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พิมพ์ที่

อนุโมทนา
(ในการพิมพ์ครั้งที่ ๑๕)

ครอบครัวจีระเรืองรัตนา ครอบครัวจรัสวัฒนาวรรณ และ
คณะผู้ ศ รั ท ธา มี ศ รั ท ธาในธรรม และมี ค วามปรารถนาดี ต่ อ
ประชาชน มองเห็นว่า หนังสือสวดมนตวัดญาณเวศกวัน และสถาน
พํานักสงฆสายใจธรรม
มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่จะเข้า
อุปสมบท สําหรับใช้ซ้อมขานนาค และพุทธศาสนิกชน ในการสวด
มนต์ ทํ า วั ต รเช้ า และทํ า วั ต รเย็ น ได้ แ จ้ ง บุ ญ เจตนาที่ จ ะพิ ม พ์
หนั ง สื อ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ แจกมอบแก่ ญ าติ มิ ต ร วิ ส สาสิ ก ชน และ
ผู้สนใจทั่วไป
การพิมพ์หนัง สือแจกเป็นธรรมทานนั้น นับว่าเป็นการให้
อย่างสูงสุด ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ ชนะ
ทานทั้ ง ปวง เป็ น การแสดงน้ํ า ใจปรารถนาดี อ ย่ า งแท้ จ ริ ง แก่
ประชาชน ด้วยการมอบให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญาและทรัพย์อัน
ล้ําค่าคือธรรม ที่จะเป็นหลักนําประเทศชาติให้พัฒนาไปในวิถีทาง
ที่ถูกต้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่แท้และยั่งยืนแก่ชีวิตและสังคม
ขออนุ โ มทนา ครอบครั ว จี ร ะเรื อ งรั ต นา ครอบครั ว จรั ส
วัฒนา-วรรณ และคณะผู้ศรัทธา ที่ได้บําเพ็ญธรรมทานครั้งนี้ ขอ
กุศลจริยาที่ได้ร่วมกันแล้ว จงสัมฤทธิ์ผลให้ผู้บําเพ็ญธรรมทาน เจริญ
งอกงามด้ ว ยจตุ ร พิ ธ พรชั ย พร้ อ มทั้ ง สั ง คมประเทศชาติ วั ฒ นา
สถาพร ด้วยพลังแห่งสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติสืบไป

วัดญาณเวศกวัน
๑ มีนาคม ๒๕๕๙

คำปรำรภ
ในการพิมพ์ครัง้ ที่ ๑๒
หนังสือสวดมนต์ เป็นหนัง สือที่ใช้ประจำภำยในวัด โดยเฉพำะ
เมื่อมีผู้สมัครขอบรรพชำอุปสมบท ทำงวัดก็ต้องแจกหนังสือสวดมนต์ให้
ไปเตรียมตัวก่อนบวช มีกำรท่องบทสวดขำนนำค หรือเตรียมท่องบททำ
วัตรเช้ำ-ค่ำ ไปพลำงก่อนเมื่อมีเวลำ ครั้นบวชเข้ำมำแล้ว ต้องใช้หนังสือ
สวดมนต์นี้เป็นหลักในกำรทำกิจวัตรประจำวัน เช่น ทำวัตรเช้ำ-ค่ำ สวด
มนต์ประจำวัน และญำติโยมที่สนใจใคร่จะให้มีกำรทำวัตรสวดมนต์ที่บ้ำน
ก็ขอรับไปใช้สวดที่บ้ำน ในช่วงนี้หนังสือเล่มนี้ในวัดไม่มีเหลือ พระวีรภัทร
ถิ ร ำโณ จึ ง น ำเสนอในที่ ป ระชุ ม สงฆ์ มติ ใ นที่ ป ระชุ ม เห็ น สมควรให้
ดำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือ หนังสือสวดมนต์ เล่มนี้ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
เพื่อให้มีไว้เพียงพอที่จะแจกเป็นธรรมทำนต่อไป
ในกำรพิม พ์ค รั้ ง นี้ เป็ นกำรพิ มพ์ ซ้ ำเหมื อ นครั้ง ก่ อน ไม่ มีก ำร
เพิ่มเติม หรือแก้ไขแต่ประกำรใด
ธรรมทำนนั้น นอกจำกเป็นกุศลที่ทำให้เป็นมงคลอันอุดมแล้ว ยัง
เป็นศำสนกิจสำคัญ ที่จะสืบต่ออำยุพระพุทธศำสนำให้คงอยู่ยืนนำน เพื่อ
ดำรงรักษำธรรมอันเป็นอมฤตไว้ให้แก่สังคม ท่ำนผู้ขวนขวำยในบุญกิริยำ
ดังกล่ำว จึงเป็นผู้สร้ำงบุพกำระไว้ในพระพุทธศำสนำ
วัดญำณเวศกวัน
๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๖

คำปรำรภ
ในการพิมพ์เป็ นแบบ ครัง้ แรก

หนั ง สื อ สวดมนต์ ฉ บั บ นี้ พระครู ป ลั ด อิ น ศร จิ นฺ ต ำปญฺ โ ได้ มี
อุตสำหะวิริยะรวบรวมขึ้นตำมกำหนดที่ใช้สวดประจำวัน ณ สำนักสงฆ์
ญำณเวศกวัน และสถำนพำนักสงฆ์สำยใจธรรม โดยครั้งแรกได้จัดพิมพ์
แต่เพียงบททำวัตรเช้ำ-ค่ำ สำหรับผู้ชำยฉบับหนึ่ง และสำหรับผู้หญิงฉบับ
หนึ่ง ครั้น ต่อมำจึ งได้นำเอำบทสวดมนต์ ประจำวัน ตำมที่ค ณะสงฆ์ ใ น
สำนักใช้สวดต่อท้ำยทำวัตรค่ำมำรวมเข้ำด้วย ขยำยเป็นหนังสือสวดมนต์
ประจำวัน สำหรับพระภิกษุสำมเณรในสำนักจะได้ใช้สวดทบทวนให้เกิด
ควำมแม่นยำ
ในกำรพิมพ์ครั้งใหม่นี้ ได้เพิ่มบทสวดมนต์ และนำเอำวิธีบรรพชำ
อุปสมบท และคำถวำยทำน เป็นต้น ที่จำเป็นต้องใช้ และที่นิยมใช้ มำ
รวมไว้ด้วย เพื่อให้ใช้ประโยชน์ไ ด้มำกขึ้น และอำนวยควำมสะดวกแก่
พุทธศำสนิกชนทั่วไปในกำรบำเพ็ญบุญกิริยำ
เมื่อได้รวบรวมบทสวดต่ำงๆ และคำแบบที่ต้องใช้ในพิธีครบถ้วน
แล้ว พระครูปลัดอินศร จินฺตำปญฺโ ได้นำถวำยพระธรรมปิฎก (ป. อ.
ปยุตฺโต) ตรวจควำมเรียบร้ อย พระธรรมปิฎกได้ตรวจช ำระ ปรับปรุ ง
จัดลำดับ ปรับระบบ ให้พร้อมที่จะใช้เป็นมำตรฐำนสืบต่อไป
สำหรับบทสวดมนต์ประจำวันนั้น พึงเข้ำใจว่ำได้กำหนดขึ้นสำหรับ
ใช้เป็นกำรภำยในของสำนักสงฆ์ญำณเวศกวัน และสถำนพำนักสงฆ์สำย
ใจธรรม โดยวำงเป็นแบบแผนเบื้องต้นไว้ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐
ตั้งแต่ครั้งพำนักอยู่ที่ศำลำกลำงสระ ลำลูกกำ มุ่งให้ ใช้ไปพลำงก่อน และ

๒

หนังสื อสวดมนต์

หวังว่ ำจะคั ดเลือ กพระสูตรและปำฐะที่เหมำะสมเพิ่ม เติม ให้เต็ มตำม
ควำมมุ่ ง หมำยต่ อ ไป เฉพำะในขั้ น นี้ ถื อ ว่ ำ ได้ เ ตรี ย มโครงสร้ ำ งเป็ น
มำตรฐำนพร้อมไว้แล้ว ซึ่งจะอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดทำให้เป็นฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป
ขออนุโมทนำพระครูปลัดอินศร จินฺตำปญฺโ ที่ไ ด้คิดเกื้อกูลแก่
พระภิกษุสำมเณร และโยมญำติมิตรที่ประสงค์จะมีหนังสือสวดมนต์ไว้ใช้
และได้เพียรพยำยำมรวบรวมขึ้นมำเป็นขั้นๆ ตำมลำดับ จนถึง ขั้นเป็น
หนังสือสวดมนต์ประจำสำนักดังที่ปรำกฏอยู่นี้
อนึ่ง ขออนุโมทนำพระบุญรอด สุปสนฺโน คุณบุบผำ – ธวัช คณิตกุล
และคุณปรีชำ พำนิชเจริญดี พร้อมทั้งโยมญำติมิตรหลำยท่ำนผู้ต้องกำร
หนังสือสวดมนต์ที่จะนำไปสวดที่บ้ำน ซึ่งได้แสดงควำมประสงค์และมี
ส่วนร่วมอุปถัมภ์ในกำรจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ฉบับนี้จนสำเร็จ
สำนักสงฆ์ญำณเวศกวัน
และสถำนพำนักสงฆ์สำยใจธรรม
๑๐ มกรำคม ๒๕๓๗

คำชี้แจง
การอ่านคาสวด

พยัญชนะตัวใดมีจดุ ‘พินทุ’ ( . ) อยู่ใต้ เช่น ตัตฺระ แสดงว่า
พยัญชนะตัวนั ้นทาหน้ าที่สองอย่าง คือเป็ นตัวสะกดของอักษรตัว
หน้ า (ถ้ ามี) และตัวมันเองออกเสียงครึ่ งหนึง่ เรี ยกว่าออกเสียงกึ่ง
มาตรา เช่น
ตัตฺระ
ออกเสียงเป็ น ตัด-ตะ-ระ
เทฺวเม
”
” ทะ-เว-เม
สฺวากขาโต ”
” สะ-หวากขาโต
ตัสฺมิง
”
” ตัด-สะ-หมิง
ตัว ตฺ ทฺ และ สฺ นั ้น ออกเสียงกึ่งมาตรา คือออกเสียง ตะ ทะ
และ สะ ไม่เต็มที่ ให้ ออกเสียงครึ่ งหนึง่ (เสียงสั ้นและเบา)
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ภาค ๑

บททาวัตรสวดมนต์
ทำวัตรเช้ำ

บทสวดทำวัตรเช้ำ
(เมื่อพร้ อมกันแล้ ว พึงนัง่ คุกเข่า แล้ วกราบพระพุทธรูปพร้ อมกัน ๓ หน)

คำบูชำพระรัตนตรัย
(ผู้เป็ นประธานจะกล่าวนา โปรดว่าตามเป็ นตอน ๆ ดังนี ้)

โย โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ
สฺ วำกขำโต เยนะ ภะคะวะตำ ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกำเรหิ ยะถำระหัง อำโรปิ เตหิ อะภิปูชะยำมะ
สำธุ โน ภันเต ภะคะวำ สุจิระปะริ นิพพุโตปิ
ปัจฉิ มำชะนะตำนุกมั ปะมำนะสำ
อิเม สักกำเร ทุคคะตะปัณณำกำระภูเต ปะฏิคคัณฺหำตุ
อัมฺหำกัง ทีฆะรัตตัง หิ ตำยะ สุขำยะ.

๒
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คำนมัสกำรพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ. (กราบ)
สฺ วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสำมิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมำมิ. (กราบ)

นมกำรปำฐะ
(นา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปุพพะภำคะนะมะกำรัง กะโรมะ เส.

(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ.

ทำวัตรเช้ำ

๓

พุทธำภิถุติกถำ
(นา) หันทะ มะยัง พุทธำภิ ถตุ ิ ง กะโรมะ เส.
(รับ) โย โส ตะถำคะโต อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ,

วิชชำจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสำระถิ สัตถำ เทวะมะนุสสำนัง พุทโธ
ภะคะวำ, โย อิมงั โลกัง สะเทวะกัง สะมำระกัง
สะพฺรัหฺมะกัง, สัสสะมะณะพฺรำหมะณิ ง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญำ สัจฉิ กตั ฺ วำ ปะเวเทสิ , โย ธัมมัง
เทเสสิ อำทิกลั ฺ ยำณัง มัชเฌกัลฺยำณัง ปะริ โยสำนะกัลฺยำณัง, สำตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริ ปุณณัง
ปะริ สุทธัง พฺรัหฺมะจะริ ยงั ปะกำเสสิ , ตะมะหัง
ภะคะวันตัง อะภิปูชะยำมิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิ ระสำ
นะมำมิ. (กราบ)

ธัมมำภิถุติกถำ
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมำภิ ถตุ ิ ง กะโรมะ เส.
(รับ) โย โส สฺ วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม, สันทิฏฐิ โก

อะกำลิโก เอหิ ปัสสิ โก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ
วิญญูหิ, ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยำมิ ตะมะหัง ธัมมัง
สิ ระสำ นะมำมิ. (กราบ)
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สังฆำภิถุติกถำ
(นา) หันทะ มะยัง สังฆำภิ ถตุ ิ ง กะโรมะ เส.
(รับ) โย โส สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, ญำยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, สำมีจิปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, ยะทิทงั จัตตำริ ปุริสะยุคำนิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลำ, เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
อำหุเนยโย ปำหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณี โย,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง
อะภิปูชะยำมิ ตะมะหัง สังฆัง สิ ระสำ นะมำมิ. (กราบ )
(นัง่ พับเพียบ)

รตนัตตยัปปณำมคำถำ และ สังเวคปริ กติ ตนปำฐะ
(นา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณำมะคำถำโย
เจวะ สังเวคะปะริ กิตตะนะปำฐัญจะ ภะณำมะ เส.

(รับ)

(รตนัตตยัปปณามคาถา)
พุทโธ สุสุทโธ กะรุ ณำมะหัณณะโว
โยจจันตะสุทธัพพะระญำณะโลจะโน
โลกัสสะ ปำปูปะกิเลสะฆำตะโก

ทำวัตรเช้ำ

๕

วันทำมิ พุทธัง อะหะมำทะเรนะ ตัง
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน
โย มัคคะปำกำมะตะเภทะภินนะโก
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน
วันทำมิ ธัมมัง อะหะมำทะเรนะ ตัง
สังโฆ สุเขตตำภฺยะติเขตตะสัญญิโต
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตำนุโพธะโก
โลลัปปะหี โน อะริ โย สุเมธะโส
วันทำมิ สังฆัง อะหะมำทะเรนะ ตัง
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง
วัตถุตตะยัง วันทะยะตำภิสงั ขะตัง
ปุญญัง มะยำ ยัง มะมะ สัพพุปัททะวำ
มำ โหนตุ เว ตัสสะ ปะภำวะสิ ทธิ ยำ.
(สังเวคปริกิตตนปาฐะ)

อิธะ ตะถำคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ, ธัมโม จะ เทสิ โต นิยยำนิโก อุปะสะมิโก
ปะริ นิพพำนิโก สัมโพธะคำมี สุคะตัปปะเวทิโต,
มะยันตัง ธัมมัง สุตฺวำ เอวัง ชำนำมะ, ชำติปิ ทุกขำ
ชะรำปิ ทุกขำ มะระณัมปิ ทุกขัง, โสกะปะริ เทวะทุกขะ-
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โทมะนัสสุปำยำสำปิ ทุกขำ, อัปปิ เยหิ สัมปะโยโค ทุกโข
ปิ เยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิ จฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ
ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุปำทำนักขันธำ ทุกขำ,
เสยยะถีทงั , รู ปูปำทำนักขันโธ, เวทะนูปำทำนักขันโธ,
สัญญูปำทำนักขันโธ, สังขำรู ปำทำนักขันโธ, วิญญำณูปำทำนักขันโธ, เยสัง ปะริ ญญำยะ, ธะระมำโน โส
ภะคะวำ, เอวัง พะหุลงั สำวะเก วิเนติ, เอวังภำคำ จะ
ปะนัสสะ ภะคะวะโต สำวะเกสุ อะนุสำสะนี , พะหุลำ
ปะวัตตะติ, รู ปัง อะนิจจัง, เวทะนำ อะนิจจำ, สัญญำ
อะนิจจำ, สังขำรำ อะนิจจำ, วิญญำณัง อะนิจจัง, รู ปัง
อะนัตตำ, เวทะนำ อะนัตตำ, สัญญำ อะนัตตำ, สังขำรำ
อะนัตตำ, วิญญำณัง อะนัตตำ, สัพเพ สังขำรำ อะนิจจำ,
สัพเพ ธัมมำ อะนัตตำติ, เต๑ มะยัง โอติณณำมฺ หะ ชำติยำ
ชะรำมะระเณนะ, โสเกหิ ปะริ เทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ
อุปำยำเสหิ , ทุกโขติณณำ ทุกขะปะเรตำ, อัปเปวะนำมิมสั สะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยำ ปั ญญำเยถำติ,
๑
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๗

ต่อจากนี ้ พระภิกษุสามเณร กับอุบาสกอุบาสิกา สวดต่างกัน

พระภิกษุ สำมเณรสวดดังนี้

จิระปะริ นิพพุตมั ปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ
อะระหันตัง สัมมำสัมพุทธัง, สัทธำ อะคำรัสฺมำ
อะนะคำริ ยงั ปัพพะชิตำ, ตัสฺมิง ภะคะวะติ พฺรัหฺมะจะริ ยงั
จะรำมะ, ภิกขูนัง สิ กขาสาชี วะสะมาปั นนา,๑ ตัง โน
พฺรัหฺมะจะริ ยงั อิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิริยำยะ สังวัตตะตูติ.
อุบำสกอุบำสิกำสวดดังนี้

จิ ระปะริ นิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณั ง คะตา
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง
ยะถาสั ตติ ยะถาพะลัง มะนะสิ กะโรมะ อะนุปะฏิ ปัชชามะ
สา สา โน ปะฏิ ปัตติ อิ มัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิ ริยายะ สั งวัตตะตูติ.

๑

สำมเณรเว้น ไม่สวด ภิกขูนัง สิ กขาสาชีวะสะมาปั นนา

๘

หนังสื อสวดมนต์

ปั ตติทำนคำถำ
(นา) หันทะ มะยัง ปั ตติ ทำนะคำถำโย ภะณำมะ เส.

ยำ เทวะตำ สันติ วิหำระวำสิ นี
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิ ง ตะหิ ง
ตำ ธัมมะทำเนนะ ภะวันตุ ปูชิตำ
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหำระมัณฑะเล
เถรำ จะ มัชฌำ นะวะกำ จะ ภิกขะโว
สำรำมิกำ ทำนะปะตี อุปำสะกำ
คำมำ จะ เทสำ นิคะมำ จะ อิสสะรำ
สัปปำณะภูตำ สุขิตำ ภะวันตุ เต
ชะลำพุชำ เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวำ
สังเสทะชำตำ อะถะโวปะปำติกำ
นิยยำนิกงั ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง.
ฐำตุ จิรัง สะตัง ธัมโม
ธัมมัทธะรำ จะ ปุคคะลำ
สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถำยะ จะ หิ ตำยะ จะ
อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม สัพเพปิ ธัมมะจำริ โน
วุฑฒิง สัมปำปุเณยยำมะ ธัมเม อะริ ยปั ปะเวทิเต.
(รับ)

ต่อจำกนีน้ งั่ เจริ ญจิ ตตภำวนำ
จนกว่ำจะได้ยินเสียงบอกจำกประธำน

ทำวัตรเช้ำ

๙

คำแผ่เมตตำ
สัพเพ สัตตำ อะเวรำ โหนตุ อัพฺยำปัชฌำ
อะนีฆำ สุขี อัตตำนัง ปะริ หะรันตุ.
ขอสัตว์ทงหลายทั
ั้
งปวง,
้
ที่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ
ตาย ด้ วยกันหมดทังสิ
้ ้น จงเป็ นสุข เป็ นสุขเถิด, อย่าได้ มีเวรแก่
กันและกันเลย, อย่าได้ เบียดเบียนซึง่ กันและกันเลย, อย่าได้ มี
ทุกข์กายทุกข์ใจเลย, จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ, รักษาตนให้
พ้ นจากทุกข์ภยั ด้ วยกันหมดทังสิ
้ ้นเถิด.

(นมัสการพระรัตนตรัย)
อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ. (กราบ)
สฺ วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสำมิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมำมิ. (กราบ)
จบทำวัตรเช้ำ

ทำวัตรค่ำ

บทสวดทำวัตรค่ ำ
(เมื่อพร้ อมกันแล้ ว พึงนัง่ คุกเข่า แล้ วกราบพระพุทธรูปพร้ อมกัน ๓ หน)

คำบูชำพระรัตนตรัย
(ผู้เป็ นประธานจะกล่าวนา โปรดว่าตามเป็ นตอน ๆ ดังนี ้)

โย โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ
สฺ วำกขำโต เยนะ ภะคะวะตำ ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกำเรหิ ยะถำระหัง อำโรปิ เตหิ อะภิปูชะยำมะ
สำธุ โน ภันเต ภะคะวำ สุจิระปะริ นิพพุโตปิ
ปัจฉิ มำชะนะตำนุกมั ปะมำนะสำ
อิเม สักกำเร ทุคคะตะปัณณำกำระภูเต ปะฏิคคัณฺหำตุ
อัมฺหำกัง ทีฆะรัตตัง หิ ตำยะ สุขำยะ.

ทำวัตรค่ำ

๑๑

คำนมัสกำรพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ. (กราบ)
สฺ วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสำมิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมำมิ. (กราบ)

นมกำรปำฐะ
(นา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปุพพะภำคะนะมะกำรัญเจวะ
พุทธำนุสสะติ นะยัญจะ กะโรมะ เส.

(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ.

๑๒

หนังสื อสวดมนต์

พุทธำนุ สสตินยปำฐะ
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลฺยำโณ
กิตติสทั โท อัพภุคคะโต, อิติปิ โส ภะคะวำ อะระหัง
สัมมำสัมพุทโธ, วิชชำจะระณะสัมปันโน สุคะโต
โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ สัตถำ
เทวะมะนุสสำนัง พุทโธ ภะคะวำติ.

พุทธำภิคตี ิคำถำ
(นา)
(รับ)

หันทะ มะยัง พุทธำภิ คีติง กะโรมะ เส.

พุทธฺ วำระหันตะวะระตำทิคุณำภิยตุ โต
สุทธำภิญำณะกะรุ ณำหิ สะมำคะตัตโต
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร
วันทำมะหัง ตะมะระณัง สิ ระสำ ชิเนนทัง
พุทโธ โย สัพพะปำณี นงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ปะฐะมำนุสสติฏฐำนัง
วันทำมิ ตัง สิ เรนะหัง
พุทธัสสำหัสฺมิ ทาโส๑ วะ
พุทโธ เม สำมิกิสสะโร
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆำตำ จะ วิธำตำ จะ หิ ตสั สะ เม
๑

หญิงสวด ทาสี (เป็ นกำรเปลีย่ นรูปคำตำมหลักภำษำ)

ทำวัตรค่ำ

๑๓

พุทธัสสำหัง นิยยำเทมิ
วันทันโตหั ง๑ จะริ สสำมิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ๒
สัพเพปิ อันตะระยำ เม

สะรี รัญชีวิตญั จิทงั
พุทธัสเสวะ สุโพธิตงั
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
วัฑเฒยยัง สัตถุ สำสะเน
ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ
มำเหสุง ตัสสะ เตชะสำ.

(หมอบกราบแล้ วสวดดังนี ้)

กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ
พุทเธ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยำ ยัง
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กำลันตะเร สังวะริ ตุง วะ พุทเธ.

ธัมมำนุ สสตินยปำฐะ
(นา)

หันทะ มะยัง ธัมมำนุสสะติ นะยัง กะโรมะ เส.

สฺ วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม, สันทิฏฐิโก
อะกำลิโก เอหิ ปัสสิ โก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ
วิญญูหีติ.
(รับ)

๑
๒

หญิงสวด วันทันตีหัง (เป็ นกำรเปลีย่ นรูปคำตำมหลักภำษำ)
หญิงสวด วันทะมานายะ (เป็ นกำรเปลีย่ นรูปคำตำมหลักภำษำ)

๑๔

หนังสื อสวดมนต์

ธัมมำภิคตี ิคำถำ
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมำภิ คีติง กะโรมะ เส.

สฺ วำกขำตะตำทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย
โย มัคคะปำกะปะริ ยตั ติวิโมกขะเภโท
ธัมโม กุโลกะปะตะนำ ตะทะธำริ ธำรี
วันทำมะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ธัมโม โย สัพพะปำณี นงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ทุติยำนุสสะติฏฐำนัง
วันทำมิ ตัง สิ เรนะหัง
ธัมมัสสำหัสฺมิ ทำโส๑ วะ
ธัมโม เม สำมิกิสสะโร
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆำตำ จะ วิธำตำ จะ หิ ตสั สะ เม
ธัมมัสสำหัง นิยยำเทมิ
สะรี รัญชีวิตญั จิทงั
วันทันโตหัง๒ จะริ สสำมิ
ธัมมัสเสวะ สุธมั มะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สำสะเน
ธัมมัง เม วันทะมำเนนะ๓
ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ
สัพเพปิ อันตะรำยำ เม
มำเหสุง ตัสสะ เตชะสำ
(รับ)

(หมอบกราบแล้ วสวดดังนี ้)
๑

หญิงสวด ทาสี (เป็ นกำรเปลีย่ นรูปคำตำมหลักภำษำ)
หญิงสวด วันทันตีหัง (เป็ นกำรเปลีย่ นรูปคำตำมหลักภำษำ)
๓
หญิงสวด วันทะมานายะ (เป็ นกำรเปลีย่ นรูปคำตำมหลักภำษำ)
๒

ทำวัตรค่ำ

๑๕

กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ
ธัมเม กุกมั มัง ปะกะตัง มะยำ ยัง
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กำลันตะเร สังวะริ ตุง วะ ธัมเม

สังฆำนุ สสตินยปำฐะ
(นา)
(รับ)

หันทะ มะยัง สังฆำนุสสะติ นะยัง กะโรมะ เส.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, ญำยะปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, สำมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สำวะกะสังโฆ, ยะทิทงั จัตตำริ ปุริสะยุคำนิ อัฏฐะ
ปุริสะปุคคะลำ, เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
อำหุเนยโย ปำหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณี โย,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสำติ.

สังฆำภิคตี ิคำถำ
(นา) หันทะ มะยัง สังฆำภิ คีติง กะโรมะ เส.
(รับ)

สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณำทิยตุ โต
โยฏฐัพพิโธ อะริ ยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
สี ลำทิธมั มะปะวะรำสะยะกำยะจิตโต

๑๖

หนังสื อสวดมนต์

วันทำมะหัง ตะมะริ ยำนะ
สังโฆ โย สัพพะปำณี นงั
ตะติยำนุสสะติฏฐำนัง
สังฆัสสำหัสฺมิ ทาโส๑ วะ
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆำตำ จะ
สังฆัสสำหัง นิยยำเทมิ
วันทันโตหัง๒ จะริ สสำมิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
สังฆัง เม วันทะมำเนนะ๓
สัพเพปิ อันตะรำยำ เม

คะณัง สุสุทธัง
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
วันทำมิ ตัง สิ เรนะหัง
สังโฆ เม สำมิกิสสะโร
วิธำตำ จะ หิ ตสั สะ เม
สะรี รัญชีวิตญั จิทงั
สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
วัฑเฒยยัง สัตถุ สำสะเน
ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ
มำเหสุง ตัสสะ เตชะสำ.

(หมอบกราบแล้ วสวดดังนี ้)

กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ
สังเฆ กุกมั มัง ปะกะตัง มำยำ ยัง
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กำลันตะเร สังวะริ ตุง วะ สังเฆ.
๑

หญิงสวด ทาสี (เป็ นกำรเปลีย่ นรูปคำตำมหลักภำษำ)
หญิงสวด วันทันตีหัง (เป็ นกำรเปลีย่ นรูปคำตำมหลักภำษำ)
๓
หญิงสวด วันทะมานายะ (เป็ นกำรเปลีย่ นรูปคำตำมหลักภำษำ)
๒

ทำวัตรค่ำ

๑๗

เทวธรรมคำถำ
หิ ริโอตตัปปะสัมปันนำ
สันโต สัปปุริสำ โลเก

สุกกะธัมมะสะมำหิ ตำ
เทวะธัมมำติ วุจจะเร.

วันทำบทใหญ่
วันทำมิ เจติยงั สัพพัง
สัพพัฏฐำเน สุปะติฏฐิตงั
สำรี ริกะธำตุ มะหำโพธิง พุทธะรู ปัง สะกะลัง สะทำ.
วันทำมิ พุทธัง ภะวะปำระติณณัง
ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนำถัง
โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง
เฉตฺ วำนะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง.
ยัง นัมมะทำยะ นะทิยำ ปุลิเน จะ ตีเร
ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนำจะลัคเค
ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปำทัง
ตัง ปำทะวะลัญชะนะมะหัง สิ ระสำ นะมำมิ.
สุวณั ณะมำลิเก สุวณั ณะปัพพะเต
สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทำยะ นะทิยำ
ปัญจะปำทะวะรัง ฐำนัง
อะหัง วันทำมิ ทูระโต.
อะหัง วันทำมิ ธำตุโย
อะหัง วันทำมิ สัพพะโส.

๑๘
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อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง
นะมัสสะมำโน ระตะนัตตะยัง ยัง
ปุญญำภิสนั ทัง วิปุลงั อะลัตถัง
ตัสสำนุภำเวนะ หะตันตะรำโย.
อำมันตะยำมิ โว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยำมิ โว ภิกขะเว
ขะยะวะยะธัมมำ สังขำรำ อัปปะมำเทนะ สัมปำเทถำติ.

กรวดน้ำ
อิมินำ ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌำยำ คุณุตตะรำ
อำจะริ ยปู ะกำรำ จะ
มำตำปิ ตำ จะ ญำตะกำ
สุริโย จันทิมำ รำชำ
คุณะวันตำ นะรำปิ จะ
พฺรัหฺมะมำรำ จะ อินทำ จะ โลกะปำลำ จะ เทวะตำ
ยะโม มิตตำ มะนุสสำ จะ มัชฌัตตำ เวริ กำปิ จะ
สัพเพ สัตตำ สุขี โหนตุ
ปุญญำนิ ปะกะตำนิ เม
สุขงั จะ ติวิธงั เทนตุ
ขิปปัง ปำเปถะ โว มะตัง.
อิมินำ ปุญญะกัมเมนะ อิมินำ อุททิเสนะ จะ
ขิปปำหัง สุละเภ เจวะ
ตัณหุปำทำนะเฉทะนัง
เย สันตำเน หิ นำ ธัมมำ
ยำวะ นิพพำนะโต มะมัง
นัสสันตุ สัพพะทำ เยวะ
ยัตถะ ชำโต ภะเว ภะเว

ทำวัตรค่ำ
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อุชุจิตตัง สะติปัญญำ
มำรำ ละภันตุ โนกำสัง
พุทธำธิปะวะโร นำโถ
นำโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ
เตโสตตะมำนุภำเวนะ

สัลเลโข วิริยมั หิ นำ
กำตุญจะ วิริเยสุ เม
ธัมโม นำโถ วะรุ ตตะโม
สังโฆ นำโถตตะโร มะมัง
มำโรกำสัง ละภันตุ มำ.

ต่อจากนี ้นัง่ เจริ ญจิตตภาวนา
จนกว่าจะได้ ยินเสียงบอกจากประธาน

คำแผ่เมตตำ
สัพเพ สัตตำ

ขอสัตว์ทงหลายทั
ั้
งปวง,
้
ที่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ด้ วยกันหมดทังสิ
้ ้น

อะเวรำ โหนตุ

จงเป็ นสุข เป็ นสุขเถิด,
อย่าได้ มีเวรแก่กนั และกันเลย,

อัพฺยำปัชฌำ

จงเป็ นสุข เป็ นสุขเถิด,
อย่าได้ เบียดเบียนซึง่ กันและกันเลย,

อะนีฆำ

จงเป็ นสุข เป็ นสุขเถิด,
อย่าได้ มีทกุ ข์กายทุกข์ใจเลย,

๒๐
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สุขี อัตตำนัง ปะริ หะรันตุ. จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ,
รักษาตนให้ พ้นจากทุกข์ภยั ด้ วยกัน
หมดทังสิ
้ ้นเถิด.

(นมัสกำรพระรัตนตรัย)
อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ. (กราบ)
สฺ วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสำมิ. (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมำมิ. (กราบ)
จบทำวัตรค่ำ

บทสวดนาก่อนบทสวดประจาวัน
ชุมนุมเทวดา
(เว้นวันพุธ และ วันพฤหัสบดี )

ผริ ตฺวำนะ เมตตัง สะเมตตำ ภะทันตำ
อะวิกขิตตะจิตตำ ปะริ ตตัง ภะณันตุ.
สัคเค กำเม จะ รู เป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมำเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คำเม ตะรุ วะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมำ จำยันตุ เทวำ ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนำคำ
ติฏฐันตำ สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สำธะโว เม สุณนั ตุ.
ธัมมัสสะวะนะกำโล อะยัมภะทันตำ ธัมมัสสะวะนะกำโล
อะยัมภะทันตำ ธัมมัสสะวะนะกำโล อะยัมภะทันตำ.

นมกำรปำฐะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ.
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สรณคมนปำฐะ
(เว้นวันพุธ)

พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ,
สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ.
ทุติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ,
ทุติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ,
ทุติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ.
ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ,
ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ,
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ.

บทสวด

ประจำวันอำทิตย์
นมกำรสิทธิคำถำ (เก่ำ)
สัมพุทเธ อัฏฐะวีสญ
ั จะ ทฺวำทะสัญจะ สะหัสสะเก
ปัญจะสะตะสะหัสสำนิ
นะมำมิ สิ ระสำ อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อำทะเรนะ นะมำมิหงั
นะมะกำรำนุภำเวนะ
หันตฺ วำ สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกำ อันตะรำยำปิ
วินสั สันตุ อะเสสะโต.
สัมพุทเธ ปัญจะปัญญำสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสำนิ
นะมำมิ สิ ระสำ อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อำทะเรนะ นะมำมิหงั
นะมะกำรำนุภำเวนะ
หันตฺ วำ สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกำ อันตะรำยำปิ
วินสั สันตุ อะเสสะโต.
สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตำฬีสะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสำนิ
นะมำมิ สิ ระสำ อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อำทะเรนะ นะมำมิหงั
นะมะกำรำนุภำเวนะ
หันตฺ วำ สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกำ อันตะรำยำปิ
วินสั สันตุ อะเสสะโต.

๒๔

หนังสื อสวดมนต์

นโมกำรอัฏฐกะ
นะโม อะระหะโต สัมมำนะโม อุตตะมะธัมมัสสะ
นะโม มะหำสังฆัสสำปิ
นะโม โอมำตฺ ยำรัทธัสสะ
นะโม โอมะกำตีตสั สะ
นะโม กำรัปปะภำเวนะ
นะโม กำรำนุภำเวนะ
นะโม กำรัสสะ เตเชนะ

สัมพุทธัสสะ มะเหสิ โน
สฺ วำกขำตัสเสวะ เตนิธะ
วิสุทธะสี ละทิฏฐิโน
ระตะนัตฺยสั สะ สำธุกงั
ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ
วิคจั ฉันตุ อุปัททะวำ
สุวตั ถิ โหตุ สัพพะทำ
วิธิมฺหิ โหมิ เตชะวำ.

มังคลสุ ตตะ
เอวัมเม สุตงั . เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ สำวัตถิยงั
วิหะระติ เชตะวะเน อะนำถะปิ ณฑิกสั สะ อำรำเม.
อะถะโข อัญญะตะรำ เทวะตำ อะภิกกันตำยะ รัตติยำ
อะภิกกันตะวัณณำ เกวะละกัปปั ง เชตะวะนัง โอภำเสตฺ วำ
เยนะ ภะคะวำ เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตฺวำ ภะคะวันตัง
อะภิวำเทตฺ วำ เอกะมันตัง อัฏฐำสิ . เอกะมันตัง ฐิตำ โข
สำ เทวะตำ ภะคะวันตัง คำถำยะ อัชฌะภำสิ

วันอำทิตย์

พะหู เทวำ มะนุสสำ จะ
อำกังขะมำนำ โสตถำนัง
อะเสวะนำ จะ พำลำนัง
ปูชำ จะ ปูชะนียำนัง
ปะฏิรูปะเทสะวำโส จะ
อัตตะสัมมำปะณิ ธิ จะ
พำหุสจั จัญจะ สิ ปปัญจะ
สุภำสิ ตำ จะ ยำ วำจำ
มำตำปิ ตุอุปัฏฐำนัง
อะนำกุลำ จะ กัมมันตำ
ทำนัญจะ ธัมมะจะริ ยำ จะ
อะนะวัชชำนิ กัมมำนิ
อำระตี วิระตี ปำปำ
อัปปะมำโท จะ ธัมเมสุ
คำระโว จะ นิวำโต จะ
กำเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
ขันตี จะ โสวะจัสสะตำ
กำเลนะ ธัมมะสำกัจฉำ
ตะโป จะ พฺรัหฺมะจะริ ยญั จะ

๒๕

มังคะลำนิ อะจินตะยุง
พฺรูหิ มังคะละมุตตะมัง.
ปัณฑิตำนัญจะ เสวะนำ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตำ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
วินะโย จะ สุสิกขิโต
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ปุตตะทำรัสสะ สังคะโห
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ญำตะกำนัญจะ สังคะโห
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
มัชชะปำนำ จะ สัญญะโม
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตำ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
สะมะณำนัญจะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
อะริ ยะสัจจำนะ ทัสสะนัง
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นิพพำนะสัจฉิ กิริยำ จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
เอตำทิสำนิ กัตฺวำนะ
สัพพัตถะมะปะรำชิตำ
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ .

รตนสุ ตตะ
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วำ หุรัง วำ
สัคเคสุ วำ ยัง ระตะนัง ปะณี ตงั
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถำคะเตนะ
อิทมั ปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
ขะยัง วิรำคัง อะมะตัง ปะณี ตงั
ยะทัชฌะคำ สักฺยะมุนี สะมำหิ โต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทมั ปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริ วณั ณะยี สุจิง
สะมำธิ มำนันตะริ กญั ญะมำหุ

วันอำทิตย์
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สะมำธินำ เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทมั ปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
เย ปุคคะลำ อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐำ
จัตตำริ เอตำนิ ยุคำนิ โหนติ
เต ทักขิเณยยำ สุคะตัสสะ สำวะกำ
เอเตสุ ทินนำนิ มะหัปผะลำนิ
อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
เย สุปปะยุตตำ มะนะสำ ทัฬเหนะ
นิกกำมิโน โคตะมะสำสะนัมหิ
เต ปัตติปัตตำ อะมะตัง วิคยั หะ
ลัทธำ มุธำ นิพพุติง ภุญชะมำนำ
อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
ขีณงั ปุรำณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตำยะติเก ภะวัสฺมิง
เต ขีณะพีชำ อะวิรุฬหิ ฉนั ทำ
นิพพันติ ธีรำ ยะถำยัมปะทีโป
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อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
(รตนสูตรนี ้ได้ คดั ตัดตอนมาเฉพาะที่นิยมสวดกันโดยทัว่ ไปเท่านัน)
้

กรณียเมตตสุ ตตะ
กะระณี ยะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก อุชู จะ สุ หุชู จะ สุ วะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมำนี
สันตุสสะโก จะ สุ ภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
สันตินทฺ ริโย จะ นิ ปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
นะ จะ ขุททัง สะมำจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สุ ขิโน วำ เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตำ ภะวันตุ สุ ขิตตั ตำ
เย เกจิ ปำณะภูตตั ถิ
ตะสำ วำ ถำวะรำ วำ อะนะวะเสสำ
ทีฆำ วำ เย มะหันตำ วำ มัชฌิมำ รัสสะกำ อะณุกะถูลำ
ทิฏฐำ วำ เย จะ อะทิฏฐำ เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
ภูตำ วำ สัมภะเวสี วำ
สัพเพ สัตตำ ภะวันตุ สุ ขิตตั ตำ
นะ ปะโร ปะรัง นิ กุพเพถะ นำติมญั เญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
พฺยำโรสะนำ ปะฏีฆะสัญญำ นำญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
มำตำ ยะถำ นิ ยงั ปุตตัง อำยุสำ เอกะปุตตะมะนุรักเข
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ
มำนะสัมภำวะเย อะปะริ มำณัง

วันอำทิตย์

๒๙

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสฺมิง มำนะสัมภำวะเย อะปะริ มำณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยญั จะ อะสัมพำธัง อะเวรัง อะสะปั ตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิ สินโน วำ สะยำโน วำ ยำวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิ ฏเฐยยะ พฺรัหฺมะเมตัง วิหำรัง อิธะมำหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สี ละวำ ทัสสะเนนะ สัมปั นโน
กำเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชำตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ.

วัฏฏกปริ ตตะ
อัตถิ โลเก สี ละคุโณ
เตนะ สัจเจนะ กำหำมิ
อำวัชชิตฺวำ ธัมมะพะลัง
สัจจะพะละมะวัสสำยะ
สันติ ปักขำ อะปัตตะนำ
มำตำ ปิ ตำ จะ นิกขันตำ
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรี สำนิ
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ

สัจจัง โสเจยยะนุททะยำ
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
สะริ ตฺวำ ปุพพะเก ชิเน
สัจจะกิริยะมะกำสะหัง
สันติ ปำทำ อะวัญจะนำ
ชำตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
มะหำปัชชะลิโต สิ ขี
อุทะกัง ปั ตฺวำ ยะถำ สิ ขี
เอสำ เม สัจจะปำระมีติ.
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อำฏำนำฏิยปริ ตตะ
วิปัสสิ สสะ นะมัตถุ
สิ ขิสสะปิ นะมัตถุ
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ
นะมัตถุ กะกุสนั ธัสสะ
โกนำคะมะนัสสะ นะมัตถุ
กัสสะปั สสะ นะมัตถุ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ
โย อิมงั ธัมมะมะเทเสสิ
เย จำปิ นิพพุตำ โลเก
เต ชะนำ อะปิ สุณำ
หิ ตงั เทวะมะนุสสำนัง
วิชชำจะระณะสัมปันนัง
วิชชำจะระณะสัมปันนัง

จักขุมนั ตัสสะ สิ รีมะโต
สัพพะภูตำนุกมั ปิ โน
นฺ หำตะกัสสะ ตะปั สสิ โน
มำระเสนัปปะมัททิโน
พรำหมะณัสสะ วุสีมะโต
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
สักฺยะปุตตัสสะ สิ รีมะโต
สัพพะทุกขำปะนูทะนัง
ยะถำภูตงั วิปัสสิ สุง
มะหันตำ วีตะสำระทำ
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
มะหันตัง วีตะสำระทัง
พุทธัง วันทำมะ โคตะมันติ.

อังคุลมิ ำลปริ ตตะ
ยะโตหัง ภะคินิ อะริ ยำยะ ชำติยำ ชำโต นำภิชำนำมิ
สัญจิจจะ ปำณัง ชีวิตำ โวโรเปตำ. เตนะ สัจเจนะ โสตถิ
เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.
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โพชฌังคปริ ตตะ
โพชฌังโค สะติสงั ขำโต
วิริยมั ปี ติปัสสัทธิ สะมำธุเปกขะโพชฌังคำ
มุนินำ สัมมะทักขำตำ
สังวัตตันติ อะภิญญำยะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกัสฺมิง สะมะเย นำโถ
คิลำเน ทุกขิเต ทิสฺวำ
เต จะ ตัง อะภินนั ทิตฺวำ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกะทำ ธัมมะรำชำปิ
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
สัมโมทิตฺวำ จะ อำพำธำ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ปะหี นำ เต จะ อำพำธำ
มัคคำหะตะกิเลสำ วะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ธัมมำนัง วิจะโย ตะถำ
โพชฌังคำ จะ ตะถำปะเร
สัตเตเต สัพพะทัสสิ นำ
ภำวิตำ พะหุลีกะตำ
นิพพำนำยะ จะ โพธิ ยำ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทำ.
โมคคัลลำนัญจะ กัสสะปั ง
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
โรคำ มุจจิงสุ ตังขะเณ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทำ.
เคลัญเญนำภิปีฬิโต
ภะณำเปตฺ วำนะ สำทะรัง
ตัมหำ วุฏฐำสิ ฐำนะโส
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทำ.
ติณณันนัมปิ มะเหสิ นงั
ปัตตำนุปปัตติธมั มะตัง
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทำ.
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ปกิณกคำถำ
(ท้ำยเจ็ดตำนำน)
สักกัตฺวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
หิ ตงั เทวะมะนุสสำนัง พุทธะเตเชนะ โสตถินำ
นัสสันตุ ปัททะวำ สัพเพ ทุกขำ วูปะสะเมนตุ เต.
สักกัตฺวำ ธัมมะ ระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ปะริ ฬำหูปะสะมะนัง
ธัมมะเตเชนะ โสตถินำ
นัสสันตุ ปัททะวำ สัพเพ ภะยำ วูปะสะเมนตุ เต.
สักกัตฺวำ สังฆะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
อำหุเนยยัง ปำหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินำ
นัสสันตุ ปัททะวำ สัพเพ โรคำ วูปะสะเมนตุ เต.
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณังวะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.

วันอำทิตย์
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ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ

วิชชะติ วิวิธงั ปุถุ
ตัสมำ โสตถี ภะวันตุ เต.
วิชชะติ วิวิธงั ปุถุ
ตัสมำ โสตถี ภะวันตุ เต.
วิชชะติ วิวิธงั ปุถุ
ตัสมำ โสตถี ภะวันตุ เต.

เทวตำอุยโยชนคำถำ
ทุกขัปปัตตำ จะ นิททุกขำ ภะยัปปัตตำ จะ นิพภะยำ
โสกัปปัตตำ จะ นิสโสกำ โหนตุ สัพเพปิ ปำณิ โน
เอตตำวะตำ จะ อัมเหหิ
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพเพ เทวำนุโมทันตุ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยำ
ทำนัง ทะทันตุ สัทธำยะ
สี ลงั รักขันตุ สัพพะทำ
ภำวะนำภิระตำ โหนตุ
คัจฉันตุ เทวะตำคะตำ.
สัพเพ พุทธำ พะลัปปัตตำ ปัจเจกำนัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตำนัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธำมิ สัพพะโส.

บทสวด

ประจำวันจันทร์
นมกำรสิทธิคำถำ
โย จักขุมำ โมหะมะลำปะกัฏโฐ
สำมัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต
มำรัสสะ ปำสำ วินิโมจะยันโต
ปำเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง.
พุทธัง วะรันตัง สิ ระสำ นะมำมิ
โลกัสสะ นำถัญจะ วินำยะกัญจะ
ตันเตชะสำ เต ชะยะสิ ทธิ โหตุ
สัพพันตะรำยำ จะ วินำสะเมนตุ.
ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิ มคั คัง
นิยยำนิโก ธัมมะธะรัสสะ ธำรี
สำตำวะโห สันติกะโร สุจิณโณ.
ธัมมัง วะรันตัง สิ ระสำ นะมำมิ
โมหัปปะทำลัง อุปะสันตะทำหัง
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๓๕

ตันเตชะสำ เต ชะยะสิ ทธิ โหตุ
สัพพันตะรำยำ จะ วินำสะเมนตุ.
สัทธัมมะเสนำ สุคะตำนุโค โย
โลกัสสะ ปำปูปะกิเลสะเชตำ
สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ
สฺ วำกขำตะธัมมัง วิทิตงั กะโรติ.
สังฆัง วะรันตัง สิ ระสำ นะมำมิ
พุทธำนุพทุ ธัง สะมะสี ละทิฏฐิง
ตันเตชะสำ เต ชะยะสิ ทธิ โหตุ
สัพพันตะรำยำ จะ วินำสะเมนตุ.

โมรปริ ตตะ
อุเทตะยัญจักขุมำ เอกะรำชำ
หะริ สสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภำโส
ตัง ตัง นะมัสสำมิ หะริ สสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภำสัง
ตะยัชชะ คุตตำ วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พฺรำหฺ มะณำ เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปำละยันตุ
นะมัตถุ พุทธำนัง นะมัตถุ โพธิยำ
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นะโม วิมุตตำนัง นะโม วิมุตติยำ
อิมงั โส ปะริ ตตัง กัตฺวำ โมโร จะระติ เอสะนำ.
อะเปตะยัญจักขุมำ เอกะรำชำ
หะริ สสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภำโส
ตัง ตัง นะมัสสำมิ หะริ สสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภำสัง
ตะยัชชะ คุตตำ วิหะเรมุ รัตติง
เย พฺรำหฺ มะณำ เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปำละยันตุ
นะมัตถุ พุทธำนัง นะมัตถุ โพธิยำ
นะโม วิมุตตำนัง นะโม วิมุตติยำ
อิมงั โส ปะริ ตตัง กัตฺวำ โมโร วำสะมะกัปปะยีติ.

ขันธปริ ตตคำถำ
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
ฉัพฺยำปุตเตหิ เม เมตตัง
อะปำทะเกหิ เม เมตตัง
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
มำ มัง อะปำทะโก หิ งสิ
มำ มัง จะตุปปะโท หิ งสิ

เมตตัง เอรำปะเถหิ เม
เมตตัง กัณหำโคตะมะเกหิ จะ
เมตตัง ทิปำทะเกหิ เม
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มำ มัง หิ งสิ ทิปำทะโก
มำ มัง หิ งสิ พะหุปปะโท
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สัพเพ สัตตำ สัพเพ ปำณำ สัพเพ ภูตำ จะ เกวะลำ
สัพเพ ภัทฺรำนิ ปัสสันตุ มำ กิญจิ ปำปะมำคะมำ.

ธชัคคปริ ตตคำถำ
อะรัญเญ รุ กขะมูเล วำ
อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง
โน เจ พุทธัง สะเรยยำถะ
อะถะ ธัมมัง สะเรยยำถะ
โน เจ ธัมมัง สะเรยยำถะ
อะถะ สังฆัง สะเรยยำถะ
เอวัมพุทธัง สะรันตำนัง
ภะยัง วำ ฉัมภิตตั ตัง วำ

สุญญำคำเร วะ ภิกขะโว
ภะยัง ตุมหำกะ โน สิ ยำ.
โลกะเชฏฐัง นะรำสะภัง
นิยยำนิ กงั สุเทสิ ตงั .
นิยยำนิ กงั สุเทสิ ตงั
ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง.
ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว
โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ.

อภยปริ ตตะ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จำมะนำโป สะกุณสั สะ สัทโท
ปำปัคคะโห ทุสสุ ปินัง อะกันตัง
พุทธำนุภำเวนะ วินำสะเมนตุ.
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จำมะนำโป สะกุณสั สะ สัทโท
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ปำปัคคะโห ทุสสุ ปินัง อะกันตัง
ธัมมำนุภำเวนะ วินำสะเมนตุ.
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จำมะนำโป สะกุณสั สะ สัทโท
ปำปัคคะโห ทุสสุ ปินัง อะกันตัง
สังฆำนุภำเวนะ วินำสะเมนตุ.

มงคลจักรวำฬใหญ่
สิ ริธิติมะติเตโชชะยะสิ ทธิมะหิ ทธิมะหำคุณำปะริ มิ ต ะปุ ญ ญำธิ ก ำรั ส สะ สั พ พัน ตะรำยะนิ ว ำระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ
ทฺ ว ัต ติ ง สะมะหำปุ ริ สะลัก ขะณำนุ ภ ำเวนะ อะสี ตฺ ย ำนุพฺยญั ชะนำนุภำเวนะ อัฏฐุ ตตะระสะตะมังคะลำนุภำเวนะ
ฉั พ พัณ ณะรั ง สิ ยำนุ ภ ำเวนะ เกตุ ม ำลำนุ ภ ำเวนะ
ทะสะปำระมิตำนุภำเวนะ ทะสะอุปะปำระมิตำนุภำเวนะ
ทะสะปะระมัต ถะปำระมิ ต ำนุ ภ ำเวนะ สี ละสะมำธิ ปั ญ ญำนุ ภ ำเวนะ พุ ท ธำนุ ภ ำเวนะ ธัม มำนุ ภ ำเวนะ
สั ง ฆำนุ ภำเวนะ เตชำนุ ภำเวนะ อิ ท ธำนุ ภ ำเวนะ
พะลำนุภำเวนะ เญยยะธัมมำนุภำเวนะ จะตุรำสี ติสะหัสสะ-

วันจันทร์
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ธัมมักขันธำนุภำเวนะ นะวะโลกุตตะระธัมมำนุภำเวนะ
อัฏฐังคิกะมัคคำนุภำเวนะ อัฏฐะสะมำปั ตติ ยำนุภำเวนะ
ฉะฬะภิ ญ ญำนุ ภ ำเวนะ จะตุ สั จ จะญำณำนุ ภ ำเวนะ
ทะสะพะละญำณำนุภำเวนะ สัพพัญญุตะญำณำนุภำเวนะ
เมตตำกะรุ ณำมุทิตำอุเปกขำนุ ภำเวนะ สัพพะปะริ ตตำนุภำเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณำนุภำเวนะ ตุยหัง สัพพะ
โรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุ ปำยำสำ วินสั สันตุ
สัพ พะอัน ตะรำยำปิ วิ นัสสั น ตุ สัพ พะสัง กัปปำ ตุยหัง
สะมิ ช ฌันตุ ที ฆำยุต ำ ตุ ย หัง โหตุ สะตะวัส สะชี เ วนะ
สะมังคิโก โหตุ สัพพะทำ อำกำสะปั พพะตะวะนะภูมิคงั คำ
มะหำสะมุ ท ทำ อำรั ก ขะกำ เทวะตำ สะทำ ตุ ม เห
อะนุรักขันตุ.

ปริ ตตำนุ ภำวคำถำ
นักขัตตะยักขะภูตำนัง
ปะริ ตตัสสำนุภำเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตำนัง
ปะริ ตตัสสำนุภำเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตำนัง
ปะริ ตตัสสำนุภำเวนะ

ปำปัคคะหะนิวำระณำ
หันตฺ วำ เตสัง อุปัททะเว
ปำปัคคะหะนิวำระณำ
หันตฺ วำ เตสัง อุปัททะเว
ปำปัคคะหะนิวำระณำ
หันตฺ วำ เตสัง อุปัททะเว.

บทสวด

ประจำวันอังคำร
ทสธัมมสุ ตตะ
เอวัมเม สุตงั . เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ สำวัตถิยงั
วิหะระติ เชตะวะเน อะนำถะปิ ณฑิกสั สะ อำรำเม, ตัตฺระ
โข ภะคะวำ ภิกขู อำมันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต
ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. ภะคะวำ เอตะทะโวจะ.
ทะสะยิเม ภิกขะเว ธัมมำ ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง
ปัจจะเวกขิตพั พำ. กะตะเม ทะสะ?
- เววัณณิ ยมั หิ อัชฌูปะคะโตติ ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง
ปัจจะเวกขิตพั พัง.
- ปะระปะฏิพทั ธำ เม ชีวิกำติ ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง
ปัจจะเวกขิตพั พัง.
- อัญโญ เม อำกัปโป กะระณี โยติ ปัพพะชิเตนะ
อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตพั พัง.
- กัจจิ นุ โข เม อัตตำ สี ละโต นะ อุปะวะทะตีติ
ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตพั พัง.

วันอังคำร
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- กัจจิ นุ โข มัง อะนุวิจจะ วิญญู สะพฺรัหมะจำรี
สี ละโต นะ อุปะวะทันตีติ ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง
ปัจจะเวกขิตพั พัง.
- สัพเพหิ เม ปิ เยหิ มะนำเปหิ นำนำภำโว วินำภำโวติ
ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตพั พัง.
- กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทำยำโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ, ยัง กัมมัง กะริ สสำมิ
กัลฺยำณัง วำ ปำปะกัง วำ, ตัสสะ ทำยำโท ภะวิสสำมีติ
ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตพั พัง.
- กะถัมภูตสั สะ เม รัตตินทิวำ วีติปะตันตีติ
ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตพั พัง.
- กัจจิ นุ โขหัง สุ ญญำคำเร อะภิระมำมีติ
ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตพั พัง.
- อัตถิ นุ โข เม อุตตะริ มะนุสสะธัมมำ อะละมะริ ยะญำณะทัสสะนะวิเสโส อะธิคะโต, โสหัง ปัจฉิ เม
กำเล สะพฺรัหมะจำรี หิ ปุฏโฐ นะ มังกุ ภะวิสสำมีติ
ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตพั พัง.
อิเม โข ภิกขะเว ทะสะ ธัมมำ ปัพพะชิเตนะ
อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตพั พำติ อิทะมะโวจะ ภะคะวำ
อัตตะมะนำ เต ภิกขู ภะคะวะโต ภำสิ ตงั อะภินนั ทุนติ.
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รตนัตตยัปปภำวสิทธิคำถำ
อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ โลกำนัง อะนุกมั ปะโก
เวเนยยำนัง ปะโพเธตำ
สันติมคั คำนุสำสะโก.
สฺ วำกขำโต อุตตะโม ธัมโม โลกำนัง ตะมะทำละโก
นิยยำนิโก จะ ทุกขัสฺมำ
ธัมมะจำรี นุปำละโก.
สุปะฏิปันโน มะหำสังโฆ โลกำนัง ปุญญะมำกะโร
สี ละทิฏฐีหิ สังสุทโธ
สันติมคั คะนิโยชะโก.
อิจเจตัง ระตะนัง เสฏฐัง
โลเก สะระณะมุตตะมัง
ปะริ กขะกำนะ ธีรำนัง
ญำณะสัญจำระณักขะมัง.
ยัสสะ โลกัง ปะภำเสติ
อำตะโปวะ ตะโมนุโท
ทัยยะเทโส อิมำคัมมะ
เขมะมัคคัปปะโชตะนัง
สันติสุเข ปะติฏฐำติ
อิสสะโร สำตะตัง ฐิโต.
อัคคะเมตัง ติระตะนัง
คะรุ ง กัตฺวำนะ รักขิตงั
ธะชัง กัตฺวำ ปะเทสัสสะ ทัยยะเทเสนะ อุทธะตัง.
นีติปัญญัตติกำรำยะ
สะทิฏฐิยำ ปะกุพพะเน
ธัมมะนุญญัง วะ รัฏฐัสสะ รัฏฐำนัง สิ ทธิทำยะกัง.
เอวัง สำสะนะกิจเจสุ
สังฆัง กัตฺวำนะธิสสะรัง
ปะสิ ชฌะนันติทงั พุทธะ- สำสะนัสสะ ปะสำสะนัง
เอวัง ปะสำสะนุปำเยนะ
ถิรัง ติฏฐะติ สำสะนัง.

วันอังคำร
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ระตะนัตตะยำนุภำเวนะ
ทัยยะชำติ วิโรเจตุ
อิทธิง ปัปโปตุ เวปุลลัง
จิรัง ติฏฐะตุ โลกัสฺมิง
ทัสเสนตัง ภัพพะสัตตำนัง
จิรัญชีวะตุ ทีฆำยุ
วัณณะวำ พะละสัมปันโน
รัฏฐัสสะ ธัมมะนุญญัญจะ
ระตะนัตตะยัปปะภำเวนะ
ทัยยำนัง รัฏฐะปำลีนงั
ชะยะมัตถุ จะ ทัยยำนัง
ปะวัฑฒะตัง จะ ภิยโยโส

ระตะนัตตะยะเตชะสำ
สัพพะสัมปัตติสิทธิยำ
วิรุฬหิ ง จุตตะริ ง สะทำ.
สัมมำสัมพุทธะสำสะนัง
อัญชะสัง วะ วิสุทธิยำ.
ทัยยำนัง ธัมมะขัตติโย
นิรำมะโย จะ นิพภะโย.
จิรัง ติฏฐะตุ โสตถินำ.
วุฑฒิยำสำ สะมิชฌะตุ
สัพพะสิ ทธิ สะทำ ถิรัง.
วุฑฒิ สันติ นิรันตะรัง
ธะนุฏฐำเนนะ สัมปะทำติ.

สุ ขำภิยำจนคำถำ
ยัง ยัง เทวะมะนุสสำนัง
ตัสสะ ตัสสำนุภำเวนะ
เย เย อำรักขะกำ เทวำ
อิมินำ ธัมมะทำเนนะ

มังคะลัตถำยะ ภำสิ ตงั
โหตุ รำชะกุเล สุขงั
ตัตถะ ตัตถำธิวำสิ โน
สัพเพ อัมเหหิ ปูชิตำ
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สะทำ ภัทฺรำนิ ปัสสันตุ
อัปปะมัตตำ จะ อัมเหสุ
ยัญจะ โน ภำสะมำเนหิ
ตันโน เทวำนุโมทันตุ
เย วำ ชะลำพุชณ
ั ฑะชำ
อะเวรำ โหนตุ สัพเพ เต
ปัสสันตุ อะนะวัชชำนิ
จิรัง ติฏฐะตุ โลกัสฺมิง
ทัสเสนตัง โสตะวันตูนงั
ยำวะ พุทโธติ นำมัมปิ
สัมมำเทสิ ตะธัมมัสสะ
ปะสันนำ โหนตุ สัพเพปิ
สัมมำ ธำรัง ปะเวจฉันโต
วุฑฒิภำวำยะ สัตตำนัง
มำตำ ปิ ตำ จะ อัตฺระชัง
เอวัง ธัมเมนะ รำชำโน

หนังสื อสวดมนต์

สุขิตำ โหนตุ นิพภะยำ
สัพเพ รักขันตุ โน สะทำ
กุสะลัง ปะสุตงั พะหุง
จิรัง ติฏฐันตุ สำตะตัง
สังเสทะโชปะปำติกำ
อะนีฆำ นิรุปัททะวำ
มำ จะ สำวัชชะมำคะมำ
สัมมำสัมพุทธะสำสะนัง
มัคคัง สัตตะวิสุทธิยำ
โลกะเชฏฐัสสะ สัตถุโน
ปะวัตตะติ มะเหสิ โน
ปำณิ โน พุทธะสำสะเน
กำเล เทโว ปะวัสสะตุ
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทำ.

บทสวด
ประจำวันพุธ

พระวินัย
ยันเตนะ ภะคะวะตำ ชำนะตำ ปัสสะตำ อะระหะตำ
สัมมำสัมพุทเธนะ ปะฐะมัง ปำรำชิกงั กัตถะ ปัญญัตตันติ.
เวสำลิยงั ปัญญัตตันติ. กัง อำรัพภำติ. สุทินนัง
กะลันทะปุตตัง อำรัพภำติ. กิสฺมิง วัตถุสฺมินติ. สุทินโน
กะลันทะปุตโต ปุรำณะทุติยกิ ำยะ เมถุนงั ธัมมัง ปะฏิเสวิ
ตัสฺมิง วัตถุสฺมินติ.
เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ ภะคะวำ เวรัญชำยัง วิหะระติ
นะเฬรุ ปุจิมนั ทะมูเล มะหะตำ ภิกขุสงั เฆนะ สัทธิง
ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ .
อัสโสสิ โข เวรัญโช พฺรำหมะโณ สะมะโณ ขะลุ
โภ โคตะโม สักฺยะปุตโต สักฺยะกุลำ ปัพพะชิโต
เวรัญชำยัง วิหะระติ นะเฬรุ ปุจิมนั ทะมูเล มะหะตำ ภิกขุ
สังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ .
ตังโข ปะนะ ภะวันตัง โคตะมัง เอวัง กัลฺยำโณ
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กิตติสทั โท อัพภุคคะโต อิติปิ โส ภะคะวำ อะระหัง
สัมมำสัมพุทโธ วิชชำจะระณะสัมปันโน สุคะโต
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ สัตถำ
เทวะมะนุสสำนัง พุทโธ ภะคะวำติ.
โส อิมงั โลกัง สะเทวะกัง สะมำระกัง สะพฺรัหฺมะกัง
สัสสะมะณะพฺรำหมะณิ ง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง
อะภิญญำ สัจฉิ กตั ฺ วำ ปะเวเทติ โส ธัมมัง เทเสติ
อำทิกลั ฺ ยำณัง มัชเฌกัลฺยำณัง ปะริ โยสำนะกัลฺยำณัง
สำตถัง สะพฺยญั ชะนัง เกวะละปะริ ปุณณัง ปะริ สุทธัง
พฺรัหฺมะจะริ ยงั ปะกำเสติ.
สำธุ โข ปะนะ ตะถำรู ปำนัง อะระหะตัง ทัสสะนัง
โหตีติ.

พระสู ตร
เอวัมเม สุตงั . เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ อันตะรำ
จะ รำชะคะหัง อันตะรำ จะ นำลันทัง อัทธำนะมัคคะปะฏิปันโน โหติ มะหะตำ ภิกขุสงั เฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ . สุปปิ โยปิ โข ปะริ พพำชะโก
อันตะรำ จะ รำชะคะหัง อันตะรำ จะ นำลันทัง อัทธำนะ
มัคคะปะฏิปันโน โหติ สัทธิง อันเตวำสิ นำ พฺ รัหฺมะ-
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ทัตเตนะ มำณะเวนะ. ตัตฺระ สุทงั สุปปิ โย ปะริ พพำชะโก
อะเนกะปะริ ยำเยนะ พุทธัสสะ อะวัณณัง ภำสะติ
ธัมมัสสะ อะวัณณัง ภำสะติ สังฆัสสะ อะวัณณัง ภำสะติ.
สุ ปปิ ยัสสะ ปะนะ ปะริ พพำชะกัสสะ อันเตวำสี
พฺรัหฺมะทัตโต มำณะโว อะเนกะปะริ ยำเยนะ พุทธัสสะ
วัณณัง ภำสะติ ธัมมัสสะ วัณณัง ภำสะติ สังฆัสสะ วัณณัง
ภำสะติ. อิติหะ เต อุโภ อำจะริ ยนั เตวำสี อัญญะมัญญัสสะ
อุชุวิปัจจะนิกะวำทำ ภะคะวันตัง ปิ ฏฐิโต ปิ ฏฐิโต
อะนุพนั ธำ โหนติ ภิกขุสงั ฆัญจะ.

ธัมมสังคณีมำติกำ
กุสะลำ ธัมมำ อะกุสะลำ ธัมมำ อัพฺยำกะตำ ธัมมำ.
สุขำยะ เวทะนำยะ สัมปะยุตตำ ธัมมำ ทุกขำยะ
เวทะนำยะ สัมปะยุตตำ ธัมมำ อะทุกขะมะสุขำยะ
เวทะนำยะ สัมปะยุตตำ ธัมมำ.
วิปำกำ ธัมมำ วิปำกะธัมมะธัมมำ เนวะวิปำกะนะวิปำกะธัมมะธัมมำ.
อุปำทินนุปำทำนิยำ ธัมมำ อะนุปำทินนุปำทำนิยำ
ธัมมำ อะนุปำทินนำนุปำทำนิยำ ธัมมำ.
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สังกิลิฏฐะสังกิเลสิ กำ ธัมมำ อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิ กำ ธัมมำ อะสังกิลิฏฐำสังกิเลสิ กำ ธัมมำ.
สะวิตกั กะสะวิจำรำ ธัมมำ อะวิตกั กะวิจำระมัตตำ
ธัมมำ อะวิตกั กำวิจำรำ ธัมมำ.
ปี ติสะหะคะตำ ธัมมำ สุขะสะหะคะตำ ธัมมำ
อุเปกขำสะหะคะตำ ธัมมำ.
ทัสสะเนนะ ปะหำตัพพำ ธัมมำ ภำวะนำยะ
ปะหำตัพพำ ธัมมำ เนวะทัสสะเนนะ นะภำวะนำยะ
ปะหำตัพพำ ธัมมำ.
ทัสสะเนนะ ปะหำตัพพะเหตุกำ ธัมมำ ภำวะนำยะ
ปะหำตัพพะเหตุกำ ธัมมำ เนวะทัสสะเนนะ นะภำวะนำยะ
ปะหำตัพพะเหตุกำ ธัมมำ.
อำจะยะคำมิโน ธัมมำ อะปะจะยะคำมิโน ธัมมำ
เนวำจะยะคำมิโน นำปะจะยะคำมิโน ธัมมำ.
เสกขำ ธัมมำ อะเสกขำ ธัมมำ เนวะเสกขำนำเสกขำ
ธัมมำ.
ปะริ ตตำ ธัมมำ มะหัคคะตำ ธัมมำ อัปปะมำณำ ธัมมำ.
ปะริ ตตำรัมมะณำ ธัมมำ มะหัคคะตำรัมมะณำ
ธัมมำ อัปปะมำณำรัมมะณำ ธัมมำ.
หี นำ ธัมมำ มัชฌิมำ ธัมมำ ปะณี ตำ ธัมมำ.
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มิจฉัตตะนิยะตำ ธัมมำ สัมมัตตะนิยะตำ ธัมมำ
อะนิยะตำ ธัมมำ.
มัคคำรัมมะณำ ธัมมำ มัคคะเหตุกำ ธัมมำ มัคคำธิปะติโน ธัมมำ.
อุปปันนำ ธัมมำ อะนุปปันนำ ธัมมำ อุปปำทิโน
ธัมมำ.
อะตีตำ ธัมมำ อะนำคะตำ ธัมมำ ปัจจุปปันนำ
ธัมมำ.
อะตีตำรัมมะณำ ธัมมำ อะนำคะตำรัมมะณำ ธัมมำ
ปัจจุปปันนำรัมมะณำ ธัมมำ.
อัชฌัตตำ ธัมมำ พะหิ ทธำ ธัมมำ อัชฌัตตะพะหิ ทธำ
ธัมมำ.
อัชฌัตตำรัมมะณำ ธัมมำ พะหิ ทธำรัมมะณำ ธัมมำ
อัชฌัตตะพะหิ ทธำรัมมะณำ ธัมมำ.
สะนิทสั สะนะสัปปะฏิฆำ ธัมมำ อะนิทสั สะนะ
สัปปะฏิฆำ ธัมมำ อะนิทสั สะนำปปะฏิฆำ ธัมมำ.
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พระสังคณี

กุสะลำ ธัมมำ อะกุสะลำ ธัมมำ อัพฺยำกะตำ ธัมมำ.
กะตะเม ธัมมำ กุสะลำ. ยัสฺมิง สะมะเย กำมำวะจะรัง
กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง โหติ โสมะนัสสะสะหะคะตัง
ญำณะสัมปะยุตตัง รู ปำรัมมะณัง วำ สัททำรัมมะณัง วำ
คันธำรัมมะณัง วำ ระสำรัมมะณัง วำ โผฏฐัพพำรัมมะณัง
วำ ธัมมำรัมมะณัง วำ ยัง ยัง วำ ปะนำรัพภะ ตัสฺมิง สะมะ
เย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ เย วำ ปะนะ ตัสฺมิง
สะมะเย อัญเญปิ อัตถิ ปะฏิจจะสะมุปปันนำ อะรู ปิโน
ธัมมำ อิเม ธัมมำ กุสะลำ.

พระวิภงั ค์
ปัญจักขันธำ รู ปักขันโธ เวทะนำกขันโธ สัญญำกขันโธ สังขำรักขันโธ วิญญำณักขันโธ. ตัตถะ กะตะโม
รู ปักขันโธ. ยังกิญจิ รู ปัง อะตีตำนำคะตะปัจจุปปันนัง
อัชฌัตตัง วำ พะหิ ทธำ วำ โอฬำริ กงั วำ สุ ขมุ งั วำ หี นงั วำ
ปะณี ตงั วำ ยัง ทูเร วำ สันติเก วำ ตะเทกัชฌัง อะภิสญ
ั ญูหิ ตฺวำ อะภิสงั ขิปิตฺ วำ อะยัง วุจจะติ รู ปักขันโธ.
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พระธำตุกถำ
สังคะโห อะสังคะโห. สังคะหิ เตนะ อะสังคะหิ ตงั
อะสังคะหิ เตนะ สังคะหิ ตงั สังคะหิ เตนะ สังคะหิ ตงั
อะสังคะหิ เตนะ อะสังคะหิ ตงั . สัมปะโยโค วิปปะโยโค.
สัมปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง
อะสังคะหิ ตงั .

พระปุคคลปั ญญัตติ
ฉะ ปัญญัตติโย ขันธะปัญญัตติ อำยะตะนะปัญญัตติ
ธำตุปัญญัตติ สัจจะปัญญัตติ อินทฺริยะปัญญัตติ ปุคคะละปัญญัตติ. กิตตำวะตำ ปุคคะลำนัง ปุคคะละปั ญญัตติ.
สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต กุปปะธัมโม อะกุปปะธัมโม ปะริ หำนะธัมโม อะปะริ หำนะธัมโม เจตะนำภัพโพ
อะนุรักขะนำภัพโพ ปุถุชชะโน โคตฺ ระภู ภะยูปะระโต
อะภะยูปะระโต ภัพพำคะมะโน อะภัพพำคะมะโน
นิยะโต อะนิยะโต ปะฏิปันนะโก ผะเลฏฐิโต อะระหำ
อะระหัตตำยะ ปะฏิปันโน.
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พระกถำวัตถุ
ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิ กตั ถะปะระมัตเถนำติ
อำมันตำ. โย สัจฉิ กตั โถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล
อุปะลัพภะติ สัจฉิ กตั ถะปะระมัตเถนำติ. นะ เหวัง
วัตตัพเพ. อำชำนำหิ นิคคะหัง หัญจิ ปุคคะโล
อุปะลัพภะติ สัจฉิ กตั ถะปะระมัตเถนะ เตนะ วะตะ เร
วัตตัพเพ โย สัจฉิ กตั โถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล
อุปะลัพภะติ สัจฉิ กตั ถะปะระมัตเถนำติ. มิจฉำ.

พระยมกะ
เย เกจิ กุสะลำ ธัมมำ สัพเพ เต กุสะละมูลำ.
เย วำ ปะนะ กุสะละมูลำ สัพเพ เต ธัมมำ กุสะลำ.
เย เกจิ กุสะลำ ธัมมำ สัพเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลำ.
เย วำ ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลำ สัพเพ เต ธัมมำ
กุสะลำ.
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พระมหำปั ฏฐำน
เหตุปัจจะโย อำรัมมะณะปัจจะโย อะธิปะติ
ปัจจะโย อะนันตะระปัจจะโย สะมะนันตะระปัจจะโย
สะหะชำตะปัจจะโย อัญญะมัญญะปัจจะโย นิสสะยะ
ปัจจะโย อุปะนิสสะยะปัจจะโย ปุเรชำตะปัจจะโย
ปัจฉำชำตะปัจจะโย อำเสวะนะปั จจะโย กัมมะปั จจะโย
วิปำกะปัจจะโย อำหำระปัจจะโย อินทฺริยะปัจจะโย
ฌำนะปัจจะโย มัคคะปัจจะโย สัมปะยุตตะปัจจะโย
วิปปะยุตตะปัจจะโย อัตถิปัจจะโย นัตถิปัจจะโย
วิคะตะปัจจะโย อะวิคะตะปัจจะโย.

บทสวด

ประจำวันพฤหัสบดี

ปั พพโตปมคำถำ
ยะถำปิ เสลำ วิปุลำ
สะมันตำ อะนุปะริ เยยยุง
เอวัง ชะรำ จะ มัจจุ จะ
ขัตติเย พฺรำหมะเณ เวสเส
นะ กิญจิ ปะริ วชั เชติ
นะ ตัตถะ หัตถีนงั ภูมิ
นะ จำปิ มันตะยุทเธนะ
ตัสฺมำ หิ ปัณฑิโต โปโส
พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ
โย ธัมมะจำรี กำเยนะ
อิเธวะ นัง ปะสังสันติ

นะภัง อำหัจจะ ปัพพะตำ
นิปโปเถนตำ จะตุททิสำ
อะธิวตั ตันติ ปำณิ โน
สุทเท จัณฑำละปุกกุเส
สัพพะเมวำภิมทั ทะติ
นะ ระถำนัง นะ ปัตติยำ
สักกำ เชตุง ธะเนนะ วำ
สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน
ธีโร สัทธัง นิเวสะเย
วำจำยะ อุทะ เจตะสำ
เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ.
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อริ ยธนคำถำ
ยัสสะ สัทธำ ตะถำคะเต
สี ลญั จะ ยัสสะ กัลฺยำณัง
สังเฆ ปะสำโท ยัสสัตถิ
อะทะลิทโทติ ตัง อำหุ
ตัสฺมำ สัทธัญจะ สี ลญั จะ
อะนุยญ
ุ เชถะ เมธำวี

อะจะลำ สุปะติฏฐิตำ
อะริ ยะกันตัง ปะสังสิ ตงั
อุชุภูตญั จะ ทัสสะนัง
อะโมฆันตัสสะ ชีวิตงั
ปะสำทัง ธัมมะทัสสะนัง
สะรัง พุทธำนะ สำสะนันติ.

บทขัดธัมมนิ ยำมสุ ตตะ
ยัง เว นิพพานะญาณัสสะ
ตัสเสวะ วิสะยีภตู า
อะนิจจะตา ทุกขะตา จะ
ตัสสา ปะกาสะกัง สุตตัง
สาธูนงั ญาณะจาเรนะ
โยนิโส ปะฏิปัตฺยตั ถัง

ญาณัง ปุพเพ ปะวัตตะเต
ยายัง ธัมมะนิยามะตา
สัพเพสัง จะ อะนัตตะตา
ยัง สัมพุทเธนะ ภาสิตงั
ยะถา พุทเธนะ เทสิตงั
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.
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ธัมมนิ ยำมสุ ตตะ
เอวัมเม สุตงั . เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ สำวัตถิยงั
วิหะระติ เชตะวะเน อะนำถะปิ ณฑิกสั สะ อำรำเม. ตัตฺระ
โข ภะคะวำ ภิกขู อำมันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต
ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. ภะคะวำ เอตะทะโวจะ
อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถำคะตำนัง อะนุปปำทำ
วำ ตะถำคะตำนัง ฐิตำ วะ สำ ธำตุ ธัมมัฏฐิตะตำ
ธัมมะนิยำมะตำ สัพเพ สังขำรำ อะนิจจำติ. ตัง ตะถำคะโต
อะภิสมั พุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสมั พุชฌิตฺวำ อะภิสะเมตฺ วำ
อำจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ
อุตตำนีกะโรติ สัพเพ สังขำรำ อะนิจจำติ.
อุปปำทำ วำ ภิกขะเว ตะถำคะตำนัง อะนุปปำทำ
วำ ตะถำคะตำนัง ฐิตำ วะ สำ ธำตุ ธัมมัฏฐิตะตำ ธัมมะนิยำมะตำ สัพเพ สังขำรำ ทุกขำติ. ตัง ตะถำคะโต
อะภิสมั พุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสมั พุชฌิตฺวำ อะภิสะเมตฺ วำ
อำจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ
อุตตำนีกะโรติ สัพเพ สังขำรำ ทุกขำติ.
อุปปำทำ วำ ภิกขะเว ตะถำคะตำนัง อะนุปปำทำ
วำ ตะถำคะตำนัง ฐิตำ วะ สำ ธำตุ ธัมมัฏฐิตะตำ ธัมมะ-
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นิยำมะตำ สัพเพ ธัมมำ อนัตตำติ. ตัง ตะถำคะโต
อะภิสมั พุชฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสมั พุชฌิตฺวำ อะภิสะเมตฺ วำ
อำจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ
อุตตำนีกะโรติ สัพเพ ธัมมำ อนัตตำติ. อิทะมะโวจะ
ภะคะวำ. อัตตะมะนำ เต ภิกขู ภะคะวะโต ภำสิ ตงั
อะภินนั ทุนติ.

ติลกั ขณำทิคำถำ
สัพเพ สังขำรำ อะนิจจำติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
สัพเพ สังขำรำ ทุกขำติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
สัพเพ ธัมมำ อะนัตตำติ
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
อัปปะกำ เต มะนุสเสสุ
อะถำยัง อิตะรำ ปะชำ
เย จะ โข สัมมะทักขำเต
เต ชะนำ ปำระเมสสันติ
กัณหัง ธัมมัง วิปปะหำยะ

ยะทำ ปัญญำยะ ปัสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยำ
ยะทำ ปัญญำยะ ปัสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยำ
ยะทำ ปัญญำยะ ปัสสะติ
เอสะ มัคโค วิสุทธิยำ
เย ชะนำ ปำระคำมิโน
ตีระเมวำนุธำวะติ
ธัมเม ธัมมำนุวตั ติโน
มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง
สุ กกัง ภำเวถะ ปั ณฑิโต
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โอกำ อะโนกะมำคัมมะ
ตัตฺรำภิระติมิจเฉยยะ
ปะริ โยทะเปยยะ อัตตำนัง
เยสัง สัมโพธิยงั เคสุ
อำทำนะปะฏินิสสัคเค
ขีณำสะวำ ชุติมนั โต

วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง
หิ ตฺวำ กำเม อะกิญจะโน
จิตตักฺเลเสหิ ปัณฑิโต
สัมมำ จิตตัง สุภำวิตงั
อะนุปำทำยะ เย ระตำ
เต โลเก ปะริ นิพพุตำติ.

ปฏิจจสมุปปำทปำฐะ
อะวิชชำปัจจะยำ สังขำรำ สังขำระปัจจะยำ วิญญำณัง
วิญญำณะปัจจะยำ นำมะรู ปัง นำมะรู ปะปัจจะยำ
สะฬำยะตะนัง สะฬำยะตะนะปัจจะยำ ผัสโส ผัสสะปัจจะยำ
เวทะนำ เวทะนำปัจจะยำ ตัณหำ ตัณหำปัจจะยำ อุปำทำนัง
อุปำทำนะปัจจะยำ ภะโว ภะวะปัจจะยำ ชำติ ชำติปัจจะยำ
ชะรำมะระณัง โสกะปะริ เทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำ
สัมภะวันติ. เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
สะมุทะโย โหติ.
อะวิชชำยะเตฺ ววะ อะเสสะวิรำคะนิโรธำ สังขำระนิโรโธ สังขำระนิโรธำ วิญญำณะนิโรโธ วิญญำณะ-
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นิโรธำ นำมะรู ปะนิโรโธ นำมะรู ปะนิโรธำ สะฬำยะตะนะนิโรโธ สะฬำยะตะนะนิโรธำ ผัสสะนิโรโธ
ผัสสะนิโรธำ เวทะนำนิโรโธ เวทะนำนิโรธำ ตัณหำนิโรโธ ตัณหำนิโรธำ อุปำทำนะนิโรโธ อุปำทำนะนิโรธำ
ภะวะนิโรโธ ภะวะนิโรธำ ชำตินิโรโธ ชำตินิโรธำ ชะรำมะระณัง
โสกะปะริ เทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำ
นิรุชฌันติ. เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
นิโรโธ โหติ.

พุทธอุทำนคำถำ
ยะทำ หะเว ปำตุภะวันติ ธัมมำ
อำตำปิ โน ฌำยะโต พฺรำหมะณัสสะ
อะถัสสะ กังขำ วะปะยันติ สัพพำ
ยะโต ปะชำนำติ สะเหตุธมั มัง.
ยะทำ หะเว ปำตุภะวันติ ธัมมำ
อำตำปิ โน ฌำยะโต พฺรำหมะณัสสะ
อะถัสสะ กังขำ วะปะยันติ สัพพำ
ยะโต ขะยัง ปัจจะยำนัง อะเวทิ.
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ยะทำ หะเว ปำตุภะวันติ ธัมมำ
อำตำปิ โน ฌำยะโต พฺรำหมะณัสสะ
วิธูปะยัง ติฏฐะติ มำระเสนัง
สูโรวะ โอภำสะยะมันตะลิกขันติ.

ภัทเทกรัตตคำถำ
อะตีตงั นำนฺ วำคะเมยยะ
ยะทะตีตมั ปะหี นนั ตัง
ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง
อะสังหิ รัง อะสังกุปปัง
อัชเชวะ กิจจะมำตัปปั ง
นะ หิ โน สังคะรันเตนะ
เอวัง วิหำริ มำตำปิ ง
ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ

นัปปะฏิกงั เข อะนำคะตัง
อัปปัตตัญจะ อะนำคะตัง
ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ
ตัง วิทธำ มะนุพฺรูหะเย
โก ชัญญำ มะระณัง สุเว
มะหำเสเนนะ มัจจุนำ
อะโหรัตตะมะตันทิตงั
สันโต อำจิกขะเต มุนีติ.

บทสวด

ประจำวันศุกร์
อัคคัปปสำทสุ ตตคำถำ
อัคคะโต เว ปะสันนำนัง
อัคเค พุทเธ ปะสันนำนัง
อัคเค ธัมเม ปะสันนำนัง
อัคเค สังเฆ ปะสันนำนัง
อัคคัสฺมิง ทำนัง ทะทะตัง
อัคคัง อำยุ จะ วัณโณ จะ
อัคคัสสะ ทำตำ เมธำวี
เทวะภูโต มะนุสโส วำ

อัคคัง ธัมมัง วิชำนะตัง
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร
วิรำคูปะสะเม สุเข
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ
ยะโส กิตติ สุ ขงั พะลัง
อัคคะธัมมะสะมำหิ โต
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ.

โภชนทำนำนุ โมทนำคำถำ
อำยุโท พะละโท ธีโร
สุขสั สะ ทำตำ เมธำวี
อำยุง ทัตฺวำ พะลัง วัณณัง
ทีฆำยุ ยะสะวำ โหติ

วัณณะโท ปะฏิภำณะโท
สุขงั โส อะธิคจั ฉะติ
สุขญั จะ ปะฏิภำณะโท
ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ.
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ชยปริ ตตคำถำ
(ส่วนหนึ่ง)
โส อัตถะลัทโธ สุขิโต
อะโรโค สุขิโต โหหิ
สำ อัตถะลัทธำ สุขิตำ
อะโรคำ สุขิตำ โหหิ
เต อัตถะลัทธำ สุขิตำ
อะโรคำ สุขิตำ โหถะ

วิรุฬฺโห พุทธะสำสะเน
สะหะ สัพเพหิ ญำติภิ
วิรุฬฺหำ พุทธะสำสะเน
สะหะ สัพเพหิ ญำติภิ
วิรุฬฺหำ พุทธะสำสะเน
สะหะ สัพเพหิ ญำติภิ.

เทวตำทิสสทักขิณำนุ โมทนำคำถำ
ยัสฺมิง ปะเทเส กัปเปติ
สี ละวันเตตถะ โภเชตฺ วำ
ยำ ตัตถะ เทวะตำ อำสุง
ตำ ปูชิตำ ปูชะยันติ
ตะโต นัง อะนุกมั ปั นติ
เทวะตำนุกมั ปิ โต โปโส

วำสัง ปัณฑิตะชำติโย
สัญญะเต พฺรัหฺมะจำริ โน
ตำสัง ทักขิณะมำทิเส
มำนิตำ มำนะยันติ นัง
มำตำ ปุตตังวะ โอระสัง
สะทำ ภัทฺรำนิ ปัสสะติ.
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เทวตำภิสมั มันตนคำถำ
ยำนีธะ ภูตำนิ สะมำคะตำนิ
ภุมมำนิ วำ ยำนิ วะ อันตะลิกเข
สัพเพ วะ ภูตำ สุมะนำ ภะวันตุ
อะโถปิ สักกัจจะ สุ ณนั ตุ ภำสิ ตงั
สุ ภำสิ ตงั กิญจิปิ โว ภะเณมุ
ปุญเญ สะตุปปำทะกะรัง อะปำปัง
ธัมมูปะเทสัง อะนุกำระกำนัง
ตัสฺมำ หิ ภูตำนิ สะเมนตุ สัพเพ
เมตตัง กะโรถะ มำนุสิยำ ปะชำยะ
ภูเตสุ พำฬฺหงั กะตะภัตติกำยะ
ทิวำ จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
ปัจโจปะกำรัง อะภิกงั ขะมำนำ
เต โข มะนุสสำ ตะนุกำนุภำวำ
ภูตำ วิเสเสนะ มะหิ ทธิกำ จะ
อะทิสสะมำนำ มะนุเชหิ ญำตำ
ตัสฺมำ หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตำ.
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อำทิยสุ ตตคำถำ
ภุตตำ โภคำ ภะฏำ ภัจจำ
อุทธัคคำ ทักขิณำ ทินนำ
อุปัฏฐิตำ สี ละวันโต
ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ
โส เม อัตโถ อะนุปปัตโต
เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ
อิเธวะ นัง ปะสังสันติ

วิติณณำ อำปะทำสุ เม
อะโถ ปัญจะ พะลี กะตำ
สัญญะตำ พฺรัหฺมะจำริ โน
ปัณฑิโต ฆะระมำวะสัง
กะตัง อะนะนุตำปิ ยัง
อะริ ยะธัมเม ฐิโต นะโร
เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ.

กำลทำนสุ ตตคำถำ
กำเล ทะทันติ สะปัญญำ
กำเลนะ ทินนัง อะริ เยสุ
วิปปะสันนะมะนำ ตัสสะ
เย ตัตถะ อะนุโมทันติ
นะ เตนะ ทักขิณำ โอนำ
ตัสฺมำ ทะเท อัปปะฏิวำนะจิตโต
ปุญญำนิ ปะระโลกัสฺมิง

วะทัญญู วีตะมัจฉะรำ
อุชุภูเตสุ ตำทิสุ
วิปุลำ โหติ ทักขิณำ
เวยยำวัจจัง กะโรนติ วำ
เตปิ ปุญญัสสะ ภำคิโน
ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง
ปะติฏฐำ โหนติ ปำณิ นนั ติ.
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ติโรกุฑฑกัณฑปั จฉิ มภำค
อะทำสิ เม อะกำสิ เม
ญำติมิตตำ สะขำ จะ เม
เปตำนัง ทักขิณงั ทัชชำ
ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง
นะ หิ รุ ณณัง วำ โสโก วำ
ยำ วัญญำ ปะริ เทวะนำ
นะ ตัง เปตำนะมัตถำยะ
เอวัง ติฏฐันติ ญำตะโย
อะยัญจะ โข ทักขิณำ ทินนำ สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตำ
ทีฆะรัตตัง หิ ตำยัสสะ
ฐำนะโส อุปะกัปปะติ
โส ญำติธมั โม จะ อะยัง นิทสั สิ โต
เปตำนะ ปูชำ จะ กะตำ อุฬำรำ
พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง
ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตงั อะนัปปะกันติ.

วิหำรทำนคำถำ
สี ตงั อุณหัง ปะฏิหนั ติ
สิ ริงสะเป จะ มะกะเส
ตะโต วำตำตะโป โฆโร
เลนัตถัญจะ สุขตั ถัญจะ

ตะโต วำฬะมิคำนิ จะ
สิ สิเร จำปิ วุฏฐิโย
สัญชำโต ปะฏิหญ
ั ญะติ
ฌำยิตุง จะ วิปัสสิ ตุง

๖๖

วิหำระทำนัง สังฆัสสะ
ตัสฺมำ หิ ปัณฑิโต โปโส
วิหำเร กำระเย รัมเม
เตสัง อันนัญจะ ปำนัญจะ
ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ
เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ
ยัง โส ธัมมะมิธญ
ั ญำยะ
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อัคคัง พุทเธหิ วัณณิ ตงั
สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน
วำสะเยตถะ พะหุสสุเต
วัตถะเสนำสะนำนิ จะ
วิปปะสันเนนะ เจตะสำ
สัพพะทุกขำปะนูทะนัง
ปะริ นิพพำตฺ ยะนำสะโวติ.

บทสวด
ประจำวันเสำร์
บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร
อะนุตตะรัง อะภิสมั โพธิง
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ
สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต
ยัตถากขาตา อุโภ อันตา
จะตูสว๎ าริยะสัจเจสุ
เทสิตงั ธัมมะราเชนะ
นาเมนะ วิสสุตงั สุตตัง
เวยยากะระณะปาเฐนะ

สัมพุชฌิตฺวา ตะถาคะโต
ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง
โลเก อัปปะฏิวตั ติยงั
ปะฏิปัตติ จะ มัชฌิมา
วิสทุ ธัง ญาณะทัสสะนัง
สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง
สังคีตนั ตัมภะณามะ เส.

ธัมมจักกัปปวัตตนสุ ตตะ
เอวัมเม สุตงั . เอกัง สะมะยัง ภะคะวำ พำรำณะสิ ยงั
วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทำเย. ตัตฺระ โข ภะคะวำ
ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อำมันเตสิ .
เทฺวเม ภิกขะเว อันตำ ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตพั พำ
โย จำยัง กำเมสุ กำมะสุขลั ลิกำนุโยโค หี โน คัมโม
โปถุชชะนิโก อะนะริ โย อะนัตถะสัญหิ โต โย จำยัง
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อัตตะกิละมะถำนุโยโค ทุกโข อะนะริ โย อะนัตถะสัญหิ โต.
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ
มัชฌิมำ ปะฏิปะทำ ตะถำคะเตนะ อะภิสมั พุทธำ จักขุกะระณี ญำณะกะระณี อุปะสะมำยะ อะภิญญำยะ
สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ สังวัตตะติ.
กะตะมำ จะ สำ ภิกขะเว มัชฌิมำ ปะฏิปะทำ
ตะถำคะเตนะ อะภิสมั พุทธำ จักขุกะระณี ญำณะกะระณี
อุปะสะมำยะ อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ
สังวัตตะติ.
อะยะเมวะ อะริ โย อัฏฐังคิโก มัคโค. เสยยะถีทงั .
สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปโป สัมมำวำจำ สัมมำกัมมันโต
สัมมำอำชีโว สัมมำวำยำโม สัมมำสะติ สัมมำสะมำธิ .
อะยัง โข สำ ภิกขะเว มัชฌิมำ ปะฏิปะทำ
ตะถำคะเตนะ อะภิสมั พุทธำ จักขุกะระณี ญำณะกะระณี
อุปะสะมำยะ อะภิญญำยะ สัมโพธำยะ นิพพำนำยะ
สังวัตตะติ.
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริ ยะสัจจัง.
ชำติปิ ทุกขำ ชะรำปิ ทุกขำ มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะ-
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ปะริ เทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำปิ ทุกขำ อัปปิ เยหิ
สัมปะโยโค ทุกโข ปิ เยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิ จฉัง
นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง สังขิตเตนะ ปัญจุปำทำนักขันธำ
ทุกขำ.
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย
อะริ ยะสัจจัง. ยำยัง ตัณหำ โปโนพภะวิกำ นันทิรำคะสะหะคะตำ ตัตฺระ ตัตฺรำภินนั ทินี. เสยยะถีทงั . กำมะตัณหำ ภะวะตัณหำ วิภะวะตัณหำ.
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริ ยะสัจจัง. โย ตัสสำเยวะ ตัณหำยะ อะเสสะวิรำคะนิโรโธ
จำโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนำละโย.
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคำมินี
ปะฏิปะทำ อะริ ยะสัจจัง.
อะยะเมวะ อะริ โย อัฏฐังคิโก มัคโค. เสยยะถีทงั .
สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปโป สัมมำวำจำ สัมมำกัมมันโต
สัมมำอำชีโว สัมมำวำยำโม สัมมำสะติ สัมมำสะมำธิ .
อิทัง ทุกขัง อะริ ยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ
ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ .
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ตัง โข ปะนิทงั ทุกขัง อะริ ยะสัจจัง ปะริ ญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ
อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขัง อะริ ยะสัจจัง ปะริ ญญำตันติ
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ
ญำณัง อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ
อำโลโก อุทะปำทิ.
อิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริ ยะสัจจันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง
อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก
อุทะปำทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริ ยะสัจจัง
ปะหำตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ
จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ
อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริ ยะสัจจัง
ปะหี นนั ติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ
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จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ
อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ.
อิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริ ยะสัจจันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง
อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก
อุทะปำทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริ ยะสัจจัง
สัจฉิ กำตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ
จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ
อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริ ยะสัจจัง
สัจฉิ กะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ
จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ
อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ.
อิทงั ทุกขะนิโรธะคำมินี ปะฏิปะทำ อะริ ยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ
อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ.
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ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคำมินี ปะฏิ ปะทำ
อะริ ยะสัจจัง ภำเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ ปัญญำ
อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคำมินี ปะฏิปะทำ
อะริ ยะสัจจัง ภำวิตนั ติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปำทิ ญำณัง อุทะปำทิ ปัญญำ
อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก อุทะปำทิ.
ยำวะกีวญั จะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริ ยะสัจเจสุ เอวันติปะริ วฏั ฏัง ทฺวำทะสำกำรัง ยะถำภูตงั
ญำณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ .
เนวะ ตำวำหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก
สะมำระเก สะพฺรัหฺมะเก สัสสะมะณะพฺรำหมะณิ ยำ
ปะชำยะ สะเทวะมะนุสสำยะ อะนุตตะรัง สัมมำสัมโพธิง อะภิสมั พุทโธ ปัจจัญญำสิ ง.
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริ ยะสัจเจสุ เอวันติปะริ วฏั ฏัง ทฺวำทะสำกำรัง ยะถำภูตงั
ญำณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ .
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อะถำหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมำระเก
สะพฺรัหฺมะเก สัสสะมะณะพฺรำหมะณิ ยำ ปะชำยะ
สะเทวะมะนุสสำยะ อะนุตตะรัง สัมมำสัมโพธิง
อะภิสมั พุทโธ ปั จจัญญำสิ ง.
ญำณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปำทิ
อะกุปปำ เม วิมุตติ อะยะมันติมำ ชำติ นัตถิทำนิ
ปุนพั ภะโวติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวำ. อัตตะมะนำ ปัญจะวัคคิยำ
ภิกขู ภะคะวะโต ภำสิ ตงั อะภินนั ทุง. อิมสั ฺ มิญจะ ปะนะ
เวยยำกะระณัสฺมิง ภัญญะมำเน อำยัสฺมะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปำทิ ยังกิญจิ
สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ.
ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตำ ธัมมะจักเก ภุมมำ เทวำ
สัททะมะนุสสำเวสุง เอตัมภะคะวะตำ พำรำณะสิ ยงั
อิสิปะตะเน มิคะทำเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั
อัปปะฏิวตั ติยงั สะมะเณนะ วำ พฺรำหมะเณนะ วำ เทเวนะ
วำ มำเรนะ วำ พฺรัหฺมุนำ วำ เกนะจิ วำ โลกัสฺมินติ.
ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตฺวำ จำตุมมะหำรำชิกำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง.
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จำตุมมะหำรำชิกำนัง เทวำนัง สัททัง สุตฺวำ
ตำวะติงสำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง.
ตำวะติงสำนัง เทวำนัง สัททัง สุตฺวำ ยำมำ
เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง.
ยำมำนัง เทวำนัง สัททัง สุตฺวำ ตุสิตำ เทวำ
สัททะมะนุสสำเวสุง.
ตุสิตำนัง เทวำนัง สัททัง สุตฺวำ นิมมำนะระตี
เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุ ง.
นิมมำนะระตีนงั เทวำนัง สัททัง สุตฺวำ ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง.
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนงั เทวำนัง สัททัง สุตฺวำ
พฺรัหฺมะกำยิกำ เทวำ สัททะมะนุสสำเวสุง.
เอตัมภะคะวะตำ พำรำณะสิ ยงั อิสิปะตะเน
มิคะทำเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั อัปปะฏิวัตติยงั สะมะเณนะ วำ พฺรำหมะเณนะ วำ เทเวนะ วำ
มำเรนะ วำ พฺรัหฺมุนำ วำ เกนะจิ วำ โลกัสฺมินติ.
อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยำวะ
พฺรัหฺมะโลกำ สัทโท อัพภุคคัจฉิ . อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี
โลกะธำตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ . อัปปะมำโณ

วันเสำร์

๗๕

จะ โอฬำโร โอภำโส โลเก ปำตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ
เทวำนัง เทวำนุภำวัง.
อะถะ โข ภะคะวำ อุทำนัง อุทำเนสิ อัญญำสิ
วะตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญำสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ.
อิติหิทงั อำยัสฺมะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญำโกณฑัญโญเตฺ ววะ นำมัง อะโหสี ติ.

หมายเหตุ:
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ เป็ นบทสวดเดิมตำมปกติออกชื่อเพียง
สวรรค์ ๖ ชัน้ แล้วกล่ำวถึงหมู่พรหมทัง้ หมดรวมอยู่ในคำเดียวว่ำ พฺรัหฺมะกายิกา
ในกำรสวดแบบพิสดำร ให้เอำข ้อควำมทีอ่ อกชื่อพรหม ๑๖ ชัน้ เติมเข ้ำมำ
แทนขอ้ ควำมท่อนทีว่ ่ำ “พฺรัหฺมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง”

บทสวดเพิ่มเติม
ทำวัตรพระ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล
มำรัง สะเสนัง สุชิตงั วิเชยยะ
สัมโพธิมำคัจฉิ อะนันตะญำโณ
โลกุตตะโม ตัง ปะณะมำมิ พุทธัง
เย จะ พุทธำ อะตีตำ จะ
เย จะ พุทธำ อะนำคะตำ
ปัจจุปปันนำ จะ เย พุทธำ
อะหัง วันทำมิ สัพพะทำ.
อิติปิ โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ วิชชำจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสำระถิ สัตถำ เทวะมะนุสสำนัง พุทโธ
ภะคะวำติ.


บทสวดมนต์และอนุโมทนำวิธีบำงบทไม่ได้รวมไวใ้ นบทสวดมนต์ประจำวัน เพรำะเป็ นบท
ที่ใช้เฉพำะโอกำสบ้ำง ถือว่ำง่ำยรูก้ นั ทัว่ ไปอยู่แล ้วบ้ำง แต่ได้นำมำรวมไวท้ ่นี ่ี เพื่อ
ประโยชน์แก่ผู ้ใหม่หรือผู ้ต้องกำรใช้

บทสวดเพิ่มเติม

๗๗

พุทธัง ชีวิตงั ยำวะนิพพำนัง สะระณัง คัจฉำมิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เม ชะยะมังคะลัง
อุตตะมังเคนะ วันเทหัง
ปำทะปังสุง วะรุ ตตะมัง
พุทเธ โย ขะลิโต โทโส
พุทโธ ขะมะตุ ตัง มะมัง.
อัฏฐังคิโก อะริ ยะปะโถ ชะนำนัง
โมกขัปปะเวสำยะ อุชู จะ มัคโค
ธัมโม อะยัง สันติกะโร ปะณี โต
นิยยำนิโก ตัง ปะณะมำมิ ธัมมัง
เย จะ ธัมมำ อะตีตำ จะ
เย จะ ธัมมำ อะนำคะตำ
ปัจจุปปันนำ จะ เย ธัมมำ
อะหัง วันทำมิ สัพพะทำ.
สฺ วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกำลิโก
เอหิ ปัสสิ โก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหีติ.
ธัมมัง ชีวิตงั ยำวะนิพพำนัง สะระณัง คัจฉำมิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เม ชะยะมังคะลัง
อุตตะมังเคนะ วันเทหัง
ธัมมัญจะ ทุวิธงั วะรัง
ธัมเม โย ขะลิโต โทโส
ธัมโม ขะมะตุ ตัง มะมัง.

๗๘

หนังสื อสวดมนต์

สังโฆ วิสุทโธ วะระทักขิเณยโย
สันตินทฺริโย สัพพะมะลัปปะหี โน
คุเณหิ เนเกหิ สะมิทธิปัตโต
อะนำสะโว ตัง ปะณะมำมิ สังฆัง
เย จะ สังฆำ อะตีตำ จะ
เย จะ สังฆำ อะนำคะตำ
ปัจจุปปันนำ จะ เย สังฆำ
อะหัง วันทำมิ สัพพะทำ.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ ญำยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สำวะกะสังโฆ สำมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
ยะทิทงั จัตตำริ ปุริสะยุคำนิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลำ เอสะ
ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ อำหุเนยโย ปำหุเนยโย
ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณี โย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสำติ.
สังฆัง ชีวิตงั ยำวะนิพพำนัง สะระณัง คัจฉำมิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เม ชะยะมังคะลัง
อุตตะมังเคนะ วันเทหัง
สังฆัญจะ ทุวิธุตตะมัง
สังเฆ โย ขะลิโต โทโส
สังโฆ ขะมะตุ ตัง มะมัง.

บทสวดเพิ่มเติม

๗๙

ถวำยพรพระ
(ชยมังคลัฏฐกคาถา)

พำหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสำวุธนั ตัง
คฺ รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมำรัง
ทำนำทิธมั มะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท
ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลำนิ .
มำรำติเรกะมะภิยชุ ฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนำฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทนั ตะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท
ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลำนิ .
นำฬำคิริง คะชะวะรัง อะติมตั ตะภูตงั
ทำวัคคิจกั กะมะสะนีวะ สุทำรุ ณนั ตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท
ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลำนิ .
อุกขิตตะขัคคะมะติหตั ถะสุทำรุ ณนั ตัง
ธำวันติโยชะนะปะถังคุลิมำละวันตัง

๘๐

หนังสื อสวดมนต์

อิทธีภิสงั ขะตะมะโน ชิตะวำ มุนินโท
ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลำนิ .
กัตฺวำนะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียำ
จิญจำยะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกำยะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท
ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลำนิ .
สัจจัง วิหำยะ มะติสจั จะกะวำทะเกตุง
วำทำภิโรปิ ตะมะนัง อะติอนั ธะภูตงั
ปั ญญำปะทีปะชะลิโต ชิตะวำ มุนินโท
ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลำนิ .
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพธุ งั มะหิ ทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมำปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท
ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลำนิ .
ทุคคำหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทฏั ฐะหัตถัง
พฺรัหฺมงั วิสุทธิชุติมิทธิพะกำภิธำนัง
ญำณำคะเทนะ วิธินำ ชิตะวำ มุนินโท
ตันเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลำนิ .
เอตำปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคำถำ

บทสวดเพิ่มเติม

๘๑

โย วำจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิ ตฺวำนะเนกะวิวิธำนิ จุปัททะวำนิ
โมกขัง สุขงั อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.
มะหำกำรุ ณิโก นำโถ
ปูเรตฺ วำ ปำระมี สัพพำ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ชะยันโต โพธิยำ มูเล
เอวัง ตฺ วงั วิชะโย โหหิ
อะปะรำชิตะปัลลังเก
อะภิเสเก สัพพะพุทธำนัง
สุนกั ขัตตัง สุมงั คะลัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ
ปะทักขิณงั กำยะกัมมัง
ปะทักขิณงั มะโนกัมมัง
ปะทักขิณำนิ กัตฺวำนะ

หิ ตำยะ สัพพะปำณิ นงั
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง.
สักฺยำนัง นันทิวฑั ฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
สี เส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ.
สุปะภำตัง สุหุฏฐิตงั
สุยฏิ ฐัง พฺรัหฺมะจำริ สุ
วำจำกัมมัง ปะทักขิณงั
ปะณิ ธี เต ปะทักขิณำ
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.

๘๒

หนังสื อสวดมนต์

ตังขณิ กปั จจเวกขณปำฐะ
(นำ) หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปั จจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.

ปะฏิสงั ขำ โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวำมิ, ยำวะเทวะ
สี ตสั สะ ปะฏิฆำตำยะ, อุณฺหสั สะ ปะฏิฆำตำยะ,
ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสิ ริงสะปะสัมผัสสำนัง
ปะฏิฆำตำยะ, ยำวะเทวะ หิ ริโกปิ นะปะฏิจฉำทะนัตถัง.
ปะฏิสงั ขำ โยนิโส ปิ ณฑะปำตัง ปะฏิเสวำมิ, เนวะ
ทฺวำยะ นะ มะทำยะ นะ มัณฑะนำยะ นะ วิภูสะนำยะ,
ยำวะเทวะ อิมสั สะ กำยัสสะ ฐิติยำ ยำปะนำยะ,
วิหิงสุปะระติยำ พฺรัหฺมะจะริ ยำนุคคะหำยะ, อิติ ปุรำณัญจะ
เวทะนัง ปะฏิหงั ขำมิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปำเทสสำมิ,
ยำตฺ รำ จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตำ จะ ผำสุวิหำโร
จำติ.
ปะฏิ สั ง ขำ โยนิ โ ส เสนำสะนั ง ปะฏิ เ สวำมิ ,
ยำวะเทวะ สี ตสั สะ ปะฏิฆำตำยะ, อุณฺหสั สะ ปะฏิฆำตำยะ,
ฑัง สะมะกะสะวำตำตะปะสิ ริ ง สะปะสัม ผัส สำนัง
ปะฏิ ฆำตำยะ, ยำวะเทวะ อุตุป ะริ ส สะยะวิ โนทะนัง
ปะฏิสลั ลำนำรำมัตถัง.
(รับ)

บทสวดเพิ่มเติม

๘๓

ปะฏิสงั ขำ โยนิโส คิลำนะปัจจะยะเภสัชชะ
ปะริ กขำรัง ปะฏิเสวำมิ, ยำวะเทวะ อุปปันนำนัง
เวยยำพำธิกำนัง เวทะนำนัง ปะฏิฆำตำยะ, อัพฺยำปัชฌะปะระมะตำยำติ.

คำแปลบทพิจำรณำอำหำร
(ใช้สวดก่อนฉัน/รับประทำนอำหำร)

ปะฏิสังขำ โยนิ โส ปิ ณฑะปำตัง ปะฏิเสวำมิ …
ข้ าพเจ้ าพิจารณาแล้ วโดยแยบคาย จึงบริ โภคอาหาร
โดยรู้ชดั ว่า มิใช่เพื่อสนุกสนาน มิใช่เพื่อมัวเมา หรื อเพื่อจะเอา
โก้ โ อ้ อวด แต่บริ โภคเท่า ที่ จะเป็ นไป เพื่ อความดารงอยู่แห่ ง
ร่ างกายนี ้ เพื่ อยังชี วิต ให้ เป็ นไป เพื่ อระงับ ความหิ วที่ บี บคัน้
สรี ระ เพื่อเกื อ้ หนุนพรหมจริ ยะ คือการบาเพ็ญกิจกรณี ย์เพื่ อ
ชีวติ ที่ดีประเสริฐ
ด้ วยการบริโภคอย่างรู้ เท่าทันนี ้ ข้ าพเจ้ าจะกาจัดเวทนา
เก่าเสียได้ และป้องกันเวทนาใหม่มิให้ เกิดมี ชีวิตของข้ าพเจ้ า
ก็จะก้ าวดาเนินไป ข้ อเสียหายใดๆ ก็จะไม่มี พร้ อมทังเป็
้ นอยู่
อย่างผาสุก ดังนี ้แล

๘๔
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อตีตปั จจเวกขณปำฐะ
(นำ) หันทะ มะยัง อะตีตะปั จจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.

อัชชะ มะยำ อะปัจจะเวกขิตฺวำ ยัง จีวะรัง
ปะริ ภุตตัง, ตัง ยำวะเทวะ สี ตสั สะ ปะฏิฆำตำยะ,
อุณฺหสั สะ ปะฏิฆำตำยะ, ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสิ ริงสะปะสัมผัสสำนัง ปะฏิฆำตำยะ, ยำวะเทวะ หิ ริโกปิ นะ
ปะฏิจฉำทะนัตถัง.
อัชชะ มะยำ อะปัจจะเวกขิตฺวำ โย ปิ ณฑะปำโต
ปะริ ภุตโต, โส เนวะ ทฺวำยะ นะ มะทำยะ นะ มัณฑะนำยะ
นะ วิภูสะนำยะ, ยำวะเทวะ อิมสั สะ กำยัสสะ ฐิติยำ
ยำปะนำยะ, วิหิงสุปะระติยำ พฺรัหฺมะจะริ ยำนุคคะหำยะ,
อิติ ปุรำณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหงั ขำมิ นะวัญจะ เวทะนัง
นะ อุปปำเทสสำมิ, ยำตฺ รำ จะ เม ภะวิสสะติ
อะนะวัชชะตำ จะ ผำสุวิหำโร จำติ.
อัชชะ มะยำ อะปัจจะเวกขิตฺวำ ยัง เสนำสะนัง
ปะริ ภุตตัง, ตัง ยำวะเทวะ สี ตสั สะ ปะฏิฆำตำยะ,
อุณฺหสั สะ ปะฏิฆำตำยะ, ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสิ ริง(รับ)

บทสวดเพิ่มเติม

๘๕

สะปะสัมผัสสำนัง ปะฏิฆำตำยะ, ยำวะเทวะ อุตุปะริ สสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสลั ลำนำรำมัตถัง.
อัชชะ มะยำ อะปัจจะเวกขิตฺวำ โย คิลำนะปัจจะยะเภสัชชะปะริ กขำโร ปะริ ภุตโต, โส ยำวะเทวะ
อุปปันนำนัง เวยยำพำธิกำนัง เวทะนำนัง ปะฏิฆำตำยะ,
อัพฺยำปั ชฌะปะระมะตำยำติ.

บังสุ กุลตำย
อะนิจจำ วะตะ สังขำรำ
อุปปัชชิตฺวำ นิรุชฌันติ

อุปปำทะวะยะธัมมิโน
เตสัง วูปะสะโม สุโข.

บังสุ กุลเป็ น
อะจิรัง วะตะยัง กำโย
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญำโณ

ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ
นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง.

อนุ โมทนาวิธี
(เพิ่มเติ ม)

สำมัญอนุ โมทนำ
(ผู้เป็ นประธานเริ่มต้ น)
ยะถำ วำริ วะหำ ปูรำ
ปะริ ปูเรนติ สำคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง
เปตำนัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิ ตงั ปัตถิตงั ตุมหัง
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปำ จันโท ปัณณะระโส ยถำ
มะณิ โชติระโส ยถำ.
(รับพร้ อมกัน)
สัพพีติโย วิวชั ชันตุ
สัพพะโรโค วินสั สะตุ
มำ เต ภะวัตวันตะรำโย สุขี ทีฆำยุโก ภะวะ
สัพพีติโย วิวชั ชันตุ
สัพพะโรโค วินสั สะตุ
มำ เต ภะวัตวันตะรำโย สุขี ทีฆำยุโก ภะวะ
สัพพีติโย วิวชั ชันตุ
สัพพะโรโค วินสั สะตุ
มำ เต ภะวัตวันตะรำโย สุขี ทีฆำยุโก ภะวะ.
อะภิวำทะนะสี ลิสสะ
นิจจัง วุฑฒำปะจำยิโน
จัตตำโร ธัมมำ วัฑฒันติ อำยุ วัณโณ สุขงั พะลัง.

อนุโมทนำวิธี

๘๗

มงคลจักรวำฬน้อย
สัพพะพุทธำนุภำเวนะ
สัพพะธัมมำนุภำเวนะ
สัพพะสังฆำนุภำเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง
สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนำนัง อำนุภำเวนะ
จะตุรำสี ติสะหัสสะธัมมักขันธำนุภำเวนะ ปิ ฏะกัตตะยำนุภำเวนะ ชินะสำวะกำนุภำเวนะ สัพเพ เต โรคำ สัพเพ
เต ภะยำ สัพเพ เต อันตะรำยำ สัพเพ เต อุปัททะวำ
สัพเพ เต ทุนนิมิตตำ สัพเพ เต อะวะมังคะลำ วินสั สันตุ
อำยุวฑั ฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิ ริวฑั ฒะโก ยะสะวัฑฒะโก
พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ
สัพพะทำ.
ทุกขะโรคะภะยำ เวรำ โสกำ สัตตุ จุปัททะวำ
อะเนกำ อันตะรำยำปิ
วินสั สันตุ จะ เตชะสำ
ชะยะสิ ทธิ ธะนัง ลำภัง
โสตถิ ภำคฺ ยงั สุขงั พะลัง
สิ ริ อำยุ จะ วัณโณ จะ
โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวำ
สะตะวัสสำ จะ อำยู จะ
ชีวะสิ ทธี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตำ
สัพพะพุทธำนุภำเวนะ
สะทำ โสตถี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตำ

๘๘
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สัพพะธัมมำนุภำเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆำนุภำเวนะ

สะทำ โสตถี ภะวันตุ เต.
รักขันตุ สัพพะเทวะตำ
สะทำ โสตถี ภะวันตุ เต.

มงคลจักรวำฬน้อย (ย่อ)
ระตะนัตตะยำนุภำเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสำ
ทุกขะโรคะภะยำ เวรำ
โสกำ สัตตุ จุปัททะวำ
อะเนกำ อันตะรำยำปิ
วินสั สันตุ อะเสสะโต
ชะยะสิ ทธิ ธะนัง ลำภัง โสตถิ ภำคฺ ยงั สุขงั พะลัง
สิ ริ อำยุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวำ
สะตะวัสสำ จะ อำยู จะ ชีวะสิ ทธี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตำ
สัพพะพุทธำนุภำเวนะ
สะทำ โสตถี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตำ
สัพพะธัมมำนุภำเวนะ
สะทำ โสตถี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตำ
สัพพะสังฆำนุภำเวนะ
สะทำ โสตถี ภะวันตุ เต.

อนุโมทนำวิธี

๘๙

อำฏำนำฏิยปริ ตตะ (คำถำส่วนท้ำย)
สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะสันตำปะวัชชิโต
สัพพะเวระมะติกกันโต
นิพพุโต จะ ตุวงั ภะวะ.
สัพพีติโย วิวชั ชันตุ
สัพพะโรโค วินสั สะตุ
มำ เต ภะวัตวันตะรำโย
สุขี ทีฆำยุโก ภะวะ
อะภิวำทะนะสี ลิสสะ
จัตตำโร ธัมมำ วัฑฒันติ

ท่านจงพ้ นจากโรคทังปวง
้
จงปราศจากความเดือดร้ อนทังปวง
้
จงล่วงเสียซึง่ เวรทังปวง
้
และจงเป็ นผู้ดบั ทุกข์ทงปวง
ั้
ความจัญไรทังปวงจงบ
้
าราศไป
โรคทังปวง(ของท่
้
าน)จงหาย
อันตรายอย่ามีแก่ท่าน
ท่านจงเป็ นผู้มีความสุข มีอายุยืน

นิจจัง วุฑฒำปะจำยิโน
อำยุ วัณโณ สุขงั พะลัง.

ธรรมสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บคุ คล
ผู้มีปกติไหว้ กราบ มีปกติออ่ นน้ อมต่อผู้ใหญ่เป็ นนิตย์ .

ภาค ๒
คาแบบสาหรับพิธี
บรรพชา-อุปสมบทวิธี
คำวันทำเสมำ
อุกำสะ วันทำมิ ภันเต, สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ
เม ภันเต, มะยำ กะตัง ปุญญัง สำมินำ อะนุโมทิตพั พัง,
สำมินำ กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทำตัพพัง, สำธุ สำธุ
อะนุโมทำมิ.
สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต, อุกำสะ
ทฺวำรัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม
ภันเต. อุกำสะ ขะมำมิ ภันเต.
วันทำมิ ภันเต, สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยำ กะตัง ปุญญัง สำมินำ อะนุโมทิตพั พัง, สำมินำ
กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทำตัพพัง, สำธุ สำธุ อะนุโมทำมิ.

บรรพชำ-อุปสมบทวิธี

๙๑

วิธบี รรพชำอุปสมบท แบบอุกำสะ
กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งบรรพชา-อุปสมบท พึงรับผ้ าไตรแล้ วอุ้ม
ประนมมือเข้ าไปในสังฆสันนิบาต วางผ้ าไตรไว้ ข้างตัว ด้ านซ้ าย
หันไปรับเครื่ องสักการะมาถวายพระอุปัชฌายะ แล้ วกราบด้ วย
เบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครัง้ อุ้มผ้ าไตรพาดอยู่บนแขนประนมมือยืน
ขึ ้น เปล่งวาจาขอบรรพชา ด้ วยคามคธ หยุดตามจุดจุลภาค ว่า

อุกำสะ วันทำมิ ภันเต, สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ
เม ภันเต, มะยำ กะตัง ปุญญัง สำมินำ อะนุโมทิตพั พัง,
สำมินำ กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทำตัพพัง, สำธุ สำธุ
อะนุโมทำมิ.
อุกำสะ กำรุ ญญัง กัตฺวำ ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต,
(นังลงคุ
่ กเข่าประนมมือว่า)

อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยำจำมิ,
ทุติยมั ปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยำจำมิ,
ตะติยมั ปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยำจำมิ,
สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพำนะ, สัจฉิ กะระณัตถำยะ, อิมงั กำสำวัง คะเหตฺ วำ, ปัพพำเชถะ
มัง ภันเต, อะนุกมั ปัง อุปำทำยะ.

๙๒
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(ตั ้งแต่ สัพพะทุกขะ มา ว่า ๓ หน พระอุปัชฌายะรับผ้ าไตร แล้ วว่า
ต่อไป)

สัพ พะทุ ก ขะ, นิ ส สะระณะนิ พ พำนะ, สั จ ฉิ กะระณัตถำยะ, เอตัง กำสำวัง ทัตฺวำ, ปั พพำเชถะ มัง
ภันเต, อะนุกมั ปัง อุปำทำยะ.
(ตัง้ แต่ สัพพะทุกขะ มำ ว่ำ ๓ หน)

ลาดับนัน้ พระอุปัชฌายะรับเอาผ้ าไตรจากผู้ม่งุ บรรพชา
วางไว้ ตรงหน้ าตัก แล้ วกล่าวสอนแสดงคุณพระรัตนตรัยเป็ นต้ น
และบอก ตะจะปั ญจะกะกัมมัฏฐาน ให้ วา่ ตามไปทีละบท โดย
อนุโลมและปฏิโลม ดังนี ้

เกสำ โลมำ นะขำ ทันตำ ตะโจ
ตะโจ ทันตำ นะขำ โลมำ เกสำ

(อนุโลม)
(ปฏิโลม)

ครัน้ สอนแล้ วพระอุปัชฌายะชักอังสะออกจากไตร สวมให้
แล้ ว สัง่ ให้ ออกไปครองไตรจีวรตามระเบียบ ครัน้ เสร็ จแล้ วเข้ าไปหา
พระอาจารย์รับเครื่ องสักการะถวายท่านแล้ วกราบ ๓ หน ประนม
มือยืนขึ ้น เปล่งวาจาขอสรณะและศีลดังนี ้

อุกำสะ วันทำมิ ภันเต, สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ
เม ภันเต, มะยำ กะตัง ปุญญัง สำมินำ อะนุโมทิตพั พัง,
สำมินำ กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทำตัพพัง, สำธุ สำธุ
อะนุโมทำมิ.

บรรพชำ-อุปสมบทวิธี

๙๓

อุกำสะ กำรุ ญญัง กัตฺวำ, ติสะระเณนะ สะหะ,
สี ลำนิ เทถะ เม ภันเต
(นัง่ ลงคุกเข่าขอสรณะและศีลดังต่อไปนี้)

อะหัง ภันเต, สะระณะสี ลงั ยำจำมิ,
ทุติยมั ปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสี ลงั ยำจำมิ,
ตะติยมั ปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสี ลงั ยำจำมิ.
ล าดั บ นั น้ พระอาจารย์ ก ล่ า วค านมั ส การน า ให้ ผู้ มุ่ ง
บรรพชาว่าตาม ดังนี ้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ.
(ว่า ๓ หน)

แต่นั ้นท่านจะสัง่ ด้ วยคาว่า เอวัง วะเทหิ หรื อ ยะมะหัง
วะทำมิ ตัง วะเทหิ พึงรับว่า อำมะ ภันเต
ครัน้ แล้ วท่านนาให้ เปล่งวาจาสรณคมน์ พึงว่าตามไปทีละ
ประโยค ดังนี ้

พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ.
ทุติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ
ทุติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ
ทุติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ.

๙๔
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ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ
ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ.
เมื่อจบแล้ ว ท่านบอกว่า ติ สะระณะคะมะนัง นิ ฏฐิ ตงั พึงรับ
ว่า อำมะ ภันเต ลาดับนั ้นพระอาจารย์จะบอกให้ ร้ ูวา่ การบรรพชา
เป็ นสามเณรสาเร็ จด้ วยสรณคมน์เพียงเท่านี ้ ต่อแต่นั ้นพึงสมาทาน
สิกขาบท ๑๐ ประการ ว่าตามท่านไปดังนี ้

ปำณำติปำตำ เวระมะณี สิ กขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
อะทินนำทำนำ เวระมะณี สิ กขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
อะพรัหมะจะริ ยำ เวระมะณี สิ กขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
มุสำวำทำ เวระมะณี สิ กขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ เวระมะณี สิ กขำปะทัง
สะมำทิยำมิ.
วิกำละโภชะนำ เวระมะณี สิ กขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
นัจจะคีตะวำทิตะวิสูกะทัสสะนำ เวระมะณี สิ กขำปะทัง
สะมำทิยำมิ.
มำลำคันธะวิเลปะนะธำระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐำนำ
เวระมะณี สิ กขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
อุจจำสะยะนะมะหำสะยะนำ เวระมะณี สิ กขำปะทัง
สะมำทิยำมิ.
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๙๕

ชำตะรู ปะระชะตะปะฏิคคะหะณำ เวระมะณี
สิ กขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
อิมำนิ ทะสะ สิ กขำปะทำนิ สะมำทิยำมิ.
(ประโยค อิมำนิ นี้ว่ำ ๓ จบ แล ้วกรำบลง ๑ หน ยืนขึ้นว่ำ)

วันทำมิ ภันเต, สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยำ กะตัง ปุญญัง สำมินำ อะนุโมทิตพั พัง, สำมินำ
กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทำตัพพัง, สำธุ สำธุ อะนุโมทำมิ.
(นัง่ ลง คุกเข่ำกรำบ ๓ หน)

ลาดับนั ้น สามเณรพึงรับบาตร อุ้มเข้ าไปหาพระอุปัชฌายะ
ในสังฆสันนิบาต วางไว้ ข้างตัวด้ านซ้ าย รับเครื่ องไทยธรรมถวาย
ท่าน แล้ วกราบ ๓ หน ประนมมือยืนขึ ้น กล่าวคาขอนิสยั ว่าดังนี ้

อุกำสะ วันทำมิ ภันเต, สัพพัง อะปะรำธัง ขะมะถะ
เม ภันเต, มะยำ กะตัง ปุญญัง สำมินำ อะนุโมทิตพั พัง,
สำมินำ กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทำตัพพัง, สำธุ สำธุ
อะนุโมทำมิ.
อุกำสะ กำรุ ญญัง กัตฺวำ นิสสะยัง เทถะ เม ภันเต,
(นังลงคุ
่ กเข่าประนมมือว่า)

อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยำจำมิ
ทุติยมั ปิ อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยำจำมิ

๙๖
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ตะติยมั ปิ อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยำจำมิ.
อุปัชฌำโย เม ภันเต, โหหิ . (วรรคนี้ว่า ๓ หน)
พระอุปัชฌำย์ กล่ำวว่ำ

สำมเณรรับว่ำ

โอปำยิ กงั ,

อุกำสะ สัมปะฏิจฉำมิ
สัมปะฏิจฉำมิ
สัมปะฏิจฉำมิ

ปะฏิ รูปัง,
ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ,
จบแล้วว่ำต่อ

อัชชะตัคเคทำนิ เถโร, มัยหัง ภำโร, อะหัมปิ
เถรัสสะ ภำโร.
(ว่ำ ๓ หน แล้วกรำบ ๓ หน)
ลาดับนั ้น พระอุปัชฌายะกล่าวสอนสามเณรตามสมควร
แล้ ว พระอุปัชฌายะหรื อพระกรรมวาจาจารย์ เอาบาตรมีสาย
คล้ องตัวผู้ม่งุ อุปสมบท บอกบาตรและจีวร ผู้ม่งุ อุปสมบทพึงรับว่า

อำมะ ภันเต ๔ หน ดังนี ้
ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตัพโพ อุปัชฌัง คาหาเปตฺวา
ปั ตตะจี วะรัง อาจิ กขิ ตพั พัง.
คาบอกบาตรจีวร
คารับ
๑. อะยันเต ปั ตโต

อำมะ ภันเต

บรรพชำ-อุปสมบทวิธี

๒. อะยัง สังฆำฏิ
๓. อะยัง อุตตะรำสังโค

๙๗

อำมะ ภันเต
อำมะ ภันเต
อำมะ ภันเต

๔. อะยัง อันตะระวำสะโก
ต่อจากนั ้น พระอุปัชฌายะบอกสามเณรให้ ออกไปข้ างนอกว่า
คัจฉะ อะมุมฺหิ โอกำเส ติ ฏฐำหิ พึงถอยออกลุกขึ ้นเดิน (หลีก
อาสนะที่เขาปูให้ พระอาจารย์คสู่ วดยืน) ไปยืนอยู่ในที่ที่กาหนดไว้
พระอาจารย์ทา่ นสวดสมมติตนเป็ นผู้สอนซ้ อม แล้ วออกไปสวด
ถามอันตรายิกธรรม พึงรับว่า นัตถิ ภันเต ๕ หน อำมะ ภันเต ๘
หน ดังนี ้
ถำม
ตอบ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.
๔.

กุฏฐัง
คัณโฑ
กิ ลำโส
โสโส
อะปะมำโร
มะนุสโสสิ๊
ปุริโสสิ๊
ภุชิสโสสิ๊
อะนะโณสิ๊

นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
นัตถิ ภันเต
อำมะ ภันเต
อำมะ ภันเต
อำมะ ภันเต
อำมะ ภันเต

๙๘

๕.
๖.
๗.
๘.
๑.
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นะสิ๊ รำชะภะโฏ
อะนุญญำโตสิ๊ มำตำปิ ตูหิ
ปะริ ปณ
ุ ณะวีสะติ วสั โสสิ๊
ปะริ ปณ
ุ ณันเต ปั ตตะจี วะรัง
กิ นนำโมสิ

๒. โก นำมะ เต อุปัชฌำโย

อำมะ ภันเต
อำมะ ภันเต
อำมะ ภันเต
อำมะ ภันเต
อะหัง ภันเต . . .
นำมะ
อุปัชฌำโย เม ภันเต
อำยัสฺมำ ปะยุตโต
นำมะ.

ช่อง . . . บน พระอุปัชฌายะหรื ออาจารย์จะตั ้งชื่อของ
อุปสัมปทาเปกขะ (ผู้ม่งุ อุปสมบท) กรอกลงหรื อบอกให้ ไว้ ก่อนวัน
บวช ส่วน ปะยุตโต นั ้นเป็ นชื่อของพระอุปัชฌาย์ ถ้ าอุปัชฌาย์มีชื่อ
เป็ นอย่างอื่นก็เปลี่ยนไปตามนั ้น
ครัน้ สวดสอนซ้ อมแล้ ว พระอาจารย์กลับเข้ ามาสวดขอเรี ยก
อุปสัมปทาเปกขะเข้ ามา
อุปสัมปทาเปกขะพึงเข้ ามาในสังฆ
สันนิบาต นัง่ คุกเข่ากราบ ๓ หน แล้ วประนมมือเปล่งวาจาขอ
อุปสมบท ว่าดังนี ้

สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยำจำมิ, อุลลุมปะตุ มัง
ภันเต สังโฆ, อะนุกมั ปั ง อุปำทำยะ.
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๙๙

ทุติยมั ปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยำจำมิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกมั ปั ง อุปำทำยะ.
ตะติยมั ปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยำจำมิ,
อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกมั ปั ง อุปำทำยะ.
ลาดับนั ้น พระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์แล้ ว พระอาจารย์
สวดสมมติตนถามอันตรายิกธรรม อุปสัมปทาเปกขะ พึงรับว่า
นัตถิ ภันเต ๕ หน อามะ ภันเต ๘ หน บอกชื่อตนและชื่อ
อุปัชฌายะ รวม ๒ หน โดยนัยหนหลัง แต่นั ้นพึงนัง่ ฟั งท่านสวด
กรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ
ครัน้ จบแล้ วท่านเอาบาตรออกจากตัว แล้ วพึงกราบ ๓ หน นัง่
พับเพียบประนมมือฟั งพระอุปัชฌาย์บอกอนุศาสน์ไปจนจบแล้ วรับ
ว่า อามะ ภันเต แล้ วกราบ ๓ หน ถวายไทยธรรม กรวดน ้า.

จบพิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ

วินยั กรรม
คำพินทุผำ้
ใช้ ดินสอดา หรื อสีอย่างอื่นก็ได้ วาดเป็ นจุดหรื อดวงกลมที่
มุมผ้ าด้ านใน พึงเปล่งวาจา หรื อผูกใจในขณะที่ทาอยู่วา่

อิมงั พินทุกปั ปัง กะโรมิ.

คำอธิษฐำน
บำตร
สังฆำฏิ
จี วร
สบง
ผ้ำอำบน้ำฝน

อิมงั ปัตตัง อะธิฏฐำมิ.
อิมงั สังฆำฏิง อะธิฏฐำมิ.
อิมงั อุตตะรำสังคัง อะธิฏฐำมิ.
อิมงั อันตะระวำสะกัง อะธิ ฏฐำมิ.
อิมงั วัสสิ กะสำฏิกงั อะธิ ฏฐำมิ.

คำถอนอธิษฐำน
เมื่อจะเปลี่ยนผ้ าหรื อบาตรใหม่ ต้ องยกเลิกของเดิม
เสียก่อน การยกเลิกบริ ขารเดิม เรี ยกว่า ปั จจุทธรณ์ หรื อถอน
อธิษฐาน พึงว่าดังนี ้

วินยั กรรม

๑๐๑

บำตร
สังฆำฏิ
จี วร
สบง
ผ้ำอำบน้ำฝน

อิมงั ปัตตัง ปัจจุทธะรำมิ.
อิมงั สังฆำฏิง ปัจจุทธะรำมิ.
อิมงั อุตตะรำสังคัง ปัจจุทธะรำมิ.
อิมงั อันตะระวำสะกัง ปัจจุทธะรำมิ.
อิมงั วัสสิ กะสำฏิกงั ปัจจุทธะรำมิ.

คำวิกปั
นอกจากผ้ าที่อธิษฐานเป็ นไตรครองแล้ ว
ผ้ านอกนั ้นเป็ น
อติเรกจีวร (ผ้ าส่วนเกิน) ภิกษุมีสิทธิครอบครองเป็ นของตนได้ เพียง
๑๐ วัน ถ้ าครอบครองไว้ เกินกาหนดนั ้นไป ต้ องอาบัติปาจิตตีย์ ต้ อง
สละผ้ านั ้นเสีย แล้ วแสดงอาบัติ
ถ้ าภิกษุปรารถนาจะเก็บจีวรไว้ นานเกิน ๑๐ วัน มีวิธีปฏิบตั ิ
คือพึงทาให้ เป็ นของ ๒ เจ้ าของ ในระหว่างตนกับภิกษุอื่น เรี ยกว่า
วิ กปั คาวิกปั ว่าดังนี ้
จี วรผืนเดียว ว่ำ
อิมงั จีวะรัง ตุยฺหงั วิกปั เปมิ.
จี วรหลำยผืน ว่ำ
อิมำนิ จีวะรำนิ ตุยฺหงั วิกปั เปมิ.
เมื่อใดจะใช้ จีวรนั ้น ต้ องให้ ภิกษุผ้ รู ับวิกปั ไว้ ถอนวิกปั ให้ เสียก่อน
คำถอนวิกปั ผู้ถอนแก่กว่า
จี วรผืนเดียว ว่ำ อิมงั จีวะรัง มัยฺหงั สันตะกัง ปริ ภุญชะ วำ

วิสชั เชหิ วำ ยะถำปัจจะยัง วำ กะโรหิ .

๑๐๒
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จี วรหลำยผืน ว่ำ อิมำนิ จีวะรำนิ มัยฺหงั สันตะกำนิ ปริ ภุญชะ

วำ วิสชั เชหิ วำ ยะถำปัจจะยัง วำ กะโรหิ .
คำถอนวิกปั ผู้ถอนอ่อนกว่า
จี วรผืนเดียว ว่ำ อิมงั จีวะรัง มัยฺหงั สันตะกัง ปริ ภุญชะถะ

วำ วิสัชเชถะ วำ ยะถำปั จจะยัง วำ กะโรถะ.
จี วรหลำยผืน ว่ำ อิมำนิ จีวะรำนิ มัยฺหงั สันตะกำนิ ปริ ภุญชะถะ
วำ วิสัชเชถะ วำ ยะถำปั จจะยัง วำ กะโรถะ.

คำเสียสละ
จีวรเป็ นนิสสัคคีย์ เพราะอยู่ปราศจากเขตล่วงราตรี

อิทงั เม ภันเต จีวะรัง รัตติวิปปะวุตถัง
อัญญัตฺระ ภิกขุสมั มะติยำ นิสสัคคิยงั .
อิมำหัง อำยัสฺมะโต นิสสัชชำมิ.
ถ้ าสละ ๒ ผืนขึ ้นไปว่า

อิมำนิ เม ภันเต จีวะรำนิ รัตติวิปปะวุตถำนิ
อัญญัตฺระ ภิกขุสมั มะติยำ นิสสัคคิยำนิ .
อิมำนำหัง อำยัสฺมะโต นิสสัชชำมิ.

วินยั กรรม

๑๐๓

คำคืน
อิมงั จีวะรัง อำยัสฺมะโต ทัมมิ.
ถ้ าคืน ๒ ผืนขึ ้นไปว่า

อิมำนิ จีวะรำนิ อำยัสฺมะโต ทัมมิ.

คำอธิษฐำนพรรษำ
อิมสั ฺ มิง อำวำเส อิมงั เตมำสัง วัสสัง อุเปมิ. (ว่ำ ๓ จบ)

คำปวำรณำวันออกพรรษำ
สังฆัมภันเต ปะวำเรมิ, ทิฏเฐนะ วำ สุเตนะ วำ
ปะริ สงั กำยะ วำ, วะทันตุ มัง อำยัสฺมนั โต อะนุกมั ปั ง
อุปำทำยะ, ปัสสันโต ปะฏิกกะริ สสำมิ.
ทุติยมั ปิ ภันเต สังฆัง ปะวำเรมิ, ทิฏเฐนะ วำ สุเตนะ
วำ ปะริ สงั กำยะ วำ, วะทันตุ มัง อำยัสฺมนั โต อะนุกมั ปั ง
อุปำทำยะ, ปัสสันโต ปะฏิกกะริ สสำมิ.
ตะติยมั ปิ ภันเต สังฆัง ปะวำเรมิ, ทิฏเฐนะ วำ สุเตนะ
วำ ปะริ สงั กำยะ วำ, วะทันตุ มัง อำยัสฺมนั โต อะนุกมั ปั ง
อุปำทำยะ, ปัสสันโต ปะฏิกกะริ สสำมิ.

๑๐๔
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คำอปโลกน์กฐิน
แบบ ๒ รูป
รูปที ่ ๑
ผ้ ากฐิ นทานกับทังผ้
้ าอานิสงั สบริวารทังปวงนี
้
้ เป็ นของ
. . . พร้ อมด้ วย . . . ผู้ประกอบด้ วยศรัทธา อุตสาหะพร้ อม
เพรี ยงกันนามาถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ผ้ อู ยู่จาพรรษาถ้ วนไตรมาสในอาวาสนี ้
ก็แลผ้ ากฐิ นทานนี ้เป็ นของบริสทุ ธิ์ดจุ เลื่อนลอยมาโดย
นภากาศ แล้ วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์ จะได้ จาเพาะเจาะจง
ลงว่าเป็ นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ วา่ ให้ พระสงฆ์ทงปวงยอมอนุ
ั้
ญาตให้ แก่ภิกษุรูปหนึ่ง
เพื่อจะทาซึง่ กฐิ นตั ถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาต และมีคา
พระอรรถกถาจารย์ ผู้ร้ ูพระบรมพุทธาธิบายสังวรรณนาไว้ วา่
ภิกษุรูปใดประกอบด้ วยศีลสุตาธิคณ
ุ
มีสติปัญญาสามารถรู้
ธรรม ๘ ประการ มีบพุ กิจ เป็ นต้ น ภิกษุรูปนัน้ จึงสมควร เพื่อ
จะกระทากฐิ นตั ถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตได้
บัดนี ้ พระสงฆ์ทงปวง
ั้
จะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใด
จงพร้ อมกันอนุญาตให้ แก่ภิกษุรูปนัน้ เทอญ.
(ไม่ตอ้ ง สำธุ)

วินยั กรรม

๑๐๕

รูปที ่ ๒
ผ้ ากฐิ นทาน กับทังผ้
้ าอานิสงั สบริวารทังปวงนี
้
้ ข้ าพเจ้ า
พิจารณาเห็นสมควรแก่ . . . ซึง่ เป็ นผู้มีสติปัญญาสามารถ
เพื่อกระทากฐิ นตั ถารกิจให้ ถกู ต้ องตามพระบรมพุทธานุญาตได้
ถ้ าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร จงทักท้ วงขึ ้นในท่ามกลาง
ระหว่างสงฆ์ (หยุดนิดหนึ่ง) ถ้ าเห็นสมควรแล้ วไซร้ จงให้ สทั ทสัญญาสาธุการขึ ้นให้ พร้ อมกัน เทอญ.
(สำธุ)

คำแบบกรรมวำจำให้ผำ้ กฐิน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ,
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต สัมมำ, -สัมพุทธัสสะ.
สุ ณำตุ เม ภันเต สังโฆ. อิทงั สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง
อุปปันนัง, ยะทิ สังฆัสสะ ปั ตตะกัลลัง, สังโฆ อิมงั กะฐิ นะทุสสัง อำยัสฺมะโต (อิ ตถันนำมัสสะ) ทะเทยยะ, กะฐินงั อัตถะริ ตุง.
เอสำ ญัตติ.
สุ ณำตุ เม ภันเต สังโฆ. อิทงั สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง
อุปปันนัง, สังโฆ อิมงั กะฐินะทุสสัง อำยัสฺมะโต (อิ ตถันนำมัสสะ)
เทติ, กะฐินงั อัตถะริ ตุง. ยัสสำยัสฺมะโต ขะมะติ, อิมสั สะ กะฐินะ-
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ทุสสัสสะ, อำยัสฺมะโต (อิ ตถันนำมัสสะ), ทำนัง, กะฐินงั อัตถะริ ตุง,
โส ตุ ณฺหัสสะ, ยัสสะ นักขะมะติ, โส ภำเสยยะ.
ทินนัง อิทงั สังเฆนะ, กะฐินะทุสสัง อำยัสฺมะโต (อิ ตถัน
นำมัสสะ), กะฐินงั อัตถะริ ตุง. ขะมะติ สังฆัสสะ ตัสฺมำ ตุณฺหี,
เอวะเมตัง, ธำระยำมิ.
หมำยเหตุ ในวงเล็บ อิ ตถันนำมัสสะ นั ้น ให้ ใส่ชื่อผู้ครองกฐิ นแทน

คำอนุ โมทนำกฐิน
อัตถะตัง ภันเต สังฆัสสะ กะฐินงั ,
ธัมมิโก กะฐินตั ถำโร, อะนุโมทำมิ.

คำแสดงอำบัติ
ก. ผู้แสดงมีพรรษำอ่อนกว่ำ
ผู้แสดง ว่า: สัพพำ ตำ อำปั ตติโย อำโรเจมิ. (ว่ำ ๓ หน)
สัพพำคะรุ ละหุกำอำปัตติโยอำโรเจมิ. (ว่ำ ๓ หน)
อะหัง ภันเต สัมพะหุลำ นำนำวัตถุกำโย
อำปัตติโย อำปัชชิง ตำ ตุมฺหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ.
ผู้รับ ว่า: ปั สสะสิ อำวุโส ตำ อำปั ตติโย.
ผู้แสดง ว่า: อุกำสะ อำมะ ภันเต ปั สสำมิ.
ผู้รับ ว่า: อำยะติง อำวุโส สังวะเรยยำสิ .

วินยั กรรม

๑๐๗

สำธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริ สสำมิ.
ทุติยมั ปิ สำธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริ สสำมิ.
ตะติยมั ปิ สำธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริ สสำมิ.
นะ ปุเนวัง กะริ สสำมิ.
นะ ปุเนวัง ภำสิ สสำมิ.
นะ ปุเนวัง จินตะยิสสำมิ.
ข. ผู้แสดงมี พรรษำแก่กว่ำ
ผู้แสดง ว่า: สัพพำ ตำ อำปั ตติโย อำโรเจมิ. (ว่ำ ๓ หน)
สัพพำ คะรุ ละหุกำ อำปัตติโย อำโรเจมิ. (ว่ำ ๓หน)
อะหัง อำวุโส สัมพะหุลำ นำนำวัตถุกำโย
อำปัตติโย อำปัชชิง ตำ ตุยฺหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ.
ผู้รับ ว่า: อุกำสะ ปั สสะถะ ภันเต ตำ อำปั ตติโย.
ผู้แสดง ว่า: อำมะ อำวุโส ปั สสำมิ.
ผู้รับ ว่า: อำยะติง ภันเต สังวะเรยยำถะ.
ผู้แสดง ว่า:
สำธุ สุฏฐุ อำวุโส สังวะริ สสำมิ.
ทุติยมั ปิ สำธุ สุฏฐุ อำวุโส สังวะริ สสำมิ.
ตะติยมั ปิ สำธุ สุฏฐุ อำวุโส สังวะริ สสำมิ.
นะ ปุเนวัง กะริ สสำมิ.
นะ ปุเนวัง ภำสิ สสำมิ.
นะ ปุเนวัง จินตะยิสสำมิ.
ผู้แสดง ว่า:
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คำลำสิกขำ
สิ กขัง ปัจจักขำมิ, คิหีติ มัง ธำเรถะ.
ทุติยมั ปิ สิ กขัง ปัจจักขำมิ, คิหีติ มัง ธำเรถะ.
ตะติยมั ปิ สิ กขัง ปัจจักขำมิ, คิหีติ มัง ธำเรถะ.

คำอำรำธนำ-คำถวำยทำน
คำอำรำธนำศีล ๕
มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถำยะ, ติสะระเณนะ
สะหะ, ปัญจะ สี ลำนิ ยำจำมะ.
ทุติยมั ปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถำยะ, ติสะระเณนะ
สะหะ, ปัญจะ สี ลำนิ ยำจำมะ.
ตะติยมั ปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถำยะ, ติสะระเณนะ
สะหะ, ปัญจะ สี ลำนิ ยำจำมะ.
(ถ้ าคนเดียว เปลี่ยน มะยัง เป็ น อะหั ง และ ยาจามะ เป็ น ยาจามิ)

คำสมำทำนศีล ๕
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ. (ว่า ๓ หน)
พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ.
ทุติยมั ปิ พุทธัง … ทุติยมั ปิ ธัมมัง … ทุติยมั ปิ สังฆัง …
ตะติยมั ปิ พุทธัง … ตะติยมั ปิ ธัมมัง … ตะติยมั ปิ สังฆัง …
๑. ปำณำติปำตำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
๒. อะทินนำทำนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ .
๓. กำเมสุมิจฉำจำรำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
๔. มุสำวำทำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
๕. สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ .
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คำสมำทำนศีล ๘
(คาอาราธนาศีล ๘ เหมือน ศีล ๕ เปลีย่ นเฉพาะ ปั ญจะ เป็ น อัฏฐะ)
ตัง้ นะโม และรับ สรณคมน์ เหมือนคำสมำทำนศีล ๕
๑. ปำณำติปำตำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
๒. อะทินนำทำนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ .
๓. อะพรัหมะจะริ ยำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
๔. มุสำวำทำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
๕. สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ .
๖. วิกำละโภชะนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ .
๗. นัจจะคีตะวำทิตะวิสูกะทัสสะนะมำลำคันธะวิเลปะนะธำระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐำนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ .
๘. อุจจำสะยะนะมะหำสะยะนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ .
อิมำนิ อัฏฐะ สิกขำปะทำนิ สะมำทิยำมิ.

คำอำรำธนำอุโบสถศีล
มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนำคะตัง, อุโปสะถัง ยาจามะ.
ทุติยมั ปิ ... (เหมือนขา้ งบน)
ตะติยมั ปิ ... (เหมือนขา้ งบน)

คำสมำทำนอุโบสถศีล
กล่าวเหมือนคำสมำทำนศีล ๘ ต่างเฉพาะคาสรุป ดังนี ้

คำอำรำธนำ-คำถวำยทำน

๑๑๑

อิมงั อัฏฐังคะสะมันนำคะตัง, พุทธะปั ญญัตตัง อุโปสะถัง,
อิมญั จะ รัตติง อิมญั จะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตงั
สะมำทิยำมิฯ

คำอำรำธนำพระปริ ตร
วิปัตติปะฏิพำหำยะ
สัพพะทุกขะวินำสำยะ
วิปัตติปะฏิพำหำยะ
สัพพะภะยะวินำสำยะ
วิปัตติปะฏิพำหำยะ
สัพพะโรคะวินำสำยะ

สัพพะสัมปัตติสิทธิยำ
ปะริ ตตัง พฺรูถะ มังคะลัง
สัพพะสัมปัตติสิทธิยำ
ปะริ ตตัง พฺรูถะ มังคะลัง
สัพพะสัมปัตติสิทธิยำ
ปะริ ตตัง พฺรูถะ มังคะลัง.

คำอำรำธนำธรรม
พฺรัหฺมำ จะ โลกำธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยำจะถะ
สันตีธะ สัตตำปปะระชักขะชำติกำ
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกมั ปิ มัง ปะชัง.
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คำขอขมำ
ผู้ลาสิกขานาพานเทียนแพ เดินเข่าหาพระสงฆ์, กราบ ๓ หน,
ถือประคองพานเทียนแพ, กล่าวคาขอขมาต่อท่าน ว่า
(ผูข้ อ)

(ผูร้ บั )
(ผูข้ อ)

สัพพัง อะปะรำธัง, ขะมะถะ เม ภันเต.
อุกำสะ, ทฺวำรัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะรำธัง, ขะมะถะ เม ภันเต.
อะหัง ขะมำมิ , ตะยำปิ เม ขะมิ ตพั พัง.
อุกำสะ ขะมำมิ ภันเต.

พิธลี ำเนกขัมมปฏิบตั ิ ออกจำกวิเวก
- กราบพระ บูชาพระรัตนตรัย
- ตัง้ นโม ๓ จบ
- กล่าวคาลาออกจากวิเวก

สำธุ ภันเต เนกขัมมะปะฏิปัตติ มะยำ สะมำทินนำ,
สำ สัมมำวัตติตำ มะหัปผะลำ โหติ มะหำนิสงั สำ,
หันทะ จะทำนิ อะหัง ภันเต คัจฉำมิ,
พะหุ กิจโจ อะหัง พะหุกะระณี โย.
(พระกล่ำวคำจบแล้ว กรำบ)
- อาราธนาศีล - รับศีล ๕
- รับพร
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คำถวำยผ้ำกฐิน
อิมงั ภันเต, สะปะริ วำรัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง,
สังฆัสสะ, โอโณชะยำมะ, สำธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมงั ,
สะปะริ วำรัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณฺหำตุ, ปะฏิคคะเหตฺ วำ จะ,
อิมินำ ทุสเสนะ, กะฐินงั , อัตถะระตุ, อัมฺหำกัง, ทีฆะรัตตัง,
หิ ตำยะ, สุ ขำยะ.

คำแปล
ข้ าแต่พระสงฆ์ผ้ เู จริญ ข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ขอน้ อมถวาย
ผ้ ากฐิ นจีวร กับทังบริ
้ วารนี ้ แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ า
กฐิ น กับทังบริ
้ วารนี ้ ของข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ครัน้ รับแล้ ว จงกราน
กฐิ น ด้ วยผ้ านี ้ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้ าทังหลาย
้
สิ ้นกาลนาน เทอญ

คำถวำยผ้ำป่ ำ
อิมำนิ มะยัง ภันเต, ปังสุ กลู ะจีวะรำนิ , สะปะริ วำรำนิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยำมะ, สำธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิ
มำนิ, ปังสุ กลู ะจีวะรำนิ , สะปะริ วำรำนิ, ปะฏิคคัณหำตุ, อัมฺหำ
กัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตำยะ, สุ ขำยะ.

คำแปล
ข้ าแต่พระสงฆ์ผ้ เู จริ ญ ข้ าพเจ้ าทังหลายขอน้
้
อมถวาย
ผ้ า บัง สุกุ ล จี ว ร กั บ ทั ง้ บริ ว ารเหล่ า นี ้ แก่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ขอ
พระภิ กษุ สงฆ์ จงรับ ผ้ า บัง สุกุลจี ว ร กั บทัง้ บริ ว ารเหล่านี ้ ของ

๑๑๔

หนังสื อสวดมนต์

ข้ า พเจ้ า ทัง้ หลาย เพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสุข แก่ ข้ า พเจ้ า
ทังหลาย
้
สิ ้นกาลนาน เทอญ

คำถวำยผ้ำไตรจีวร
อิมำนิ มะยัง ภันเต, ติจีวะรำนิ , สะปะริ วำรำนิ ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยำมะ, สำธุ โน ภันเต, ภิกขุ
สังโฆ, อิมำนิ , ติจีวะรำนิ , สะปะริ วำรำนิ , ปะฏิคคัณหำตุ,
อัมฺหำกัง ทีฆะรัตตัง, หิ ตำยะ, สุขำยะ.
คำแปล
ข้ าแต่พระสงฆ์ ผ้ เู จริ ญ ข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ขอน้ อมถวาย
ผ้ าไตรจีวรกับทังบริ
้ วารเหล่านี ้ แก่พระภิกษุ สงฆ์ ขอพระภิกษุ
สงฆ์จงรับผ้ าไตรจีวร กับทังบริ
้ วารเหล่านี ้ ของข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
สิ ้นกาลนาน
เทอญ

คำถวำยสังฆทำน
(ถวายก่อนเที่ยงพร้ อมภัตตาหาร)

อิมำนิ มะยัง ภันเต, ภัตตำนิ , สะปะริ วำรำนิ ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยำมะ, สำธุ โน ภันเต, ภิกขุ
สังโฆ, อิมำนิ , ภัตตำนิ , สะปะริ วำรำนิ , ปะฏิคคัณหำตุ,
พุทธะสำสะนัสสะ, จิรัฏฐิ ติยำ, เจวะ, อัมฺหำกัญจะ,
ทีฆะรัตตัง, หิ ตำยะ, สุขำยะ.

คำอำรำธนำ-คำถวำยทำน

๑๑๕

คำแปล
ข้ าแต่พระสงฆ์ ผ้ เู จริ ญ ข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ขอน้ อมถวาย
ภัตตาหาร กับทังบริ
้ วารเหล่านี ้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุ สงฆ์
จงรั บ ภัต ตาหาร กับ ทัง้ บริ ว ารเหล่า นี ้ ของข้ า พเจ้ า ทัง้ หลาย
เพื่อความดารงยัง่ ยืนนาน แห่งพระบวรพุทธศาสนา พร้ อมทัง้
เพื่ อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้ าทัง้ หลาย สิ ้นกาลนาน
เทอญ.

คำถวำยสังฆทำน
(ถวายหลังเที่ยง หรื อไม่มีภตั ตาหาร)

อิมงั มะยัง ภันเต, เทยยะธัมมัง, ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยำมะ, สำธุ โน ภันเต, ภิ ก ขุสังโฆ, อิ มงั ,
เทยยะธัมมัง, ปะฏิคคัณหำตุ, พุทธะสำสะนัสสะ, จิรัฏฐิ ติยำ,
เจวะ, อัมฺหำกัญจะ, ทีฆะรัตตัง, หิ ตำยะ, สุขำยะ.
คำแปล
ข้ าแต่พระสงฆ์ ผ้ เู จริ ญ ข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ขอน้ อมถวาย
เครื่ องไทยธรรมนี ้ แก่ พ ระภิ ก ษุ สงฆ์ ขอพระภิ ก ษุ สงฆ์ จงรั บ
เครื่ องไทยธรรมนี ้ ของข้ าพเจ้ าทัง้ หลาย เพื่ อความดารงยัง่ ยื น
นาน แห่ งพระบวรพุท ธศาสนา พร้ อมทัง้ เพื่ อประโยชน์ แ ละ
ความสุข แก่ข้าพเจ้ าทังหลาย
้
สิ ้นกาลนาน เทอญ.

๑๑๖

หนังสื อสวดมนต์

คำถวำยสังฆทำน
(เพื่ออุทิศผู้ตาย)

อิมำนิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตำนิ , สะปะริ วำรำนิ ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยำมะ, สำธุ โน ภันเต, ภิกขุ
สังโฆ, อิ มำนิ , มะตะกะภัต ตำนิ , สะปะริ วำรำนิ ,
ปะฏิ คคัณหำตุ , อัมฺ หำกัญเจวะ, มำตำปิ ตุอำทีนัญจะ,
ญำตะกำนัง กำละกะตำนัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตำยะ, สุขำยะ.
คำแปล
ข้ าแต่พระสงฆ์ ผ้ เู จริ ญ ข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ขอน้ อมถวาย
ภัต ตาหารเพื่ อผู้ล่วงลับ ไปแล้ ว กับ ทัง้ บริ วารเหล่า นี ้ แก่ พ ระ
ภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารเพื่อผู้ลว่ งลับไปแล้ ว
กับทังบริ
้ วารเหล่านี ้ ของข้ าพเจ้ าทัง้ หลาย เพื่ อประโยชน์และ
ความสุข แก่ข้าพเจ้ าทังหลายด้
้
วย แก่ญาติของข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
มีมารดาบิดาเป็ นต้ นผู้ลว่ งลับไปแล้ วด้ วย สิ ้นกาลนาน เทอญ.

คำถวำยเทียนพรรษำ
อิมำนิ มะยัง ภันเต, วัสสิ กะปะทีปำนิ , สะปะริ วำรำนิ ,
ภิก ขุสังฆัสสะ, โอโณชะยำมะ, ระตะนัตตะยัสสะ,
อภิ ปูชะนำยะ, สำธุ โน ภันเต, ภิก ขุสังโฆ, อิมำนิ ,
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๑๑๗

วัสสิ ก ะปะที ป ำนิ , สะปะริ ว ำรำนิ , ปะฏิ ค คัณหำตุ ,
พุทธะสำสะนัสสะ, จิรัฏ ฐิ ติยำ, เจวะ, อัมฺห ำกัญจะ,
ทีฆะรัตตัง, หิ ตำยะ, สุขำยะ.
สุ ทินนัง วะตะ, โน ทำนัง, อำสะวักขะยำวะหัง ,
นิพพำนะปัจจะโย โหตุ.
คาแปล
ข้ าแต่พระสงฆ์ผ้ เู จริ ญ ข้ าพเจ้ าทังหลายขอน้
้
อมถวาย
เทียนพรรษากับทังบริ
้ วารเหล่านี ้ แก่พระภิกษุ สงฆ์ เพื่อบูชา ซึ่ง
พระรัตนตรัย ขอพระภิกษุ สงฆ์จงรับเทียนพรรษากับทังบริ
้ วาร
เหล่านี ้ ของข้ าพเจ้ าทัง้ หลาย เพื่ อความดารงยั่งยืนนาน แห่ง
พระบวรพุทธศาสนา พร้ อมทัง้ เพื่ อประโยชน์ และความสุข แก่
ข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
สิ ้นกาลนาน
ทาน อันข้ าพเจ้ าทัง้ หลาย ถวายด้ วยดี แล้ ว ขอจงเป็ น
ทานอันนามา ซึ่งความสิ ้นไปแห่งอาสวะกิเลส จงเป็ นปั จจัย
แห่งพระนิพพาน ด้ วยเทอญ.

คำถวำยผ้ำวัสสิกสำฎก (ผ้ าอาบน ้าฝน)
อิมำนิ มะยัง ภันเต, วัสสิ กะสำฏิกำนิ สะปะริ วำรำนิ ,
ภิกขุสงั ฆัสสะ, โอโณชะยำมะ, สำธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมำนิ วัสสิ กะสำฏิกำนิ สะปะริ วำรำนิ , ปะฏิคคัณหำตุ,
อัมฺหำกัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตำยะ, สุขำยะ.

๑๑๘

หนังสื อสวดมนต์

คาแปล
ข้ าแต่พระสงฆ์ ผ้ เู จริ ญ ข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ขอน้ อมถวาย
ผ้ า อาบน า้ ฝน กั บ ทั ง้ บริ ว ารเหล่ า นี ้ แก่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ขอ
พระภิ ก ษุ สงฆ์ จงรั บ ผ้ า อาบน า้ ฝนกับ ทัง้ บริ ว ารเหล่า นี ้ ของ
ข้ า พเจ้ า ทัง้ หลาย เพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสุข แก่ ข้ า พเจ้ า
ทังหลาย
้
สิ ้นกาลนาน

คำถวำยพระพุทธรู ป
อิมงั มะยัง ภันเต, พุทธะรู ปัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยำมะ, พุทธะสำสะนัสสะ, อะติ โรจะนำยะ จะ,
จิรัฏฐิ ติยำ จะ, สำธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมงั พุทธะรู ปัง,
ปะฏิคคัณหำตุ, อัมฺหำกัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตำยะ สุขำยะ.
คำแปล
ข้ าแต่พระสงฆ์ ผ้ เู จริ ญ ข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ขอน้ อมถวาย
ซึ่งพระพุทธรู ปนี ้ แก่พระสงฆ์ เพื่อความรุ่ งเรื อง และเพื่อความ
ดารงอยู่ยืนนานแห่งพระพุทธศาสนา ข้ าแต่พระสงฆ์ ผ้ เู จริ ญ
ขอพระสงฆ์ จงรั บ ซึ่ง พระพุท ธรู ป นี ้ ของข้ า พเจ้ า ทัง้ หลาย
เพื่ อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้ าทัง้ หลาย สิ ้นกาลนาน
เทอญ

คำอำรำธนำ-คำถวำยทำน

๑๑๙

คำถวำยกุฏิ
อะยัง ภันเต, วิห ำโร, สำสะนะกิ จจำนัง,
อะนุคคะหำยะ, กำรำปิ โต โหติ, ปะฏิสลั ลำนะสำรุ ปโป.
อิมงั มะยัง ภันเต, วิหำรัง, อำคะตำนำคะตัสสะ,
จำตุททิสสั สะ, สังฆัสสะ, ปะติฏฐำเปมะ, สำธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิมงั , วิหำรัง, สะปะริ วำรัง, ปะฏิคคัณหำตุ,
พุทธะสำสะนัสสะ, จิรัฏฐิ ติยำ, เจวะ, อัมฺ หำกัญจะ,
ทีฆะรัตตัง, หิ ตำยะ, สุขำยะ.
สุ ทินนัง วะตะ, โน ทำนัง, อำสะวักขะยำวะหัง ,
นิพพำนะปัจจะโย โหตุ.
คำแปล
ข้ าแต่พระสงฆ์ผ้ เู จริ ญ กุฏิหลังนี ้ ข้ าพเจ้ าทัง้ หลาย ได้
สร้ างขึ ้นแล้ ว เพื่อสนับสนุนการบาเพ็ญศาสนกิจ เป็ นสถานที่
เหมาะแก่การหลีกเร้ น
ข้ าพเจ้ าทัง้ หลาย ขอถวายเสนาสนะ คื อ กุฏิเป็ นที่ อยู่
อาศัยหลังนี ้ แก่สงฆ์ ผ้ มู ี ในทิศทัง้ ๔ ที่ มาแล้ วก็ดี ยังไม่มาก็ ดี
ขอพระภิกษุ สงฆ์ จงรับเสนาสนะคื อกุฏิหลังนี ้ กับทัง้ สิ่งของที่
เป็ นบริวาร ของข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
เพื่อความดารงมัน่ คงยืนนาน
แห่งพระบวรพุทธศาสนา พร้ อมทัง้ เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพเจ้ าทังหลาย
้
สิ ้นกาลนาน

๑๒๐

หนังสื อสวดมนต์

วิหารทาน อันข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ถวายด้ วยดีแล้ ว ขอจง
เป็ นทานอันนามา ซึง่ ความสิ ้นไปแห่งอาสวะกิเลส จงเป็ นปั จจัย
แห่งพระนิพพานด้ วยเทอญ.

คำถวำยระฆัง
อิมงั มะยัง ภันเต, คัณฑิ กงั , สังฆัสสะ, โอโณชะยำมะ, พุทธะสำสะนัสสะ, อะติ โรจะนำยะ จะ,
จิรัฏฐิ ติยำ จะ, สำธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมงั คัณฑิกงั ,
ปะฏิคคัณหำตุ, อัมฺหำกัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตำยะ สุขำยะ.
คำแปล
ข้ าแต่พระสงฆ์ ผ้ เู จริ ญ ข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ขอน้ อมถวาย
ซึง่ ระฆังนี ้ แก่พระสงฆ์ เพื่อความรุ่งเรื อง และเพื่อความดารงอยู่
ยื น นานแห่ ง พระพุ ท ธศาสนา ข้ าแต่ พ ระสงฆ์ ผ้ ู เจริ ญ ขอ
พระสงฆ์ จงรับ ซึ่งระฆังนี ข้ องข้ าพเจ้ าทัง้ หลาย เพื่ อประโยชน์
และความสุข แก่ข้าพเจ้ าทังหลาย
้
สิ ้นกาลนาน เทอญ

