชะยะมังคะลัคคัง เป็น
		 ชะยะมังคะลานิ
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ชะยะปะริตร
		 มะหาการุณิโก นาโถ
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ชะยันโต โพธิยา มูเล
เอวัง ต๎วังวิชะโย โหหิ
อะปะราชิตะปัลลังเก
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุขะโณ สุมุทุตโต จะ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ

หิตายะ สัพพะปาณินัง,
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง,
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน,
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล,
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร,
อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ.
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง,
สุยิฏฐิง พ๎รัห๎มะจาริสุ.
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง,
ปะณิธี เต ปะทักขิณา,
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.

ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี
(กล่าวน�ำ) หันทะ มะยัง ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เสฯ

ข้อว่าด้วยจีวร
(รับ) ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง จีวะรัง.
ตะทุ ปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ. สัพพานิ
ปะนะ อิ ม านิ จี ว ะรานิ อะชิ คุ จ ฉะนี ย านิ , อิ มั ง ปู ติ ก ายั ง ปั ต๎ ว า, อะติ วิ ย ะ
ชิคุจฉะนียานิชา ยันติ.
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ข้อว่าด้วยบิณฑบาต
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง ปิณฑะปาโต.
ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ. สัพโพ
ปะนายัง ปิณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย อิมัง ปุติกายัง ปัต๎วา, อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย
ชายะติ.

ข้อว่าด้วยเสนาสนะ
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง เสนาสะนัง.
ตะทุ ปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ. สัพพานิ
ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิคุจฉะนียานิ, อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา, อะติวิยะ
ชิคุจฉะนียา นิชายันติ.

ข้อว่าด้วยคิลานเภสัช
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง คิลานะปัจจะยะ
เภสัชชะปะริกขาโร, ตะทุปะภุญชะโก จะปุคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว
สุญโญ. สัพโพ ปะนายัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร อะชิคุจฉะนีโย,
อิมังปูติกายัง ปัต๎วา, อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ,
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บทสวดพลจักรกัปปวัตนสูตร (บทสวดชัยน้อย นะโมเม)
นะโม เม พุทธะเตชัสสา
เตชะประสิทธิ ปะสีเทวา
สิทธิพรัหมา จะ อินทา จะ
สะมุทา ภูตุงคังกา จะ
ชัยยะ ชัยยะ ธรณิ ธรณี
ชัยยะ ชัยยะ คะคนละตนละนิสัย
ชัยยะ ชัยยะ คัมภีระ โสมภี
ชัยยะ ชัยยะ ทุนนิมิตตะโรคี
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะ มุขะ สาตรา
ชัยยะ ชัยยะ คัชชะคนนะตุรง
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะ มุขะ ยาตรา
ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี
ชัยยะ ชัยยะ ธระณี สานติน สะทา
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะ ยักเข
ชัยยะ ชัยยะ พรัหมเมนทะคะณา
ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพพัง
				
ชัยยะ ชัยยะ มะเหสุโร หะโรหะรินเทวา
ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬหะโก
อินโท จะเวนะเตยโย จะ
อัคคิ วาโย จะ ปาชุณโห
อัฏฐาระสะ มะหาเทวา

ระตะนัตตะยะธัมมิกา
นารายะปะระเมสุรา
จะตุโลกา คัมภีรักขะกา
สะพรัหมาชัยยะประสิทธิ ภะวันตุ เต
อุทะธิ อุทะธี นะทิ นะที
นิรัยสัยเสนนะ เมรุราชชะพล นระชี
นาเคนทะนาคี ปิศาจจะ ภูตะกาลี
ชัยยะ ชัยยะ สิงคี สุทา ทานะ มุขะชา
ชัยยะ ชัยยะ จัมปา ทินาคะ กุละ คัณโถ
สุกะระภุชง สีหะ เพียคฑะ ทีปา
ชิตะ ชิตะ เสนนารี ปุนะ สุทธิ นระดี
ชัยยะ ชัยยะ ธระณีตะเลสะทาสุชัยยา
ชัยยะ ชัยยะ มังกะราช รัญญา ภะวัคเค
ชัยยะ ชัยยะ รักขะเส สุระภุชะเตชา
ชัยยะ ชัยยะ ราชาธิราชสาชชัย
ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา
ปัจเจกะพุทธะสาวัง
ชัยยะ ชัยยะ พรัหมา สุรักโข
วิรูปักโข จันทิมา ระวิ
กุเวโร วะรุโณปิ จะ
กุมาโร ธะตะรัฏฏะโก
สิทธิตา ปะสะอา ทะโย
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อิสิโน สาวะกา สัพพา
ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ
เอเตนะ ชัยยะ เตเชนะ
เอเตนะ พุทธะเตเชนะ
ชัยโย ปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง
อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง
อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง
อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง
อุคโฆ สะยัมโพธิมันเฑ ปะโมทิตา
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง
อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง
อุคโฆ สะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชะยันโต โพธิยา มูเล
เอวังตะวัง วิชะโย โหหิ
อะปะราชิตะปั ลลังเก
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุกขะโน สุมุหุตโต จะ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง

ชัยยะ ราโม ภะวันตุ เต
ทะสะปาโล จะ ชัยยะกัง
ชัยยะ โสตถี ภะวันตุเต
โหตุเต ชัยยะมังคะลัง
มารัสสะ จะปาปิมะโต ปะราชะโย
ชัยยะ ตะทา พรัหมะคะนา มะเหสิโน
มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
ชัยยะ ตะทา อินทะคะณา มะเหสิโน
มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
ชัยยะตะทา เทวะคะณา มะเหสิโน
มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
ชัยยะตะทา สุปัณณะคะนา มะเหสิโน
มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
ชัยยะ ตะทา นาคะคะณา มะเหสิโน
มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
ชัยยะ ตะทา สะพรัหมะคะณา มะเหสิโน
สัก กะยานัง นันทิ วัฑฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมัง คะเล
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุยิฏฐิง พรัหมะจาริสุ
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
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ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะณีธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ
ละภัณตัตเถ ปะทักขิเณ
เต อัตถะลัทธา สุขิตา
วิรุฬหา พุทธะสา สะเน
อะโรคา สุขิตา โหถะ
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ
สุณันตุ โภนโต เย เทวา
อัสมิง ฐาเน อะธิคะตา
ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ
สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
รักขันตุ สัพพะสัต ตานัง
รักขันตุ ชินะสาสะนัง
ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง
สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ
วัสสัง วัสสา วะราหะกา
โรคา จุปัททะวา เตสัง
นิวาเรนตุ จะ สัพพะทา
กายาสุขัง จิตติสุขัง
อะระหันตุยะถาระหัง
(อิติ จุลละชัยยะสิทธิมังคะลัง สะมันตัง.)
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ทิพยมนต์
โดย
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
การสวด “ทิพยมนต์” นี้ เป็นสายบรรทัดเครือ่ งจูงใจของผูป้ ฏิบตั ใิ ห้บรรลุถงึ
ความบริสุทธิ์ เพราะมนต์หมวดนี้ย่อมให้ผลดีแก่ผู้ท่องบ่น เพราะเป็นเรื่องในตัว
ของตัวเอง ธรรมดาคนที่เกิดมา ย่อมอาศัยอยู่ในธาตุทั้ง ๖ ธาตุเหล่านั้นสะสมขึ้น
ด้วยการกระท�ำของตนเอง ดีบ้างชั่วบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ ธาตุเหล่านั้นย่อมลงโทษ
แก่ผู้อาศัยอยู่ เปรียบเหมือนกับเด็ก มันเป็นสิ่งที่คอยรบกวนใจอยู่เสมอ
ฉะนัน้ การสวดมนต์กเ็ ท่ากับว่า เราเลีย้ งเด็ก บ�ำรุงเด็ก ให้ได้รบั ความสมบูรณ์
เมื่อเด็กได้รับความสมบูรณ์เช่นนั้นแล้ว ผู้ใหญ่ย่อมได้รับความสะดวกสบาย
ฉะนั้น ถ้าใครเสกบ่น เท่ากับว่าเราเลี้ยงเด็กแล้วด้วยอาหาร เรากล่อมเด็กแล้วด้วย
เพลงอันไพเราะ คือ พุทธคุณ อ�ำนาจพุทธคุณนี้ อาจจะท�ำธาตุของตนให้บริสทุ ธิข์ นึ้
เป็นธาตุกายสิทธิ์ เหมือนแร่ธาตุทมี่ อี ยูใ่ นโลก ย่อมแล่นหรือดูดถึงกันได้ทกุ วินาที
หรือเปรียบเสมือนไฟฟ้า ส่วนมนต์คาถาทีส่ วดเปรียบเหมือนกระแสไฟ มุง่ ไปทิศใด
ย่อมถึงทีน่ นั้ ๆ อาจทีจ่ ะท�ำให้ดนิ ฟ้าอากาศเป็นมงคล เพราะมนต์หมวดนีเ้ ป็นมนต์
กปิลฤๅษี ปนอยู่ด้วย ตามเรื่องที่เล่าไว้ ดังนี้
ในอดีตกาล มีฤๅษีตนหนึ่งไปเจริญทิพยมนต์ อยู่ในป่าสัก ณ ประเทศอินเดีย
ตามต�ำนานเล่าว่า ในป่านั้นเป็นมหามงคล เช่น ต้นไม้ทั้งหลาย สับเปลี่ยนกัน
เกิดดอกออกผลอยู่ตลอดทุกฤดูกาล มีนํ้าใสสะอาด สัตว์ตัวไหนเจ็บป่วยวิ่งผ่าน
เข้าไปได้กินนํ้าในที่นั้น อาการป่วยนั้นจะสูญสิ้นไป ใบหญ้าและเถาวัลย์สดชื่น
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อยู่เป็นนิจ สัตว์ที่ดุร้ายและโหดร้ายเบียดเบียนกัน เมื่อเข้าไปผ่านในสถานที่นั้น
ก็ราวกับว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเอง สัตว์ทั้งหลายก็อาศัยป่านั้นอยู่ โดยความ
รื่นเริง กลิ่นโสโครกซากสัตว์ต่างๆ ที่ตายในที่นั้นไม่ปรากฏ ถ้าหากว่าความตาย
จะมาถึงตน ก็ต้องดิ้นรนหนีไปตายที่อื่น ในที่นี้ พวกชาวศากยสกุลวงศ์ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ไปตั้งเมืองหลวงในที่นั้นเรียกว่า กรุงกบิลพัสดุ ซึ่งเป็น
บ้านเมืองมาจนบัดนี้
นี่เกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกปิลฤๅษี ได้ไปเจริญทิพยมนต์อยู่ในที่นั้น
วิธีเจริญของฤๅษีตนนั้น วาระแรก เขาได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ได้เจริญ
มนต์หมวดนี้อยู่ตลอด ๗ วัน วาระที่ ๒ เขาได้หันหน้าไปทางทิศอุดร วาระที่ ๓
เขาได้ หั น หน้ า ไปทางทิ ศ ใต้ วาระที่ ๔ เขาได้ หั น หน้ า ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
วาระที่ ๕ เขาได้หันหน้าลงไปทางปฐพี วาระที่ ๖ เขาได้ยกมือ แหงนหน้าขึ้นไป
ในอากาศ ท�ำจิตให้สะอาด เอารัศมีของดวงดาวเป็นนิมิตร วาระที่ ๗ เขาได้
เจริ ญ อานาปาน์ ป ล่ อ ยลมของเขาเองออกทุ ก ทิ ศ โดยอ� ำ นาจแห่ ง ก� ำ ลั ง จิ ต
ที่ประกอบด้วยพรหมวิหารทั้ง ๔ ที่เรียกว่า “ทิพยมนต์” ดังนี้... เล่ามานี้ตาม
เรื่องราวของชาวอินเดียเล่าให้ฟัง
ต่อจากนั้น ก็ให้นึกถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้บริสุทธิ์ด้วยคุณธรรมอันเลิศ
จนพระองค์สามารถจะเสกธาตุของพระองค์เอง ให้บริสทุ ธิย์ งิ่ กว่าธาตุใดๆ ทัง้ หมด
ในโลก เช่น พระบรมธาตุอันเป็นธาตุกายสิทธิ์ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในผู้เคารพนับถือ
ได้ทราบข่าวว่าเสด็จมาบ้าง เสด็จหนีบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอยู่มาก
สิ่งเหล่านี้ก็ส�ำเร็จมาจากดวงจิตอันบริสุทธิ์นั้นเอง เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้ว ธาตุทั้ง ๖
ก็พลอยบริสุทธิ์ไปด้วย เมื่อธาตุเหล่านี้เนื่องอยู่ในโลก อาจจะท�ำให้ได้รับความ
ชุ่มเย็นไปด้วยก็ได้ เพราะธาตุทั้งหมดย่อมเนื่องถึงกัน
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ถ้าพวกเราพุทธบริษทั ตัง้ ใจประพฤติปฏิบตั เิ ช่นนัน้ เชือ่ แน่วา่ ต้องได้รบั ผลดี
เป็นแน่ ถ้าหากว่าจิตมิได้ฝึกหัดในทางนี้ มัวเมาแต่สะสมความชั่วใส่ตนแล้ว
จิตก็ตอ้ งเดือดร้อน อ�ำนาจแห่งความร้อนของดวงจิต ก็จะท�ำให้ธาตุในตัวทุกส่วน
ร้อนเป็นไฟไปด้วย ไฟเหล่านี้ก็จะต้องระบายไปในที่ต่างๆ ทั่วโลก
ความร้อนอันนีเ้ มือ่ มีปริมาณมากขึน้ ก็จะจับกลุม่ กันขึน้ เป็นเครือ่ งสนับสนุน
ช่วยแสงอาทิตย์ให้แรงกล้า แล้วก็ทำ� อากาศธาตุ ดิน นํา้ ไป ลม ให้วบิ ตั เิ ปลีย่ นแปลง
ไปโดยอาการต่างๆ เช่น ฤดูทั้ง ๓ ก็จักไม่คงที่ เมื่อเป็นเช่นนี้ มนุษย์ที่อาศัยอยู่
ก็จะต้องวิบัติหรือเดือดร้อนไปตามกัน ขึ้นที่สุดของความชั่ว ก็จะท�ำให้โลกที่เรา
อาศัยอยู่นี้แตกสลายไป ที่เขาเรียกว่า ไฟประลัยกัลป์ ไหม้โลก คนเราไม่ได้นึกคิด
จึงเหมาให้ธรรมชาติเป็นเองเสียโดยมากเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็มิใช่นักเหตุผล เพราะ
สิง่ ทัง้ หลายต้องมีเหตุจงึ มีผล โลกทีป่ รากฏอยู่ ย่อมส�ำเร็จมาจากดวงจิตเป็นตัวเหตุ
จิตดี โลกต้องดี จิตชั่ว โลกต้องชั่ว
ฉะนัน้ จึงได้เขียนแนวอบรมดวงจิตไว้ในหนังสือเล่มนีเ้ พือ่ สร้างความร่มเย็น
เป็นสุขต่อไป

พระอาจารย์ลี
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หมวดที่ ๑
ไหว้พระ
ค�ำขอขมาโทษ และค�ำนมัสการพระบรมธาตุ พระอรหันตธาตุ พระพุทธรูป
พระสถูป พระเจดีย์ ตลอดจนต้นไม้มหาโพธิ์ ซึ่งเป็นวัตถุที่พุทธบริษัทควร
เคารพสักการะทั่วๆ ไป เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภะคะวา,
พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้เองชอบ,
ตัง ภะคะวนฺตัง อะภิวาเทมิ.
ข้าพเจ้าอภิวาทกราบไหว้พระผู้มีพระภาคพระองค๎นั้น
(กราบลงหนึ่งครั้ง)
สฺวากฺขาโต ภะคะวะตา ธัมฺโม,
พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว,
ตํ ธมฺมํ นมสฺสามิ.
ข้าพเจ้านมัสการกราบไหว้พระธรรมนั้น
(กราบลงหนึ่งครั้ง)
สุปฏิปนฺโน ภะคะวะโต สาวกสงฺโฆ,
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค ที่ท่านปฏิบัติดีแล้ว,
ตํ สงฺฆํ นมามิ.
ข้าพเจ้านอบน้อมกราบไหว้พระสงฆ์นั้น
(กราบลงหนึ่งครั้ง)

112

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
อุกาสะ, ทวาระตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะธัง ขะมะถะเม ภันเต,
(ถ้าว่าพร้อมกันเปลี่ยนตอนท้ายเป็น ขะมะตุ โน ภันเต)
วันทามิภันเต เจติยัง สัพพัง สัพพัตถะ ฐาเน, สุปะติฏฐิตัง สารีรัง กะธาตุง,
มะหาโพธิง พุทธะรูปัง, สักการัตถุง, อะหัง วันทามิ ธาตุโย, อะหัง วันทามิ
สัพพะโส อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง, อะหัง วันทามิ สัพพะทา, พุทธะปูชา
มะหาเตชะวันโต, มมะปูชา มะหัปปัญโญ, สังฆะบูชา มะหาโภคาวะโห,
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง, ชีวิตังยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ,
ปะริสุทโธ อะหัง ภันเต, ปะริสุทโธติ มัง, พุทโธ ธัมโม สังโฆ เรตุ.
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุขะชีวิโน,
ขอสัตว์ทงั้ หลาย อย่าได้มเี วรแก่กนั และกัน จงเป็นผูด้ ำ� รงชีพอยูเ่ ป็นสุขทุกเมือ่ เทอญ
กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง, สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต.
ขอสัตว์ทงั้ หลาย จงได้เสวยผลบุญทีข่ า้ พเจ้าได้บำ� เพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ แล้วนัน้ เทอญ
(จบแล้วกราบสามครั้ง)

หมวด ๒
สวดธาตุ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
พุทธัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.
(แล้วว่า ทุติยัมปิ ฯลฯ ตะติยัมปิ ฯลฯ ให้ครบ ๓ รอบ)
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หมวดธาตุลม ๓ ข้อ ดังนี้
๑. วาโย จะ (เปลีย่ นธาตุ) พุทธะคุณงั อะระหัง พุทโธ อิตปิ โิ ส ภะคะวา นะมามิหงั ,
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิฑู, อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ
(ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์-อะระหังสัมมาสัมพุทโธ พระบริสุทธิคุณ)
๒. วาโย จะ (เปลีย่ นธาตุ) จะ ธัมเมตัง อะระหัง พุทโธ อิตปิ โิ ส ภะคะวา นะมามิหงั .
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ,
(ให้ระลึกถึงพระสารีบุตรผู้มีปัญญา-วิชชาจะระณะสัมปันโณ พระปัญญาคุณ)
๓. วาโย จะ (เปลีย่ นธาตุ) จะ สังฆานัง อะระหัง พุทโธ อิตปิ โิ ส ภะคะวา นะมามิหงั .
สุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชปุ ะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสั ง โฆ, ยะทิ ทั ง จั ต ตาริ ปุ ริ ส ะยุ ค านิ อั ฏ ฐะ ปุ ริ ส ะปุ ค คะลา, เอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปัญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ
(ให้ระลึกถึงพระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์-สัตถาเทวะมะนุสสานัง พระกรุณาคุณ)
ธาตุ ปะริสุทธานุภาเวนะ, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิมุจจันติ,
อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพะตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง, เมตตากะ
รุณา มุทิตา อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตะสา, จะตุททิสัง ผะริตวา วิหะระติ,
สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ, นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ, มะนุสสานัง
ปิ โ ย โหติ , อะมะนุ ส สานั ง ปิ โ ย โหติ , เทวะตา รั ก ขั น ติ , นาสสะ อั ค คิ วา
วิสัง วา สัตถังวา กะมะติ, ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ, มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ,
อะสัมมุฬโห กาลัง กะโรติ, อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรัหมะโลกู ปะโค โหติ,
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อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง อะเวรัง อะเวรา สุขะชีวิโน, กะตัง ปุญญะผะลัง, มัยหัง
สั พ เพ ภาคี ภะวั น ตุ เต, ภะวะตุ สั พ พะมั ง คะลั ง รั ก ขั น ตุ สั พ พะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ โสตถี
โหนตุ นิรันตะรัง อะระหัง พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหังฯ.
วิธีเปลี่ยนธาตุ เหมือนข้อต้นทั้งหมด คือ ข้อ ๑ พุทธคุณ ข้อ ๒ ธรรมคุณ
๓ สังฆคุณ แล้วต่อด้วยบท “ธาตุปริสุทธานุภาเวนะ ฯลฯ” เป็นการเปลี่ยน
แต่ชื่อธาตุตามที่วงเล็บบอกข้างต้นเท่านั้น.
๑. หมวดธาตุไฟ
๑. เตโช จ พุทฺธคุณํ ฯลฯ
๒. เตโช จ ธมฺเมตํ ฯลฯ
๓. เตโช จ สงฺฆานํ ฯลฯ

๒. หมวดธาตุนํ้า
๑. อาโป จ พุทฺธคุณํ ฯลฯ
๒. อาโป จ ธมฺเมตํ ฯลฯ
๓. อาโป จ สงฺฆานํ ฯลฯ

๓. หมวดธาตุดิน
๑. ปฐวี จ พุทฺธคุณํ ฯลฯ
๒. ปฐวี จ ธมฺเมตํ ฯลฯ
๓. ปฐวี จ สงฺฆานํ ฯลฯ

๔. หมวดธาตุอากาศ
๑. อากาสา จ พุทฺธคุณํ ฯลฯ
๒. อากาสา จ ธมฺเมตํ ฯลฯ
๓. อากาสา จ สงฺฆานํ ฯลฯ

๕. หมวดวิญญาณธาตุ
๑. วิญฺญาณญฺ จ พุทฺธคุณํ ฯลฯ
๒. วิญฺญาณญฺ จ ธมฺเมตํ ฯลฯ
๓. วิญฺญาณญฺ จ สงฺฆานํ ฯลฯ
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ให้สนใจท่องหมวดต้นให้แม่นย�ำ สวดธาตุที่ต่อมานั้นจะเข้าใจและจ�ำได้ง่าย
เพราะเป็นเรือ่ งเดียวกันเพียงแต่เปลีย่ นธาตุเท่านัน้ ธาตุทงั้ ๖ หมวดนีม้ อี ยูใ่ นตัวเรา
ผูส้ วดทุกคน เพราะฉะนัน้ เวลาสวดให้นกึ ถึงธาตุนนั้ ๆ ด้วย เช่น ลม-ส่วนทีพ่ ดั ไปมา
มีลมหายใจ เป็นต้น ไฟ-ความอบอุน่ นํา้ -มีอาการเหลวๆ ดิน-แข็ง อากาศ-ช่องว่าง
วิญญาณ-ความรู้ ทั้งนี้เป็นต้น การสวดจึงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
อนึ่ง เมื่อจะสวดธาตุในพิธีอื่น เช่น การสวดธาตุเพื่อเป็นการเจริญอายุและ
จิตใจของผู้ป่วยหรือสวดสลับในพิธีพุทธาภิเศก เป็นต้น นิยมสวดขันธ์ ๕
อายตนะ ๑๒ และ อาการ ๓๒ ไปโดยล�ำดับเท่านั้น

หมวดขันธ์ ๕
๑. รูปญฺ จ
๔. สงฺขารา จ

๒. เวทนา จ
๕. วิญฺญาณญฺ จ

๓. สญฺญา จ

หมวดอายตนะ ๑๒
๑. จฺกขุ จ
๔. ชิวฺหา จ
๗. รูปญฺ จ
๑๐. รโส จ

๒. โสตญฺ จ
๕. กาโย จ
๘. สทฺโท จ
๑๑. โผฏฐพฺพา จ
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๓. ฆานญฺ จ
๖. มโน จ
๙. คนฺโธ จ
๑๒. ธฺมมารมณญฺ จ

หมวดอาการ ๓๒
๑. เกสา จ
๔. ทนฺตา จ
๗. นหารูจ
๑๐. วกฺกญฺ จ
๑๓. กิโลมกญฺ จ
๑๖. อนฺตญฺ จ
๑๙. กรีสญฺ จ
๒๔. โลหิตญฺ จ
๒๗. อสฺสุ จ
๓๐. สิงฺฆาณีกา จ

๒. โลมา จ
๕. ตโจ จ
๘. อฏฺฐี จ
๑๑. หทยญฺ จ
๑๔. ปีหกญฺ จ
๑๗. อนฺตคุณญฺ จ
๒๐. มตฺถลุงฺคญฺ จ
๒๕. เสโท จ
๒๘. วสา จ
๓๑. ลสิกา จ
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๓. นขา จ
๖. มงฺสญฺ จ
๙. อัฏฺฐิมญฺชญฺ จ
๑๒. ยกนญฺ จ
๑๕. ปปฺผาสญฺ จ
๑๘. อุทรียญฺ จ
๒๓. ปุพโพ จ
๒๖. เมโท จ
๒๙. เขโฬ จ
๓๒. มุตฺตญฺ จ

อนุโมทนาวิธี
(ผู้เป็นประธานเริ่มต้น)
		 ยะถา วาริวะหา ปูรา
ปะริปูเรนติ สาคะรัง,
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง
เปตานัง อุปะกัปปะติ.
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุม๎หัง
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ,
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา
จันโท ปัณณะระโส ยะถา,
				
มะณิ โชติระโส ยะถา.
(รับพร้อมกัน)
		 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.
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน,
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.

โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
		 อายุโท พะละโท ธีโร
สุขัสสะ ทาตา เมธาวี
อายุง ทัต๎วา พะลัง วัณณัง
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ

วัณณะโท ปะฏิภาณะโท,
สุขัง โส อะธิคัจฉะติ.
สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท,
ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ.
118

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

อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง,
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร.
วิราคูปะสะเม สุเข,
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร.
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ,
ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง.
อัคคะธัมมะสะมาหิโต,
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ.

ระตะนัตตะยานุภาวาทิคาถา
		 ระตะนัตตะยานุภาเวนะ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา
อะเนกา อันตะรายะปิ
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ

ระตะนัตตะยะเตชะสา,
โสกา สัตตุ จุปัททะวา.
วินัสสันตุ อะเสสะโต,
โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง.
โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา,
ชีวะสิทธิ ภะวันตุ เต.

กาละทานะสุตตะคาถา
		 กาเล ทะทันติ สะปัญญา
กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ
วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ

วะทัญญู วิตะมัจฉะรา,
อุชุภูเตสุ ตาทิสุ.
วิปุลา โหติ ทักขิณา,
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เย ตัตถะ อะนุโมทันติ
นะ เตนะ ทักขิณา โอนา
ตัส๎มา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต
ปุญญานิ ปะระโลกัส๎มิง

เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา.
เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน,
ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง,
ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ.

ติโรกุฑฑะกัณฑะสุตตะคาถา
อะทาสิ เม อะกาสิ เม
เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา
นะ หิรุณณัง วา โสโก วา
นะ ตัง เปตานะมัตถายะ
อะยัญจะ โข ทักขิณา
ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ
โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต,
พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง,

ญาติมิตตา สะขา จะ เม,
ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง.
ยา วัญญา ปะริเทวะนา,
เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย.
ทินนา, สังฆัม๎หิ สุปะติฏฐิตา,
ฐานะโส อุปะกัปปะติ.
เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา.
ุ ญัง ปะสุตงั อะนัปปะกันติ.
ตุมเ๎ หหิปญ

มงคลจักรวาฬน้อย
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ
พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ
จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะ
กานุภาเวนะ สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต
อุปทั ทะวา สัพเพ เต ทุนนิมติ ตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินสั สันตุ อายุวฑ
ั ฒะโก
ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก
สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา,
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ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา, อะเนกา อันตะรายาปิ
วินัส สันตุ จะ เตชะสา, ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง, สิริ
อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา, สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี
ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา, สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา, สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา, สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*.
หมายเหตุ* สวดให้ตนเองใช้ เม แทน เต

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

วิติณณา อาปะทาสุ เม,
อะโถ ปัญจะ พะลี กะตา,
สัญญะตา พ๎รัห๎มะจาริโน,
ปัณฑิโต ฆะระมาวะสัง.
กะตัง อะนะนุตาปิยัง,
อะริยะธัมเม ฐิโต นะโร.
เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ.
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เกณิยานุโมทะนาคาถา
		 อัคคิหุตตัง มุขา ยัญญา
สาวิตติ ฉันทะโส มุขัง,
ราชา มุขัง มะนุสสานัง
นะทีนัง สาคะโร มุขัง.
นักขัตตานัง มุขัง จันโท
อาทิจโจ ตะปะตัง มุขัง,
ปุญญะมากังขะมานานัง
สังโฆ เว ยะชะตัง มุขัง.
ภะณิสสามะ มะยัง คาถา
กาละทานัปปะทีปิกา,
เอตา สุณันตุ สักกัจจัง
ทายะกาปุญญะกามิโน.
หมายเหตุ : ถ้าถวายศาลวิหารกุฏิ เปลี่ยนที่ขีดเส้นใต้เป็น วิหาระทานะทีปิกา
(แสดงอานิสงส๎การให้ที่อยู่)

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
		 ยัส๎มิง ปะเทเส กัปเปติ
สีละวันเตตถะ โภเชต๎วา
ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง
ตา ปูชิตา ปูชะยันติ
ตะโต นัง อะนุกัมปันติ
เทวะตานุกัมปิโต โปโส

วาสัง ปัณฑิตะชาติโย,
สัญญะเต พ๎รัหม๎ะจาริโน.
ตาสัง ทักขิณะมาทิเส,
มานิตา มานะยันติ นัง.
มาตา ปุตตังวะ โอระสัง,
สะทา ภัทรานิ ปัสสะติ.

วิหาระทานะคาถา
		 สีตัง อุณ๎หัง ปะฏิหันติ
สิริงสะเป จะ มะกะเส
ตะโต วาตาตะโป โฆโร

ตะโต วาฬะมิคานิ จะ,
สิสิเร จาปิ วุฏฐิโย.
สัญชาโต ปะฏิหัญญะติ,
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เลนัตถัญจะ สุขัตถัญจะ
วิหาระทานัง สังฆัสสะ
ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส
วิหาเร การะเย รัมเม
เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ
ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ
เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ
ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ

ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง.
อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง,
สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน.
วาสะเยตถะ พะหุสสุเต,
วัตถะเสนาสะนานิ จะ.
วิปปะสันเนนะ เจตะสา,
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง.
ปะรินิพพาต๎ยะนาสะโวติ.

สังคะหะวัตถุคาถา
		 ทานัญจะ เปยยะวัชชัญจะ
สมานัตตะตา จะ ธัมเมสุ
เอเตโข สังคะหา โลเก
เอเต จะ สังคะหา นาสสุ
ละเภถะ มานัง ปูชัง วา
ยัส๎มา จะ สังคะหา
ตัส๎มา มะหัตตัง ปัปโปนติ

อัตถะจะริยา จะ ยา อิธะ,
ตัตถะ ตัตถะ ยะถาระหัง.
ระถัสสาณีวะ ยายะโต,
นะ มาตา ปุตตะการะณา.
ปิตาวา ปุตตะการะณา,
เอเต สะมะเวกขันติ ปัณฑิตา,
ปาสังสา จะ ภะวันติ เตติ.

โส สา เต
		 โส อัตถะลัทโธ สุขิโต
อะโรโค สุขิโต โหหิ
สา อัตถะลัทธา สุขิตา

วิรุฬ๎โห พุทธะสาสะเน
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ.
วิรุฬ๎หา พุทธะสาสะเน
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อะโรคา สุขิตา โหหิ
เต อัตถะลัทธา สุขิตา
อะโรคา สุขิตา โหถะ

สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ
วิรุฬ๎หา พุทธะสาสะเน
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ

สุมังคะละคาถา
		 โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
		 โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง
สัพพะธัมมานุภาเวนา
		 โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ

รักขันตุ สัพพะ เทวะตา
โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง.
รักขันตุ สัพพะ เทวะตา
โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง
รักขันตุ สัพพะ เทวะตา,
โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง.

บทท้ายระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา
สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง ผะลัง, เอตัส๎มิง ระตะนัตตะยัส๎มิง
สัมปะสาทะนะเจตะโส.

มงคลจักรวาฬใหญ่
สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ
สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ท๎วตั ติงสะมะหาปุรสิ ะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตย๎ านุพย๎ ญ
ั ชะนานุภาเวนะ อัฏฐุต
ตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ
ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะ ปะระมัตถะ
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ปาระมิตานุภาเวนะ สีละสะมาธิปญ
ั ญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ
สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะเญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะ ธัมมักขันธานุภาเวนะ นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญา
นุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สัพพัญญุตะ
ญาณานุ ภ าเวนะ เมตตากะรุ ณ ามุ ทิ ต าอุ เ ปกขานุ ภ าเวนะ สั พ พะปะริ ต ตา
นุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุย๎หัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะ
ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะ
สังกัปปา ตุย๎หัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา ตุย๎หัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก
โหตุ สัพพะทา. อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะกา
เทวะตา สะทา ตุม๎เห อะนุรักขันตุฯ

อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)
		 สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะเวระมะติกกันโต
สัพพีติโย วิวัชชันตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
จัตตา โร ธัมมา วัฑฒันติ...

สัพพะสันตาปะวัชชิโต
นิพพุโต จะตุวัง ภะวะฯ
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
อายุ วัณโณ สุขัง พะลังฯ

125

บทแผ่เมตตา
จะตุรัปปะมัญญาปาโฐ
อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ,
จะตัสโส อัปปะมัญญาโย สัมมะทักขาตา.
อิธะ ภิกขุ เมตตาสะหะคะเตนะ เจตะสา เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ,
ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง, อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง สัพพะธิ
สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง, เมตตาสะหะคะเตนะ เจตะสา, วิปุเลนะ
มะหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ อัพ๎ยาปัชเฌนะ ผะริต๎วา วิหะระติ.
กะรุณาสะหะคะเตนะ เจตะสา เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ, ตะถา ทุติยัง
ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง, อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ
สัพพาวันตัง โลกัง, เมตตาสะหะคะเตนะ เจตะสา, วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ
อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ อัพ๎ยาปัชเฌนะ ผะริต๎วา วิหะระติ.
มุทิตาสะหะคะเตนะ เจตะสา เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ, ตะถา ทุติยัง
ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง, อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ
สัพพาวันตัง โลกัง, เมตตาสะหะคะเตนะ เจตะสา, วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ
อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ อัพ๎ยาปัชเฌนะ ผะริต๎วา วิหะระติ.
อุเปกขาสะหะคะเตนะ เจตะสา เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ, ตะถา ทุติยัง
ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง, อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ
สัพพาวันตัง โลกัง, เมตตาสะหะคะเตนะ เจตะสา, วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ
อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ อัพ๎ยาปัชเฌนะ ผะริต๎วา วิหะระติ,
อิมา โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัทพุทเธนะ,
จะตัสโส อัปปะมัญญาโย สัมมะทักขาตาติ.
ที่มา : สังคีติสูตร พระไตรปิฎก (ฉบับบาลี) เล่มที่ ๑๑ ทีฑนิกาย ปาฏิกวรรค
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เมตตายังกิญจิ
ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง สัพเพหิ กะเตหิ กะตัง ปุญญังโน, อะนุโมทันตุ
สุนันตุโภนโต เยเทวาอัส๎สะมิง ฐาเนอะธิ อะตา ฆายุกา สัทธา โหนตุ สุขิตา
โหนตุ ทุกขาปะมุญจันตุ มาตาปิตา สุขิตาโหนตุ ทุกขาปะมุญจันตุ
สัพเพญาติกา สุขิตา โหนตุ ทุกขา ปะมุญจันตุ,
สัพเพอะญาติกา สุขิตา โหนตุ ทุกขา ปะมุญจันตุ,
สัพเพปิสา สัพเพยักขา สัพเพเปตา สุขิตาโหนตุ ทุกขาปะมุญจันตุ,
สัพเพ อาจาริยุปัชฌายะ สุขิตาโหนตุ ทุกขาปะมุญจันตุ,
สัพเพ นักขัตตา สุขิตาโหนตุ ทุกขาปะมุญจันตุ,
สัพเพ เทวา สุขิตาโหนตุ ทุกขาปะมุญจันตุ,
สัพเพสามะติณัง สะมิชฌันตุ โว.
ที่มา : หนังสือสวดมนต์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา
		 ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง
กาเยนะ วาจามะนะสา
เยสัตตา สัญญิโน อัตถิ
กะตัง ปุญญะผะลัง มัย๎หัง
เยตัง กะตัง สุวิทิตัง ทินนัง
เย จะตัตถะ นะชานันติ
สัพเพ โลกัม๎หิ เยสัตตา
มะนุญญัง โภชะนัง สัพเพ
ที่มา : พระไตรปิฏก (ฉบับบาลี)

กัตตัพพัง กิริยัง มะมะ
ติทะเส สุคะตัง กะตัง
เยจะ สัตตา อะสัญญิโน
สัพเพ ภาคี ภะวันตุเต
ปุญญะผะลัง มะยา
เทวา คันต๎วา นิเวทะยุง
ชีวันตาหาระเหตุกา
ละภันตุ มะมะ เจตะสาติ
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ท้ายปาฏิโมกข์
โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ
อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมา
สัมพุทเธนะ, โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ, ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา,
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา, นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี, สะมะโณ
โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต. สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสะลัสสูปะสัมปะทา,
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะสาสะนัง, อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต
ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร, มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง,
อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะ สาสะนันติ.

สีลุทเทสะปาฐะ
ภาสิตะมิทัง เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมา
สัมพุทเธนะ, สัมปันนะสีลา ภิกขะเว วิหะระถะ สัมปันนะปาฏิโมกขา, ปาฏิโมก
ขะสังวะระสังวุตา วิหะระกะ อาจาระโคจะระสัมปันนา, อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ
ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขะถะ สิกขาปะเทสูติ. ตัส๎มาติหัม๎เหหิ สิกขิตัพพัง,
สัมปันนะสีลา วิหะริสสามะ สัมปันนะปาฏิโมกขา, ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา
วิหะริสสามะ อาจาระโคจะระสัมปันนา, อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี
สะมาทายะ สิกขิสสามะ สิกขาปะเทสูติ, เอวัญหิ โน สิกขิตัพพัง.
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ตายะนะคาถา
		 ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ
นัปปะหายะ มุนิ กาเม
กะยิรา เจ กะยิราเถนัง
สิถิโล หิ ปะริพพาโช
อะกะตัง ทุคกะฏัง เสยโย
กะตัญจะ สุกะตัง เสยโย
กุโส ยะถา ทุคคะหิโต
สามัญญัง ทุปปะรามัตถัง
ยังกิญจิ สิถิลัง กัมมัง
สังกัสสะรัง พ๎รัห๎มะจะริยัง

กาเม ปะนูทะ พ๎ราห๎มณะ
เนกัตตะมุปะปัชชะติ
ทัฬ๎หะเมนัง ปะรักกะเม
ภิยโย อากิระเต ระชัง
ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง
ยัง กัต๎วา นานุตัปปะติ
หัตถะเมวานุกันตะติ
นิระยายูปะกัฑฒะติ
สังกิลิฏฐัญจะ ยัง วะตัง
นะ ตัง โหติ มะหัปผะลันติ.
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ปกิณณกะบทสวดมนต์
พระคาถาชินบัญชร

(สมเด็จพระพุฒาจารย๎โต พรหมะรังสี)
๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา
เชตวา มารัง สะวาหะนัง
		จะตุสัจจาสะภัง ระสัง
เย ปิวิงสุ นะราสะภา
๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา
อัฏฐะวีสะติ นายะกา
		สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง
มัตถะเก เต มุนิสสะรา
๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
		สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง
อุเร สัพพะคุณากะโร
๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ
สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
		โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง
โมคคัลลาโน จะ วามะเก
๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
อาสุง อานันทะราหุโล
		กัสสะโป จะ มะหานาโม
อุภาสุง วามะโสตะเก
๖. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง
สุริโยวะ ปะภังกะโร
		นิสินโน สิริสัมปันโน
โสภิโต มุนิปุงคะโว
๗. กุมาระกัสสะโป เถโร
มะเหสี จิตตะวาทะโก
		โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง
ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
๘. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ
อุปาลีนันทะสีวะลี
		เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา
นะลาเฏ ติละกา มะมะ
๙. เสสาสีติ มะหาเถรา
วิชิตา ชินะสาวะกา
		เอเตสีติ มะหาเถรา
ชิตะวันโต ชิโนระสา
		ชะลันตา สีละเตเชนะ
อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
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๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ
		ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ
๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ
		อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
๑๒. ชินา นานา วะระสังยุตตา
		วาตะปิตตาทิสัญชาตา
๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ
		วะสะโต เม สะกิจเจนะ
๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ
		สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ
๑๕. อิจเจวะมันโต
		ชินานุภาเวนะ
		ธัมมานุภาเวนะ
		สังฆานุภาเวนะ
		สัทธัมมานุภาวะปาลิโต

ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
วาเม อังคุลิมาละกัง
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
เสสา ปาการะสัณฐิตา
สัตตัปปาการะลังกะตา
พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
อะนันตะชินะเตชะสา
สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
วิหะรันตัง มะหีตะเล
เต มะหาปุริสาสะภา
สุคุตโต สุรักโข
ชิตุปัททะโว
ชิตาริสังโฆ
ชิตันตะราโย
จะรามิ ชินะปัญชะเรติ

ค�ำไหว้บารมี ๓๐ ทัส (ปาระมี ๓๐ ทัส)
๑. ทานะ ปาระมี สัมปันโน, ทานะ อุปะปารมี สัมปันโน, ทานะ ปะระมัตถะ
ปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส
ภะคะวา
๒. สีละ ปาระมี สัมปันโน, สีละ อุปะปารมี สัมปันโน, สีละ ปะระมัตถะ
ปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส
ภะคะวา
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๓. เนกขัมมะ ปาระมี สัมปันโน, เนกขัมมะ อุปะปารมี สัมปันโน, เนกขัมมะ
ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี
สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา
๔. ปัญญา ปาระมี สัมปันโน, ปัญญา อุปะปารมี สัมปันโน, ปัญญา ปะระ
มัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน,
อิติปิ โส ภะคะวา
๕. วิริยะ ปาระมี สัมปันโน วิริยะ อุปะปารมี สัมปันโน, วิริยะ ปะระมัตถะ
ปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส
ภะคะวา
๖. ขันตี ปาระมี สัมปันโน, ขันตี อุปะปารมี สัมปันโน, ขันตี ปะระมัตถะ
ปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส
ภะคะวา
๗. สัจจะ ปาระมี สัมปันโน, สัจจะ อุปะปารมี สัมปันโน, สัจจะ ปะระมัตถะ
ปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุ ณา มุ ทิ ตา อุ เ ปกขา ปาระมี สัม ปั น โน,
อิติปิ โส ภะคะวา
๘. อะธิฏฐานะ ปาระมี สัมปันโน, อะธิฏฐานะ อุปะปารมี สัมปันโน, อะธิฏฐานะ
ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี
สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา
๙. เมตตา ปาระมี สัมปันโน, เมตตา อุปะปารมี สัมปันโน, เมตตา ปะระ
มัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน,
อิติปิ โส ภะคะวา
๑๐. อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อุ เ ปกขา อุ ปะปารมี สั ม ปั นโน, อุ เ ปกขา
ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี
สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา
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๑๑. ทะสะ ปาระมี สัมปันโน, ทะสะ อุปะปารมี สัมปันโน, ทะสะ ปะระมัตถะ
ปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุ ณา มุ ทิ ตา อุ เ ปกขา ปาระมี สัม ปั นโน,
อิติปิ โส ภะคะวา

คาถาโพธิบาท
๑. บูรพารัส๎มิง พระพุทธะคุณัง บูรพารัส๎มิง พระธัมเมตัง บูรพารัสมิง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๒. อาคเนยรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อาคเนย์รัส๎มิง พระธัมเมตัง อาคเนยรัส๎มิง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะภัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๓. ทักษิณรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง ทักษิณรัส๎มิง พระธัมเมตัง ทักษิณรัส๎มิง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๔. หรดี รั ส๎ มิ ง พระพุ ท ธะคุ ณั ง หรดี รั ส๎ มิ ง พระธั ม เมตั ง หรดี รั ส๎ มิ ง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๕. ปัจจิมรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง ปัจจิมรัส๎มิง พระธัมเมตัง ปัจจิมรัส๎มิง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
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สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๖. พายัพรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง พายัพรัส๎มิง พระธัมเมตัง พายัพรัส๎มิง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๗. อุ ด รรั ส๎ มิ ง พระพุ ท ธะคุ ณั ง อุ ด รรั ส๎ มิ ง พระธั ม เมตั ง อุ ด รรั ส๎ มิ ง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๘. อิสานรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อิสานรัส๎มิง พระธัมเมตัง อิสานรัส๎มิง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๙. อากาศรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อากาศรัส๎มิง พระธัมเมตัง อากาศรัส๎มิง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
๑๐. ปฐวี รั ส๎ มิ ง พระพุ ท ธะคุ ณั ง ปฐวี รั ส๎ มิ ง พระธั ม เมตั ง ปฐวี รั ส๎ มิ ง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
หมายเหตุ : ถ้าสวดให้ผู้อื่นเปลี่ยน เม เป็น เต
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อิมัส๎มิง มงคลจักรวาฬ
		อิมัส๎มิง มงคลจักรวาฬทั้ง ๘ ทิศ ประสิทธิจงมาเป็นก�ำแพงแก้วทั้ง ๗ ชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทัว่ อนัตตา ราชะเสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโย
ชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
		อิมัส๎มิง มงคลจักรวาฬทั้ง ๘ ทิศ ประสิทธิจงมาเป็นก�ำแพงแก้วทั้ง ๗ ชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทัว่ อนัตตา ราชะเสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโย
ชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
		อิมัส๎มิง มงคลจักรวาฬทั้ง ๘ ทิศ ประสิทธิจงมาเป็นก�ำแพงแก้วทั้ง ๗ ชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทัว่ อนัตตา ราชะเสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโย
ชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละปะริเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
		อิมัส๎มิง มงคลจักรวาฬทั้ง ๘ ทิศ ประสิทธิจงมาเป็นก�ำแพงแก้วทั้ง ๗ ชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทัว่ อะนัตตา ราชะเสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโย
ชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

พุทธะอุทานะคาถา
		 ยะทา หะเว ปาตุภะวันติธัมมา.
อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ,
อะถัสสะกังขา วะปะยันติสัพพา.
ยะโต ปะชานาติสะเหตุธัมมัง.
		 ยะทา หะเว ปาตุภะวันติธัมมา.
อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะฌัสสะ,
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติสัพพา.
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ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อะเวทิ.
		 ยะทา หะเว ปาตุภะวันติธัมมา.
อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ.
วิธูปะยัง ติฏฐะติมาระเสนัง.
สูโรวะ โอภาสะยะมันตะลิกขันติ.

ภัทเทกะรัตตะคาถา
		 อะตีตัง นานวาคะเมยยะ
นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง.
ยะทะตีตัมปะหีนันตัง
อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง.
ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง
ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ
อะสังหิรัง อะสังกุปปัง
ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย.
อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง
โก ชัญญา มะระณัง สุเว.
นะ หิ โน สังคะรันเตนะ
มะหาเสเนนะ มัจจุนา.
เอวัง วิหาริมาตาปิง
อะโหรัตตะมะตันทิตัง
ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ
สันโต อาจิกขะเต มุนีติ.
ที่มา : พระไตรปิฎก ฉบับบาลี) เล่มที่ ๑๔ มัชฌิมานิกาย อุปริปัณณาสก์

ติลักขณาทิคาถา
		 สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
สัพเพ สังขารา ทุกขาติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข

ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
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สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
อัปปะกา เต มะนุสเสสุ
อะถายัง อิตะรา ปะชา
เย จะ โข สัมมะทักขาเต
เต ชะนา ปาระเมสสันติ
กัณ๎หัง ธัมมัง วิปปะหายะ
โอกา อะโนกะมาคัมมะ
ตัต๎ราภิระติมิจเฉยยะ
ปะริโยทะเปยยะ อัตตานัง
เยสัง สัมโพธิยังเคสุ
อาทานะปะฏินิสสัคเค
ขีณาสะวา ชุติมันโต

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

อารักขะกัมมัฏฐาน
		 พุทธานุสสะติ เมตตา
อิจจิมา จะตุรารักขา
วิสุทธะธัมมะสันตาโน
โยคะโต จะ ปะโพธา จะ
นะรานะระ ติรัจฉานะ เภทา
สัพเพปิ สุขิโน โหนตุ
เกสะโลมา ทิฉะวานัง
กาโย สัพโพปิ เชคุจโฉ

จะ อะสุภัง มะระณัสสะติ
กาตัพพา จะ วิปัสสะนา.
อะนุตตะรายะ โพธิยา
พุทโธ พุทโธติ ญายะเต.
สัตตา สุเขสิโน
สุขิตัตตา จะ เขมิโน.
อะยะเมวะ สะมุสสะโย
วัณณาทิโต ปะฏิกกุโล.
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ชีวิตินทริยุปัจเฉทะ
สัพเพสังปีธะ ปาณีนัง

สังขาตะมะระณัง สิยา
ตัณหิ ธุวัง นะ ชีวิตัง

คาราวะคาถา
		 สัตถุคะรุ ธัมมะคะรุ
สมาธิคะรุ อาตาปี
อัปปะมาทะคะรุภิกขุ
อะภัพโพ ปะริหานายะ

สังเฆ จะ ติพพะคาระโว
สิกขายะ ติพพะคาระโว
ปะฏิสันถาระคาระโว
นิพพานัส๎เสวะ สันติเก.

ธัมมุทเทส ๔
อุปะนียะติ โลโก, อะตาโณ โลโก, อะนะ ภิสสะโร อัสสะโก โลโก, สัพพัง
ปะหายะ คะมะนียัง อูโน โลโก, อะติตโต ตัณหาทาโส.

ภาระสุตตะคาถา
		 ภารา หะเว ปัญจักขันธา
ภาราทานัง ทุกขัง โลเก
นิกขิปิต๎วา คะรุง ภารัง
สะมูลัง ตัณ๎หัง อัพพุย๎หะ

ภาระหาโร จะ ปุคคะโล
ภาระนิกเขปะนัง สุขัง
อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ
นิจฉาโต ปะรินิพพุโต,
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บทสวดมนต์ (พิเศษ)
พุทธบารมี
พุทธาทิจโจ มะหาเตโช ธัมมะจันโท ระสาหะโร สังฆะตาระคะโณ เสฏโฐ
อัมเห รักขันตุ ปายะโต ฯ
นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ
สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสานัง
พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ พุทโธ วิยะ พุทธะรูปัมปิ มะหาเตชัง มะหานุภาวัง
ภะวะตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ
นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทานะปาระมีสัมปันโน ทานะอุปะปาระมี
สัมปันโน ทานะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน
นิสสังสะยัง โส โข เน ภะคะวา สีละปาระมีสัมปันโน สีละอุปะปาระมี
สัมปันโน สีละปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน
นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะปาระมีสัมปันโน เนกขัมมะอุปะ
ปาระมีสัมปันโน เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน
นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาปาระมีสัมปันโน ปัญญาอุปะปาระมี
สัมปันโน ปัญญาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน
นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วิริยะปาระมีสัมปันโน วิริยะอุปะปาระมี
สัมปันโน วิริยะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน
นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติปาระมีสัมปันโน ขันติอุปะปาระมี
สัมปันโน ขันติปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน
นิสสัง สะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะปาระมีสัมปันโน สัจจะอุปะปาระมี
สัมปันโน สัจจะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน
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นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อธิษฐานะปาระมีสัมปันโน อธิษฐานะอุปะ
ปาระมีสัมปันโน อธิษฐานะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน
นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาปาระมีสัมปันโน เมตตาอุปะปาระมี
สัมปันโน เมตตาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน
นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อุเปกขาปาระมีสมั ปันโน อุเปกขาอุปะปาระมี
สัมปันโน อุเปกขาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน
นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะปาระมีสัมปันโน ทะสะอุปะปาระมี
สัมปันโน ทะสะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน
นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สะมะติงสะปาระมีสัมปันโน สะมะติงสะ
อุปะปาระมีสัมปันโน สะมะติงสะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน ฯ

พระสะหัสสะนัย
สุทธิกะปะฏิปะทา
(กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา)
กะตะเม ธัมเม กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยา นิกัง
อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ
กาเมหิ ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง
ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง สุขาปะฏิปะทัง
ขิปปาภิญญัง ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา
กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง
อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตักกะ
วิจารานัง วูปะสะมา ทุตยิ งั ฌานัง ตะติยงั ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ฌานัง
ปัญจะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ทุกขา
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ปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปา
ภิญญัง ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา

สุญญะตะมูละกะปะฏิปะทา
กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง
อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ
กาเมหิ ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง
สุญญะตัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุญญะตัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง
สุญญะตัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภัญญัง สุญญะตัง ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ
อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา
กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง
อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตักกะ
วิจารานัง วูปะสะมา ทุตยิ งั ฌานัง ตะติยงั ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ฌานัง
ปัญจะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง สุญญะตัง
ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุญญะตัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง สุญญะตัง
สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุญญะตัง ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป
โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา

อัปปะณิหิตะปะฏิปะทา
กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง
อะปะจะ ยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมยิ า ปัตติยา วิวจิ เจวะ
กาเมหิ ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง
อัปปะณิหิตัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง อัปปะณิหิตัง สุขาปะฏิปะทัง
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ทันธาภิญญัง อัปปะณิหิตัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง อัปปะณิหิตัง ตัสมิง
สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา
กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง
อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตักกะ
วิจารานัง วูปะสะมา ทุติยัง ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง
ฌานัง ปัญจะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง
อัปปะณิหิตัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง อัปปะณิหิตัง สุขาปะฏิปะทัง
ทันธาภิญญัง อัปปะณิหิตัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง อัปปะณิหิตัง ตัสมิง
สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา

อะธิปะติ
กะตะเมธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง
อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ
กาเมหิ ปะฐะหัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง
ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง ทุกขา
ปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง
วิมังสาธิปัตเตยยัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัต
เตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง
ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิตเตยยัง ตัสมิง
สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา
กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัสมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง ภาเวติ นิยยานิกัง
อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตักกะ
วิจารนัง วูปะสะมา ทุติยัง ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง
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ฌานัง ปัญจะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง
ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง ทุกขา
ปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง
วิมังสาธิปัตเตยยัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัต
เตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง
ฉันทาธิปตั เตยยัง วิธยิ าธิปตั เตยยัง จิตตาธิปตั เตยยัง วิมงั สาธิปตั เตยยัง อะทุกขะ
มะสุขา ปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัต
เตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง อะทุกขะมะสุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิปัต
เตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง ตัสมิง สะมะเย
ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา ฯ

จุลลไชยยปกรณ์
สุโข พุทธานัง อุปปาโท สุขา สัทธัมมะเทสะนา สุขา
สังฆัสสะ สามัคคี สามัคคานัง ตะโป สุโข ทิวา
ตะปะติ อาทิจโจรัตติง อาภาติ จันทิมา สันนัทโธ
ขัตติโย ตะปะติ ฌายี ตะปะติ พ๎ราห๎มะโณ อะถะ
สัพพะมะโห โดรัตติง พุทโธ ตะปะติ เตชะสา หิริโอตตัปปะ
สัมปันนา สุกกา ธัมมา สะมาหิตา สันโต สัปปุริสา โลเก
เทวาธัมมาติ วุจจะเร สันติปักขา อะปัตตะนา สันติปาทา
อะวัญจะนา มาตาปิตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะปะติกกะมะ
สุวัณณะภูมิง คันต๎วานะ โสนุตตะรา มะหิทธิกา ปิสาเจ
นิททะมิต๎วานะ พ๎รัห๎มะชาลัง อาเทเสยยุง เอเต สัพเพ ยักขา ปะลา ยันตุ,

143

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ, จิรัง รักขันตุ “สาสะนัง”
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ, จิรัง รักขันตุ “ปาณิโน”
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ, จิรัง รักขันตุ “โนสะทา”
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฎฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ, โสตถิง คัจฉันตุ เทวะตาคะตา.

มงคลลาว
นะโม เม พุทธะ เตชัสสา ระตะนะตะยะ ธัมมิกา
เตชะ ปะสิทธิ ปะสี เทวา นารา ยะปะระเมสุรา
สิทธิ พรัหมา จะ อินทา จะ จะตุโลกา คัมภี รักขะกา
สะมุททา ภูตุง คังคา จะ สะหรัมพะ ชัยยะ ปะสิทธิ ภะวันตุ เต
ชัยยะ ชัยยะ ธ รณิ ธรณี อุทะธิ อุทะธี นะ ทิ นะ ที
ชัยยะ ชัยยะ คะคน ละตน ละนิสัย นิรัย สัยเสน นะ เมรุราช ชะพล น ระชี
ชัยยะ ชัยยะ คัมภีระ โสมภีนาเคน ทะนาคี ปิศาจ จะ ภูตะกาลี
ชัยยะ ชัยยะ ทุนนิมิตตา โรคี
ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุทาทานะมุขะชา
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะมุขะสตรา
ชัยยะ ชัยยะ จัมปาทินา คะกุละคัณโฐก
ชัยยะ ชัยยะ คัชชะคน นะตุรง สุกะระภุชง สีหะ พะยัคฆะ ทีปา
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะมุขายาตรา ชิตะ ชิตะ เสนนารี ปุนะสุทธิ นระดี
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ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี
ชัยยะ ชัยยะ ธระณี ตะเล สะทา สุชัยยา
ชัยยะ ชัยยะ ธระณี สานติน สะทา
ชัยยะ ชัยยะ มังกะราช รัญญา ภะวัคเค
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะยักเข
ชัยยะ ชัยยะ รักขะเส สุระภุชะเตชา
ชัยยะ ชัยยะ พรัหมเมณ ทะคะณา
ชัยยะ ชัยยะ ราชา ธิราช สาชะชัย
ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพพัง
ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา ปัจเจกะพุทธะสาวัง
ชัยยะ ชัยยะ มะเหสุโร หะโร หะริน เทวา
ชัยยะ ชัยยะ พรัหมา สุรักโข
ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬหะโก วิรูปักโข จันทิมา ระวิ
อินโท จะ เวนะเตยโย จะ กุเวโร วะรุโณ ปิจะ
อัคคิ วาโย จะ ปาชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฐะโก
อัฏฐาระสะ มะหาเทวา สิทธิตา ปะสะอาทะโย
อิสิโน สาวะกา สัพพา ชัยยะ ราโม ภะวันตุ เต
ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะกัง
เอเตนะ ชัยยะ เต เชนะ ชัยยะ โสตถี ภะวันตุ เต
เอเตนะ พุทธะ เต เชนะ โหตุ เต ชัยยะ มังคะลัง
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ
สะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา พ๎รัหมะคะณา มะเหสิโน
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ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ
สะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา อินทะคะณา มะเหสิโน
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ
สะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา เทวะคะณา มะเหสิโน
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ
สะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา สุปัณณะคะณา มะเหสิโน
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ
สะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา นาคะคะณา มะเหสิโน
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆ
สะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา สะหรัมพะคะณา มะเหสิโน
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักกะยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ตฺวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พ๎รัหมะจาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณีธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตฺวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ
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เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสาสะเน
อะโรคา สุขิตา โหถะ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ
สุณันตุ โภนโต เย เทวา อัสมิง ฐาเน อะธิคะตา
ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
รักขันตุ สัพพะสัตตานัง รักขันตุ ชินะสาสะนัง

		
		
		
		
		

ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ วัสสัง วัสสา วะราหะกา
โรคา จุปัททะวา เตสัง นิวาเรนตุ จะ สัพพะทา
กายาสุขัง จิตติสุขัง อะระหันตุ ยะถาระหัง
(อิติ จุลละชัยยะสิทธิมังคะลัง สะมันตัง นิฏฐิตังฯ)

ปัจจยวิภังควาโร
(หันทะ มะยัง ปัจจะยะวิภังคะวาระปาฐัง ภะณามะ เส)
๑. เหตุปัจจะโยติ เหตุ เหตุ สัมปะยุตตะกานัง ธัมมานัง ตังสะมุฏฐานานัญ จะ
รูปานัง เหตุปัจจะเยนะ ปัจจะโยติฯ
๒. อารัมมะณะปัจจะโยติ รูปายะตะนัง จักขุวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะ
กานัญจะ ธัมมานัง อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
		สัททายะตะนัง โสตาวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง
อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
		คันธายะตะนัง ฆานะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง
อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
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		ระสายะตะนัง ชิวหาวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง
อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
		โผฏฐัพพายะตะนัง กายะวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง
อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
		รูปายะตะนัง สัททายะตะนัง คันธายะตะนัง ระสายะตะนัง โผฏฐัพพา
ยะตะนัง มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อารัมมะณะ
ปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
		สัพเพ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง
อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
		ยัง ยัง ธัมมา อารัพภะ เย เย ธัมมา อุปปัชชันติ จิตตะเจตะสิกา ธัมมา เต เต
ธัมมา เตสัง เตสัง ธัมมานัง อารัมมะณะปัจจะเยนะ ปัจจะโยติฯ
๓. อะธิ ป ะติ ป ั จ จะโยติ ฉั น ทาธิ ป ะติ ฉั น ทาสั ม ปะยุ ต ตะกานั ง ธั ม มานั ง
ตังสมุฏฐานานัญจะ รูปานัง อะธิปะติปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
		วิริยาธิปะติ วิริยาสัมปะยุตตะกานัง ธัมมานัง ตังสะมุฏฐานานัญจะ รูปานัง
อะธิปะติปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
		จิตตาธิปะติ จิตตาสัมปะยุตตะกานัง ธัมมานัง ตังสะมุฏฐานานัญจะ รูปานัง
อะธิปะติปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
		วิมังสาธิปะติ วิมังสาสัมปะยุตตะกานัง ธัมมานัง ตังสะมุฏฐานานัญจะ
รูปานัง อะธิปะติปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
		ยัง ยัง ธัมมัง คะรุง กัต๎วา เย เย ธัมมา อุปปัชชันติ จิตตะเจตะสิกา ธัมมา
เต เต ธัมมา เตสัง เตสัง ธัมมานัง อะธิปะติปัจจะ เยนะ ปัจจะโยฯ
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๔. อะนันตะระปัจจะโยติ จักขุวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา
มะโนธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ
ปัจจะโย,
มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะ
ยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
โสตะวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะ
ยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะ
ยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
ฆานะวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะ
ยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธั ม มา มะโนธาตุ ย า ตั ง สั ม ปะยุ ตตะ
กานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
ชิวหาวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะ
ยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะ
ยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
กายะวิญญาณะธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนธาตุยา ตังสัมปะ
ยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
มะโนธาตุ ตังสัมปะยุตตะกา จะ ธัมมา มะโนวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะ
ยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
ปุริมา ปุริมา กุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง กุสะลานัง ธัมมานัง
อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
149

ปุริมา ปุริมา กุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อัพ๎ยากะตานัง ธัมมานัง
อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
ปุริมา ปุริมา กุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง
อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
ปุรมิ า ปุรมิ า อะกุสะลา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อัพย๎ ากะตานัง ธัมมานัง
อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
ปุริมา ปุริมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อัพ๎ยากะตานัง
ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
ปุริมา ปุริมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง กุสะลานัง ธัมมานัง
อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
ปุรมิ า ปุรมิ า อัพย๎ ากะตา ธัมมา ปัจฉิมานัง ปัจฉิมานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง
อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโย,
เยสัง เยสัง ธัมมานัง อะนันตะรา เย เย ธัมมา อุปปัชชันติ จิตตะเจตะสิกา
ธัมมา เต เต ธัมมา เตสัง เตสัง ธัมมานัง อะนันตะระปัจจะเยนะ ปัจจะโยฯ

เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ
ตัต๎ตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะวะโต
ปัจจัสโสสุงฯ
ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเส วิตายะ
ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ
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วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา
ปาฏิกังขาฯ กะตะเม เอกาทะสะ
(๑) สุขัง สุปะติ (๒) สุขัง ปะฏิพุชฌะติ (๓) นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ
(๔) มะนุสสานัง ปิโย โหติ (๕) อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ (๖) เทวะตา รักขันติ
(๗) นาสสะ อัคคิ วาวิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ (๘) ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ
(๙) มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ (๑๐) อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ (๑๑) อุตตะริง
อัปปะฏิวัชฌันโต พรห๎มมะโลกูปะโค โหติฯ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา
อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏิฐิตายะ
ปะริจิตายะ สุ สะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ
อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ
อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
กะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
กะตีหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุติฯ
สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
กะตะเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
(๑) สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๒) สัพเพ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๓) สัพเพ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๔) สัพเพ ปุคคะลา อะเวรา อัพย๎ าปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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(๕) สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตูติฯ
อิเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
กะตะเมหิ สัตติหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติฯ
(๑) สัพพา อิตถิโย อะเวรา อัพย๎ าปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๒) สัพเพ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๓) สัพเพ อะริยา อะเวรา อัพย๎ าปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๔) สัพเพ อะนะริยา อะเวรา อัพย๎ าปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๕) สัพเพ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๖) สัพเพ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะ
รันตุติฯ
(๗) สัพเพ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะ
รันตูติฯ
อิเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณาเมตตาเจโตวิมุตติฯ
กะตะเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณาเมตตาเจโตวิมุตติฯ
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๔) สั พ เพ ทั ก ขิ ณ ายะ ทิ ส ายะ สั ต ตา อะเวรา อั พ๎ ย าปั ช ฌา อะนี ฆ า
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๘) สัพเพ ทักขะณายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑) สัพเพ ปุรัตถิยายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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(๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๘) สัพเพ ทักขินายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยา
ปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยา
ปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยา
ปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานังปะริหะรันตุฯ
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยา
ปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา
อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยา
ปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยา
ปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑) สัพพา ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๒) สัพพา ปัจฉิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๓) สัพพา อุตตะรายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๔) สัพพา ทักขิณายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๕) สัพพา ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๖) สัพพา ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๗) สัพพา อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๘) สัพพา ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๙) สัพพา เหฏฐิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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(๑๐) สัพพา อุปะริมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๕) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ อะนุทสิ ายะ ปุรสิ า อะเวรา อัพย๎ าปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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(๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๕) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ อะนุทสิ ายะ อะนะริยา อะเวรา อัพย๎ าปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทสิ ายะ อะนะริยา อะเวรา อัพย๎ าปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี
อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
161

(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
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(๕) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ อะนุทสิ ายะ วินปิ าติกา อะเวรา อัพย๎ าปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทสิ ายะ วินปิ าติกา อะเวรา อัพย๎ าปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตูติฯ
อิเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตา เจโต วิมุตติ
สัพเพสัง สัตตานัง ปีฬะนัง วัชเชตวา
อะปีฬานะยะ อุปะฆาตัง วัชเชตวา
อะนุปะฆาเตนะ สันตาปัง วัชเชตวา
อะสันตาเปนะ ปะริยาทานัง วัชเชตวา
อะปะริยาทาเนนะ วิเหสัง วัชเชตวา
อะวิเหสายะ สัพเพ สัตตา อะเวริโน โหนตุ มา เวริโน สุขิโน โหนตุ มา
ทุกขิโน สุขิตัตตา โหนตุ มา
ทุกขิตัตตาติ อิเมหิ อัฏฐะหากาเรหิ สัพเพ สัตตา เมตตายะตีติ เมตตา ตัง
ธัมมัง เจตะยะตีติ เจโตฯ
สัพพะพะยาปาทะปะริยุฏฐาเนหิ มุจจะตีติ วิมุตติฯ เมตตา จะ เจโต วิมุตติ
จาติ เมตตา เจโต วิมุตติฯ
เมตตา พรหมมะวิหาระภาวะนา นิฏฐิตา.
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บทสวดเมตตาพรหมวิหาร (โดยย่อ)
เอวัม เม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะปิณทิกัสสะ อาราเมฯ ตัตตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ
ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ
เมตตายะ ภิกขะเว เจโต วิมตุ ติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลกี ะตายะ ยานี
กะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสัง
สา ปาฏิกังขาฯ กะตะเม เอกาทะสะ สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ นะ ปาปะกัง
สุปินัง ปัสสะติ มะมุสสานัง ปิโย โหติ อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ เทวะตา รักขันติ
นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ มุขะ
วัณโณ วิปปะสีทะติ อะสัมมุฬฬะโห กาลัง กะโรติ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต
พรหมมะโลกูปะโค โหติฯ
เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกา
ทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ
อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
กะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
กะตีหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
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ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
กะตะเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุฯ
อิเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
กะตะเม สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
สัพพา อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ
อิเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
กะตะเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุฯ
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สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ ทักขะณายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ เหฎฐิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุฯ
สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุฯ
อิเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสายะ ผะระณา เมตตาเจโต วิมุตติฯ
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ค�ำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
• อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขอยอกร บวรวันทา,
• ประนมนิ้วหัตถาขึ้นเหนือเศียร,
• ต่างประทีปธูปเทียนแก้วเจ็ดประการ, และโกสุมสุมามาตย์ ปทุมชาติอนั โชติชว่ ง
โอภาสแจ่มจํารัส,
• ด้วยเมื่อพระองค์สมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิ์ อนาวรญาณ,
• ผู้เป็นศาสดาจารย์ญาณสัพพัญญูบรมครูเจ้า, เสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน, พระองค์
ทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้,
• สิริพระบรมธาตุน้อยใหญ่ ตวงได้ ๑๖ ทะนานทอง,
• ส่วนพระรากขวัญทั้ง ๒ พระเขี้ยวแก้ว ๔ กับพระศรีอุณหิศ ๑,
• นับรวมกันได้เป็น ๗ องค์,
• นี้แล ยังคงตามสภาพเดิมมิได้ลักลั่น,
• ด้วยว่าเพลิงจะสังหารก็หามิได้,
• แต่พระอัฐิน้อยใหญ่นั้น พลันถูกเพลิงไหม้สังหาร ผุละเอียดลง,
• ยังคงแต่พระบรมสารีริกธาตุ ๓ สถาน,
• มีประมาณใหญ่น้อยปานกลางต่างกันเป็น ๓ ขนาด,
• พระบรมธาตุอย่างใหญ่นั้น มีประมาณเท่าเมล็ดถั่วหัก ตวงตักได้ ๕ ทะนาน,
• ทรงพระบวรสัณฐาน ประมาณแม่นเหมือนหนึง่ ว่าพรรณทองอุไร, พระบรมธาตุ
ขนาดกลางนั้นไซร้ มีประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหัก ตวงตักได้ ๕ ทะนาน,
• ทรงพระบวรสัณฐาน, ประมาณเหมือนพรรณแววแก้วผลึกอันเลื่อนลอย,
• ส่วนพระบรมสารีริกธาตุขนาดน้อย, มีประมาณแม้นเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด,
ตวงตักได้ ๖ ทะนาน,
• ทรงพระบวรสัณฐานเหมือนดั่งพรรณสีดอกพิกุลอดุลยสี,
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• พระบรมธาตุทั้งหลายนี้,
• มีหมู่มนุษย์และเทวา นิกร, อมรอินทร์พรหมต่างอภิรมย์, พากันมาอัญเชิญ,
เสด็จไปประดิษฐานรักษาไว้,
• พระบรมธาตุองค์ใหญ่, คือ พระรากขวัญซ้ายสถิตอยู่ชั้นพรหม,
• พระรากขวัญเบื้องขวา, กับพระนลาศอุณหิศเสด็จสถิตอยู่เมืองอนุราชสิงหฬ,
• พระเขี้ยวแก้วขวาเบื้องบน สถิตอยู่เมืองดาวดึงษาสวรรค์,
• พระเขี้ยวแก้วขวาเบื้องล่างนั้น สถิตอยู่เกาะแก้วลังกาสิงหฬ,
• พระเขี้ยวแก้วซ้ายเบื้องบน สถิตอยู่เมืองคันธาระวิชัย,
• พระเขี้ยวแก้วซ้ายเบื้องล่างนั้นไซร้, สถิตอยู่ ณ นาคพิภพสถาน,
• ส่วนพระบรมสารีริกธาตุทั้ง ๑๖ ทะนาน,
• ประดิษฐานอยู่ในแผ่นพื้นภูมิภาคพระนครทั้ง ๘,
• คือเมืองราชคฤห์บุรี,
• เมืองไพสาลีสวัสดิ์,
• เมืองกบิลพัสดุ์มหานคร,
• เมืองอัลปะกะบุรีรมย์, แลบ้านพรหมนิคมเขต,
• เมืองเทวทหประเทศ,
• เมืองปาวายะบุรินทร์,
• เมืองกุสินารายณ์,
• พระเกศา โลมา นขา ทันตา ทั้งหลาย,
• เรียงรายประดิษฐานอยู่ทุกทิศ ทั่วจักรวาล,
• ฝ่ายพุทธบริขาร คือ บาตร จีวร ท่อนผ้าสันถัตประคดใน,
• สมุกเหล็กไฟและกล่องเข็ม,
• ผ้ากรองน�้ำ ธมกรก วัสสิกสาฎก และชุบทรง,
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• ทั้งนิสีทะนะและมีดโกน ถลกบาตร,
• และเครื่องทรงลาด พระแท่นบรรทมและลูกดานทองฉลองพระบาท, ธาตุ
บริขารทั้งหลายนี้,
• องค์ขัตติยะบดีพราหมณ์มหาศาล, ผู้เลื่อมใสมีกมลมาลย์ ประกอบไปด้วย
ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง,
• ได้อัญเชิญธาตุบริขารทั้ง ๑๖ สิ่งนี้, ไปประดิษฐานรักษาไว้ทั้ง ๑๖ เมือง,
• ต่างพากันทําสักการะโดยรุ่งเรืองเห็นปรากฏ,
• กายะพันธะนัง พระพุทธรัตนประคด อยู่เมืองเทวะทหราช,
• ปัตโตบาตร อยู่เมืองอนุราชสิงหฬ ทวีปลังกา,
• อุทะกาสาทะกัง ผ้าชุบทรงสถิตอยู่ ณ เมืองปัญจระนคร,
• จีวรังจีวร อยู่เมืองคันธาระวิชัย,
• หะระณี สมุกเหล็กไฟ อยู่เมืองตักกะศิลา,
• วาสุจคิ ะลัง มีดโกนและกล่องเข็มประดิษฐานอยูเ่ มืองอินทะปัตตะ มไหศวรรย์,
• จัมมัง หนัง นิสีทะนะสันทัต, ประดิษฐานอยู่เมืองคันทรราช,
• ถวิกา ถลกบาตรและเครื่องลาดพระแท่นบรรทม, และลูกดานทอง,
• ฉลองพระบาททั้งคู่,
• อยู่ ณ บ้านอุสิระคาม,
• ยังธาตุบริขารนั้นอีก ๖ สิ่ง คือพระอังคาร ถ่านเก้าเสาเชิงตะกอนนั้น,
• ประดิษฐานอยู่ ณ เมืองโมริยะประเทศ,
• พระจุฬามุนีบรมเกตุธาตุ, ประดิษฐานอยู่เมืองดาวดึงษาสวรรค์,
• กาสายะวัตถัง ผ้าทรงนั้นสถิตอยู่ ณ ชั้นพรหม,
• สุวรรณโททะนัง ทะนานทอง ที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุ,
• ประดิษฐานอยู่นครกุสินารายณ์รัตนมไหสวรรค์,
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พระบรมธาตุทั้ง ๒๒ ประการนั้น, ทรงพระคุณอันใหญ่ยิ่ง,
พระองค์ทรงอนุญาตประทานไว้ทุกสิ่ง, ด้วยพระมหากรุณา,
หวังพระหฤทัย, เพื่อจะให้เป็นที่ไหว้ เป็นที่สักการบูชา,
เกิดผลานิสงค์ ให้เป็นสวัสดีมงคล แก่ฝูงเทพเทวดาและมนุษย์,
จนกว่าจะให้สิ้นสุดพระพุทธศาสนา,
ครั้นกาลล่วงมานานถึง ๕,๐๐๐ ปี,
พระบรมธาตุทั้งหลายนี้ จะเสด็จไปสู่ลังกาเกาะ,
เพื่อจะทรงสงเคราะห์แก่ชาวสิงหฬ,
ให้เกิดสวัสดีมงคล, ด้วยการทําสักการะบูชา,
ครั้นถึงกาลพระพุทธศาสนาใกล้จะสิ้นสุดครบจํานวนถ้วน ๕๐๐๐ ปี,
พระบรมธาตุทั้งหลายนี้, จะเสด็จไปสู่เจดีย์สถาน,
ดํารงอยู่โดยจําเนียรกาลมิได้คลาด,
ครั้นถึงกาลพระพุทธศักราชล่วงไปได้ ๔,๙๙๙ พรรษา, เศษสังขยาเดือนล่วง
ได้ ๑๑ เดือน กับ ๒๒ วัน,
วันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค�่ำ  คิมหันตฤดู, ปีชวด นักษัตร์อัฏฐศก เวลา
ใกล้รุ่งอรุทัย,
พระบรมธาตุทั้งหลายนี้ไซร้, จะเสด็จไปสู่สถานที่สันนิบาต, มิทันนานจะทรง
ทําพระยมกปาฏิหาริย์, ด้วยพระพุทธอันวิเศษ,
บังเกิดเป็นพุทธนิเวศน์และพุทธวรกาย, สูงได้ ๑๘ ศอก
เปล่งพระรัศมีออก ๑๖ ประการ,
ทรงพระบวรสัณฐาน, วิจิตรจํารัสสีสุนทโรภาส,
ทรงพระศิริลาศอันเพริศแพร้ว,
ดวงพระพักตร์ก็ผ่องแผ้ว ดังสีทองธรรมชาติ,
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• พระรูปองค์สมเด็จพระบรมโลกนารถ, เสด็จสถิตขึ้นนั่งเหนือรัตนะบัลลังก์
อาสน์,
• มีสมาธิมั่น ณ ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์,
• ทรงกระทําพระยมกปาฏิหาริย์, โปรดสัตว์
• คนธรรพ์เทวานิกร, อมรฤาษีสิฏทิพระยาธร, กินนร นาคราช,
• ทั้งหมู่อสูรเดียรดาษ นั่งแน่นเหนือแผ่นพื้นพสุธา,
• ตรัสาหัง ทรงตรัสพระธรรมเทศนาโปรดอีก ๗ วัน,
• ในครั้งนั้นได้ ๔ อสงไขย สองล้านสามแสนหกสิบเจ็ดพันโกฏิ,
• แล้วพระเตโชธาตุก็พวยพุ่งโพธิ์โชตนาการ,
• สังหารพระบรมสารีริกธาตุให้สิ้นสุด,
• ในวันพุธเดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค�ำ ่ คิมหันตฤดู,
• ปีชวด นักษัตร์อัฐศก,
• พระพุทธศาสนาก็จะสิ้นบรรจบ ครบจํานวนถ้วน ๕,๐๐๐ พระวัสสา,
• อหังวันทามิ ธาตุโย,
• ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมนมัสการซึ่งพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งหลายนี้,
• ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,
• อหังวันทามิ สัพพะโส,
• ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมนมัสการซึ่ง
• องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น, ด้วยประการทั้งปวง,
• สุวัตถิโหตุ สัพพะทา,
• ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ในกาลทุกเมื่อเทอญ.
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คําอาราธนา
คําอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต, (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ), ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สี
ลานิ ยาจามะ
(คํา แปล) ข้าแต่พระสงฆ์ผู ้ เจริ ญ ข้ า พเจ้ า ทั้งหลายขอศี ล ๕ พร้ อมทั้ง
ไตรสรณคม์ เพื่อจะรักษา
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ), ติสะระเณนะ สะหะ,
ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ), ติสะระเณนะ สะหะ,
ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

คําให้ไตรสรณคมน์ และ ศีล ๕
นมัสการ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ หน)
สรณคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
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ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
สิกขาบท ๕
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ท้ายศีล
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย.

วิธีและคําขอบวชพราหมณี, ผ้าขาว
เบื้องต้นเตรียมดอกไม้ธูปเทียน นุ่งขาวห่มขาว นั่งท่าพรหมประนมมือ
กราบลง ๓ ครั้ง ตั้งนะโมฯ ๓ จบ เปล่งวาจาว่า ดังต่อไปนี้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)
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คําขอบวช
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัดเค
ปานุเปตัง, สะระณัง คะตัง.
ทุตยิ มั ปาหัง ภันเต, สุจริ ะปะรินพิ พุตมั ปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค
ปานุเปยัง สะระณัง คะตัง.
ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง
คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค
ปานุเปตัง สะระณัง คะตัง.

คําอาราธนาศีล ๘
มะยัง ภันเต, (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ), ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ
ยาจามะ.
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ), ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ), ติสะระเณนะ สะหะ,
อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ.
หมายเหตุ : คําอาราธนาศีลเหล่านี้ นิยมใช้ในเวลาสมาทานมากคน ถ้าคนเดียว
พึงเปลี่ยน คําว่า “มะยัง” เป็น “อะหัง” และคําว่า “ยาจามะ” เป็น “ยาจามิ”
วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ นั้น หมายความว่า ต่างคนต่างรักษาอย่างหนึ่ง เมื่อ
ล่วงสิกขาบทไหน ขาดเฉพาะสิกขาบทนั้น สิกขาบทอื่นไม่ขาด (ถ้าไม่กล่าวคํานี้
เป็นสมาทานรวม สิกขาบทใด บทหนึ่ง ขาดไป ก็ขาดทั้งหมด)
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คําอาราธนาอุโบสถศีล
มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, อุโปสะถัง
ยาจามะ.
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,
อุโปสะถัง ยาจามะ.
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,
อุโปสะถัง ยาจามะ.

คําให้ไตรสรณคมน์ ศีล ๘ และอุโบสถศีล
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓. อะพ๎รัห๎มะจริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๖. วิกาละโภชนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๗. นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะ ทัสสะนะ มาลาคันธะ วิเลปะนะธาระณะ
		มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๘. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ท้ายศีล ๘
ก. แบบปกติ
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ, สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา,
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย.
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ข. แบบอุโบสถศีล
อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง
อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ.
ท้ายศีลอุโบสถ
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ, อัชเชกัง รัตตินทิวัง อุโปสะถะวะเสนะ สาธุ
กัง รักขิตัพพานิ,
(ผู้สมาทานรับว่า อามะ ภันเต)
สีเลนะ สะคุติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัส๎มา สีลัง
วิโสธะเย.

ค�ำลาสิกขาของพราหมณี, ผ้าขาว
		 สิกขัง ปัจจักขามิ*
ข้าพเจ้าขอกราบลาสิกขาบท
ทุติยัมปิ สิสิกขัง ปัจจักขามิ
ข้าพเจ้าขอกราบลาสิกขาบท
ตะติยัมปิ สิกขัง ปัจจักขามิ
ข้าพเจ้าขอกราบลาสิกขาบท
ขอสงฆ์จงจําข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์แล้ว
หมายเหตุ : หลายคนเปลี่ยนเป็น “ปัจจักขามิ” เป็น “ปัจจักขามะ”

คําแสดงตนเป็นอุบาสก, อุบาสิกา
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, อุปาสะกัง (อุปาสิกัง) มัง สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะ ตัคเค
ปาณุเปตัง สะระณัง คะตัง.
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คําอาราธนาธรรม
พ๎รัห๎มมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง.
(คําแปล) ท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นอธิบดีแห่งโลก ได้ประคองอัญชลีทูลวิงวอน
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่า สัตว์ผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลก ขอพระคุณเจ้า
โปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์ด้วยเทอญ

คําอาราธนาพระปริตร
		 วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะ ทุกขะ วินาสายะ
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง.
		 วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะ ภะยะ วินาสายะ
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง.
		 วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะ โรคะ วินาสายะ
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง.
(คําแปล) ท่านเจ้าข้า โปรดสวดพระปริตรอันเป็นมงคล เพื่อป้องกันความวิบัติ
เพื่อสําเร็จสมบัติทุกประการ เพื่อให้ทุกข์ภัยโรคอันตรายใดๆ จงพินาศสูญไป
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วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย
ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง.
ทุ ติ ยั ม ปาหั ง ภั น เต, สุ จิ ร ะปะริ นิ พ พุ ตั ม ปิ , ตั ง ภะคะวั น ตั ง สะระณั ง
คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง.
ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง
คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อุปะสังปะทัง.
อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา,
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
ทุ ติ ยั ม ปิ อะหั ง ภั น เต, ปั พ พั ช ชั ง ยาจามิ , อิ ม านิ กาสายานิ วั ต ถานิ
คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปั พ พั ช ชั ง ยาจามิ , อิ ม านิ กาสายานิ วั ตถานิ
คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
ในลํ า ดั บ นั้ น พระอุ ป ั ช ฌายะรั บ เอาผ้ า ไตรจากผู ้ มุ ่ ง บรรพชาวางไว้ ต รง
หน้าตัก แล้วกล่าวสอนถึงพระรัตนตรัยเป็นต้น และบอก “ตะจะปัญจะกะ
กัมมัฏฐาน” ให้ว่าตามไปทีละบท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดังนี้
“เกสา, โลมา, นะขา, ทันตา, ตะโจ” “ตะโจ, ทันตา, นะขา, โลมา, เกสา”
ครั้นแล้วพระอุปัชฌายะชังอังสะออกจากไตร สวมให้แล้ว สั่งให้ออกไป
ครองไตรจีวรตามระเบียบ ครั้นเสร็จแล้วเข้าไปหาพระอาจารย์ ประนมมือ
เปล่งวาจาขอสะระณะฯ
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อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
(ว่าตาม) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)
แต่นั้นท่านจะสั่งด้วยคําว่า เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ
พึงรับว่า อามะ ภันเต
(ว่าตาม) พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
		
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
		
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
		
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
		
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
		
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
		
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
		
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
		
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
เมื่อจบแล้ว ท่านบอกว่า “ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง” รับว่า “อามะ ภันเต”
(ว่าตาม) ๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี.
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี.
๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี.
๔. มุสาวาทา เวระมะณี.
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี.
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี.
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี.
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๘. มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภสู ะนัฏฐานา เวระมะณี.
๙. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี.
๑๐. ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี.
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (ว่า ๓ หน)
เสร็จแล้วกราบ ๓ หน นั่งคุกเข่าประณมมือกล่าวคําขอนิสัย ว่าดังนี้
		 อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิฯ (ว่า ๓ หน)
พระอุปัชฌายะ กล่าวว่า โอปายิกัง รับว่า สาธุ ภันเต
ปะฏิรูปัง รับว่า สาธุ ภันเต
ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ รับว่า สาธุ ภันเต
จากนั้นให้กล่าว ๓ หนว่า “อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ
เถรัสสะ ภาโร.”
		 คําถามบาตรจีวร
คําตอบรับ
•  อะยันเต ปิตโต
อามะ ภันเต
•  อะยัง สังฆาฏิ
อามะ ภันเต
•  อะยัง อุตตะราลังโค
อามะ ภันเต
•  อะยัง อันตะระวาสะโก อามะ ภันเต
ต่อจากนัน้ พระอาจารย์ทา่ นบอกให้ออกไปข้างนอกด้วยคําว่า “คัจฉะ อะมุมหิ
โอกาเส ติฏฐาหิ” พึงถอยออกลุกเดินไป.
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ท่านถาม
เราตอบ
ท่านถาม
เราตอบ
๑. กุฏฐัง
นัตถิ ภันเต
๒. คันโฑ
นัตถิ ภันเต
๓. กิลาโส
นัตถิ ภันเต
๔. โสโส
นัตถิ ภันเต
๕. อะปะมาโร นัตถิ ภันเต
• มะนุสโสสิ๊
อามะ ภันเต
• ปุริโสสิ๊
อามะ ภันเต
• ภุชิสโสสิ๊
อามะ ภันเต
• อะนะโณสิ๊
อามะ ภันเต
• นะสิ๊ ราชะภะโฏ
อามะ ภันเต
• อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ
อามะ ภันเต
• ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊
อามะ ภันเต
• ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง อามะ ภันเต
• กินนาโมสิ
อาหัง ภันเต...........*นามะ
• โก นามะ เต อุปัชฌาโย อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา...........*นามะ.
(ถ้าตอบพร้อมกันให้เปลี่ยน “เม” เป็น “โน”)
(หมายเหตุ : ......*นามะ. ให้ใส่ชื่อของอุปสัมปทาเปกขะซึ่งพระอุปัชฌาย์ หรือ
ท่านอาจารย์จะตั้งชื่อให้ก่อนวันบวช.
: .....*นามะ. ให้ใส่ชื่อของพระอุปัชฌายะ ซึ่งท่านจะบอกก่อนวันบวช)
ครั้ น สวดซ้ อ มแล้ ว ท่ า นกลั บ เข้ า มาสวดเรี ย กอุ ป สั ม ปทาเปกขะเข้ า มา
อุปสัมปทาเปกขะถึงเข้ามาในสันนิบาลกราบลงตรงหน้าพระอุปัชฌายะ ๓ หน.
แล้วนั่งคุกเข่า ประนมมือเปล่งวาจาขออุปสมบทว่า ดังนี้
สั ง ฆั ม ภั น เต, อุ ป ะสั ม ปะทั ง ยาจามิ , อุ ล ลุ ม ประตุ มั ง ภั น เต, สั ง โฆ,
อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
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ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมประตุมัง ภันเต, สังโฆ,
อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, อุลลุมประตุมัง ภันเต, สังโฆ,
อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
หมายเหตุ :  หลายคน เปลี่ยน “ยาจามิ” เป็น “ยาจามะ”
    
เปลี่ยน “มัง” เป็น “โน”

คําแนะนําในการอ่านภาษาบาลี
ภาษาบาลี นับว่ามีความสําคัญต่อภิกษุสามเณรอยู่มาก เพราะการทําวินัย
กรรมต่างๆ มักจะต้องแสดงคําพูดเป็นภาษาบาลี บทสวดมนต์ทั้งหลายส่วนมาก
ก็ตพี มิ พ์เป็นภาษาบาลีแทบทัง้ สิน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระปาฏิโมกข์ ทีม่ าสูอ่ ทุ เทศ
ทุกกึ่งเดือน ก็เป็นภาษาบาลีล้วนๆ ท่านที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาบาลีก็ต้องประสบ
ความยุ่งยากในการอ่านอยู่มาก อีกทั้งเป็นการยากที่จะออกเสียงให้ถูกต้อง ตาม
อักขระฐานกรณ์ได้
คําแนะนําในการอ่านภาษาบาลีนี้ มุ่งแสดงวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง
ท่านผู้สนใจโปรดทําความเข้าใจให้ถ่องแท้จะสามารถอ่านภาษาบาลีได้อย่าง
ไม่ ลําบากนัก
อักษรที่ใช้ในภาษามคธนั้น มี ๔๑ ตัว เป็นสระ ๘ พยัญชนะ ๓๓
๑. พยัญชนะภาษาบาลี มี ๓๓ ตัว ดังนี้
ภาษาบาลีมีพยัญชนะจัดเป็นวรรค ได้ดังนี้
๑. วรรค ก ออกเสียงจากลําคอ ได้แก่
ก (k)
ข (kh)
ค (g)
ฆ (gh)
ง (ng)
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๒. วรรค จ ออกเสียงจากเพดานปาก ได้แก่
จ (c)
ฉ (ch)
ช (j)
ฌ (jh)
ญ()
๓. วรรค ฏ ออกเสียงจากนาสิก (จมูก) ได้แก่
ฏ (t)
ฐ (tฺh)
ฑ (dฺ )
ฒ (dฺ h)
ณ (nฺ )
๔. วรรค ต ออกเสียงจากฟัน ได้แก่
ต (t)
ถ (th)
ท (d)
ธ (dh)
น (n)
๕. วรรค ป ออกเสียงจากริมฝีปาก ได้แก่
ป (p)
ผ (ph)
พ (b)
ภ (bh)
ม (m)
๖. อวรรค ได้แก่
ย (y)
ร (r)
ล (1)
ว (v)
ส (s)
ห (h)
ฬ (lh)
 ํ(อัง)
พยัญชนะของภาษาบาลี ส่วนมากจะออกเสียงตรงตามเสียงพยัญชนะไทย
จะมียกเว้นเพียง ๑๔ ตัวเท่านั้น ที่ออกเสียงผิดไปจากเสียงพยัญชนะในภาษาไทย
ได้แก่
๑. พยัญชนะตัว “ค” ออกเสียง ก กล�้ำกับ ง
เป็น กฺง
ตรงกับ g
๒. พยัญชนะตัว “ช” ออกเสียง จ กล�้ำกับ ย
เป็น จฺย
ตรงกับ j
๓. พยัญชนะตัว “ฆ” ออกเสียง ฆ กล�้ำกับ ห
เป็น ฆฺห
ตรงกับ gh
๔. พยัญชนะตัว “ฌ” ออกเสียง ณ กล�้ำกับ ห
เป็น ฌฺห
ตรงกับ h
๕. พยัญชนะตัว “ฒ” ออกเสียง ฒ กล�้ำกับ ห
เป็น ฒฺห
ตรงกับ dฺ h
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๖. พยัญชนะตัว “ธ” ออกเสียง ธ กล�้ำกับ ห
เป็น ธฺห
ตรงกับ dh
๗. พยัญชนะตัว “ก” ออกเสียง ภ กล�้ำกับ ห
เป็น ภฺห
ตรงกับ bh
๘. พยัญชนะตัว “ฑ” ออกเสียง ฆ กล�้ำกับ dฺ
๙. พยัญชนะตัว “ท” ออกเสียง ด กล�้ำกับ d
๑๐. พยัญชนะตัว “พ” ออกเสียง บ กล�้ำกับ b
๑๑. พยัญชนะที่ออกเสียงเป็นพิเศษให้ขึ้นนาสิกหรือเพดาน
๑๑.๑ พยัญชนะตัว “ญ”
ตรงกับ
๑๑.๒ พยัญชนะตัว “ฏ”
ตรงกับ t ฺ
๑๑.๓ พยัญชนะตัว “ฐ”
ตรงกับ tฺh
๑๑.๔ พยัญชนะตัว “ณ”
ตรงกับ nฺ
พยัญชนะนอกจากนี้ออกเสียงตรงตัวเหมือนภาษาไทย
๒. สระภาษาบาลี
ภาษาบาลี มีสระใช้ทั้งหมด ๗ รูป แต่มี ๘ เสียง
รูปสระ ได้แก่ –า  –ิ  –ี  –ุ  –ู  เ–  โ–
เสียงสระ ได้แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
จะเห็นได้วา่ ตัง้ แต่ “สระอา” ถึง “สระโอ” มีรปู คงตัวเหมือนภาษาไทยอ่านได้
ตามรูปสระ เช่น คําว่า วารี อ่านว่า วา - รี เป็นต้น
แต่สําหรับ “สระอะ” ภาษาบาลี ไม่มีเครื่องหมายตัวสระเหมือนภาษาไทย
ตัวไหนมีเสียงสระอะ จะเขียนตัวพยัญชนะไว้ลอยๆ เวลาอ่าน ให้อ่านออกเสียง
เป็นสระอะ อย่างภาษาไทย เช่น
คําว่า รตน
อ่านว่า
ระ - ตะ - นะ
คําว่า สรณ
อ่านว่า
สะ - ระ - ณะ เป็นต้น
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๓. เครื่องหมายที่ใช้ในภาษาบาลี
ภาษาบาลีมีเครื่องหมายที่ใช้เฉพาะต่างกับภาษาไทย มีดังนี้
๑. เครื่องหมาย “ . ” เป็นจุดอยู่ใต้ตัวอักษรเรียกว่า พินทุ มีความหมาย
เป็น ๒ นัย คือ
๑.๑ มีสําเนียงเป็นไม้หันอากาศ “   ั ”
หากตัวอักษรใดมีเครื่องหมายจุดอยู่ข้างใต้ ให้อ่านออกเสียงตัวอักษร
ตัวนั้นเป็นตัวสะกด และมีสําเนียงเป็น ไม้หันอากาศ เช่น
คําว่า ขนฺติ
อ่านว่า
ขัน - ติ
คําว่า ภนฺเต
อ่านว่า
ภัน - เต
คําว่า สมฺมา
อ่านว่า
สัม - มา เป็นต้น
๑.๒ มีสําเนียงตามสระอื่นที่มาคุม
หากตัวอักษรตัวใดมีเครื่องหมายจุดอยู่ข้างใต้ และมีสระอื่นคุมอยู่ด้วย
ให้อ่านออกเสียงอักษรที่มีจุดอยู่ข้างใต้เป็นตัวสะกด และมีสําเนียงตามสระที่มา
คุมนั้น เช่น
คําว่า วิมุตฺติ
อ่านว่า
วิ - มุต - ติ
คําว่า วิชฺชา
อ่านว่า
วิช - ชา เป็นต้น
๒. เครื่องหมาย “  ํ ” เป็นจุดโปร่งอยู่เหนือตัวอักษร เรียกตามภาษาบาลีว่า
นิคคหิต เวลาอ่านให้อ่านออกเสียงเป็น สระอัง เช่น
คําว่า ปทํ 
อ่านว่า
ปะ - ทัง
คําว่า กมฺมํ 
อ่านว่า
กัม - มัง
คําว่า ปุณฺณํ 
อ่านว่า
ปุณ - ณัง
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แต่ถ้าเครื่องหมายนิคคหิตอยู่กับอักษรที่มีสระอยู่ด้วย เวลาอ่านให้อ่าน
ออกเสียงเป็น “ง” ตามสระนั้น เช่น
คําว่า วิสํ ุ อ่านว่า
วิ - สูง
คําว่า สติ อ่านว่า
สะ - ติง
๔. เสียงสวดภาษามคธ ดังนี้
ตัว
ส ออกเสียง ซ
ตัว
ห ออกเสียง ฮ
ตัว
ถ ออกเสียง ท
ตัว
ท ออกเสียง ด
ตัว
ผ ออกเสียง พ
ตัว
พ ออกเสียง บ
ตัว
ข ออกเสียง ค
ตัว
ค ออกเสียง กฺง
ตัว
ช ออกเสียง จฺย
เสียงลงคอ ได้แก่ ภ ฆ ธ ฌ ฒ
เสียงขึ้นจมูก ได้แก่ ฏ ฐ ณ ญ
สระเสียงสั้น ได้แก่ สระ อะ อิ อุ -ั
สระเสียงยาว ได้แก่ สระอา อี อู เอ โอ อื่นๆ
ก. พยายามสวดให้เสียงสระ “อะ” ต่างจากสระ “อา” สระ “อิ” ต่างจาก
สระ “อี” เช่น คําว่า อายสฺมนฺโต ต่างจาก อายสฺมโต คําว่า โหติ ต่างจาก โหนฺติ
ข. เมื่อหยุดเปลี่ยนลมหายใจ ให้พยายามหยุดตามเครื่องหมายวรรคตอน
เช่น  .  ,  “  ”  :  ;  ?  เป็นต้น
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อโคจร
ถ้าพระใหม่มีกิจที่จะต้องออกไปนอกวัด ก็พึงห่มคลุมให้เรียบร้อยและ
พึงรักษาความสงบสาํ รวมให้สมกับสมณสารูป ในขณะเดียวกันก็ไม่พงึ ไปมาหาสู่
ในสถานที่ซึ่งพระไม่ควรจะไปมาหาสู่นั้น ที่ท่านเรียกว่า อโคจร มี ๖ อย่างได้แก่
๑. หญิงแพศยา (ซ่องโสเพณี)
๒. หญิงหม้าย
๓. สาวเทื้อ (สาวแก่)
๔. ภิกษุณี (หรือชี)
๕. บัณเฑาะก์ (กระเทย)
๖. ร้านสุรา (พระที่เข้าไปในห้างสรรพสินค้า ก็ไม่เหมาะสมเช่นกัน)

คําแสดงอาบัติ
ก. ผู้พรรษาอ่อนกว่าแสดงอาบัติว่า
		“อะหัง ภันเต สัมพะหุลา......อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ”
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าต้องแล้วซึ่งอาบัติ......(หลายตัว)
ข้าพเจ้ากลับแสดงอาบัตินั้น
ผู้รับ พึงว่า “ปัสสะสิ๊ อาวุโส”
ดูก่อน ท่านผู้มีอายุ ท่านเห็นแลหรือ
ผู้แสดง พึงว่า “อามะ ภันเต ปัสสามิ”
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเห็นอยู่ละ
ผู้รับพึงว่า “อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ”
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ท่านพึงสํารวมต่อไปเถิด
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ผู้แสดง พึงว่า “สาธุ สุฏ ฐุ ภันเต สังวะริสสามิ”
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดีละ ข้าพเจ้าจักสํารวมด้วยดี
ข. ผู้แสดงแก่กว่า ว่า
		“อะหัง อาวุโส สัมพะหุลา......อาปัตติโย อาปัน โน ตา ปะฏิเทเสมิ”
ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้าต้องแล้วซึ่งอาบัติ......(หลายตัว)
ข้าพเจ้ากลับแสดงอาบัตินั้น
ผู้รับ พึงว่า “ปัสสะถ๊ะ ภันเต”
ดูก่อน ท่านผู้เจริญ ท่านเห็นแลหรือ
ผู้แสดง พึงว่า “อามะ อาวุโส ปัสสามิ”
ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้าเห็นอยู่ละ
ผู้รับ พึงว่า “อายะติง ภันเต สังวะเรยะยาถะ
ดูก่อนท่านผู้เจริญ ท่านพึงสํารวมต่อไปเถิด
ผู้แสดง พึงว่า “สาธุ สุฏ ฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ”
ข้าแต่ท่านผู้มีอายุ ดีละ ข้าพเจ้า
(๑) ที่ลงจุดไว้นั้นสําหรับออกชื่ออาบัติ ดังต่อไปนี้
นานาวัตถุกาโย ถุลลัจจะยาโย สําหรับ อาบัติ ถุลลัจจัย
นานาวัตถุกาโย ปาจิตติยาโย
สําหรับ อาบัติ ปาจิตตีย์
สําหรับ อาบัติ ทุกกฏ
นานาวัตถุกาโย ทุกกะฏาโย
ทุพภาสิตาโย
สําหรับ อาบัติ ทุพภาสิต
อาบัติที่ต้องอย่างเดียวกัน เช่น อติเรกจีวรหลายผืนล่วง ๑๐ วัน เป็นนิสสัค
คิยปาจิตติยะเฉพาะผืน เรียกว่า อาบัตมิ วี ตั ถุเดียวกัน มีชอื่ เดียวกัน ประมวลแสดง
ในคราวเดียวกันได้ ใช้บทว่า “สมฺพหุลา” แปลว่า “มากหลาย” ว่าดังนี้ :- อหํ ภนฺเต
สมฺพหุลา นิสฺสคฺคิยาโย ปาจิตฺติยาโย อาปตฺติโย อาปนฺโน ตา ปฏิเทเสมิ.”
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อาบัติเฉพาะ ๒ ตัวใช้ “เทฺว” แปลว่า “๒” แทน “สมฺพหุลา” ตั้งแต่ ๓ ตัวขึ้นไป
จึงใช้ว่า “สมฺพหุลา”
อาบัติชื่อเดียวกัน แต่ต่างเรื่อง เช่นต้องทุกกฏ เพราะไม่สํารวมจักษุก็มี
เพราะไม่เป็นไข้ กั้นร่มเข้าบ้านก็มี เพราะนั่งเบาะภายในยัดนุ่นก็มี เช่นนี้เรียก
วัตถุต่างกัน ประมวลแสดงด้วยกันได้ ใช้บทว่า “นานาวตฺถุกาโย” แปลว่า “มี
วัตถุต่างกัน” ว่าดังนี้ :- “อหํ ภนฺเต สมฺพหุลา นานาวตฺถุกาโย อาปตฺติโย อาปนฺโน
ตา ปฏิเทเสมิ” ถ้าล่วง ๒ เรื่อง จํานวนอาบัติก็ ๒ ตัว ใช้ “เทฺว นานาวตฺลุกาโย”
จํานวนอาบัติมากกว่า ๒ ใช้ “สมฺพหุลา นานาวตฺถุกาโย” เหมือนกัน อาบัติ
ทุพภาสิต แม้วัตถุที่ยกขึ้นกล่าวล้อต่างกัน ท่านว่ากําเนิดเป็นอย่างเดียวกัน ไม่มี
ต่างวัตถุ ให้แสดงอย่างแบบอาบัติมาก วัตถุเดียวกัน.
รวมความว่า วิธีแสดงอาบัติ ๓ อย่าง คือ แสดงอาบัติตัวเดียว วัตถุเดียว
อย่าง ๑ แสดงอาบัติหลายตัว วัตถุเดียวกันอย่าง ๑ แสดงอาบัติหลายตัว ต่างวัตถุ
กันอย่าง ๑.
วิธีแสดงอาบัติตัวเดียว วัตถุตัวเดียว ดังนี้ :อาบัติถุลลัจจัยว่า “อหํ ภนฺเต เอกํ ถุลฺลจฺจยํ อาปตฺตึ อาปนฺโน ตํ ปฏิเทเสมิฺ.”
อาบัตินิสสัคคิยาปาจิตติยะว่า “อหํ ภนฺเต เอกํ นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ อาปตฺตึ
อาปนฺโน ตํ ปฏิเทเสมิ”
อาบัติปาจิตติยะว่า “อหํ ภนฺเต เอกํ ปาจิตฺติยํ อาปตฺตึ อาปนฺโน ตํ ปฏิเทเสมิ"
อาบัติทุกกฏว่า “อหํ ภนฺเต เอกํ ทุพฺภาสิตํ อาปตฺตึ อาปนฺโน ตํ ปฏิเทเสมิ.”
วิธีแสดงอาบัติหลายตัว วัตถุเดียวกันดังนี้ :อาบัติถุลลัจจัยว่า “อหํ ภนฺเต สมฺพหุลา ถุลฺลจฺจยาโย อาปตฺติโย อาปนฺโน
ตา ปฏิเทเสมิ”
อาบัตินิสสัคคิยาปาจิตติยะว่า “อหํ ภนฺเต สมฺพหุลา นิสฺสคฺคิยาโย ปาจิตฺติ
ยาโย อาปตฺติโย อาปนฺโน ตา ปฏิเทเสมิ”
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อาบัติปาจิตติยะว่า “อหํ ภนฺเต สมฺพหุลา ปาจิตฺติยาโย อาปตฺติโย อาปนฺโน
ตา ปฏิเทเสมิ”
อาบัติทุกกฏว่า “อหํ ภนฺเต สมฺพหุลา ทุกฺกฏาโย อาปตฺติโย อาปนฺโน ตา
ปฏิเทเสมิ.”
วิธีการแสดงอาบัติหลายตัว ต่างวัตถุกันดังนี้ :อาบัตถิ ลุ ลัจจัยว่า “อหํ ภนฺเต สมฺพหุลา นานาวตฺถกุ าโย ถลฺลจฺยาโย อาปนฺโน
ตา ปฏิเทเสมิ”
อาบัตนิ สิ สัคคิยาปาจิตติยะว่า “อหํ ภนฺเต สมฺพหุลา นานาวตฺถกุ าโย นิสสฺ คฺคิ
ยาโย ปาจิตฺติยาโย ปฏิเทเสมิ”
อาบัติทุกกฏว่า “อหํ ภนฺเต สมฺพหุลา นานาวตฺถุกาโย ทุกฺกฏาโย อาปตฺติโย
อาปนฺโน ตา ปฏิเทเสมิ.”
อาบัติทุภาษิต ต้องเพราะพูดล้อกันอย่างเดียว แม้วัตถุที่ยกขึ้นกล่าวล้อ
ต่างกันท่านว่ากาํ เนิดเป็นอย่างเดียวกัน ไม่มตี า่ งวัตถุใช้แสดงอย่างแบบอาบัตมิ าก
วัตถุเดียวกัน
อาบัติวัตถุเดียวกัน ภิกษุต้องเหมือนกัน เรียกว่า สภาคาบัติ แปลว่า อาบัติมี
ส่วนเสมอกัน ห้ามไม่ให้แสดง ห้ามไม่ให้รับ ให้แสดงในสํานักภิกษุอื่น ถ้าสงฆ์
ต้องสภาคาบัติทั้งนั้น ท่านให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งไปแสดงในที่อื่น ภิกษุอันเหลือจึง
แสดงในสํานักเธอ หรือขอแสดงกันต่อไป ได้เช่นนี้เป็นการดี ถ้าไม่ได้ ถึงวัน
อุโบสถ ท่านให้สวดประกาศความข้อนั้นในสงฆ์ ครั้นสวดประกาศอย่างนั้น
แล้ว ทําอุโบสถได้. หากจะมีภิกษุแสดงและรับสภาคาบัติด้วยกัน ท่านยอมว่า
อาบัตนิ นั้ เป็นอันแสดงแล้ว แต่ปรับทุกกฏเพราะแสดงแก่ผแู้ สดง และปรับทุกกฏ
เพราะรับแก่ผู้รับ
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อาบัตินั้น ท่านให้แสดงโดยควรแก่ชื่อ แก่วัตถุ แก่จํานวน แสดงผิดชื่อ
ใช้ไม่ได้ ผิดวัตถุและผิดจํานวน ข้างมากแสดงเป็นน้อย ใช้ไม่ได้ ข้างน้อยพลั้ง
เป็นมาก เช่นอาบัติตัวเดียวหรือ ๒ ตัว แสดงว่า “สมฺพหุลา” วัตถุเดียว แสดงว่า
“นานาวตฺถุกาโย” ใช้ได้. อาบัติต่างชื่อ ไม่ให้ประมวลแสดงในคราวเดียวกัน.
อนึ่ง ท่านให้แสดงทีละรูป ห้ามไม่ให้แสดงพร้อมกันหลายรูปในสํานักภิกษุ
ผู้เดียว ข้อนี้เป็นไม่ได้อยู่เอง เพราะอาบัติที่แสดงย่อมต่างกัน และท่านห้ามไม่ให้
แสดงในสํานักภิกษุ ๔-๕ รูป ผู้อยู่นอกสีมานี้แปลว่า จะทําเป็นการสงฆ์ไม่ได้.

อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติมี ๖ อย่างคือ
๑. ต้องด้วยไม่ละอาย
๒. ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัติ
๓. ต้องด้วยสงสัยแล้วขึ้นทํา
๔. ต้องด้วยสําคัญว่าควรในของที่ไม่ควร
๕. ต้องด้วยสําคัญว่า ไม่ควรในของที่ควร
๖. ต้องด้วยลืมสติ
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วิธีทําพินทุกัปปะ
เป็นธรรมเนียมของภิกษุจะนุง่ ห่มผ้าใหม่ ต้องทําจุดหรือแวววงกลมทีเ่ อกเทศ
แห่งผ้า ขนาดไม่เล็กกว่าหลังตัวเรือด ไม่ใหญ่กว่าแววตานกยูง หมายเพื่อ จะให้
จําได้ หรือเพื่อทําให้เสียสี ไม่ทําอย่างนั้นก่อนนุ่งห่ม มีสิกขาบท ปรับอาบัติ
ปาจิตตีย์ เมื่อจะทําพึงเปล่งวาจา หรือผูกใจขณะที่ทําอยู่ว่า
“อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ”
(คําแปล) เราทําหมายจุด

อธิษฐาน
การอธิษฐานมี ๒ คือ
๑. อธิษฐานด้วยกาย คือ เอามือจับหรือลูบบริขารที่จะอธิษฐาน แล้วทํา
ความผูกใจตามคําอธิษฐาน
๒. อธิษฐานด้วยวาจา คือ ลั่นคําอธิษฐาน ไม่ถูกของด้วยกายก็ได้ แจกออก
เป็น ๒ คือ
๒.๑ อธิษฐานในหัตถบาส ของอยู่ภายใน ๒ ศอกคืบ (๑ เหวี่ยงมือ)
๒.๒ อธิษฐานนอกหัตถบาส ของอยูห่ า่ งตัวเกิน ๒ ศอกคืบ (๑ เหวีย่ งมือ)
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คําอธิษฐานบริขารต่างๆ
คําอธิษฐานบริขารสิ่งเดียวในหัตถบาส ว่าดังนี้
สังฆาฏิ (ผ้าทาบ)
“อิมัง สังฆาฏิง อะธิฏฐามิ”
อุตตราสงค์ (ผ้าห่ม)
“อิมัง อุตตะระสังคัง อะธิฏฐามิ”
อันตรวาสก (ผ้านุ่ง)
“อิมัง อันตะระวาสะกัง อะธิฏฐามิ”
บาตร
“อิมัง ปัตตัง อะธิฏฐามิ”
ประคตเอว
“อิมัง กายะพันธะนัง อะธิฏฐามิ”
ผ้านิสีทนะ (ผ้าปูนั่ง)
“อิมัง นิสีทะนัง อะธิฏฐามิ”
ผ้าปิดฝี
“อิมัง กัณฑุปะฏิจฉาทิง อะธิฏฐามิ”
ผ้าอาบน�ำ้ ฝน
“อิมัง วัสสิกะสาฏิกัง อะธิฏฐามิ”
ผ้าปูนอน
“อิมัง ปัจจัตถะระณัง อะธิฏฐามิ”
ผ้าเช็ดหน้า เช็ดปาก
“อิมัง มุขะปุญฉะนะโจลัง อะธิฏฐามิ”
ผ้าเป็นบริขาร
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“อิมัง ปะริกขาระโจลัง อะธิฏฐามิ”
ถ้าจะอธิษฐานผ้าหลายผืนควบกัน ให้ว่าดังนี้
ผ้าปูนอน
“อิมานิ ปัจจัตถะระณานิ อะธิฏฐามิ”
ผ้าเช็ดหน้า เช็ดปาก
“อิมานิ มุขะปุญฉะนะโจลานิ อะธิฏฐามิ”
ผ้าเป็นบริขาร
“อิมานิ ปะริกขาระโจลานิ อะธิฏฐามิ”
หมายเหตุ :
ถ้ า ของอยู ่ ห ่ า งตั ว จึ ง ใช้ อ ธิ ษ ฐานนอกหั ต ถบาส ลั่ น วาจาตามแบบนั้ น
แต่เปลี่ยนบทว่า “อิมัง” เป็น “เอตัง” เปลี่ยนบทว่า “อิมานิ” เป็น “เอตานิ”
เมื่อจะอธิษฐาน ถ้าเป็นบริขารที่กําหนดให้มีแต่สิ่งเดียว ของเดิมมีอยู่แล้ว
จะเปลี่ ย นใหม่ ต ้ อ งเลิ ก ของเดิ ม เสี ย ก่ อ น ยกเลิ ก บริ ข ารเดิ ม ท่ า นเรี ย กว่ า
“ปัจจุทธรณ์” หรือถอนอธิษฐาน มีแบบวางไว้ แสดงว่าผ้าสังฆาฏิเป็นตัวอย่าง
ว่าดังนี้
“อิมัง สังฆาฏิง ปัจจุทธะรามิ”
ยกเลิกบริขารอื่น พึงเปลี่ยนตามชื่อตามบริขารนั้น ถ้าเป็นบริขารที่จะใช้
นุง่ ห่ม พึงย้อมให้ได้สี และทาํ พินทุกปั ปะ ตามแบบอันกล่าวแล้วก่อนจึงอธิษฐาน

วิกัปป์ (ทําให้เป็น ๒ เจ้าของ, ฝาก)
ผ้านอกจากของอธิษฐานมีประมาณเพียงยาว ๘ นิ้ว กว้าง ๔ นิ้ว พอเป็นชิ้น
ใช้ประกอบเป็นจีวรได้ เรียกว่า อติเรกจีวร ภิกษุมีเป็นสิทธิของตนได้เพียง
๑๐ วัน มีเกินกําหนดนั้นไปมีสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์ ที่ให้สละของนั้นเสีย
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ภิกษุปรารถนาจะเอาไว้ใช้ นอกจากการอธิษฐาน พึงทําให้เป็นของ ๒ เจ้าของ
ในระหว่างตนกับภิกษุอื่น เรียกว่า วิกัปป์ อาจวิกัปป์แก่สามเณรท่านก็อนุญาต
แต่ทํากันมากในระหว่างภิกษุด้วยกัน
วิกัปป์ มี ๒ แบบ คือ
๑. วิกัปป์ต่อหน้า คือ วิกัปป์ต่อหน้าผู้รับในหัตถบาส
จีวรผืนเดียวว่า
“อิมัง จีวะรัง ตุย๎หัง วิกัปเปมิ”
จีวรหลายผืนว่า
“อิมานิ จีวะรานิ ตุย๎หัง วิกัปเปมิ”
บาตรใบเดียวว่า
“อิมัง ปัตตัง ตุย๎หัง วิกัปเปมิ”
บาตรหลายใบว่า
“อิเม ปัตเต ตุย๎หัง วิกัปเปมิ”
๒. วิกปั ป์ลบั หลัง คือ วิกปั ป์ให้สหธรรมิกรูปใดรูปหนึง่ ผูไ้ ม่ได้อยูเ่ ฉพาะหน้า
ลัน่ วาจา ต่อหน้าสหธรรมิกรรูปอืน่ ในทีน่ จี้ กั ไม่ขอกล่าวโดยละเอียด ในทางปฏิบตั ิ
ที่ทํากันมาใช้ วิกัปป์ต่อหน้าที่เพียงพอให้สําเร็จ ประโยชน์ตามต้องการได้แล้ว
วิกัปป์ต่อหน้า ถ้าของอยู่นอกหัตถบาส ให้ว่า
“เอตัง”
“อิมัง”
แทน
“เอตานิ” แทน
“อิมานิ”
แทน
“เอเต”
“อิเม”
จีวรทีว่ กิ ปั ป์ไว้ จะบริโภคต้องขอให้ผรู้ บั ถอนก่อนไม่ทาํ อย่างนัน้ และบริโภค
มีสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์
คําถอนวิกัปป์ต่อหน้า ในหัตถบาส ว่าดังนี้
ก. ผู้ถอนแก่กว่า
จีวรผืนเดียว “อิมัง จีวะรัง มัย๎หัง สันตะกัง ปะริภุญชะ วา วิสัชเชหิ วา
ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ”
จีวรหลายผืน “อิมานิ จีวะรานิ มัย๎หัง สันตะกานิ ปะริภุญชะ วา วิสัชเชหิ วา
ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ”
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ข. ผู้ถอนอ่อนกว่า
จีวรผืนเดียว “อิมัง จีวะรัง มัย๎หัง สันตะกัง ปะริภุญชะถะ วา วิสัชเชถะ วา
ยะถาปัจจะยัง วา กะโรละ”
จีวรหลายผืน “อิมานิ จีวะรัง มัย๎หัง สันตะกัง ปะริภุญชะถะ วา วิสัชเชถะ
วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรถะ”
ถ้าถอนนอกหัตถบาส พึงเปลี่ยน
“เอตัง”
แทน
“อิมัง”
“เอตานิ” แทน
“อิมานิ”
นอกนั้นคงว่าอย่างเดียวกันกับถอนในหัตถบาส
บาตรที่วิกัปป์ไว้แล้ว ไม่มีกําหนดให้ถอนก่อนจึงบริโภค พึงใช้เป็นของ
วิกัปป์เถิด แต่เมื่อจะอธิษฐานพึงให้ถอนก่อน คําที่จะพึงใช้เปลี่ยนแปลงไปตาม
ชื่ อ ของก็ ดี ตามจํ า นวนของก็ ดี ตามฐานะที่ ข องตั้ ง อยู ่ ก็ ดี พึ ง เที ย บเคี ย งกั บ
คําถอนวิกัปป์จีวรเถิด

คําเสียสละไตรจีวรล่วงราตรี
จีวรเป็นนิสสัคคีย์ เพราะอยู่ปราศจากเขตล่วงราตรีนั้น พึงสละแก่สงฆ์ก็ได้
แก่คณะก็ได้ แก่บุคคลก็ได้
คําเสียสละแก่บุคคล ว่าดังนี้
“อิทัง เม ภันเต จีวะรัง รัตติวิปปะวุตถัง อัญญัต๎ระ ภิกขุสัมมะติยา นิสสัค
คิยัง, อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ”
ถ้าเสียสละ ๒ ผืน ว่า “ท๎วิจีวะรัง”
ถ้าเสียสละจีวร ๓ ผืน ว่า “ติจีวะรัง”
ถ้าผู้เสียสละแก่กว่า พึงว่า “อาวุโส” แทน “ภันเต”
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จีวรเป็นนิสสัคคีย์ ยังไม่ได้สละ บริโภคต้องทุกกฏสละแล้วได้คืนมายัง
ปรารถนาอยู่ พึงอธิษฐานเป็นไตรจีวรใหม่
เมื่อสละนั้น จึงตั้งใจสละให้ขาด แล้วจึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับเสียสละนั้น
หากจะถือเอาเสียทีเดียวเจ้าของเดิม ก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่จะเรียกคืนได้ แต่เป็น
ธรรมเนียมอันดีของเธอ เมื่อรับแล้วคืนให้เจ้าของเดิม ไม่ทําอย่างนั้นต้องทุกกฏ
คําคืนให้ ว่าดังนี้
จีวรผืนเดียว “อิมัง จีวะรัง อายัส๎มะโต ทัมมิ”
จีวรหลายผืน “อิมานิ จีวะรานิ อายัส๎มะโต ทัมมิ”

คําเสียสละอติเรกจีวร ล่วง ๑๐ วัน
คําเสียสละแก่บุคคล ของอยู่ในหัตถบาส ว่าดังนี้
จีวรผืนเดียว “อิทัง เม ภันเต จีวะรัง ทะสาหาติก กันตัง นิสสัคคิยัง, อิมานิ
อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ”
จีวรหลายผืน “อิมานิ เม ภันเต จีวะรานิ ทะสาหาติกกันตานิ นิสสัคคิยานิ
อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ”
ถ้าสละของอยู่นอกหัตถบาส ว่าดังนี้
“เอตัง”
แทน
“อิทัง”
“เอตาหัง”
แทน
“อิมาหัง”
“เอตานิ”
แทน
“อิมานิ”
“เอตานาหัง”
แทน
“อิมานาหัง”
ถ้าผู้เสียสละแก่พรรษากว่าผู้รับ ให้ว่า “อาวุโส” แทน “ภันเต” คําคืนให้
ว่าดังนี้
197

จีวรผืนเดียว “อิมัง จีวะรัง อายัส๎มะโต ทัมมิ”
จีวรหลายผืน “อิมานิ จีวะรานิ อายัส๎มะโต ทัมมิ”
ถ้าของอยู่นอกหัตถบาส พึงเปลี่ยนโดยนัยดังกล่าวแล้วนั้น
หมายเหตุ : อติเรกจีวร คือ ผ้าส่วนเกินที่เขาถวายภิกษุ เพิ่มเข้ามานอกจากผ้าที่
อธิษฐานเป็นไตรจีวร

คําเสียสละอติเรกบาตร ล่วง ๑๐ วัน
บาตร เป็นของทรงอนุญาตให้เป็นบริขารของภิกษุเฉพาะใบเดียว เรียก
บาตรอธิษฐาน บาตรตั้งแต่ใบที่ ๒ ขึ้นไป เรียก อติเรกบาตร ภิกษุให้ล่วง ๑๐ วัน
ไปเป็น นิสสัคคิยปาจิตตีย์
คําเสียสละแก่บุคคล ของอยู่ในหัตถบาส ว่าดังนี้
บาตรใบเดียว “อะยัง เม ภันเต ปัตโต ทะสาหาติก กันโต นิสสัคคิโย, อิมา หัง
อายัส๎มะโต นิสัชชามิ”
ถ้าผู้เสียสละแก่พรรษากว่าผู้รับ ให้ว่า “อาวุโส” แทน “ภันเต”
คําคืนให้ ว่าดังนี้
บาตรใบเดียว “อิมัง ปัตตัง อายัส๎มะโต ทัมมิ”
หมายเหตุ : อติเรกบาตร คือ บาตรที่เขาถวายภิกษุเพิ่มเข้ามานอกจากบาตร
อธิษฐาน
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นิสัย
การขอนิสัยเป็นการขออยู่ในปกครอง หรือขอให้เป็นที่พึ่งในการศึกษา
สําหรับ ภิกษุมีพรรษาหย่อน ๕ จัดเป็นนวกะผู้ใหม่ ต้องถือภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
เป็นอุปัชฌายะ และอาศัยภิกษุรูปนั้นอยู่รับโอวาทอนุศาสน์ ภิกษุผู้ไม่ได้อยู่ใน
ปกครองของอุปชั ฌายะ ต้องถือภิกษุอนื่ เป็นอาจารย์ และอาศัยท่านแทนอุปชั ฌายะ
วิธีถืออาจารย์ก็เหมือนกับ วิธีถืออุปัชฌายะ ต่างแต่คําขอว่า
“อาจะริโย เม ภันเต โหหิ.
อายัส๎มะโต นิสสายะ วัจฉามิ” (๓ หน)
เมื่ออาจารย์ผู้ที่นวกะนั้นขออาศัยรับว่า “สาหุ” (ดีละ), “ลหุ” (เบาใจ),
“โอปายิกัง” (ชอบแก่อุบาย), “ปะฏิรูปัง” (สมควรอยู่), “ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ
(ถะ) (จงให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเถิด) บทใดบทหนึ่ง ๓ ครั้ง เว้น
ระยะให้ภิกษุ ผู้ขอนิสัยตอบรับว่า “สาธุภันเต” ทุกบทไป เป็นอันถืออาจารย์แล้ว
ภิกษุผู้รับให้พึ่งพิง ได้ชื่อว่า “อาจารย์” ภิกษุผู้พึ่งพิงได้ชื่อว่า “อันเตวาสิก” กิริยา
ที่พึ่งพิงเรียกว่า “นิสัย” แต่นั้นผู้ขอนิสัยพึงกล่าวรับ เป็นธุระให้ท่านสืบไปว่า
“อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัย๎หัง ภาโร,
อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร” (๓ หน)
ภิกษุมีพรรษาหย่อน ๕ เป็นนวกะอยู่ แม้เป็นผู้มีความรู้ทรงธรรมทรงวินัย
จะไม่ถือนิสัยอยู่ในปกครองของอุปัชฌายะ หรือของอาจารย์ไม่ชอบทรงห้ามไว้
ภิกษุเดินทาง ภิกษุผู้ไข้ ภิกษุผู้เข้าป่าเพื่อเจริญสมณธรรมชั่วคราว ในที่ใด
หาท่าน ผู้ให้นิสัยไม่ได้ และมีเหตุขัดข้องที่จะไปอยู่ในที่อื่นไม่ได้ จะอยู่ในที่นั้น
ด้วยผูกใจว่า เมื่อใดมีท่านผู้ให้นิสัยได้มาอยู่ จักถือนิสัยในท่านนั้นก็ใช้ได้
ภิกษุผู้มีพรรษาได้ ๕ แล้ว แต่ยังหย่อน ๑๐ มี องคสมบัติพอรักษาตนผู้อยู่
ตามลําพัง ได้ทรงพระอนุญาตให้พน้ จากนิสยั อยูต่ ามลําพังได้เรียกว่า “นิสยั มุตตะกะ”
ฝ่ายภิกษุผู้มีความรู้ไม่พอจะรักษาตนแม้พ้น ๕ พรรษาแล้ว ก็ต้องถือนิสัย
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คําขอขมา
กรรมชั่วอันใดที่เป็นบาปอกุศล อันข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน
ในคุณ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ในครูบาอาจารย์ ตลอดทั้งบิดา มารดา
ปู่ย่า ตายาย สามีภรรยา ของข้าพเจ้า ด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
จําได้หรือจําไม่ได้ก็ดี ทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ ขอให้ท่านผู้มีพระคุณ
ทั้งหลายเหล่านั้นจงลุแก่โทษ โปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้า เพื่อไม่ให้เป็นบาป
เป็นเวร เป็นกรรมต่อไปอีก ขอความสุข ความเจริญ ความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
เสนียด จัญไร อันตรายใดๆ อย่าได้มาพ้องพาน ความมีโชคมีชัย จงเกิดจงมีแก่
ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตลอดกาลนานเทอญฯ สาธุ
เมื่อจะขอขมาโทษจากผู้ใด ให้กราบ ๓ ครั้งก่อน แล้วว่านะโมฯ ๓ จบ ต่อไป
กล่าวคําขอขมา ๓ จบ

คําขอขมาพระรัตนตรัย
ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ, ท๎วาระตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.

คําขอขมาพระเถระ
เถเร ปะมาเทนะ, ท๎วาระตะเยนะกะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
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คําขอขมาพระอุปัชฌาย์
อุปัชฌาเย ปะมาเทนะ, ท๎วาระตะเยนะกะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.

คําขอขมาพระอาจารย์
อาจะริเย ปะมาเทนะ, ท๎วาระตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.

คําขอขมาพระสงฆ์
สังเฆ ปะมาเทนะ, ท๎วาระตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.

คําขอขมาบุคคลทั่วไป
อายัส๎มันเต ปะมาเทนะ, ท๎วาระตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.

คําขอขมาโทษบิดามารดา
มาตาปิตุเร ปะมาเทนะ, ท๎วาระตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
(คําแปล) ขอมารดาบิดาอดโทษทั้งปวง ที่ทําแล้วด้วย ไตรทวาร (กาย วาจา ใจ)
เพราะความประมาทในท่านแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ เจ้าข้า
201

หมายเหตุ : ถ้าว่าคนเดียวคําว่า ขะมะตุ โน เปลี่ยนเป็น ขะมะถะ เม ท่านกล่าว
อโหสิว่า
“อะหัง ขะมามิ, ตุม๎เหหิปิ เม ขะมิตัพพัง”
ข้าพเจ้าอดโทษ แม้เธอถึงอดโทษแก่ข้าพเจ้าบ้าง
ผู้ขอขมา รับว่า “ขะมามะ ภันเต” ข้าพเจ้าอดโทษ เจ้าข้า
หมายเหตุ : ถ้าว่าคนเดียวคําว่า ตุมเหหิปิ เปลี่ยนเป็น ตะยาปิ, คําว่า ขะมามะ
เปลี่ยนเป็น ขะมามิ

คําขอขมาศพระเถระ
(คัดลอกดัดแปลงจากลายมือของพระอุดมสังวร วิสุทธิเถร (วัน อุตฺตโม)
ซึ่งท่านได้เรียบเรียงไว้สําหรับงานวันพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระอาจารย์ฝั้น
อาจาโร เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑)
กราบ ๓ ครั้งว่า “นะโมฯ” ๓ จบ
อาจาริเย* ปะมาเทนะ ท๎วาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน
ภันเต อัจจะโย โน ภันเต อัจจะคะมา ยะถาพาเล ยะถามุฬ๎เห ยะถาอะกุสะเล เย
มะยัง ภันเต กะทาจิ กะระหะจิ ปะมาทัง วา อาคัมมะ อะโยนิโส มะนะสิการัง วา
อาคัมมะ
อาจาริเย* อะคาระวัง อะกะริม๎หา กาเยนะ วา วาจา ยะ วา มะนะสา วา
สัมมุขาปิ ปะรัมมุขาปิ เตสันโน ภันเต
อาจาริเย* อัจจะยัง อัจจะยะโต ปฏิคคัณ๎หาตุ อายะติง สังวะรายะ โย
โทโส โมหะ จิตเตนะ
อาจาริยัส๎มิง* ปะกะโต มะยา ขะมะตุ โน โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุฯ.
(คําแปล) ข้าแต่อาจารย์ผู้เจริญ โดยความเป็นไปล่วงเกินอันใดได้ถึงท่านแล้ว
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ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้เป็นคนพาล ผู้เป็นคนหลง เป็นคนไม่ฉลาดด้วยประการใด
จําเดิมแต่เกิดมา อาศัยความประมาท โดยอุบายไม่แยบคาย ได้กระทําความ
ไม่เคารพในพระอาจารย์ผู้ที่ทรงไว้แล้ว ซึ่งคุณอันน่าเคารพอย่างยิ่ง ด้วยกายก็
ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ที่ระลึกได้ก็ดี ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี
ขอให้ท่านอาจารย์ได้เมตตาให้อโหสิกรรม ซึ่งโทษอันเป็นการล่วงเกินนั้น โดย
ความเป็นโทษอันล่วงเกินทัง้ หลายนัน้ ข้าพเจ้าจะสํารวมระวังต่อไป และเพือ่ ความ
เจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนานเทอญฯ
หมายเหตุ : *ถ้าเป็นศพพระเถระ ใช้คําว่า เถเร แทนคําว่า อาจาริเย,
ศพบิดามารดา ใช้คําว่า มาตาปิตุเร, ศพคนทั่วไปใช้คําว่า อายัส๎มันเต

ขอขมา
ในพระพุทธศาสนา มักนิยมว่า ผู้ใดทําล่วงเกินผู้อื่น ผู้นั้นไม่ควรทําเลย
ตามเลย เมื่อรู้สึกตัวแล้วพึงขอโทษ เรียกว่า “ขอขมา” แปลว่า “ขอให้อดโทษ”
และผูใ้ ดถูกล่วงเกิน และได้รบั ขอขมา ผูน้ นั้ ไม่ควรถือโกรธไม่รหู้ าย พึงรับขอขมา
ยอมอดโทษให้ การขอขมาจึงเป็นธรรมเนียมทํากันสืบมา ในวันเข้าพรรษา และ
ในวันต่อจากนั้นตามกาลอยู่ในวัดเดียวกันหรือในต่างวัด เป็นกิจอันผู้น้อยทําแก่
ผู้ใหญ่ แม้ไม่เคยได้ล่วงเกินกันก็ยังทําอยู่ คําขอขมา ว่าดังนี้
กรณีผู้ขอขมารูปเดียว “เถเรปะมาเทนะ, ท๎วาระตะ เยนะ กะตัง, สัพพัง
อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต”
ผู้รับขมาว่า “อะหัง ขะมามิ, ตะยาปี เม ขะมิตัพพัง”
ผู้ขอขมารูปเดียวรับว่า “ขะมามิ ภันเต”
กรณีผู้ขอขมาหลายรูปว่า “เถเร ปะมาเทนะ, ท๎วาระ ตะเยนะ กะตัง, สัพพัง
อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต”
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ผู้รับขมาว่า “อะหัง ขะมามิ, ตุม๎เหหิปิ เม ขะมิตัพพัง”
ผู้ขอขมาหลายรูปรับว่า “ขะมามะ ภันเต”
ถ้าผู้รับขมา เป็นพระมหาเถระผู้มีอาวุโสมาก พึงใช้คําว่า “มหาเถเร” รอง
จากนั้นลงมาว่า “เถเร” รองลงมาอีกว่า “อาจะริเย” ต�่ำกว่านั้นว่า “อายัส๎มันเต”
ถึงเลือกใช้คําให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลผู้รับขมา
เป็นธรรมเนียมทีผ่ รู้ บั ขมาต้องกล่าวคาํ ให้พร ฉะนัน้ เมือ่ ขอขมาแล้ว ผูข้ อขมา
พึงหมอบรอรับพรจากท่าน เมื่อท่านให้พรจบ รับว่า “สาธุ ภันเต”

คําให้พรเมื่อมีผู้ขอขมา
เอวัง โหตุ เอวัง โหตุ, โย จะ ปุพเพ ปะมัชชิต๎วา ปัจฉา โส นัปปะมัชชะติ,
โสมัง โลกัง ปะภาเสติ อาภา มุตโต วะ จันทิมา, ยัสสะ ปาปัง กะตัง กัมมัง กุสะ
เลนะ ปะหิยยะติ, โสมัง โลกัง ปะภาเสติ อาภา มุตโต วะ จันทิมา, อะภิวาทะนะสี
ลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจาริโน, จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.

วิธีลาสิกขา
เมื่อถึงกําหนด พระสงห์ผู้จะนั่งเป็นพยานเข้าประชุมพร้อมกัน ภิกษุผู้จะ
ต้องการลาสิกขา และแสดงอาบัตหิ มดจดดีแล้ว พาดผ้าสังฆาฏิเข้าไปนัง่ กระหย่ง
หันหน้าตรงต่อพระพุทธรูป กราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ หน ประณมมือ
เปล่งวาจา “นโมฯ” ๓ จบ แล้ว กล่าวอดีตปัจจเวกขณ์ทั้ง ๔ ปัจจัย พอให้สงฆ์
ได้ยิน (ถ้าผู้สึกหลายรูปว่าพร้อมกันก็ได้) เมื่อจบแล้วผินหน้าไปทางพระสงฆ์
องค์พยาน กราบลง ๓ หน เปล่งวาจาทั้งอรรถทั้งแปล พร้อมด้วยเจตนาที่จะ
ละเพศออกเป็นคฤหัสถ์ คราวละคนว่า
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“สิกขัง ปัจจักขามิ”
“ข้าพเจ้าขอลาสิกขา”
“คิหีติ มังธาเรถะ”
“ขอท่านทั้งหลายจงจําข้าพเจ้าไว้เป็นคฤหัสถ์”
ถ้าความรู้สึกใจดิ่ง เที่ยงลงว่าเป็นคฤหัสถ์แน่แล้ว กล่าว ๓ จบก็ได้ แต่ถ้าใจ
ยังไม่แน่วแน่พอ จะว่ากี่ครั้งก็ได้ว่าไป จนตกลงใจ เมื่อว่าไปจนปลงในแน่แล้ว
กราบสงฆ์ ๓ หน ออกไปผลัดผ้า
หมายเหตุ : ถ้าพระสงฆ์ผู้นงั่ เป็นพยานมีรปู เดียวเปลีย่ นคําว่า ธาเรถะ เป็น ธาเรหิ

การลาสิกขา
๑. กราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง หน้าพระประธาน
๒. จุดเทียนและจุดธูปเพือ่ บูชาพระ (ผูอ้ าวุโสสุดเป็นตัวแทนจุดเทียนโดยให้
จุดด้านซ้ายมือก่อนแล้วจุดด้านขวามือ ใช้ธูปรูปละ ๓ ดอก)
๓. ตั้งจิตอธิษฐาน แล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง ว่า นะโม ๓ จบ
กล่าวบทพิจารณา กล่าวจบให้กราบ ๓ ครั้ง
อัชจ๊ะ มะยา อะปัจจะเวกขิตต๎ะวา ยัง จีวะรัง ปะริตภุตตัง, ตัง ยาวะเดวะ สี้
ตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณณ๎ะหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ดังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริง
สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเดวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาด๊ะนัตถังฯ
อัชจ๊ะ มะยา อะปัจจะเวกขิตต๎ะวา โย ปิณต๊ะปาโต ปะริภุตโต, โส เนวะ
ด๎ะวายะ นะ มะดายะ นะ มัณด๊ะนายะ นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเดวะ อิมัสสะ
กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา บ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ, อิติ
ปุราณัญจะ เวด๊ะนัง ปะหังขามิ นะวัญจะ เวด๊ะนัง นะ อุปปาเตสสามิ, ยาต๎ะรา
จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชจ๊ะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติฯ
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อัชจ๊ะ มะยา อะปัจจะเวกขิตต๎ะวา ยัง เสนาสะนัง ปะริตภุตตัง, ตัง ยาวะ
เดวะ สี้ตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณณ๎ะหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ดังสะมะกะสะวาตาตะ
ปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเดวะ อุตุปะริสสะยะวิโนด๊ะนัง
ปะฏิสัลลานารามัตถังฯ
อัชจ๊ะ มะยา อะปัจจะเวกขิตต๎ะวา โย คิลานะปัจจะยะเภสัชจ๊ะปะริกขาโร
ปะริภุตโต, โส ยาวะเดวะ อุปปันนานัง เวยยา บาธิกานัง เวด๊ะนานัง ปะฏิฆา
ตายะ, อับบ๎ะยา ปัชฌะปะระมะตายาติฯ
๔. คลานเข่ามาหน้าประธานสงฆ์แล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง
แล้วกล่าวคํากล่าวลาสิกขา (กล่าวให้ถูกต้อง ชัดเจน ฟังรู้เรื่อง)
คํากล่าวลาสิกขา (กล่าวคําบาลีและคําแปลให้ถูกต้อง)
สิกขังปัจจักขามิ = ข้าพเจ้าลาสิกขา
คิหีติฟังธาเถระ = ขอท่านทั้งหลายจงจําข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์
๕. กล่าวจบให้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วออกไปเปลี่ยน
ชุดนาคด้านนอกแล้วกลับเข้ามานั่งท่าเทพบุตรรอหน้าประธานสงฆ์
๖. กราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครัง้ กล่าวคํากล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
และรับศีลจากพระประธานสงฆ์เสร็จแล้วกราบ ๓ ครั้ง

คํากล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เอส้าหั้ง ภันเต, สุจิระปะรินิบบุ๊ตัมปิ, ตัง ภ๊ะก๊ะวันตัง สะระณังกั๊จฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสั๊งฆัญจะ, อุปาสะกัง มัง สั๊งโฆ ธาเรตุ, อัจจ๊ะตักเก ปาณุเปตัง
สะระณัง ก๊ะตัง.
หมายเหตุ : เมื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วผู้ลาสิกขาออกไปอาบน�้ำมนต์
แล้วเปลี่ยนเป็นชุดฆราวาส เสร็จแล้วกลับเข้ามาในศาลา ถวายดอกไม้ธูปเทียน
จตุปัจจัยไทยธรรม (ถ้าเตรียมไว้) และกรวดน�้ำรับพร เมื่อเสร็จแล้วนําพวงมาลัย
ไปกราบลงบนตักพ่อแม่เพื่อขอพร เป็นอันเสร็จพิธีลาสิกขา
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คําแนะนําสําหรับภิกษุนวกะ (พระใหม่)
เพื่อให้ภิกษุนวกะ (พระใหม่) ได้ทราบล่วงหน้าถึงข้อปฏิบัติบางประการ
ทางวัดจึงมีคําแนะนําดังต่อไปนี้ :หมวดที่ ๑ ว่าด้วยเครื่องนุ่งห่ม
๑. ห้ามนุ่งชายพกและปล่อยชายผ้าอย่างคฤหัสถ์
๒. เมือ่ ออกจากห้องควรสวมอังสะเสมอ และห้ามนุง่ ผ้า อาบน�ำ้ ออกนอกวัด
๓. ต้องซ้อนจีวร ๒ ผืนห่ม เมื่อออกบิณฑบาต หรือในเวลาเข้าบ้าน
๔. จีวร สบง อังสะ ควรให้มีสีเหมือนกันเสมอ
๕. ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าอื่นๆ พาดบ่า พันคอ คาดสะเอว หรือนุ่ง
ในเวลาสรงน�้ำ เป็นต้น
๖. ควรระวังในการนุ่งห่ม และให้เรียบร้อยอยู่เสมอเมื่ออยู่ในวัด หรือออก
นอกห้องต้องรัดประคดเอวเสมอ
หมวดที่ ๒ ว่าด้วยการขบฉัน
๑. ก่อนฉันอะไร ควรนั่งให้เรียบร้อยเสียก่อน
๒. ในการฉันอาหาร ต้องห่มจีวร ในการฉันเครือ่ งดืม่ อย่างน้อยต้องสวมอังสะ
๓. ไม่ควรสั่งซื้ออาหารที่ร้านมาฉันด้วยตัวเอง
๔. ไม่ควรนั่งฉันอาหาร หรือเครื่องดื่มในร้านสาธารณะ
๕. ขณะฉันอาหาร ทั้งในวัดและนอกวัด ควรอยู่ในอาการสํารวมเสมอ และ
ต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้ง
๖. ห้ามเก็บอาหาร เช่น ผลไม้ ขนม นม เป็นต้น ไว้ในห้องที่อยู่ของตน
ควรเก็บไว้ที่ครัวสังกัดอยู่
หมวดที่ ๓ ว่าด้วยเรื่องที่อยู่อาศัย
๑. ไม่ควรทําสิ่งใด อันจะทําที่อยู่อาศัยชํารุดเสียหายได้
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๒. จะทําการรื้อถอนหรือดัดแปลงสิ่งใด ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน
ไม่ควรทําโดยพลการ
๓. ช่วยกันรักษาความสะอาด ทั้งในกุฎีและบริเวณรอบๆ กุฎี
๔. ห้ามล้างหน้า แปรงฟัน บ้วนน�้ำลาย เทกระโถน และสิ่งปฏิกูลใดๆ
ลงทางหน้าต่างเป็นอันขาด
๕. ผู้อยู่ใกล้ถนนหรืออยู่ใกล้บ้าน ควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เช่น
ไม่สง่ เสียงดัง และไม่ควรจับกลุม่ คุยกันจนเสียงดังเฮฮาในเวลาค�ำ่ คืน อยูใ่ กล้ถนน
ไม่ควรมองดูจนผิดสมณวิสัย
๖. นวกภิกษุต้องรับผิดชอบ และควบคุมผู้ที่ติดตามมาอยู่กับตนให้มีความ
ประพฤติดีงาม
๗. นวกภิกษุ ต้องรับผิดชอบและระมัดระวังมิปล่อยให้ผู้ใดมาก่อความ
เสียหายขึ้นภายในห้องและที่อยู่ของตน
หมวดที่ ๔ ว่าด้วยการศึกษาอบรม
๑. นวกภิกษุทุกรูป ต้องลงทําวัตรเช้า-เย็น เสมอทุกวัน
๒. ต้องลงฟังการอบรมจากพระอุปัชฌายะและพระอาจารย์ตามเวลาที่
กําหนดขึ้น โดยสม�ำ่ เสมอ
๓. นวกภิกษุ ต้องเรียนธรรมวินัยโดยสม�่ำเสมอ และทําการสอบตามที่ทาง
วัดกําหนดขึ้น ห้ามหลีกเลี่ยง
หมวดที่ ๕ ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด
๑. ห้ามรับแขกผูห้ ญิงในห้อง หรือในทีอ่ นื่ ๆ โดยสองต่อสอง ในการรับแขก
ควรห่มจีวรให้เรียบร้อย
๒. ไม่ควรคลุกคลีกับทางบ้านจนเกินไป จนเกินพอดี
๓. ในการออกนอกวัด จะต้องลาเจ้าอาวาส และผู้ปกครองทุกครั้ง และ
ไม่ควรไปผู้เดียว
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๔. ห้ามยืนถ่ายปัสสาวะ
๕. เมื่อมีความสงสัยในเรื่องใดๆ ควรสอบถามท่านผู้รู้เสียก่อนจึงปฏิบัติ
จะได้ไม่ทําความผิดโดยที่ไม่รู้
๖. ควรปฏิบัติตนให้เป็นที่เบาใจของพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ และเพื่อน
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน
๗. การพูดคุยกัน ควรอย่าให้เสียสมณสัญญา อยู่กันมากๆ ควรนึกเกรงอก
เกรงใจเพื่อนพรหมจรรย์เดียวกัน คือ อย่าส่งเสียงดังเกินไป เป็นต้น
ข้อแนะนําตามที่กล่าวมานี้ ส่วนมากก็มีปรากฏเป็นระเบียบวินัยอยู่แล้ว
แต่เพือ่ ให้นวกภิกษุได้ทราบล่วงหน้า ซึง่ เป็นข้อปฏิบตั เิ บือ้ งต้นและเป็นข้อปฏิบตั ิ
ประจาํ วัน จึงขอแนะนาํ ล่วงหน้าไว้ ทางวัดขอฝากความหวังไว้กบั นวกภิกษุทกุ รูป
และอนุโมทนาท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้ ณ โอกาสนี้

เข้าพรรษา
สมั ย นั้ น เหล่ า ภิ ก ษุ พ ากั น จาริ ก ไปทุ ก ฤดู ก าล เหยี ย บย�่ ำ ข้ า วกล้ า ในนา
เบียดเบียนสัตว์เล็กมากมายให้ลําบาก ชาวบ้านต่างพากันตําหนิว่า แม้แต่นกก็ยัง
รู้จักทํารังในช่วงฤดูฝน เหตุใดสาวกของพระสมณโคดจึงไม่พํานักอยู่กับที่ เที่ยว
เดินเหยียบย�่ำพืชพันธุ์ให้เสียหายเช่นนี้ พระพุทธองค์ทรงทราบ จึงบัญญัติการ
เข้าพรรษาไว้ ๒ ระยะ ดังนี้คือ ปุริมิกา วัสสูปะนายิกา เข้าพรรษาทีแรก คือ
วันพระจันทร์เต็มดวงอาสาฬหะไปแล้ว ๑ วัน คือ วันแรม ๑ ค�่ำ  เดือน ๘
และ ปัจฉิมิกา วัสสูปนายิกา เข้าพรรษาทีหลัง คือวันพระจันทร์เต็มดวงล่วง
วันอาสาฬหะไปแล้ว ๑ เดือน คือ ๑ ค�ำ ่ เดือน ๙ นี้ เป็นวันเข้าพรรษาหลัง
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จําพรรษา
เมือ่ ถึงฤดูฝน เป็นธรรมเนียมของภิกษุ หยุดอยูท่ เี่ ดียวไม่เทีย่ วไปไหน ๓ เดือน
ต้นฤดูเรียกว่า จําพรรษา ถึงวันเข้าพรรษาไม่อยากจะเข้าพรรษา แกล้งล่วงอาวาส
ไปเสียต้องอาบัติทุกกฏ เมื่อได้เข้าพรรษาทีแรกด้วยอันตรายอันใดอันหนึ่ง
พึงเข้าพรรษาทีหลัง ด้วยว่าไม่เข้าพรรษาเลยเป็นทุกกฏ จําพรรษาไม่มีเสนาสนะ
ต้องทุกกฏ ภิกษุจําพรรษา ต้องมีเสนาสนะที่มุงบังมีบานประตูเปิดปิดได้ ห้าม
ไม่ให้อยู่จําพรรษาในกระท่อมผีในร่ม ในตุ่ม ในโพรงไม้ บนค่าคบไม้ เมื่อถึง
วันเข้าพรรษาพึงเข้าไปประชุมอธิษฐานพรรษา พร้อมด้วยสงฆ์ในอุโบสถหรือ
ในวิหาร
คําอธิษฐานพร้อมกัน ว่าดังนี้
“อิมัส๎มิง อาวาเส, อิมัง เตมาสัง, วัสสัง อุเปมะ”
(คําแปล) เราเข้าถึงฝน ๓ เดือน ในอาวาสนี้
คําอธิษฐานทีละรูป ว่าดังนี้
“อิมัส๎มิง อาวาเส, อิมัง เตมาสัง, วัสสัง อุเปมิ”
(คําแปล) ข้าพเจ้าเข้าอยู่ในอาวาสนี้ ตลอดฝน ๓ เดือน
เมื่ออธิษฐานพึงผูกใจว่าจักอยู่ค้างคืนในเขตอาวาสตลอด ๓ เดือน ถ้าภิกษุ
ทาํ กุฏอิ ยูพ่ รรษาในป่าเฉพาะรูป ควรกําหนดเขตเฉพาะกุฏกิ บั บริเวณแล้วกล่าวคาํ
อธิษฐานพรรษาว่า
“อิมัส๎มิง วิหาร, อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ”
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อานิสงส์จําพรรษา
ภิกษุผู้อยู่จําพรรษาตลอดกาลจนได้ปวารณาแล้ว ย่อมได้อานิสงส์แห่งการ
จําพรรษา นับแต่วันปาฏิบทไปเดือนหนึ่งคือ
๑. เที่ยวไปไม่ต้องบอกลา ตามสิกขาบทที่ ๖ แห่งอเจลกวรรคในปาจิตติยกัณฑ์
๒. เที่ยวจาริกไปไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปครบสํารับ
๓. ฉันคณโภชน์ (ฉันอาหารตัง้ แต่ ๔ รูปขึน้ ไป) และปรัมปรโภชน์ (รับนิมนต์
แล้วไปฉันที่อื่นได้)
๔. เก็บอติเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา
๕. จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของได้แก่พวกเธอทั้งหลาย
ทั้งได้โอกาสเพื่อจะกรานกฐินและได้รับอานิสงส์ ๕ ข้างต้นนั้น เพิ่มออกไป
อีก ๔ เดือนตลอดฤดูเหมันต์
ถึงวันเข้าพรรษา ไม่เข้าพรรษา เที่ยวเร่ร่อนไปเสียไม่สมควร เข้าพรรษาแล้ว
ต้องอยู่แรมคืนตลอด ๓ เดือน ถ้ามีเหตุจําเป็นทรงอนุญาตให้ไปได้ แต่ให้กลับมา
ภายใน ๗ วัน เรียกว่าไปด้วย “สัตตาหะการะณียะ” เช่นนีพ้ รรษาไม่ขาด ถ้าไปเสีย
ด้วยไม่คิดกลับ หรือคิดจะกลับแต่เกิน ๗ วัน ไปพรรษาขาด ไม่เข้าพรรษาหรือ
ขาดพรรษา เพราะมีเหตุไม่จําเป็นถือเป็นละเมิดธรรมเนียม ถูกปรับอาบัติทุกกฏ
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คําสัตตาหะกะระณียะ
แบบที่ ๑ สัตตาหะกะระณียัง กิจจัง เม อัตถิ, ตัส๎มา มะยา คันตัพพัง,
อิมัส๎มิง สัตตาหัพภันตะเร นิวัตติสสามิ.
แบบที่ ๒ สะเจ เม อันตะราโย นัตถิ, สัตตาหัพภัน ตะเร ปุนะ นิวัตติสสามิ.
(คําแปล) กิจที่ต้องทําสัตตาหะของผมมีอยู่ เพราะฉะนั้น ผมจําต้องไปและ
จักกลับมาภายใน ๗ วันนี้
ธุระเป็นเหตุไปด้วยสัตตาหะกะระณียะ คือ
ก. สหธรรมิก หรือบิดามารดาเจ็บไข้ รู้เข้าไป เพื่อรักษาพยาบาลก็ได้
ข. สหธรรมิกกระสันจะสึก รู้เข้าไปเพื่อระงับก็ได้
ค. มีกิจสงฆ์เกิดขึ้น เป็นต้นว่า วิหารชํารุดลงในเวลานั้น ไปเพื่อหาเครื่อง
ทัพพะสัมภาระปฏิสังขรณ์ได้อยู่
ง. ทายกต้องการจะบําเพ็ญกุศล ส่งคนมานิมนต์ ไปเพือ่ บาํ รุงศรัทธาของเขา
ได้อยู่ แม้ธุระอื่นนอกจากนี้ ที่เป็นกิจลักษณะอนุโลมตามนี้ เกิดขึ้นไปก็ได้
เหมือนกัน
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กฐิน
การที่คฤหัสถ์ผู้ศรัทธาหรือแม้ภิกษุสามเณรนําผ้าไปถวายแก่สงฆ์จํานวน
อย่างน้อย ๕ รูป ผู้จําพรรษา ณ อาวาสเดียวกันตลอดไตรมาส ๓ เดือน ถวาย
ภายในเดือนท้ายฤดูฝน ตั้งแต่แรม ๑ ค�่ำ  เดือน ๑๑ ถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็น
คราวที่ภิกษุทั้งหลาย หาผ้าที่ทําจีวรเปลี่ยนของเดิม จึงเป็นกาลที่ทายกถวายผ้า
แก่สงฆ์เพื่อประโยชน์นี้ โดยมีพระพุทธานุญาตเป็นพิเศษไว้ กรณีสงฆ์ยกผ้าอัน
ไม่พอแจกกันให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งรับเอาไปทําจีวรผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวร ภิกษุ
นั้นทําตั้งแต่ ซัก กะ ตัด เย็บ ย้อม เสร็จในวันนั้น ทําพินทุกัปปะ อธิษฐานเป็น
จีวรครอง เป็นจีวรกฐินเรียกว่า กรานกฐิน แปลว่า ขึงไม้สะดึง อธิบายว่า ครัง้ ก่อน
พระไม่ชํานาญในการเย็บจีวร ต้องเอาเข้าขึงที่ไม้สะดึงเย็บ เสร็จแล้วบอกแก่
ภิกษุทั้งหลาย เพื่ออนุโมทนาภิกษุเหล่านั้นอนุโมทนา ทั้งภิกษุผู้กรานทั้งภิกษุ
ผู้อนุโมทนา ย่อมได้อานิสงส์แห่งการกรานกฐิน เลื่อนเขตอานิสงส์จําพรรษา
ทั้ง ๕ ออกไปได้อีก ๔ เดือน ตลอดฤดูเหมันต์

วิธีกฐินอย่างธรรมยุติกา
คําถวายผ้ากฐิน
(ว่า นะโมฯ ๓ หน)
อิมัง ภันเต, สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน
ภันเต สังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ปฏิคคัณ๎หาตุ, ปฏิคคะเหต๎วา จะ,
อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.
(คําแปล) “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งผ้ากฐิน
กับทั้งบริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งผ้ากฐิน กับทั้งบริวารนี้ ของ
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ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ก็แล ครั้นรับแล้ว จงกรานกฐินด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์และ
ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ”
(สงฆ์รับว่า “สาธุ” พร้อมกัน)

คําอปโลกน์กฐิน
(องค์ที่ ๑ ว่าดังนี้)
อิทานิ โข ภันเต (อาวุโส), อิทัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ
กะฐินัตถาราระหะกาเลเยวะ อุปปันนัง, อีทิเส จะ กาเล เอวัง อุปปันเนนะ
ทุสเสนะ กะฐินัตถาโร วัสสัง วุตถานัง ภิกขูนัง ภะคะวะตา อะนุญญาโต, เยนะ
อากัง ขะมานัสสะ สังฆัสสะ ปัญจะ กัปปิสสันติ. อะนามันตะจาโร อะสะมาทา
นะจาโร คะณะโภชะนัง ยาวะทัตถะจีวะรัง, โย จะ ตัตถะ จีวะรุปปาโท โส เนสัง
ภะวิสสะติ. จะตูสุปิ เหมันติเกสุ มาเสสุ จีวะระกาโล มะหันตีกะโต ภะวิสสะติ.
อิทานิ ปะนะ สังโฆ อากังขะติ นุ โข กะฐินัตถารัง, อุทาหุนากังขะติ?
(ภิกษุทั้งหลายพึงรับว่า “อากังขามะ ภันเต” ผู้แก่พรรษากว่า พึงว่า “อากัง
ขามะ”)
(คําแปล) “ดูก่อนข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย (ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย) บัดนี้แล
ผ้ากฐินกับทั้งบริวารอันนี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์ในกาลอันควรกรานกฐินนั่นแหละ
(ในกาลอันควรแก่ลาดไม้สะดึงทีเดียว), ก็พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงอนุญาต
การกรานกฐินแก่ภกิ ษุทงั้ หลาย ผูไ้ ด้อยูจ่ าํ พรรษาแล้ว ด้วยผ้าทีเ่ กิดขึน้ แล้วอย่างนี,้
ในกาลเช่นนี้ อาศัยการกรานกฐินไรเล่าเป็นเหตุ อานิสงส์ ๕ จักสําเร็จแก่สงฆ์
ผู้ปรารถนาอยู่ คือเที่ยวไปด้วยไม่ต้องบอกลา ๑ เที่ยวจาริกไปด้วย ไม่ต้องถือเอา
ไตรจีวรไปครบสํารับ ๑ ฉันคณะโภชน์ ได้ ๑ เก็บอติเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา
๑ จีวรลาภ เกิดขึ้นในอาวาสนั้นจักเป็นของได้แก่ พวกเธอ ๑ ทั้งจีวรกาล ของเธอ
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เหล่านั้นจักได้ทําให้เป็นกาลมากยืดออกไปในฤดูเหมันต์ ๔ เดือน. ก็บัดนี้ สงฆ์
ปรารถนาจะกรานกฐิน, หรือไม่ปรารถนา?
ภิกษุทั้งหลายพึงรับว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ปรารถนาจะ
กรานกฐินนั้นอยู่”
(องค์ที่ ๒ ว่าดังนี้)
โส โข ปะนะ ภันเต กะฐินัตถาโร, ภะคะวะตา ปุคคะลัสสะ อัตถาระวะเส
เนวะ อะนุญญาโต, นาญญัต๎ระ ปุคคะลัสสะ อัตถารา อัตถะตัง โหติ กะฐินันติ
หิวุตตัง ภะคะวะตา นะ สังโฆ วา คะโณ วา กะฐินัง อัตถะระติ. สังฆัสสะ จะ
คะณัสสะ จะ สามัคคิยา ปุคคะลัสเสวะ อัตถารา, สังฆัสสะปิ คะณัสสะปี
ตัสเสวะ ปุคคะลัสสะปิ อัตถะตัง โหติ กะฐินัง. อิทานิ กัสสิมัง กะฐินะทุสสัง
ทัสสามะ กะฐินัง อัตถะริตุง, โย ชิณณะจีวะโร วา ทุพพะละจีวะโร วา, โย วา
ปะนะ อุสสะ หิสสะติ อัชเชวะ จีวะระกัมมัง นิฏฐาเปต๎วา, สัพพะ วิธานัง
อะปะริหาเปต๎วา กะฐินัง อัตถะริตุง, สะมัตโถ ภะวิสสะติ.
(สงส์พึงนิ่งอยู่)
(คําแปล) “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ก็การกรานกฐินนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้ทรงอนุญาต ด้วยอํานาจแห่งความกรานของบุคคลอย่างเดียว, เพราะพระผู้มี
พระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า กฐินไม่เป็นอันกรานแล้ว นอกจากการกรานแห่งบุคคล
ดังนี้. สงฆ์หรือคณะก็หากรานได้ไม่. เพราะอาศัยความกรานกฐินแห่งบุคคล
โดยความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์ด้วย แห่งคณะด้วย กฐินแห่งสงฆ์ แห่งคณะ แห่ง
บุคคลนั้น เป็นอันสงฆ์และคณะและบุคคลนั้น ได้กรานแล้ว. ก็บัดนี้ เราทั้งหลาย
จักให้ผ้ากฐินนี้แก่ภิกษุรูปใด เพื่อจะกรานกฐิน. ภิกษุใดมีจีวรเก่าคร�่ำคร่า หรือ
มีจีวรทุพพลภาพ, ก็หรือว่าภิกษุใด จักอาจหาญ จักเป็นผู้สามารถเพื่อจะให้จีวร
กรรมสําเร็จในวันนี้นี่แหละ ไม่ให้วิธีทั้งปวงเสื่อมแล้วกรานกฐินได้.
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(องค์ที่ ๓ ว่าดังนี้)
อิ ธ ะ อั ม๎ เ หสุ อายั ส๎ ม า (อิ ต ถั น นาโม), สั พ พะมะหั ล ละโก พะหุ ส สุ โ ต
ธัมมะธะโร วินะยะธะโร, สะพ๎รหั ม๎ ะจารีนงั สันทัสสะโก สะมาทะปะโก สะมุตเต
ชะโก สัมปะหังสะโก, พะหุนนัง อาจะริโย (วา อุปัชฌาโย วา) หุต๎วาโอวาทะโก
อะนุสาสะโก, สะมัตโถ จะ ตัง ตัง วินะยะกัมมัง อะวิโกเปต๎วา กะฐินัง อัตถะริตุง.
มัญญามะหะเมวัง สัพโพยัง สังโฆ อิมัง สะปะริวารังกะฐินะทุสสัง, อายัส๎มะโต
(อิตถันนามัสสะ) ทาตุกาโม. ตัส๎มิง กะฐินัง อัตถะรันเต, สัพโพยัง สังโฆ สัมมะ
เทวะ อะนุโมทิสสะติ. อายัส๎มะโต (อิตถันนามัสเสวะ), อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะ
ทุสสัง ทาตุง, รุจจะติ วา โน วา, สัพพัสสิมัสสะ สังฆัสสะ?
(สงฆ์พึงรับว่า “รุจจะติ ภันเต”)
(คําแปล) “บรรดาเราทั้งหลาย ท่านผู้มีอายุ (ชื่อนี้), ท่านมีพรรษายุกาลกว่า
สงฆ์ทั้งปวง เป็นพหุสูต ทรงธรรม ทรงวินัย, แสดงให้เพื่อนพรหมจรรย์เห็นจริง
ได้รับปฏิบัติให้อาจหาญให้รื่นเริง (ในสัมมาปฏิบัติ), และเป็นอาจารย์ หรือเป็น
อุปชั ฌายะเป็นผูใ้ ห้โอวาทสัง่ สอนแก่คฤหัสถ์บรรพชิตเป็นอันมาก. อนึง่ สามารถ
เพื่อจะกรานกฐินไม่ให้วินัยกรรมนั้นๆ กําเริบ. ข้าพเจ้าสําคัญว่า สงฆ์ทั้งปวงนี้
ปรารถนาจะให้ผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้, แก่ท่านผู้มีอายุ (ชื่อนี้) เมื่อท่านนั้น
กรานกฐินอยู่, สงฆ์ทั้งปวงนี้ จักอนุโมทนาโดยชอบทั่วกัน, การให้ผ้ากฐินกับ
ทั้งบริวารนี้, แก่ท่าน (ชื่อนี้) ย่อมชอบหรือไม่ชอบแก่สงฆ์ทั้งปวง?”
“ชอบละ เจ้าข้า”
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(องค์ที่ ๔ ว่าดังนี้)
ยะทิ อายัส๎มะโต (อิตถันนามัสสะ) อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ทาตุง,
สัพพัสสิมัสสะ สังฆัสสะ รุจจะติ, สาธุ ภันเต สังโฆ อิมัง กะฐินะทุสสะปะริวาระ
ภูตงั ติจวี ะรัง วัสสาวาสิกฏั ฐิตกิ ายะ อะคาเหต๎วา, อายัสม๎ ะโต (อิตถันนามัสเสวะ)
อิมินา อะปะโลกะเนนะ ทะทาตุ. กะฐินะทุสสัง ปะนะ อะปะโลกะเนนะ ทิยยะ
มานังปิ นะ รูหะติ. ตัส๎มา ตัง อิทานิ ญัตติทุติเยนะ กัมเมนะ อะกุปเปนะ ฐานา
ระเหนะ, อายัส๎มะโต (อิตถันนามัสสะ) เทมาติ, กัมมะสันนิฏฐานัง กะโรตุ.
(สงฆ์พึงรับว่า “สาธุ ภันเต”)
(คําแปล) “ถ้าการใช้ผ้ากฐินกับบริวารนี้, แก่ท่าน (ชื่อว่า), ควรชอบแก่
สงฆ์ทั้งปวงนี้ไซร้, ขอสงฆ์จงให้ผ้าไตร ซึ่งเป็นบริวารของผ้ากฐินไตรนี้แก่ท่าน
(ชือ่ นี)้ , ด้วยการอปโลกน์นเี้ ถิด อย่าให้ตอ้ งถือเอาตามลําดับจํานําพรรษาเลย. ก็แล
ผ้ากฐินแม้สงฆ์จะให้ดว้ ยอปโลกน์กไ็ ม่ขนึ้ . (ต้องให้ดว้ ยญัตติทตุ ยิ กรรมนัน้ จึงขึน้ )
เพราะฉะนั้น บัดนี้ ขอสงฆ์จงทํากรรมสันนิษฐานว่า เราทั้งหลายให้ผ้ากฐินนั้น,
แก่ทา่ น (ชือ่ นี)้ , ด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมอันไม่กาํ เริบอันควรแก่ฐานะ ณ กาลบัดนีแ้ ล.
“ดีละ เจ้าข้า”

คําอธิบาย
๒ บทว่า “อิตถันนาโม” และ “อิตถันนามัสสะ” ที่วงเล็บไว้นั้นให้เปลี่ยน
ตามชื่อฉายาท่านผู้จะกรานกฐิน ตัวอย่างเช่น ท่านผู้กรานกฐินชื่อ ธัมมาวุโธ
ถ้าในวงเล็บว่า (อิตถันนาโม) ก็เปลี่ยนเป็น “ธัมมาวุโธ” ถ้าในวงเล็บว่า (อิตถัน
นามัสสะ) ก็เปลี่ยนเป็น “ธัมมาวุธัสสะ” ดังนี้ทุกแห่งไป
แต่ถ้าท่านผู้จะกรานกฐินมีราชทินนาม เป็นพระราชาคณะหรือพระครู
เป็นต้น ก็ให้ใช้ชื่อราชทินนามนั้นๆ แทนชื่อฉายา
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บทว่า “สัพพะมะหัลละโก” นี้ สําหรับท่านผู้กรานกฐินแก่พรรษาในสงฆ์
ถ้าในสงฆ์มีภิกษุผู้มีพรรษาแก่กว่าท่านให้ยกเสียไม่ต้องว่า
คําว่า “พะหุนนัง อาจะริโย (วา อุปัชฌาโย วา) หุต๎วา” ดังนี้นั้น ถ้าท่าน
ผู้กรานนั้นเป็นแต่อาจารย์ของภิกษุทั้งหลายจงว่า “พะหุนนัง อาจะริโย หุต๎วา”
ถ้าเป็นอุปัชฌายะจงว่า “พะหุนนัง อุปัชฌาโย หุต๎วา”
การคําอปโลกน์จบแต่เท่านี้

ญัตติทุติยกรรมวาจา
กล่าวนําด้วย นะโม ๕ ชั้น
(๑) นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ,
(๒) ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ,
(๓) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,
(๔) อะระหะโต สัมมา,
(๕) สัมพุทธัสสะ.
(คํ า แปล) ขอนอบน้ อ มแด่ พ ระผู ้ มี พ ระภาค อรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
พระองค์นั้น
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนัง, ยะทิ
สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิมัง กะฐินะทุสสัง, อายัส๎มะโต (อิตถันนา มัสสะ)
ทะเทยยะ, กะฐินัง อัตถะริตุง, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนัง, สังโฆ อิมัง
กะฐินะทุสสัง, อายัสม๎ ะโต (อิตถันนามัสสะ) เทติ, กะฐินงั อัตถะริตงุ , ยัสสายัสม๎ ะ
โต ขะมะติ, อิมัสสะ กะฐินะทุสสัสสะ, อายัส๎มะโต (อิตถันนามัสสะ) ทานัง,
กะฐินัง อัตถะริตุง, โส ตุณ๎หัสสะ, ยัสสะ นะ ขะมะติ, โส ภาเสยยะ. ทินนัง อิทัง
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สังเฆนะ กะฐินะทุสสัง, อายัส๎มะโต (อิตถันนามัสสะ). กะฐินัง อัตถะริตุง.
ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
(คําแปล) “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. ผ้ากฐินนี้เกิดขึ้นแล้ว
แก่สงฆ์, ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว, สงฆ์พึงให้ผ้ากฐินนี้แก่ท่าน
(ชื่อนี้) เพื่อจะกรานกฐิน, นี้เป็นญัตติ (คือคําเสนอ)
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. ผ้ากฐินนี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์, สงฆ์
ให้ผ้ากฐินนี้แก่ท่าน (ชื่อนี้), เพื่อจะกรานกฐิน. การให้ผ้ากฐินนี้แก่ท่าน (ชื่อนี้)
เพื่อจะกรานกฐินชอบแก่ท่านผู้ใด, ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง. ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด,
ท่านผู้นั้นพึงพูด. ผ้ากฐินนี้อันสงฆ์ให้แล้วแก่ท่าน (ชื่อนี้), เพื่อกรานกฐิน, ย่อม
ชอบแก่สงฆ์, เหตุนั้นสงฆ์จึงนิ่งอยู่, ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอาการอย่างนี้.
จบญัตติทุติยกรรมวาจาเท่านี้

คํากรานกฐิน
ถ้ากรานด้วยผ้าสังฆาฏิว่า
“อิมายะ สังฆาฏิยา กะฐินัง อัตถะรามิ”
“ข้าพเจ้ากรานกฐินด้วยผ้าสังฆาฏิผืนนี้”
ถ้ากรานด้วยผ้าห่มว่า
“อิมินา อุตตะราสังเคนะ กะฐินัง อัตถะรามิ”
“ข้าพเจ้าขอกรานกฐินด้วยผ้าห่ม (จีวร) ผืนนี้”
ถ้ากรานด้วยผ้านุ่งว่า
“อิมินา อันตะระวาสะเกนะ กะฐินัง อัตถะรามิ”
“ข้าพเจ้ากรานกฐินด้วยผ้านุ่ง (สบง) ผืนนี้”
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คําเสนออนุโมทนากฐิน
“อัตถะตัง อาวุโส สังฆัสสะ กะฐินัง, ธัมมิโก กะฐินัตถาโร อะนุโมทะถะ”
ถ้าอ่อนกว่าผู้อนุโมทนา แม้รูปหนึ่งว่า “ภันเต” แทน “อาวุโส”
ถ้าว่ากับภิกษุรูปเดียวที่อ่อนกว่า พึงว่า “อะนุโมทาหิ” แทน “อะนุโมทะถะ”
(คําแปล) “ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย กฐินของสงฆ์ข้าพเจ้ากรานเสร็จแล้ว
การกรานกฐินชอบธรรม ขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาเถิด”

คําอนุโมทนากฐิน
ว่าทีละรูป “อัตถะตัง ภันเต สังฆัสสะ กะฐินัง, ธัมมิโก กะฐินัตถาโร
อะนุโมทามิ”
ว่าพร้อมกัน “อัตถะตัง ภันเต สังฆัสสะ กะฐินัง, ธัมมิโก กะฐินัตถาโร
อะนุโมทามะ”
ถ้าแก่กว่าผู้กรานกฐินให้ว่า “อาวุโส” แทน “ภันเต”
(คําแปล) “ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ กฐินของสงฆ์ทา่ นกรานเสร็จแล้ว การกรานกฐิน
ชอบธรรม ข้าพเจ้าอนุโมทนา”
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ค�ำถวายทาน

คําถวายข้าวพระพุทธ
อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ

คําลาข้าวพระพุทธ
เสสัง มังคะลา ยาจามิ

คําถวายสังฆทาน
(แด่พระสงฆ์ ๔ รูปขึ้นไป)
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณ๎หาตุ,
อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร กับทั้ง
เครือ่ งบริวารทัง้ หลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึง่ ภัตตาหาร กับทัง้
เครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.

คําถวายสังฆทาน
(แด่พระภิกษุ ๑-๓ รูป ไม่ต้องอปโลกน์)
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, สีละวันตัสสะ, โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, สีละ วันโต, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณ๎หาตุ,
อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
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ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหาร กับทั้ง
บริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ ขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ จงรับ
ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์
และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.

คําถวายสังฆทาน สําหรับเวลาหลังเที่ยงวัน
(แด่พระสงฆ์ ๔ รูปขึ้นไป)
อิมานิ มะยัง ภันเต, สังฆะทานานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณ
ชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, สังฆะทานานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณ๎หาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริญ ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ขอน้อมถวายสังฆทาน กับทัง้ บริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งสังฆทาน กับทั้งบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ.

คําถวายสังฆทาน สําหรับเวลาหลังเที่ยงวัน
(แด่พระภิกษุ ๑-๓ รูป ไม่ต้องอปโลกน์)
อิมานิ มะยัง ภันเต, สังฆะทานานิ, สะปะริวารานิ, สีละวันตัสสะ, โอโณ
ชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สีละวันโต, อิมานิ, สังฆะทานานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณ๎หาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายสังฆทาน กับทั้ง
บริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ ขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับ
ซึ่งสังฆทาน กับทั้งบริวารทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และ
ความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
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คําถวายสังฆทาน (อีกแบบหนึ่ง)
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุ สังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณ๎หาตุ,
อัมห๎ ากัญเจวะ, มาตาปิตอุ าทีนญ
ั จะ, ญาตะกานัญจะ, กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง,
หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร กับทั้ง
เครือ่ งบริวารทัง้ หลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึง่ ภัตตาหาร กับทัง้
เครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และแก่ญาติทั้งหลาย มีมารดาบิดา เป็นต้น ผู้ล่วงลับไปแล้ว
ตลอดกาลนานเทอญ.

คําถวายมตกภัตต์เพื่อผู้ตาย
อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณ
ชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณ๎หาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมตกภัตต์ (ภัตต์เพื่อผู้ตาย)
กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับมตกภัตต์
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว และ
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
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คําถวายผ้าป่า
(ผ้าบังสุกุลจีวร)
อิมานิ มะยัง ภันเต, ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณ
ชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณ๎หาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าบังสุกุลจีวร (ผ้าป่า)
กับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุกุลจีวร
กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และ
ความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.

คําชักผ้าบังสุกุล
(สําหรับพระว่า...)
“อิมัง ปังสุกูละจีวะรัง อัสสามิกัง มัย๎หัง ปาปุณาติ.”
ผ้าบังสุกุลจีวร อันหาเจ้าของมิได้นี้ ย่อมถึงแก่เรา

คําถวายเทียนพรรษา
อิมัง ภันเต พุทธะปูชายะ วัสสะคะตัง ปะทีปัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต อิมัง วัสสะคะตัง ปะทีปัง ปะฏิคคัณ๎หาตุ อัม๎หากัญจะ มาตาปิตุอา
ทีนัญจะ เปตานัง, สัพเพสัญจะ เทวะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งเทียนประจํา
พรรษาเล่มนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งเทียนประจํา
พรรษาเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่บิดามารดา
224

ญาติสายโลหิตมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว กับเทพยดาทั้งหลายทั้งปวง ตลอด
กาลนานเทอญ.

คําถวายผ้าอาบน�ำ้ ฝน
อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณ
ชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณ๎หาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าอาบน�้ำฝนทั้งหลาย
เหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ผ้าอาบน�้ำฝนทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้า
เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.

คําถวายคัมภีร์พระไตรปิฎก
มะยัง ภันเต, อิมัง, สะปะริวารานิ, เตปิฏะกะคันถัง สาตถัง, สัพยัญชะนัง
เกวะละปะริปุณณัง, ปะริสุทธัง, จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุ สังโฆ, อิมังสะปะริวารัง, เตปิฏะกะคันถัง สาตถัง สะพ๎ยัญ
ชะนัง, เกวะละปะริปุณณัง, ปริสุทธัง, ปะฏิคคัณ๎หาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง,
หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริญ ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ขอน้อมถวาย ซึง่ คัมภีรพ์ ระไตรปิฎก
อันอรรถะและพยัญชนะครบถ้วน กระบวนความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง กับทั้ง
บริวารเหล่านีแ้ ก่พระสงฆ์ผมู้ ใี นทิศทัง้ สี่ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึง่ คัมภีรพ์ ระไตรปิฎก
กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
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คําถวายพระพุทธรูป
อิมัง ภันเต พุทธะรูปัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ อายะติง สาสะนัสสะ อะติ
โรจะนายะ จะ ถาวะรายะ จะ สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง พุทธะรูปัง ปะฏิคัณ๎หาตุ
อัม๎หากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.
ข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งพระพุทธรูป
เหล่านี้ แก่พระสงฆ์ เพื่อความรุ่งเรือง และเพื่อความถาวรแก่พระศาสนาต่อไป
ขอแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งพระพุทธรูปนี้ ของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.

คําถวายดอกไม้ธูปเทียน
อิมานิ มะยัง ภันเต, ธูปะทีปะปุปผะวะรานิ, ระตะนัตตะยัสเสวะ, อะภิปูชะ
ยามะ, อัม๎หากัง, ระตะนัตตะยัสสะ, ปูชา, ทีฆะรัตตัง, หิตะสุขาวะหา โหตุ, อาสะ
วักขะยัปปัตติยา.
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาธูปเทียน และดอกไม้ทั้งหลาย
อันประเสริฐ แด่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้ จงเป็นเหตุนํามา
ซึ่งประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.

คําถวายเสนาสนะ
อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนานิ, สะปะริวารานิ, อาคะตานาคะตัสสะ,
จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ,
เสนาสะนานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณ๎หาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ.
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ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเสนาสนะ กับทั้งเครื่อง
บริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ที่มาแล้วและยังไม่มา
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเสนาสนะ กับทัง้ เครือ่ งบริวารทัง้ หลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.

คําถวายเวจกุฎี
(ห้องน�ำ ้ ห้องส้วม)
มะยัง ภันเต, อิมัง วัจจะกุฏิง, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุ
สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง, วัจจะกุฎิง, ปะฏิคคัณ๎หาตุ,
อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งเวจกุฎีนี้ แด่พระสงฆ์
ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ผู้มาแล้วและยังไม่มา ขอพระสงฆ์จงรับเวจกุฎีนี้ ของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.

คําถวายศาลาโรงธรรม
มะยัง ภันเต, อิมงั สาลัง ธัมมะสะภายะ, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุททิสสั สะ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง, สาลัง ธัมมะ
สะภายะ, ปะฏิคคัณ๎หาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายศาลานี้ เพื่อเป็นที่ประชุม
แสดงธรรม แด่พระสงฆ์ ผูอ้ ยูใ่ นทิศทัง้ ๔ ทีม่ าแล้วและยังไม่มา ขอพระสงฆ์จงรับ
ศาลาโรงธรรมนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
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คําถวายยารักษาโรคต่างๆ
อิมานิ มะยัง ภันเต, เภสัชชานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน
ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, เภสัชชานิ, ปะฏิคคัณ๎หาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง,
หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ยาทั้งหลายเหล่านี้ แด่
พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ยาทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.

คําอปโลกน์สังฆทาน
(สําหรับพระว่า...)
เมื่อทายกทายิกาถวายสังฆทานแก่สงฆ์แล้ว มีธรรมเนียมให้อปโลกน์แบ่ง
หรือแจกเสียก่อน จึงควรใช้สอยหรือบริโภคได้ คําอปโลกน์ ว่าดังนี้
(ว่า นะโม ๓ จบ)
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ชานาตุ, อะยัง (เอโส) ปะฐะมะ ภาโค เถรัสสะ (มหา
เถรัสสะ) ปาปุณาติ, อะวะเสสา ภาคา อัม๎หากัง ปาปุณันตุ, ภิกขู จะ สามะเณรา
จะ คะหัฏฐา จะ, ยะถาสุขัง ปะริภุญชันตุ.
(พระสงฆ์รับพร้อมกันว่า สาธุ)
หมายเหตุ : อะยัง แปลว่านี้ ใช้เมื่อของที่อปโลกน์นี้อยู่ใกล้ประมาณ ๑ หัตถบาส
เอโส แปลว่านั้น ใช้เมื่อของนั้นอยู่ห่างออกไป
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ข้อปฏิบัติสําคัญที่ภิกษุและสามเณรพึงปฏิบัติตาม

วิธีรับประเคน
กุลบุตรใดผู้มีศรัทธาและเลื่อมใส ได้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาเป็นภิกษุใน
พระบวรพุทธศาสนาแล้ว นับได้ว่าเป็นญาติกับพระพุทธศาสนา เป็นผู้สืบต่อ
พระพุทธศาสนา ดังนั้นภิกษุจึงควรศึกษาพระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า และปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคารพ ให้ได้
ชือ่ ว่า เป็นผูป้ ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ซิ อื่ ตรง ปฏิบตั ชิ อบ ปฏิบตั ถิ กู ต้องโดยธรรม เพือ่ เป็น
เนื้อนาบุญหรือแหล่งบุญของโลก เพื่อเจริญรอยตามพระพุทธบาท สมกับที่เป็น
สาวกแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ตามที่ได้ปฏิญาณแล้วในตอนขอบรรพชา
อุปสมบท
ในหนังสือเล่มนี้ จะได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นที่ภิกษุควรทราบ
โดยเฉพาะภิกษุใหม่เพือ่ จะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องเป็นทีศ่ รัทธาเลือ่ มใสต่อตนเองและ
ผูไ้ ด้พบเห็นยิง่ ขึน้ ซึง่ ข้อปฏิบตั เิ บือ้ งต้นทีภ่ กิ ษุควรทราบจะได้กล่าวถึงต่อไปดังนี้
ต่อไปนี้ จะได้นาํ เอาเรือ่ งเบ็ดเตล็ดมากล่าวให้ฟงั เพราะเป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องทาํ
อยู่ทุกวันทุกคืนในขั้นต้นนี้ พึงรู้ไว้ว่าของที่เราจะพึงกลืนกินได้ ต้องรับประเคน
เสียก่อน เว้นไว้แต่น�้ำและไม้สีฟัน นอกจากนั้นที่เราจะกลืนกินได้ จะต้องให้
ประเคนเสียก่อนเราจึงจะกลืนกินได้ ลักษณะของการประเคนคือ ของนัน้ เป็นของ
ทีย่ กคนเดียวได้ เคลือ่ นไหวแล้วก็ยกขึน้ จากพืน้ น้อมเข้ามาถวายแก่พระ พระก็รบั
ด้วยกาย หรือว่าของเนื่องด้วยกาย นี่จึงจะชื่อว่าการประเคน ต้องให้ตัวของเขา
เข้ามาอยู่ ในหัตถบาสด้วย หัตถบาส ท่านแปลว่า บ่วงมือ คือนั่งแล้วกางแขน
ออกไปเป็นวง นี่แปลว่าห่างจากกายของเราออกไปประมาณ ๑ ศอก ที่เรียกว่า
หัตถบาส เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในหัตถบาสแล้ว เขาจะรับของประเคนให้แก่เรา
เราก็รับ รับด้วยมือก็ได้ หรือว่าจะรับด้วยวัตถุสิ่งของ เช่น เอาผ้าปูลงไป เขาก็
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วางลงบนผ้าที่ปูนั้นอย่างที่หญิงเขาประเคนพระ แล้วพระก็เอาผ้ารับเช่นนี้ก็ได้
นี่เป็นลักษณะของการประเคน
ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ประเคน แล้วเราไปหยิบมาบริโภคเช่นนัน้ ท่านปรับอาบัติ
ปาจิตตีย์ ต้องแสดงกับภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ จึงจะพ้น ข้อทีว่ า่ สิง่ ของทีเ่ ว้นแต่นำ�้ และ
ไม้สพี นื้ น�ำ้ ทีไ่ ม่ตอ้ งประเคนคือน�ำ้ ธรรมดานัน่ เอง ถ้าเขามาทําเป็นน�ำ้ แข็งขึน้ ต้อง
ประเคน เพราะว่า ก่อนที่จะมาเป็นน�ำ้ แข็งต้องผ่านวิธีการที่มนุษย์เป็นผู้ทํา แล้ว
จึงเกิดเป็นน�้ำแข็ง เพราะฉะนั้น ต้องประเคน สําหรับของที่จะบริโภคได้เหล่านั้น
แม้ว่าเรายังไม่ได้บริโภค เราจะไปหยิบไปฉวยไปเลื่อนหรือจับไม่ได้เหมือนกัน
ไม่ใช่เฉพาะว่าเวลาเรายังไม่ได้ฉนั ก็ไม่ตอ้ งประเคน ไม่ใช่อย่างนัน้ คือต้องประเคน
ทั้งนั้น ถ้าเราจะไปจับ เช่นอย่างว่าบุหรี่ กระป๋อง กระป๋องนมตั้งอยู่กลางกุฏิ
แล้วเราจะไปหยิบไปจับให้มันไปจากที่นั้นเช่นนี้ห้ามเหมือนกัน
ถ้าไปกระทําเข้า ท่านปรับเป็นอาบัติทุกกฏ เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเรา
ต้องการจะเลื่อนไปไว้ที่อื่น ก็ต้องบอกอนุปสัมบันคือศิษย์หรือสามเณรให้เข้ามา
หยิบไปให้ ส่วนการที่เราจะฉันเมื่อไหร่ก็ให้เขาประเคนให้ อันนี้เป็นลักษณะของ
การประเคนอย่างหนึ่ง

วิธีรักษาบาตร
บาตร เมื่อฉันแล้วต้องรักษาให้สะอาด เช็ดให้แห้งห้ามไม่ให้เอาบาตรไป
ผึ่งแดดทั้งๆ ที่ยังมีน�้ำชุ่มอยู่ เช็ดให้หมาดแล้วเอาไปผึ่งแดดได้ แต่ห้ามไม่ให้
ผึง่ แดดจนร้อน ไม่ให้วางบาตรไว้บนทีส่ งู หมิน่ เหม่ตอ่ การตกได้งา่ ย ไม่ให้อมุ้ บาตร
เปิดประตูปิดประตู หน้าต่าง อุ้มบาตรในมือหนึ่ง อีกมือหนึ่งทํากิจอย่างอื่น
เช่นนี้ก็ห้ามเหมือนกัน และวางบาตรไว้บนของแข็งที่จะประทุษร้ายบาตรให้
บุบสลาย นี่เป็นวิธีการรักษาบาตร
230

สถานที่เก็บรักษา
สถานที่เก็บรักษา ถ้ากุฏิมีเครื่องล้อม ก็ถือเอาเครื่องล้อมนั้นเป็นเขตที่ไว้ผ้า
หรือที่รักษาผ้า เช่นอย่างกุฏิมีรั้วรอบเขตขอบชิดเอาไว้ในนั้นได้ ที่ว่าเอาไว้ในนั้น
ได้ คือตัวเราก็ต้องอยู่กุฏิ จะสว่างขึ้นมาก็ไม่เป็นอาบัติ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใน
หัตถบาส สมมติวา่ จะถือเอาบริเวณของกุฏเิ ป็นหัตถบาสเช่นอย่างว่าเราอยูใ่ นห้อง
เราถือบริเวณเป็นทีไ่ ว้ผา้ แต่วา่ ตัวของเราไม่ได้อยูใ่ นห้องไปอยูท่ อี่ นื่ การขาดครอง
ถือเอา ๑ ศอกจากกุฏิ

คําอนุโมทนาบุญ
บทสวดมนต์ เ ริ่ ม พิ ม พ์ ค รั้ ง แรกในสมั ย เจ้ า ฟ้ า มงกุ ฎ (พระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ) เมือ่ ครัง้ ทรงผนวชอยูท่ วี่ ดั บวรนิเวศวิหาร โดยในครัง้ นัน้
ได้ทรงดําริจะนําเครื่องพิมพ์มาใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่อมาโปรดให้สั่ง
เครื่องพิมพ์มาตั้งไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร พิมพ์พระปาฏิโมกข์บทสวดมนต์ โดยมี
คณะสงฆ์ในวัดเป็นผู้จัดพิมพ์ ทําหน้าที่เรียงพิมพ์ ตลอดจนการจัดเข้าเล่ม
สืบเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั มีการพิมพ์หนังสือสวดมนต์ในหลายยุคหลายสมัย
หนังสือเล่มนีร้ วบรวมเอาเอกสารอ้างอิงจากผูร้ ทู้ รี่ จนาไว้ ขออนุโมทนาในกุศลจิต
กับผู้มีส่วนร่วมในการจัดทําหนังสือสวดมนต์ (ทุกเล่ม/เล่มนี้) ให้สําเร็จผลด้วยดี
เพื่อสืบทอดบทสรรเสริญ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และพุทธพจน์ขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป
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รายชื่อคณะท�ำงานพิมพ์หนังสือสวดมนต์
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
ผู้พิมพ์

พระอาจารย์เกียรติศักดิ์  วรธัมโม
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤช  ขนฺติโก
พระด�ำรงค์  รตนโชโต
๑. นางสาว รุ่งทิวา  บุญปั๋น
๒. นางสาว บัณฑิตา  จรเวชวานิช
๓. นาย จักรินทร์  ขาวสะอาด
๔. นางสาว ชนัณชิดา บุญปั๋น

รายนามผู้ร่วมสนับสนุนในการจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์
ในการจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ครั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน
พิมพ์หนังสือเพิ่มเติม ดังรายนามต่อไปนี้
๑. คุณผุสดี  แจ้งวันสุข
๓,๐๐๐  บาท
๒. คุณศิริวัลลา  โกศิน
๑,๐๐๐  บาท
๓. คุณบงกชวรรณ  สุตะพาหะ และครอบครัว
๑,๐๐๐  บาท
๔. คุณพวงเพชร  Bertoni
๑,๐๐๐  บาท
๕. คุณสุกัญญา  โตวิวิชญ์
๑,๐๐๐  บาท
๖. คุณปราณี  ไทยวัฒนานนท์
๑,๐๐๐  บาท
๗. คุณสุพร้อม  ชัยกูล
๑,๐๐๐  บาท
๘. คุณสุภาภรณ์  จารุสวัสดิ์
๑,๐๐๐  บาท
๙. พญ.นันทิยา  ตัณฑ์ชุณห์
๑,๐๐๐  บาท
๑๐. คุณอาภรณ์พรรณ  แสงพยัคฆ์
๕๐๐  บาท
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