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อนุโมทนา 
(ในการพิมพ์ครั้งท่ี ๑๕) 

ครอบครัวจีระเรืองรัตนา ครอบครัวจรัสวัฒนาวรรณ และ
คณะผู้ศรัทธา มีศรัทธาในธรรม และมีความปรารถนาดีต่อ
ประชาชน มองเห็นว่า หนังสือสวดมนตวัดญาณเวศกวัน และสถาน

พํานักสงฆสายใจธรรม มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ท่ีจะเข้า
อุปสมบท สําหรับใช้ซ้อมขานนาค และพุทธศาสนิกชน ในการสวด
มนต์ทําวัตรเช้า และทําวัตรเย็น ได้แจ้งบุญเจตนาที่จะพิมพ์
หนังสือดังกล่าว เพื่อแจกมอบแก่ญาติมิตร วิสสาสิกชน และ
ผู้สนใจทั่วไป 

การพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานนั้น นับว่าเป็นการให้
อย่างสูงสุด ท่ีพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ ชนะ
ทานท้ังปวง เป็นการแสดงน้ําใจปรารถนาดีอย่างแท้จริงแก่
ประชาชน ด้วยการมอบให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญาและทรัพย์อัน
ลํ้าค่าคือธรรม ท่ีจะเป็นหลักนําประเทศชาติให้พัฒนาไปในวิถีทาง
ท่ีถูกต้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขท่ีแท้และยั่งยืนแก่ชีวิตและสังคม 

ขออนุโมทนา ครอบครัวจีระเรืองรัตนา ครอบครัวจรัส
วัฒนา-วรรณ และคณะผู้ศรัทธา ท่ีได้บําเพ็ญธรรมทานครั้งนี้ ขอ
กุศลจริยาท่ีได้ร่วมกันแล้ว จงสัมฤทธิ์ผลให้ผู้บําเพ็ญธรรมทาน เจริญ
งอกงามด้วยจตุรพิธพรชัย พร้อมทั้งสังคมประเทศชาติวัฒนา
สถาพร ด้วยพลังแห่งสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติสืบไป 

วัดญาณเวศกวัน 
๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 





ค ำปรำรภ 
ในการพิมพ์ครัง้ท่ี ๑๒ 

 
 

หนังสือสวดมนต์ เป็นหนังสือท่ีใช้ประจ ำภำยในวัด โดยเฉพำะ
เมื่อมผู้ีสมัครขอบรรพชำอุปสมบท ทำงวัดก็ต้องแจกหนังสือสวดมนต์ให้
ไปเตรียมตัวก่อนบวช มีกำรท่องบทสวดขำนนำค หรือเตรียมท่องบทท ำ
วัตรเช้ำ-ค่ ำ ไปพลำงก่อนเมื่อมีเวลำ ครั้นบวชเข้ำมำแล้ว ต้องใช้หนังสือ
สวดมนต์นี้เป็นหลักในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน เช่น ท ำวัตรเช้ำ-ค่ ำ สวด
มนต์ประจ ำวัน และญำติโยมท่ีสนใจใคร่จะให้มีกำรท ำวัตรสวดมนต์ท่ีบ้ำน
ก็ขอรับไปใช้สวดท่ีบ้ำน ในช่วงนี้หนังสือเล่มนี้ในวัดไม่มีเหลือ พระวีรภัทร 
ถิร ำโณ จึงน ำเสนอในท่ีประชุมสงฆ์ มติในท่ีประชุมเห็นสมควรให้
ด ำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือ หนังสือสวดมนต์ เล่มนี้ จ ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม 
เพื่อใหม้ีไว้เพียงพอท่ีจะแจกเป็นธรรมทำนต่อไป 

ในกำรพิมพ์ครั้งนี้ เป็นกำรพิมพ์ซ้ ำเหมือนครั้งก่อน ไม่มีกำร
เพิ่มเติม หรือแก้ไขแต่ประกำรใด 

ธรรมทำนนั้น นอกจำกเป็นกุศลท่ีท ำให้เป็นมงคลอันอุดมแล้ว ยัง
เป็นศำสนกิจส ำคัญ ท่ีจะสืบต่ออำยุพระพุทธศำสนำให้คงอยู่ยืนนำน เพื่อ
ด ำรงรักษำธรรมอันเป็นอมฤตไว้ให้แก่สังคม ท่ำนผู้ขวนขวำยในบุญกิริยำ
ดังกล่ำว จึงเป็นผู้สร้ำงบุพกำระไว้ในพระพุทธศำสนำ 

 

วัดญำณเวศกวัน 
๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๖





ค ำปรำรภ 
ในการพิมพ์เป็นแบบ ครัง้แรก 

 
 

หนังสือสวดมนต์ฉบับนี้ พระครูปลัดอินศร จินฺตำปญฺโ ได้มี
อุตสำหะวิริยะรวบรวมขึ้นตำมก ำหนดท่ีใช้สวดประจ ำวัน ณ ส ำนักสงฆ์
ญำณเวศกวัน และสถำนพ ำนักสงฆ์สำยใจธรรม โดยครั้งแรกได้จัดพิมพ์
แต่เพียงบทท ำวัตรเช้ำ-ค่ ำ ส ำหรับผู้ชำยฉบับหนึ่ง และส ำหรับผู้หญิงฉบับ
หนึ่ง ครั้นต่อมำจึงได้น ำเอำบทสวดมนต์ประจ ำวันตำมท่ีคณะสงฆ์ ใน
ส ำนักใช้สวดต่อท้ำยท ำวัตรค่ ำมำรวมเข้ำด้วย ขยำยเป็นหนังสือสวดมนต์
ประจ ำวัน ส ำหรับพระภิกษุสำมเณรในส ำนักจะได้ใช้สวดทบทวนให้เกิด
ควำมแม่นย ำ 

ในกำรพิมพ์ครั้งใหม่นี้ ได้เพิ่มบทสวดมนต์ และน ำเอำวิธีบรรพชำ
อุปสมบท และค ำถวำยทำน เป็นต้น ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ และท่ีนิยมใช้ มำ
รวมไว้ด้วย เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มำกขึ้น และอ ำนวยควำมสะดวกแก่
พุทธศำสนิกชนท่ัวไปในกำรบ ำเพ็ญบุญกิริยำ 

เมื่อได้รวบรวมบทสวดต่ำงๆ และค ำแบบท่ีต้องใช้ในพิธีครบถ้วน
แล้ว พระครูปลัดอินศร จินฺตำปญฺโ ได้น ำถวำยพระธรรมปิฎก (ป. อ. 
ปยุตฺโต) ตรวจควำมเรียบร้อย พระธรรมปิฎกได้ตรวจช ำระ ปรับปรุง
จัดล ำดับ ปรับระบบ ให้พร้อมท่ีจะใช้เป็นมำตรฐำนสืบต่อไป 

ส ำหรับบทสวดมนต์ประจ ำวันนั้น พึงเข้ำใจว่ำได้ก ำหนดขึ้นส ำหรับ
ใช้เป็นกำรภำยในของส ำนักสงฆ์ญำณเวศกวัน และสถำนพ ำนักสงฆ์สำย
ใจธรรม โดยวำงเป็นแบบแผนเบื้องต้นไว้ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐ 
ต้ังแต่ครั้งพ ำนักอยู่ท่ีศำลำกลำงสระ ล ำลูกกำ มุ่งให้ใช้ไปพลำงก่อน และ



หนงัสือสวดมนต ์๒ 

หวังว่ำจะคัดเลือกพระสูตรและปำฐะท่ีเหมำะสมเพิ่มเติม ให้เต็มตำม
ควำมมุ่งหมำยต่อไป เฉพำะในขั้นนี้ถือว่ำได้เตรียมโครงสร้ำงเป็น
มำตรฐำนพร้อมไว้แล้ว ซึ่งจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำให้เป็นฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป 

ขออนุโมทนำพระครูปลัดอินศร จินฺตำปญฺโ  ท่ีได้คิดเกื้อกูลแก่
พระภิกษุสำมเณร และโยมญำติมิตรที่ประสงค์จะมีหนังสือสวดมนต์ไว้ใช้ 
และได้เพียรพยำยำมรวบรวมขึ้นมำเป็นขั้นๆ ตำมล ำดับ จนถึงขั้นเป็น
หนังสือสวดมนต์ประจ ำส ำนักดังท่ีปรำกฏอยู่นี้ 

อนึ่ง ขออนุโมทนำพระบุญรอด สุปสนฺโน คุณบุบผำ – ธวัช คณิตกุล 
และคุณปรีชำ พำนิชเจริญดี พร้อมท้ังโยมญำติมิตรหลำยท่ำนผู้ต้องกำร
หนังสือสวดมนต์ท่ีจะน ำไปสวดท่ีบ้ำน ซึ่งได้แสดงควำมประสงค์และมี
ส่วนร่วมอุปถัมภ์ในกำรจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ฉบับนี้จนส ำเร็จ 

 
ส ำนักสงฆ์ญำณเวศกวัน 

และสถำนพ ำนักสงฆ์สำยใจธรรม 
๑๐ มกรำคม ๒๕๓๗ 

 



 
ค ำช้ีแจง 

การอ่านค าสวด 

 
 

พยญัชนะตวัใดมีจดุ ‘พินท’ุ ( . ) อยู่ใต้ เชน่ ตตฺัระ แสดงวา่ 
พยญัชนะตวันัน้ท าหน้าท่ีสองอย่าง คือเป็นตวัสะกดของอกัษรตวั
หน้า (ถ้ามี) และตวัมนัเองออกเสียงคร่ึงหนึง่ เรียกวา่ออกเสียงกึ่ง
มาตรา เชน่ 

ตตฺัระ         ออกเสียงเป็น ตดั-ตะ-ระ 
เทฺวเม ” ”  ทะ-เว-เม 
สฺวากขาโต ” ”    สะ-หวากขาโต 
ตสฺัมิง  ” ”   ตดั-สะ-หมิง 
ตวั ตฺ ทฺ และ สฺ นัน้ ออกเสียงกึ่งมาตรา คือออกเสียง ตะ ทะ 

และ สะ ไม่เตม็ท่ี ให้ออกเสียงคร่ึงหนึง่ (เสียงสัน้และเบา) 
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ภาค ๑ 

บทท าวตัรสวดมนต ์

ท ำวตัรเชำ้ 
บทสวดท ำวตัรเชำ้ 

(เม่ือพร้อมกนัแล้ว พงึนัง่คกุเขา่ แล้วกราบพระพทุธรูปพร้อมกนั ๓ หน) 

 

ค ำบูชำพระรัตนตรัย 
(ผู้ เป็นประธานจะกลา่วน า โปรดวา่ตามเป็นตอน ๆ ดงันี)้ 

โย โส ภะคะวำ อะระหงั สมัมำสมัพทุโธ 
สฺวำกขำโต  เยนะ ภะคะวะตำ ธมัโม 
สุปะฏิปันโน  ยสัสะ ภะคะวะโต  สำวะกะสงัโฆ 
ตมัมะยงั ภะคะวนัตงั สะธมัมงั สะสงัฆงั 
อิเมหิ สกักำเรหิ ยะถำระหงั อำโรปิเตหิ อะภิปูชะยำมะ 
สำธุ โน ภนัเต ภะคะวำ สุจิระปะรินิพพโุตปิ 
ปัจฉิมำชะนะตำนุกมัปะมำนะสำ 
อิเม สกักำเร ทุคคะตะปัณณำกำระภูเต ปะฏิคคณฺัหำตุ 
อมฺัหำกงั ทีฆะรัตตงั หิตำยะ สุขำยะ. 
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ค ำนมสักำรพระรัตนตรัย 

อะระหงั สมัมำสมัพทุโธ ภะคะวำ, 
พทุธงั ภะคะวนัตงั อะภิวำเทมิ. (กราบ) 
สฺวำกขำโต  ภะคะวะตำ  ธมัโม, 
ธมัมงั นะมสัสำมิ. (กราบ) 
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสงัโฆ, 
สงัฆงั นะมำมิ. (กราบ) 

 
 

นมกำรปำฐะ 
(น า) หนัทะ  มะยงั  พทุธสัสะ  ภะคะวะโต 

 ปพุพะภำคะนะมะกำรงั  กะโรมะ  เส. 

(รับ) นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต 
 อะระหะโต  สมัมำสมัพทุธสัสะ. 
 นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต 
 อะระหะโต  สมัมำสมัพทุธสัสะ. 
 นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต 
 อะระหะโต  สมัมำสมัพทุธสัสะ. 



ท ำวตัรเช้ำ ๓ 

พุทธำภิถุติกถำ 
(น า) หนัทะ มะยงั พทุธำภิถติุง กะโรมะ เส. 

(รับ)  โย โส ตะถำคะโต อะระหงั สมัมำสมัพทุโธ,   
วิชชำจะระณะสมัปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร   
ปุริสะทมัมะสำระถิ สตัถำ เทวะมะนุสสำนงั พทุโธ      
ภะคะวำ, โย อิมงั โลกงั สะเทวะกงั สะมำระกงั            
สะพฺรัหฺมะกงั, สสัสะมะณะพฺรำหมะณิง ปะชงั สะเทวะ-
มะนุสสงั สะยงั อะภิญญำ สจัฉิกตฺัวำ ปะเวเทสิ, โย ธมัมงั 
เทเสสิ อำทิกลฺัยำณัง มชัเฌกลฺัยำณัง ปะริโยสำนะ-     
กลฺัยำณงั, สำตถงั สะพยญัชะนงั เกวะละปะริปุณณงั    
ปะริสุทธงั พฺรัหฺมะจะริยงั ปะกำเสสิ, ตะมะหงั             
ภะคะวนัตงั อะภิปูชะยำมิ ตะมะหงั ภะคะวนัตงั สิระสำ 
นะมำมิ. (กราบ) 
 

ธมัมำภิถุติกถำ 
(น า) หนัทะ มะยงั ธมัมำภิถติุง กะโรมะ เส. 

(รับ) โย โส สฺวำกขำโต ภะคะวะตำ ธมัโม, สนัทิฏฐิโก 
อะกำลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยโิก ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ 
วิญญูหิ, ตะมะหงั ธมัมงั อะภิปูชะยำมิ ตะมะหงั ธมัมงั 
สิระสำ นะมำมิ. (กราบ) 
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สงัฆำภิถุติกถำ 
(น า) หนัทะ มะยงั สงัฆำภิถติุง กะโรมะ เส. 

(รับ)  โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ,  
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, ญำยะ-       
ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, สำมีจิปะฏิปันโน 
ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, ยะทิทงั จตัตำริ ปุริสะยคุำนิ 
อฏัฐะ ปุริสะปุคคะลำ, เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, 
อำหุเนยโย ปำหุเนยโย ทกัขิเณยโย อญัชะลีกะระณีโย,  
อะนุตตะรัง ปุญญกัเขตตงั โลกสัสะ, ตะมะหงั สงัฆงั   
อะภิปูชะยำมิ ตะมะหงั สงัฆงั สิระสำ นะมำมิ. (กราบ ) 

(นัง่พบัเพียบ) 

รตนัตตยปัปณำมคำถำ และ สงัเวคปริกติตนปำฐะ 
(น า) หนัทะ มะยงั ระตะนตัตะยปัปะณำมะคำถำโย         

 เจวะ สงัเวคะปะริกิตตะนะปำฐญัจะ ภะณำมะ เส. 
(รตนตัตยปัปณามคาถา) 

(รับ) พทุโธ สุสุทโธ กะรุณำมะหณัณะโว 
โยจจนัตะสุทธพัพะระญำณะโลจะโน 
โลกสัสะ  ปำปูปะกิเลสะฆำตะโก 



ท ำวตัรเช้ำ ๕ 

วนัทำมิ  พทุธงั  อะหะมำทะเรนะ  ตงั 
ธมัโม ปะทีโป วิยะ  ตสัสะ  สตัถุโน 
โย  มคัคะปำกำมะตะเภทะภินนะโก 
โลกุตตะโร โย  จะ  ตะทตัถะทีปะโน 
วนัทำมิ  ธมัมงั  อะหะมำทะเรนะ  ตงั 
สงัโฆ  สุเขตตำภฺยะติเขตตะสญัญิโต 
โย  ทิฏฐะสนัโต  สุคะตำนุโพธะโก 
โลลปัปะหีโน  อะริโย  สุเมธะโส 
วนัทำมิ  สงัฆงั  อะหะมำทะเรนะ ตงั 
อิจเจวะเมกนัตะภิปูชะเนยยะกงั 
วตัถุตตะยงั  วนัทะยะตำภิสงัขะตงั 
ปุญญงั  มะยำ  ยงั  มะมะ  สพัพปัุททะวำ 
มำ  โหนตุ  เว  ตสัสะ  ปะภำวะสิทธิยำ. 

(สงัเวคปริกิตตนปาฐะ) 

อิธะ ตะถำคะโต โลเก อุปปันโน อะระหงั สมัมำ-
สมัพทุโธ, ธมัโม จะ เทสิโต นิยยำนิโก อุปะสะมิโก     
ปะรินิพพำนิโก สมัโพธะคำมี สุคะตปัปะเวทิโต,         
มะยนัตงั ธมัมงั สุตฺวำ เอวงั ชำนำมะ, ชำติปิ ทุกขำ       
ชะรำปิ  ทุกขำ มะระณมัปิ ทุกขงั, โสกะปะริเทวะทุกขะ-
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โทมะนสัสุปำยำสำปิ ทุกขำ, อปัปิเยหิ สมัปะโยโค ทุกโข 
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยมัปิจฉงั นะ ละภะติ ตมัปิ     
ทุกขงั,  สงัขิตเตนะ  ปัญจุปำทำนกัขนัธำ  ทุกขำ,           
เสยยะถีทงั, รูปูปำทำนกัขนัโธ, เวทะนูปำทำนกัขนัโธ, 
สญัญูปำทำนกัขนัโธ, สงัขำรูปำทำนกัขนัโธ, วิญญำณู- 
ปำทำนกัขนัโธ, เยสงั ปะริญญำยะ, ธะระมำโน โส       
ภะคะวำ, เอวงั พะหุลงั สำวะเก วิเนติ, เอวงัภำคำ จะ     
ปะนสัสะ ภะคะวะโต สำวะเกสุ อะนุสำสะนี, พะหุลำ 
ปะวตัตะติ, รูปัง อะนิจจงั, เวทะนำ อะนิจจำ, สญัญำ     
อะนิจจำ, สงัขำรำ อะนิจจำ, วิญญำณงั อะนิจจงั, รูปัง    
อะนตัตำ, เวทะนำ อะนตัตำ, สญัญำ อะนตัตำ, สงัขำรำ 
อะนตัตำ, วิญญำณงั อะนตัตำ, สพัเพ สงัขำรำ อะนิจจำ, 
สพัเพ ธมัมำ อะนตัตำติ, เต๑ มะยงั โอติณณำมฺหะ ชำติยำ 
ชะรำมะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนสัเสหิ 
อุปำยำเสหิ, ทุกโขติณณำ ทุกขะปะเรตำ, อปัเปวะนำมิมสัสะ 
เกวะลสัสะ ทุกขกัขนัธสัสะ อนัตะกิริยำ ปัญญำเยถำติ,  
                                         
๑
หญิงสวด ตำ (เป็นกำรเปลีย่นรูปค ำตำมหลกัภำษำ) 



ท ำวตัรเช้ำ ๗ 

 ตอ่จากนี ้พระภิกษุสามเณร กบัอุบาสกอุบาสกิา สวดตา่งกนั 
 พระภิกษุสำมเณรสวดดงัน้ี 

จิระปะรินิพพตุมัปิ ตงั ภะคะวนัตงั อุททิสสะ       
อะระหนัตงั สมัมำสมัพทุธงั, สทัธำ อะคำรัสฺมำ         
อะนะคำริยงั ปัพพะชิตำ, ตสฺัมิง ภะคะวะติ พฺรัหฺมะจะริยงั 
จะรำมะ, ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา,๑ ตงั โน      
พฺรัหฺมะจะริยงั อิมสัสะ เกวะลสัสะ ทุกขกัขนัธสัสะ    
อนัตะกิริยำยะ  สงัวตัตะตูติ. 
 อุบำสกอุบำสิกำสวดดงัน้ี 
 จิระปะรินิพพตุัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา 
ธัมมัญจะ ภิกขสัุงฆัญจะ ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง            
ยะถาสัตติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ  
สา สา โน ปะฏิปัตติ อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ 
อันตะกิริยายะ สังวัตตะตูติ. 
 

                                         
๑
สำมเณรเวน้ ไมส่วด ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา 



หนงัสือสวดมนต ์๘ 

ปัตติทำนคำถำ 
(น า) หนัทะ มะยงั ปัตติทำนะคำถำโย ภะณำมะ เส. 

(รับ) ยำ  เทวะตำ  สนัติ  วิหำระวำสินี 
ถูเป  ฆะเร โพธิฆะเร  ตะหิง  ตะหิง 
ตำ  ธมัมะทำเนนะ  ภะวนัตุ  ปูชิตำ 
โสตถิง  กะโรนเตธะ วิหำระมณัฑะเล 
เถรำ จะ มชัฌำ นะวะกำ จะ ภิกขะโว 
สำรำมิกำ  ทำนะปะตี  อุปำสะกำ 
คำมำ  จะ  เทสำ  นิคะมำ  จะ  อิสสะรำ 
สปัปำณะภูตำ  สุขิตำ  ภะวนัตุ  เต 
ชะลำพชุำ  เยปิ  จะ  อณัฑะสมัภะวำ 
สงัเสทะชำตำ  อะถะโวปะปำติกำ 
นิยยำนิกงั  ธมัมะวะรัง  ปะฏิจจะ  เต 
สพัเพปิ  ทุกขสัสะ  กะโรนตุ  สงัขะยงั. 

ฐำตุ จิรัง สะตงั ธมัโม ธมัมทัธะรำ จะ ปุคคะลำ 
สงัโฆ โหตุ สะมคัโค วะ อตัถำยะ จะ หิตำยะ จะ 
อมัเห รักขะตุ สทัธมัโม สพัเพปิ ธมัมะจำริโน 
วฑุฒิง สมัปำปุเณยยำมะ ธมัเม อะริยปัปะเวทิเต. 

ต่อจำกนีน้ ัง่เจริญจิตตภำวนำ 
จนกว่ำจะไดยิ้นเสียงบอกจำกประธำน 



ท ำวตัรเช้ำ ๙ 

ค ำแผเ่มตตำ 

สพัเพ สตัตำ  อะเวรำ โหนตุ  อพฺัยำปัชฌำ 
อะนีฆำ  สุขี  อตัตำนงั  ปะริหะรันตุ. 

 ขอสตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง, ท่ีเป็นเพ่ือนทกุข์ เกิด แก่ เจ็บ 
ตาย ด้วยกนัหมดทัง้สิน้ จงเป็นสขุ เป็นสขุเถิด, อย่าได้มีเวรแก่
กนัและกนัเลย, อย่าได้เบียดเบียนซึง่กนัและกนัเลย, อย่าได้มี
ทกุข์กายทกุข์ใจเลย, จงมีแต่ความสขุกาย สขุใจ, รักษาตนให้
พ้นจากทกุข์ภยัด้วยกนัหมดทัง้สิน้เถิด. 
 

(นมสัการพระรัตนตรัย) 
อะระหงั สมัมำสมัพทุโธ ภะคะวำ, 
พทุธงั ภะคะวนัตงั อะภิวำเทมิ. (กราบ) 
สฺวำกขำโต  ภะคะวะตำ  ธมัโม, 
ธมัมงั นะมสัสำมิ. (กราบ) 
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสงัโฆ, 
สงัฆงั นะมำมิ. (กราบ) 

จบท ำวตัรเช้ำ 



ท ำวตัรค ่ำ 
บทสวดท ำวตัรค ่ำ 

(เม่ือพร้อมกนัแล้ว พงึนัง่คกุเขา่ แล้วกราบพระพทุธรูปพร้อมกนั ๓ หน) 
 
 
 

ค ำบูชำพระรัตนตรัย 

(ผู้ เป็นประธานจะกลา่วน า โปรดวา่ตามเป็นตอน ๆ ดงันี)้ 
 

โย โส ภะคะวำ อะระหงั สมัมำสมัพทุโธ 
สฺวำกขำโต  เยนะ ภะคะวะตำ ธมัโม 
สุปะฏิปันโน  ยสัสะ ภะคะวะโต  สำวะกะสงัโฆ 
ตมัมะยงั ภะคะวนัตงั สะธมัมงั สะสงัฆงั 
อิเมหิ สกักำเรหิ ยะถำระหงั อำโรปิเตหิ อะภิปูชะยำมะ 
สำธุ โน ภนัเต ภะคะวำ สุจิระปะรินิพพโุตปิ 
ปัจฉิมำชะนะตำนุกมัปะมำนะสำ 
อิเม สกักำเร ทุคคะตะปัณณำกำระภูเต ปะฏิคคณฺัหำตุ 
อมฺัหำกงั ทีฆะรัตตงั หิตำยะ สุขำยะ. 

 



ท ำวตัรค ่ำ ๑๑ 

ค ำนมสักำรพระรัตนตรัย 

อะระหงั สมัมำสมัพทุโธ ภะคะวำ, 
พทุธงั ภะคะวนัตงั อะภิวำเทมิ. (กราบ) 
สฺวำกขำโต  ภะคะวะตำ  ธมัโม, 
ธมัมงั นะมสัสำมิ. (กราบ) 
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสงัโฆ, 
สงัฆงั นะมำมิ. (กราบ) 

 

นมกำรปำฐะ 
(น า) หนัทะ  มะยงั  พทุธสัสะ  ภะคะวะโต 

 ปพุพะภำคะนะมะกำรญัเจวะ  
พทุธำนสุสะตินะยญัจะ กะโรมะ  เส. 

(รับ) นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต 
 อะระหะโต  สมัมำสมัพทุธสัสะ. 
 นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต 
 อะระหะโต  สมัมำสมัพทุธสัสะ. 
 นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต 
 อะระหะโต  สมัมำสมัพทุธสัสะ. 



หนงัสือสวดมนต ์๑๒ 

พุทธำนุสสตินยปำฐะ 

ตงั โข ปะนะ ภะคะวนัตงั เอวงั กลฺัยำโณ            
กิตติสทัโท อพัภุคคะโต, อิติปิ โส ภะคะวำ อะระหงั     
สมัมำสมัพทุโธ, วิชชำจะระณะสมัปันโน สุคะโต          
โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทมัมะสำระถิ สตัถำ          
เทวะมะนุสสำนงั  พทุโธ  ภะคะวำติ.  

 
พุทธำภิคตีิคำถำ 

(น า)      หนัทะ มะยงั พทุธำภิคีติง กะโรมะ เส. 
(รับ) พทุธฺวำระหนัตะวะระตำทิคุณำภิยตุโต  

สุทธำภิญำณะกะรุณำหิ สะมำคะตตัโต  
โพเธสิ โย สุชะนะตงั กะมะลงัวะ สูโร  
วนัทำมะหงั ตะมะระณงั สิระสำ ชิเนนทงั 

พทุโธ โย สพัพะปำณีนงั  สะระณงั เขมะมุตตะมงั  
ปะฐะมำนุสสติฏฐำนงั  วนัทำมิ ตงั สิเรนะหงั  
พทุธสัสำหสฺัมิ ทาโส๑ วะ  พทุโธ เม สำมิกิสสะโร  
พทุโธ ทุกขสัสะ ฆำตำ จะ  วิธำตำ จะ หิตสัสะ เม  

                                         
๑ หญิงสวด ทาส ี(เป็นกำรเปลีย่นรูปค ำตำมหลกัภำษำ) 



ท ำวตัรค ่ำ ๑๓ 

พทุธสัสำหงั นิยยำเทมิ  สะรีรัญชีวิตญัจิทงั  
วันทันโตหัง๑ จะริสสำมิ  พทุธสัเสวะ สุโพธิตงั  
นตัถิ เม สะระณงั อญัญงั  พทุโธ เม สะระณงั วะรัง  
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  วฑัเฒยยงั สตัถุ สำสะเน  
พทุธงั เม วันทะมาเนนะ๒  ยงั ปุญญงั ปะสุตงั อิธะ  
สพัเพปิ อนัตะระยำ เม  มำเหสุง ตสัสะ เตชะสำ.  

 (หมอบกราบแล้วสวดดงันี)้ 

กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ  
พทุเธ กุกมัมงั ปะกะตงั มะยำ ยงั  
พทุโธ ปะฏิคคณัหะตุ อจัจะยนัตงั  
กำลนัตะเร สงัวะริตุง วะ พทุเธ. 
 

ธมัมำนุสสตินยปำฐะ 
(น า)   หนัทะ มะยงั ธมัมำนสุสะตินะยงั กะโรมะ เส. 

(รับ)    สฺวำกขำโต ภะคะวะตำ ธมัโม, สนัทิฏฐิโก         
อะกำลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยโิก ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ 
วิญญูหีติ.  

                                         
๑ หญิงสวด วนัทนัตีหัง (เป็นกำรเปลีย่นรูปค ำตำมหลกัภำษำ) 
๒ หญิงสวด วนัทะมานายะ (เป็นกำรเปลีย่นรูปค ำตำมหลกัภำษำ) 



หนงัสือสวดมนต ์๑๔ 

ธมัมำภิคตีิคำถำ 
(น า)    หนัทะ มะยงั ธมัมำภิคีติง กะโรมะ เส. 

(รับ)  สฺวำกขำตะตำทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย  
โย มคัคะปำกะปะริยตัติวิโมกขะเภโท  
ธมัโม กุโลกะปะตะนำ ตะทะธำริธำรี  
วนัทำมะหงั ตะมะหะรัง วะระธมัมะเมตงั 

ธมัโม โย สพัพะปำณีนงั  สะระณงั เขมะมุตตะมงั  
ทุติยำนุสสะติฏฐำนงั  วนัทำมิ ตงั สิเรนะหงั  
ธมัมสัสำหสฺัมิ ทำโส๑ วะ  ธมัโม เม สำมิกิสสะโร  
ธมัโม ทุกขสัสะ ฆำตำ จะ  วิธำตำ จะ หิตสัสะ เม  
ธมัมสัสำหงั นิยยำเทมิ  สะรีรัญชีวิตญัจิทงั  
วนัทนัโตหงั๒ จะริสสำมิ  ธมัมสัเสวะ สุธมัมะตงั  
นตัถิ เม สะระณงั อญัญงั  ธมัโม เม สะระณงั วะรัง  
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  วฑัเฒยยงั สตัถุ สำสะเน  
ธมัมงั เม วนัทะมำเนนะ๓  ยงั ปุญญงั ปะสุตงั อิธะ  
สพัเพปิ อนัตะรำยำ เม  มำเหสุง ตสัสะ เตชะสำ  

(หมอบกราบแล้วสวดดงันี)้ 
                                         
๑ หญิงสวด ทาสี (เป็นกำรเปลีย่นรูปค ำตำมหลกัภำษำ) 
๒ หญิงสวด วนัทนัตีหัง (เป็นกำรเปลีย่นรูปค ำตำมหลกัภำษำ) 
๓ หญิงสวด วนัทะมานายะ (เป็นกำรเปลีย่นรูปค ำตำมหลกัภำษำ) 



ท ำวตัรค ่ำ ๑๕ 

กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ  
ธมัเม กุกมัมงั ปะกะตงั มะยำ ยงั  
ธมัโม ปะฏิคคณัหะตุ อจัจะยนัตงั  
กำลนัตะเร สงัวะริตุง วะ ธมัเม 

 

สงัฆำนุสสตินยปำฐะ 

(น า)    หนัทะ มะยงั สงัฆำนสุสะตินะยงั กะโรมะ เส. 
(รับ)    สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, อุชุ-   
ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, ญำยะปะฏิปันโน 
ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, สำมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต 
สำวะกะสงัโฆ, ยะทิทงั จตัตำริ ปุริสะยคุำนิ อฏัฐะ          
ปุริสะปุคคะลำ, เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ,         
อำหุเนยโย ปำหุเนยโย ทกัขิเณยโย อญัชะลีกะระณีโย, 
อะนุตตะรัง ปุญญกัเขตตงั โลกสัสำติ. 
 

สงัฆำภิคตีิคำถำ 
(น า)    หนัทะ มะยงั สงัฆำภิคีติง กะโรมะ เส.  

(รับ)  สทัธมัมะโช สุปะฏิปัตติคุณำทิยตุโต  
โยฏฐพัพิโธ อะริยะปุคคะละสงัฆะเสฏโฐ  
สีลำทิธมัมะปะวะรำสะยะกำยะจิตโต 



หนงัสือสวดมนต ์๑๖ 

วนัทำมะหงั ตะมะริยำนะ  คะณงั  สุสุทธงั  
สงัโฆ โย สพัพะปำณีนงั  สะระณงั เขมะมุตตะมงั  
ตะติยำนุสสะติฏฐำนงั  วนัทำมิ ตงั สิเรนะหงั  
สงัฆสัสำหสฺัมิ ทาโส๑ วะ  สงัโฆ เม สำมิกิสสะโร  
สงัโฆ ทุกขสัสะ ฆำตำ จะ  วิธำตำ จะ หิตสัสะ เม  
สงัฆสัสำหงั นิยยำเทมิ  สะรีรัญชีวิตญัจิทงั  
วนัทนัโตหงั๒ จะริสสำมิ  สงัฆสัโสปะฏิปันนะตงั  
นตัถิ เม สะระณงั อญัญงั  สงัโฆ เม สะระณงั วะรัง  
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  วฑัเฒยยงั สตัถุ สำสะเน  
สงัฆงั เม วนัทะมำเนนะ๓  ยงั ปุญญงั ปะสุตงั อิธะ  
สพัเพปิ อนัตะรำยำ เม  มำเหสุง ตสัสะ เตชะสำ.  

 (หมอบกราบแล้วสวดดงันี)้ 

กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ  
สงัเฆ กุกมัมงั ปะกะตงั มำยำ ยงั  
สงัโฆ ปะฏิคคณัหะตุ อจัจะยนัตงั  
กำลนัตะเร สงัวะริตุง วะ สงัเฆ. 

 

                                         
๑ หญิงสวด ทาสี (เป็นกำรเปลีย่นรูปค ำตำมหลกัภำษำ) 
๒ หญิงสวด วนัทนัตีหัง (เป็นกำรเปลีย่นรูปค ำตำมหลกัภำษำ) 
๓ หญิงสวด วนัทะมานายะ (เป็นกำรเปลีย่นรูปค ำตำมหลกัภำษำ) 



ท ำวตัรค ่ำ ๑๗ 

เทวธรรมคำถำ 

หิริโอตตปัปะสมัปันนำ สุกกะธมัมะสะมำหิตำ 
สนัโต สปัปุริสำ โลเก  เทวะธมัมำติ วจุจะเร. 

วนัทำบทใหญ ่

วนัทำมิ เจติยงั สพัพงั  สพัพฏัฐำเน สุปะติฏฐิตงั 
สำรีริกะธำตุ มะหำโพธิง  พทุธะรูปัง สะกะลงั สะทำ. 

วนัทำมิ พทุธงั ภะวะปำระติณณงั 
ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนำถงั 
โย โลกะเสฏโฐ สะกะลงั กิเลสงั 
เฉตฺวำนะ โพเธสิ ชะนงั อะนนัตงั. 
ยงั นมัมะทำยะ นะทิยำ ปุลิเน จะ ตีเร 
ยงั สจัจะพนัธะคิริเก สุมะนำจะลคัเค 
ยงั ตตัถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปำทงั 
ตงั ปำทะวะลญัชะนะมะหงั สิระสำ นะมำมิ. 
สุวณัณะมำลิเก สุวณัณะปัพพะเต 
สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นมัมะทำยะ นะทิยำ 

ปัญจะปำทะวะรัง ฐำนงั  อะหงั วนัทำมิ ทูระโต. 
อะหงั วนัทำมิ ธำตุโย  อะหงั วนัทำมิ สพัพะโส. 



หนงัสือสวดมนต ์๑๘ 

อิจเจวะมจัจนัตะนะมสัสะเนยยงั  
นะมสัสะมำโน ระตะนตัตะยงั ยงั 
ปุญญำภิสนัทงั วิปุลงั อะลตัถงั  
ตสัสำนุภำเวนะ หะตนัตะรำโย. 

อำมนัตะยำมิ  โว  ภิกขะเว  ปะฏิเวทะยำมิ  โว  ภิกขะเว  
ขะยะวะยะธมัมำ สงัขำรำ อปัปะมำเทนะ สมัปำเทถำติ. 
 

กรวดน ้ำ 

อิมินำ ปุญญะกมัเมนะ  อุปัชฌำยำ คุณุตตะรำ  
อำจะริยปูะกำรำ จะ  มำตำปิตำ จะ ญำตะกำ  
สุริโย จนัทิมำ รำชำ  คุณะวนัตำ นะรำปิ จะ  
พฺรัหฺมะมำรำ จะ อินทำ จะ  โลกะปำลำ จะ เทวะตำ  
ยะโม มิตตำ มะนุสสำ จะ มชัฌตัตำ เวริกำปิ จะ  
สพัเพ สตัตำ สุขี โหนตุ  ปุญญำนิ ปะกะตำนิ เม  
สุขงั จะ ติวิธงั เทนตุ  ขิปปัง ปำเปถะ โว มะตงั.  

อิมินำ ปุญญะกมัเมนะ   อิมินำ อุททิเสนะ จะ  
ขิปปำหงั สุละเภ เจวะ  ตณัหุปำทำนะเฉทะนงั  
เย สนัตำเน หินำ ธมัมำ  ยำวะ นิพพำนะโต มะมงั  
นสัสนัตุ สพัพะทำ เยวะ  ยตัถะ ชำโต ภะเว ภะเว  



ท ำวตัรค ่ำ ๑๙ 

อุชุจิตตงั สะติปัญญำ  สลัเลโข วิริยมัหินำ  
มำรำ ละภนัตุ โนกำสงั  กำตุญจะ วิริเยสุ เม  
พทุธำธิปะวะโร นำโถ  ธมัโม นำโถ วะรุตตะโม  
นำโถ ปัจเจกะพทุโธ จะ  สงัโฆ นำโถตตะโร มะมงั 
เตโสตตะมำนุภำเวนะ  มำโรกำสงั ละภนัตุ มำ. 

ตอ่จากนีน้ัง่เจริญจิตตภาวนา 
จนกวา่จะได้ยินเสยีงบอกจากประธาน 

 

ค ำแผเ่มตตำ 

สพัเพ สตัตำ   ขอสตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง,  
 ท่ีเป็นเพ่ือนทกุข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 

ด้วยกนัหมดทัง้สิน้  

อะเวรำ โหนตุ   จงเป็นสขุ เป็นสขุเถิด,  
 อย่าได้มีเวรแก่กนัและกนัเลย, 

อพฺัยำปัชฌำ จงเป็นสขุ เป็นสขุเถิด,  
 อย่าได้เบียดเบียนซึง่กนัและกนัเลย, 

อะนีฆำ   จงเป็นสขุ เป็นสขุเถิด,  
 อย่าได้มีทกุข์กายทกุข์ใจเลย, 



หนงัสือสวดมนต ์๒๐ 

สุขี  อตัตำนงั  ปะริหะรันตุ.   จงมีแต่ความสขุกาย สขุใจ, 
รักษาตนให้พ้นจากทกุข์ภยัด้วยกนั
หมดทัง้สิน้เถิด. 

 

(นมสักำรพระรัตนตรัย) 

อะระหงั สมัมำสมัพทุโธ ภะคะวำ, 
พทุธงั ภะคะวนัตงั อะภิวำเทมิ. (กราบ) 
สฺวำกขำโต  ภะคะวะตำ  ธมัโม, 
ธมัมงั นะมสัสำมิ. (กราบ) 
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสงัโฆ, 
สงัฆงั นะมำมิ. (กราบ) 

 

จบท ำวตัรค ่ำ 
 



บทสวดน าก่อนบทสวดประจ าวนั 

 

ชมุนมุเทวดา 

(เวน้วนัพธุ และ วนัพฤหสับดี) 

ผริตฺวำนะ  เมตตงั  สะเมตตำ  ภะทนัตำ 
อะวิกขิตตะจิตตำ  ปะริตตงั  ภะณนัตุ. 

สคัเค  กำเม  จะ  รูเป คิริสิขะระตะเฏ  จนัตะลิกเข  วิมำเน  
ทีเป รัฏเฐ จะ คำเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวตัถุมหิ เขตเต  
ภุมมำ จำยนัตุ เทวำ ชะละถะละวิสะเม ยกัขะคนัธพัพะนำคำ  
ติฏฐนัตำ สนัติเก ยงั มุนิวะระวะจะนงั สำธะโว เม สุณนัตุ. 
ธมัมสัสะวะนะกำโล อะยมัภะทนัตำ ธมัมสัสะวะนะกำโล 
อะยมัภะทนัตำ  ธมัมสัสะวะนะกำโล  อะยมัภะทนัตำ. 
 
 

นมกำรปำฐะ 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมำสมัพทุธสัสะ 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมำสมัพทุธสัสะ 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมำสมัพทุธสัสะ. 



หนงัสือสวดมนต ์๒๒ 

สรณคมนปำฐะ 
(เวน้วนัพธุ) 

 

พทุธงั  สะระณงั  คจัฉำมิ, 
ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉำมิ, 
สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉำมิ. 

 ทุติยมัปิ พทุธงั  สะระณงั  คจัฉำมิ, 
 ทุติยมัปิ ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉำมิ, 
 ทุติยมัปิ สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉำมิ. 
 ตะติยมัปิ พทุธงั  สะระณงั  คจัฉำมิ, 
 ตะติยมัปิ ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉำมิ, 
 ตะติยมัปิ สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉำมิ. 
 



บทสวด 

ประจ ำวนัอำทิตย ์
 

นมกำรสิทธิคำถำ (เก่ำ) 

 สมัพทุเธ อฏัฐะวีสญัจะ ทฺวำทะสญัจะ สะหสัสะเก 
ปัญจะสะตะสะหสัสำนิ  นะมำมิ สิระสำ อะหงั 
เตสงั ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ อำทะเรนะ นะมำมิหงั 
นะมะกำรำนุภำเวนะ หนัตฺวำ สพัเพ อุปัททะเว 
อะเนกำ  อนัตะรำยำปิ วินสัสนัตุ  อะเสสะโต. 
 สมัพทุเธ ปัญจะปัญญำสญัจะ จะตุวีสะติสะหสัสะเก 
ทะสะสะตะสะหสัสำนิ  นะมำมิ สิระสำ อะหงั 
เตสงั ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ อำทะเรนะ นะมำมิหงั 
นะมะกำรำนุภำเวนะ หนัตฺวำ สพัเพ อุปัททะเว 
อะเนกำ  อนัตะรำยำปิ วินสัสนัตุ  อะเสสะโต. 
 สมัพทุเธ นะวตุตะระสะเต  อฏัฐะจตัตำฬีสะสะหสัสะเก 
วีสะติสะตะสะหสัสำนิ  นะมำมิ สิระสำ อะหงั 
เตสงั ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ อำทะเรนะ นะมำมิหงั 
นะมะกำรำนุภำเวนะ หนัตฺวำ สพัเพ อุปัททะเว 
อะเนกำ  อนัตะรำยำปิ วินสัสนัตุ  อะเสสะโต. 



หนงัสือสวดมนต ์๒๔ 

นโมกำรอฏัฐกะ 

นะโม อะระหะโต สมัมำ- สมัพทุธสัสะ มะเหสิโน 
นะโม อุตตะมะธมัมสัสะ สฺวำกขำตสัเสวะ  เตนิธะ 
นะโม มะหำสงัฆสัสำปิ วิสุทธะสีละทิฏฐิโน 
นะโม โอมำตฺยำรัทธสัสะ ระตะนตฺัยสัสะ  สำธุกงั 
นะโม โอมะกำตีตสัสะ ตสัสะ วตัถุตตะยสัสะปิ 
นะโม กำรัปปะภำเวนะ วิคจัฉนัตุ  อุปัททะวำ 
นะโม กำรำนุภำเวนะ สุวตัถิ โหตุ สพัพะทำ 
นะโม กำรัสสะ เตเชนะ วิธิมฺหิ โหมิ เตชะวำ. 

 
มงัคลสุตตะ 

 เอวมัเม สุตงั. เอกงั สะมะยงั ภะคะวำ สำวตัถิยงั      
วิหะระติ เชตะวะเน อะนำถะปิณฑิกสัสะ อำรำเม.        
อะถะโข อญัญะตะรำ เทวะตำ อะภิกกนัตำยะ รัตติยำ    
อะภิกกนัตะวณัณำ เกวะละกปัปัง เชตะวะนงั โอภำเสตฺวำ 
เยนะ ภะคะวำ เตนุปะสงักะมิ อุปะสงักะมิตฺวำ ภะคะวนัตงั 
อะภิวำเทตฺวำ เอกะมนัตงั อฏัฐำสิ.    เอกะมนัตงั ฐิตำ โข 
สำ เทวะตำ ภะคะวนัตงั คำถำยะ อชัฌะภำสิ 



วนัอำทิตย์ ๒๕ 

พะหู  เทวำ  มะนุสสำ  จะ มงัคะลำนิ  อะจินตะยงุ 
อำกงัขะมำนำ  โสตถำนงั พฺรูหิ  มงัคะละมุตตะมงั. 
 อะเสวะนำ จะ พำลำนงั ปัณฑิตำนญัจะ  เสวะนำ 
ปูชำ  จะ  ปูชะนียำนงั  เอตมัมงัคะละมุตตะมงั. 
ปะฏิรูปะเทสะวำโส  จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตำ 
อตัตะสมัมำปะณิธิ  จะ เอตมัมงัคะละมุตตะมงั. 
พำหุสจัจญัจะ  สิปปัญจะ วินะโย  จะ  สุสิกขิโต 
สุภำสิตำ  จะ  ยำ  วำจำ เอตมัมงัคะละมุตตะมงั. 
มำตำปิตุอุปัฏฐำนงั ปุตตะทำรัสสะ  สงัคะโห 
อะนำกุลำ  จะ  กมัมนัตำ เอตมัมงัคะละมุตตะมงั. 
ทำนญัจะ ธมัมะจะริยำ จะ ญำตะกำนญัจะ  สงัคะโห 
อะนะวชัชำนิ  กมัมำนิ เอตมัมงัคะละมุตตะมงั. 
อำระตี  วิระตี  ปำปำ มชัชะปำนำ จะ สญัญะโม 
อปัปะมำโท  จะ  ธมัเมสุ เอตมัมงัคะละมุตตะมงั. 
คำระโว  จะ  นิวำโต  จะ สนัตุฏฐี  จะ  กะตญัญุตำ 
กำเลนะ  ธมัมสัสะวะนงั เอตมัมงัคะละมุตตะมงั. 
ขนัตี  จะ  โสวะจสัสะตำ สะมะณำนญัจะ ทสัสะนงั 
กำเลนะ  ธมัมะสำกจัฉำ เอตมัมงัคะละมุตตะมงั. 
ตะโป จะ พฺรัหฺมะจะริยญัจะ อะริยะสจัจำนะ ทสัสะนงั 



หนงัสือสวดมนต ์๒๖ 

นิพพำนะสจัฉิกิริยำ  จะ เอตมัมงัคะละมุตตะมงั. 
ผฏุฐสัสะ  โลกะธมัเมหิ จิตตงั ยสัสะ นะ กมัปะติ 
อะโสกงั  วิระชงั  เขมงั เอตมัมงัคะละมุตตะมงั. 
เอตำทิสำนิ  กตฺัวำนะ สพัพตัถะมะปะรำชิตำ 
สพัพตัถะ โสตถิง คจัฉนัติ  ตนัเตสงั มงัคะละมุตตะมนัติ. 
 

รตนสุตตะ 

ยงักิญจิ วิตตงั อิธะ วำ หุรัง วำ 
สคัเคสุ วำ ยงั ระตะนงั ปะณีตงั 
นะ โน สะมงั อตัถิ ตะถำคะเตนะ 
อิทมัปิ พทุเธ ระตะนงั ปะณีตงั 
เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถิ โหตุ. 

ขะยงั วิรำคงั อะมะตงั ปะณีตงั 
ยะทชัฌะคำ สกฺัยะมุนี สะมำหิโต 
นะ เตนะ ธมัเมนะ สะมตัถิ กิญจิ 
อิทมัปิ ธมัเม ระตะนงั ปะณีตงั 
เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถิ โหตุ. 

ยมัพทุธะเสฏโฐ ปะริวณัณะย ีสุจิง 
สะมำธิมำนนัตะริกญัญะมำหุ 



วนัอำทิตย์ ๒๗ 

สะมำธินำ เตนะ สะโม นะ วิชชะติ 
อิทมัปิ ธมัเม ระตะนงั ปะณีตงั 
เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถิ โหตุ. 

เย ปุคคะลำ อฏัฐะ สะตงั ปะสฏัฐำ 
จตัตำริ เอตำนิ ยคุำนิ โหนติ 
เต ทกัขิเณยยำ สุคะตสัสะ สำวะกำ 
เอเตสุ ทินนำนิ มะหปัผะลำนิ 
อิทมัปิ สงัเฆ ระตะนงั ปะณีตงั 
เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถิ โหตุ. 

เย สุปปะยตุตำ มะนะสำ ทฬัเหนะ 
นิกกำมิโน โคตะมะสำสะนมัหิ 
เต ปัตติปัตตำ อะมะตงั วิคยัหะ 
ลทัธำ มุธำ นิพพติุง ภุญชะมำนำ 
อิทมัปิ สงัเฆ ระตะนงั ปะณีตงั 
เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถิ โหตุ. 

ขีณงั ปุรำณงั นะวงั นตัถิ สมัภะวงั 
วิรัตตะจิตตำยะติเก  ภะวสฺัมิง 
เต ขีณะพีชำ อะวิรุฬหิฉนัทำ 
นิพพนัติ ธีรำ ยะถำยมัปะทีโป 
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อิทมัปิ สงัเฆ ระตะนงั ปะณีตงั 
เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถิ โหตุ. 

(รตนสตูรนีไ้ด้คดัตดัตอนมาเฉพาะท่ีนิยมสวดกนัโดยทัว่ไปเทา่นัน้) 
 

กรณียเมตตสุตตะ 

 กะระณียะมตัถะกุสะเลนะ ยนัตงั สันตงั ปะทงั อะภิสะเมจจะ  
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จสัสะ มุทุ อะนะติมำนี 
สันตสุสะโก จะ สุภะโร จะ อปัปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวตุติ 
สันตินทฺริโย จะ นิปะโก จะ อปัปะคพัโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ 
นะ จะ ขทุทงั สะมำจะเร กิญจิ  เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยงุ 
สุขิโน วำ เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตำ ภะวนัตุ สุขิตตัตำ 
เย เกจิ ปำณะภูตตัถิ       ตะสำ วำ ถำวะรำ วำ อะนะวะเสสำ 
ทีฆำ วำ เย มะหนัตำ วำ  มชัฌิมำ รัสสะกำ อะณุกะถูลำ 
ทิฏฐำ วำ เย จะ อะทิฏฐำ เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร 
ภูตำ วำ สัมภะเวสี วำ  สัพเพ สัตตำ ภะวนัตุ สุขิตตัตำ 
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นำติมญัเญถะ กตัถะจิ นงั กิญจิ 
พฺยำโรสะนำ ปะฏีฆะสัญญำ นำญญะมญัญสัสะ ทุกขะมิจเฉยยะ 
มำตำ ยะถำ นิยงั ปุตตงั อำยสุำ เอกะปุตตะมะนุรักเข 
เอวมัปิ สัพพะภูเตสุ มำนะสัมภำวะเย อะปะริมำณัง 
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    เมตตญัจะ สัพพะโลกสฺัมิง  มำนะสัมภำวะเย อะปะริมำณัง 
อุทธงั อะโธ จะ ติริยญัจะ อะสัมพำธงั อะเวรัง อะสะปัตตงั 
ติฏฐญัจะรัง นิสินโน วำ  สะยำโน วำ ยำวะตสัสะ วิคะตะมิทโธ 
เอตงั สะติง อะธิฏเฐยยะ พฺรัหฺมะเมตงั วิหำรัง อิธะมำหุ 
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคมัมะ  สีละวำ  ทสัสะเนนะ สัมปันโน 
กำเมสุ วิเนยยะ เคธงั        นะ หิ ชำตุ คพัภะเสยยงั ปุนะเรตีติ. 
 

วฏัฏกปริตตะ 

     อตัถิ โลเก สีละคุโณ สจัจงั โสเจยยะนุททะยำ 
เตนะ สจัเจนะ กำหำมิ สจัจะกิริยะมะนุตตะรัง 
อำวชัชิตฺวำ ธมัมะพะลงั  สะริตฺวำ ปุพพะเก ชิเน 
สจัจะพะละมะวสัสำยะ สจัจะกิริยะมะกำสะหงั 
สนัติ ปักขำ อะปัตตะนำ สนัติ ปำทำ อะวญัจะนำ 
มำตำ ปิตำ จะ นิกขนัตำ ชำตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ 
สะหะ สจัเจ กะเต มยัหงั มะหำปัชชะลิโต  สิขี 
วชัเชสิ โสฬะสะ กะรีสำนิ อุทะกงั ปัตฺวำ ยะถำ สิขี 
สจัเจนะ เม สะโม นตัถิ  เอสำ  เม  สจัจะปำระมีติ. 
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อำฏำนำฏิยปริตตะ 

    วิปัสสิสสะ นะมตัถุ จกัขมุนัตสัสะ สิรีมะโต 
สิขิสสะปิ นะมตัถุ สพัพะภูตำนุกมัปิโน 
เวสสะภุสสะ นะมตัถุ นฺหำตะกสัสะ  ตะปัสสิโน 
นะมตัถุ กะกุสนัธสัสะ มำระเสนปัปะมทัทิโน 
โกนำคะมะนสัสะ  นะมตัถุ พรำหมะณสัสะ วสีุมะโต 
กสัสะปัสสะ นะมตัถุ วิปปะมุตตสัสะ สพัพะธิ 
องัคีระสสัสะ นะมตัถุ สกฺัยะปุตตสัสะ สิรีมะโต 
โย อิมงั ธมัมะมะเทเสสิ สพัพะทุกขำปะนูทะนงั 
เย จำปิ นิพพตุำ โลเก ยะถำภูตงั วิปัสสิสุง 
เต ชะนำ อะปิสุณำ มะหนัตำ วีตะสำระทำ 
หิตงั เทวะมะนุสสำนงั ยงั นะมสัสนัติ โคตะมงั 
วิชชำจะระณะสมัปันนงั มะหนัตงั วีตะสำระทงั 
วิชชำจะระณะสมัปันนงั พทุธงั วนัทำมะ โคตะมนัติ. 

องัคุลมิำลปริตตะ 

 ยะโตหงั ภะคินิ อะริยำยะ ชำติยำ ชำโต นำภิชำนำมิ 
สญัจิจจะ ปำณงั ชีวิตำ โวโรเปตำ. เตนะ สจัเจนะ โสตถิ    
เต โหตุ โสตถิ คพัภสัสะ. 
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โพชฌงัคปริตตะ 

 โพชฌงัโค สะติสงัขำโต  ธมัมำนงั  วิจะโย  ตะถำ 
วิริยมัปีติปัสสทัธิ- โพชฌงัคำ  จะ  ตะถำปะเร 
สะมำธุเปกขะโพชฌงัคำ สตัเตเต  สพัพะทสัสินำ 
มุนินำ  สมัมะทกัขำตำ ภำวิตำ   พะหุลีกะตำ 
สงัวตัตนัติ  อะภิญญำยะ นิพพำนำยะ  จะ  โพธิยำ 
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โสตถิ  เต โหตุ  สพัพะทำ. 
 เอกสฺัมิง สะมะเย นำโถ โมคคลัลำนญัจะ  กสัสะปัง 
คิลำเน  ทุกขิเต  ทิสฺวำ โพชฌงัเค  สตัตะ  เทสะยิ 
เต  จะ  ตงั  อะภินนัทิตฺวำ โรคำ  มุจจิงสุ  ตงัขะเณ 
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โสตถิ  เต โหตุ  สพัพะทำ. 
 เอกะทำ  ธมัมะรำชำปิ เคลญัเญนำภิปีฬิโต 
จุนทตัเถเรนะ  ตญัเญวะ ภะณำเปตฺวำนะ  สำทะรัง 
สมัโมทิตฺวำ  จะ  อำพำธำ ตมัหำ  วฏุฐำสิ  ฐำนะโส 
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ  โสตถิ  เต โหตุ  สพัพะทำ. 
 ปะหีนำ เต จะ อำพำธำ ติณณนันมัปิ  มะเหสินงั 
มคัคำหะตะกิเลสำ  วะ ปัตตำนุปปัตติธมัมะตงั 
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โสตถิ  เต โหตุ  สพัพะทำ. 
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ปกณิกคำถำ 
(ท้ำยเจ็ดต ำนำน) 

สักกัตฺวา พทุธะระตะนงั  โอสะถงั อุตตะมงั วะรัง 
หิตงั เทวะมะนุสสำนงั  พทุธะเตเชนะ โสตถินำ  
นสัสนัตุ ปัททะวำ สพัเพ  ทุกขำ วปูะสะเมนตุ เต.  
สกักตฺัวำ ธมัมะ ระตะนงั  โอสะถงั อุตตะมงั วะรัง  
ปะริฬำหูปะสะมะนงั ธมัมะเตเชนะ โสตถินำ  
นสัสนัตุ ปัททะวำ สพัเพ  ภะยำ วปูะสะเมนตุ เต.  
สกักตฺัวำ สงัฆะระตะนงั  โอสะถงั อุตตะมงั วะรัง  
อำหุเนยยงั ปำหุเนยยงั  สงัฆะเตเชนะ โสตถินำ  
นสัสนัตุ ปัททะวำ สพัเพ  โรคำ วปูะสะเมนตุ เต. 
นัตถิ เม สะระณงั อญัญงั  พทุโธ เม สะระณงั วะรัง 

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  โหตุ เต ชะยะมงัคะลงั  
นตัถิ เม สะระณงั อญัญงั  ธมัโม เม สะระณงั วะรัง  
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  โหตุ เต ชะยะมงัคะลงั  
นตัถิ เม สะระณงั อญัญงั  สงัโฆ เม สะระณงัวะรัง  
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  โหตุ เต ชะยะมงัคะลงั. 
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ยงักิญจิ ระตะนงั โลเก  วิชชะติ วิวิธงั ปุถุ 
ระตะนงั พทุธะสะมงั นตัถิ  ตสัมำ โสตถี ภะวนัตุ เต. 
ยงักิญจิ ระตะนงั โลเก  วิชชะติ วิวิธงั ปุถุ  
ระตะนงั ธมัมะสะมงั นตัถิ  ตสัมำ โสตถี ภะวนัตุ เต. 
ยงักิญจิ ระตะนงั โลเก  วิชชะติ วิวิธงั ปุถุ  
ระตะนงั สงัฆะสะมงั นตัถิ  ตสัมำ โสตถี ภะวนัตุ เต. 
 

เทวตำอุยโยชนคำถำ 

 ทุกขปัปัตตำ จะ นิททุกขำ ภะยปัปัตตำ จะ นิพภะยำ 
โสกปัปัตตำ จะ นิสโสกำ โหนตุ สพัเพปิ ปำณิโน 
เอตตำวะตำ จะ อมัเหหิ สมัภะตงั ปุญญะสมัปะทงั 
สพัเพ เทวำนุโมทนัตุ สพัพะสมัปัตติสิทธิยำ 
ทำนงั ทะทนัตุ สทัธำยะ สีลงั รักขนัตุ สพัพะทำ 
ภำวะนำภิระตำ  โหนตุ คจัฉนัตุ  เทวะตำคะตำ. 

สพัเพ พทุธำ พะลปัปัตตำ ปัจเจกำนญัจะ ยงั พะลงั 
อะระหนัตำนญัจะ เตเชนะ รักขงั พนัธำมิ สพัพะโส. 

 



บทสวด 

ประจ ำวนัจนัทร์ 
 

นมกำรสิทธิคำถำ 

 โย  จกัขมุำ  โมหะมะลำปะกฏัโฐ 
สำมงั วะ พทุโธ สุคะโต วิมุตโต 
มำรัสสะ ปำสำ วินิโมจะยนัโต 
ปำเปสิ เขมงั ชะนะตงั วิเนยยงั. 
พทุธงั วะรันตงั สิระสำ นะมำมิ 
โลกสัสะ นำถญัจะ วินำยะกญัจะ 
ตนัเตชะสำ เต ชะยะสิทธิ โหตุ 
สพัพนัตะรำยำ  จะ  วินำสะเมนตุ. 
 ธมัโม ธะโช โย วิยะ ตสัสะ สตัถุ 
ทสัเสสิ โลกสัสะ วิสุทธิมคัคงั 
นิยยำนิโก ธมัมะธะรัสสะ ธำรี 
สำตำวะโห สนัติกะโร สุจิณโณ. 
ธมัมงั วะรันตงั สิระสำ นะมำมิ 
โมหปัปะทำลงั  อุปะสนัตะทำหงั 
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ตนัเตชะสำ เต ชะยะสิทธิ โหตุ 
สพัพนัตะรำยำ  จะ  วินำสะเมนตุ. 
 สทัธมัมะเสนำ สุคะตำนุโค โย 
โลกสัสะ  ปำปูปะกิเลสะเชตำ 
สนัโต  สะยงั  สนัตินิโยชะโก  จะ 
สฺวำกขำตะธมัมงั วิทิตงั กะโรติ. 
สงัฆงั วะรันตงั สิระสำ นะมำมิ 
พทุธำนุพทุธงั สะมะสีละทิฏฐิง 
ตนัเตชะสำ เต ชะยะสิทธิ โหตุ 
สพัพนัตะรำยำ  จะ  วินำสะเมนตุ. 

 

โมรปริตตะ 

อุเทตะยญัจกัขมุำ  เอกะรำชำ 
หะริสสะวณัโณ  ปะฐะวิปปะภำโส 

ตงั ตงั นะมสัสำมิ หะริสสะวณัณงั ปะฐะวิปปะภำสงั 
ตะยชัชะ คุตตำ วิหะเรมุ ทิวะสงั 
เย พฺรำหฺมะณำ เวทะคุ สพัพะธมัเม 
เต เม นะโม เต จะ มงั ปำละยนัตุ 
 นะมตัถุ พทุธำนงั นะมตัถุ โพธิยำ 
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นะโม วิมุตตำนงั นะโม วิมุตติยำ 
อิมงั โส ปะริตตงั กตฺัวำ   โมโร จะระติ เอสะนำ. 

อะเปตะยญัจกัขมุำ  เอกะรำชำ 
หะริสสะวณัโณ  ปะฐะวิปปะภำโส 

ตงั ตงั นะมสัสำมิ หะริสสะวณัณงั ปะฐะวิปปะภำสงั 
ตะยชัชะ คุตตำ วิหะเรมุ รัตติง 
เย พฺรำหฺมะณำ เวทะคุ สพัพะธมัเม 
เต เม นะโม เต จะ มงั ปำละยนัตุ 
นะมตัถุ พทุธำนงั นะมตัถุ โพธิยำ 
นะโม วิมุตตำนงั นะโม วิมุตติยำ 

อิมงั โส ปะริตตงั กตฺัวำ   โมโร วำสะมะกปัปะยติี. 
 

ขนัธปริตตคำถำ 

วิรูปักเขหิ เม เมตตงั เมตตงั  เอรำปะเถหิ  เม 
ฉพฺัยำปุตเตหิ เม เมตตงั   เมตตงั กณัหำโคตะมะเกหิ จะ 
อะปำทะเกหิ เม เมตตงั เมตตงั  ทิปำทะเกหิ  เม 
จะตุปปะเทหิ เม เมตตงั เมตตงั  พะหุปปะเทหิ  เม 
มำ มงั อะปำทะโก หิงสิ มำ  มงั  หิงสิ  ทิปำทะโก 
มำ มงั จะตุปปะโท หิงสิ มำ  มงั  หิงสิ  พะหุปปะโท 
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สพัเพ สตัตำ สพัเพ ปำณำ สพัเพ  ภูตำ  จะ  เกวะลำ 
สพัเพ ภทฺัรำนิ  ปัสสนัตุ มำ  กิญจิ  ปำปะมำคะมำ. 

 

ธชคัคปริตตคำถำ 

อะรัญเญ  รุกขะมูเล  วำ สุญญำคำเร  วะ  ภิกขะโว 
อะนุสสะเรถะ  สมัพทุธงั ภะยงั  ตุมหำกะ โน สิยำ. 
โน เจ พทุธงั สะเรยยำถะ โลกะเชฏฐงั  นะรำสะภงั 
อะถะ ธมัมงั สะเรยยำถะ นิยยำนิกงั  สุเทสิตงั. 
โน เจ ธมัมงั สะเรยยำถะ นิยยำนิกงั  สุเทสิตงั 
อะถะ สงัฆงั สะเรยยำถะ ปุญญกัเขตตงั  อะนุตตะรัง. 
เอวมัพทุธงั สะรันตำนงั ธมัมงั  สงัฆญัจะ ภิกขะโว 
ภะยงั วำ ฉมัภิตตัตงั วำ  โลมะหงัโส นะ เหสสะตีติ. 

อภยปริตตะ 

 ยนัทุนนิมิตตงั  อะวะมงัคะลญัจะ 
โย  จำมะนำโป  สะกุณสัสะ สทัโท 
ปำปัคคะโห  ทุสสุปินงั  อะกนัตงั 
พทุธำนุภำเวนะ  วินำสะเมนตุ. 
 ยนัทุนนิมิตตงั  อะวะมงัคะลญัจะ 
โย จำมะนำโป  สะกุณสัสะ  สทัโท 
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ปำปัคคะโห  ทุสสุปินงั  อะกนัตงั 
ธมัมำนุภำเวนะ  วินำสะเมนตุ. 
 ยนัทุนนิมิตตงั  อะวะมงัคะลญัจะ 
โย จำมะนำโป  สะกุณสัสะ  สทัโท 
ปำปัคคะโห  ทุสสุปินงั  อะกนัตงั 
สงัฆำนุภำเวนะ  วินำสะเมนตุ. 

 

มงคลจกัรวำฬใหญ ่

 สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหำคุณำปะริ-
มิตะปุญญำธิกำรัสสะ  สัพพันตะรำยะนิวำระณะ -                       
สะมตัถสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธสัสะ        
ทฺว ัตติงสะมะหำปุริสะลักขะณำนุภำเวนะ อะสีตฺยำ -       
นุพฺยญัชะนำนุภำเวนะ อฏัฐุตตะระสะตะมงัคะลำนุภำเวนะ 
ฉัพพัณณะรังสิยำนุภำ เวนะ   เกตุมำลำนุภำ เวนะ            
ทะสะปำระมิตำนุภำเวนะ ทะสะอุปะปำระมิตำนุภำเวนะ      
ทะสะปะระมัตถะปำระมิตำนุภำเวนะ  สีละสะมำธิ-    
ปัญญำนุภำเวนะ  พุทธำนุภำเวนะ  ธัมมำนุภำเวนะ        
สังฆำนุภำ เวนะ  เตชำนุภำ เวนะ  อิทธำนุภำ เวนะ                 
พะลำนุภำเวนะ เญยยะธมัมำนุภำเวนะ จะตุรำสีติสะหัสสะ-
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ธมัมกัขนัธำนุภำเวนะ  นะวะโลกุตตะระธมัมำนุภำเวนะ 
อฏัฐงัคิกะมคัคำนุภำเวนะ อฏัฐะสะมำปัตติยำนุภำเวนะ 
ฉะฬะภิญญำนุภำเวนะ  จะตุสัจจะญำณำนุภำเวนะ        
ทะสะพะละญำณำนุภำเวนะ สพัพญัญุตะญำณำนุภำเวนะ  
เมตตำกะรุณำมุทิตำอุเปกขำนุภำเวนะ  สัพพะปะริตตำ-  
นุภำเวนะ ระตะนตัตะยะสะระณำนุภำเวนะ ตุยหงั สัพพะ
โรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำ วินสัสันตุ 
สัพพะอนัตะรำยำปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปำ ตุยหัง   
สะมิชฌันตุ ทีฆำยุตำ ตุยหัง โหตุ สะตะวสัสะชีเวนะ 
สะมงัคิโก โหตุ สัพพะทำ อำกำสะปัพพะตะวะนะภูมิคงัคำ 
มะหำสะมุททำ อำรักขะกำ เทวะตำ สะทำ ตุม เห            
อะนุรักขนัตุ. 

ปริตตำนุภำวคำถำ 

        นกัขตัตะยกัขะภูตำนงั ปำปัคคะหะนิวำระณำ 
ปะริตตสัสำนุภำเวนะ หนัตฺวำ เตสงั อุปัททะเว 
นกัขตัตะยกัขะภูตำนงั ปำปัคคะหะนิวำระณำ 
ปะริตตสัสำนุภำเวนะ หนัตฺวำ เตสงั อุปัททะเว 
นกัขตัตะยกัขะภูตำนงั ปำปัคคะหะนิวำระณำ 
ปะริตตสัสำนุภำเวนะ หนัตฺวำ เตสงั อุปัททะเว. 



บทสวด 

ประจ ำวนัองัคำร 
 

ทสธมัมสุตตะ 

 เอวมัเม สุตงั. เอกงั สะมะยงั ภะคะวำ สำวตัถิยงั   
วิหะระติ เชตะวะเน อะนำถะปิณฑิกสัสะ อำรำเม, ตตฺัระ 
โข ภะคะวำ ภิกข ู อำมนัเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทนัเตติ เต   
ภิกข ู ภะคะวะโต  ปัจจสัโสสุง.  ภะคะวำ  เอตะทะโวจะ.   
 ทะสะยิเม ภิกขะเว ธมัมำ ปัพพะชิเตนะ อะภิณหงั 
ปัจจะเวกขิตพัพำ. กะตะเม ทะสะ? 
 - เววณัณิยมัหิ อชัฌูปะคะโตติ ปัพพะชิเตนะ อะภิณหงั 
ปัจจะเวกขิตพัพงั. 

 - ปะระปะฏิพทัธำ เม ชีวิกำติ ปัพพะชิเตนะ อะภิณหงั 
ปัจจะเวกขิตพัพงั. 

 - อญัโญ เม อำกปัโป กะระณีโยติ ปัพพะชิเตนะ         
อะภิณหงั  ปัจจะเวกขิตพัพงั. 

 - กจัจิ นุ โข เม อตัตำ สีละโต นะ อุปะวะทะตีติ          
ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหงั  ปัจจะเวกขิตพัพงั. 
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 - กจัจิ นุ โข มงั อะนุวิจจะ วิญญู สะพฺรัหมะจำรี            
สีละโต นะ อุปะวะทนัตีติ ปัพพะชิเตนะ อะภิณหงั  
ปัจจะเวกขิตพัพงั. 

 - สพัเพหิ เม ปิเยหิ มะนำเปหิ นำนำภำโว วินำภำโวติ 
ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหงั  ปัจจะเวกขิตพัพงั. 

 - กมัมสัสะโกมหิ กมัมะทำยำโท กมัมะโยนิ กมัมะ-
พนัธุ กมัมะปะฏิสะระโณ, ยงั กมัมงั กะริสสำมิ              
กลฺัยำณงั วำ ปำปะกงั วำ, ตสัสะ ทำยำโท ภะวิสสำมีติ  
ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหงั  ปัจจะเวกขิตพัพงั. 

 - กะถมัภูตสัสะ  เม  รัตตินทิวำ  วีติปะตนัตีติ                      
ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหงั  ปัจจะเวกขิตพัพงั. 

 - กจัจิ  นุ  โขหงั  สุญญำคำเร  อะภิระมำมีติ                   
ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหงั  ปัจจะเวกขิตพัพงั. 

 - อตัถิ นุ โข เม อุตตะริมะนุสสะธมัมำ อะละมะริยะ-
ญำณะทสัสะนะวิเสโส อะธิคะโต, โสหงั ปัจฉิเม       
กำเล สะพฺรัหมะจำรีหิ ปุฏโฐ นะ มงักุ ภะวิสสำมีติ    
ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหงั  ปัจจะเวกขิตพัพงั. 

 อิเม โข ภิกขะเว ทะสะ ธมัมำ ปัพพะชิเตนะ      
อะภิณหงั ปัจจะเวกขิตพัพำติ อิทะมะโวจะ ภะคะวำ   
อตัตะมะนำ เต ภิกข ูภะคะวะโต ภำสิตงั อะภินนัทุนติ. 
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รตนัตตยปัปภำวสิทธิคำถำ 

 อะระหงั สมัมำสมัพทุโธ โลกำนงั  อะนุกมัปะโก 
เวเนยยำนงั  ปะโพเธตำ สนัติมคัคำนุสำสะโก. 
สฺวำกขำโต อุตตะโม ธมัโม โลกำนงั  ตะมะทำละโก 
นิยยำนิโก  จะ  ทุกขสฺัมำ ธมัมะจำรีนุปำละโก. 
สุปะฏิปันโน  มะหำสงัโฆ โลกำนงั  ปุญญะมำกะโร 
สีละทิฏฐีหิ  สงัสุทโธ สนัติมคัคะนิโยชะโก. 
อิจเจตงั  ระตะนงั  เสฏฐงั  โลเก  สะระณะมุตตะมงั 
ปะริกขะกำนะ  ธีรำนงั ญำณะสญัจำระณกัขะมงั. 
ยสัสะ  โลกงั  ปะภำเสติ  อำตะโปวะ  ตะโมนุโท 
ทยัยะเทโส  อิมำคมัมะ เขมะมคัคปัปะโชตะนงั 
สนัติสุเข  ปะติฏฐำติ อิสสะโร  สำตะตงั  ฐิโต. 
อคัคะเมตงั  ติระตะนงั คะรุง  กตฺัวำนะ  รักขิตงั 
ธะชงั  กตฺัวำ  ปะเทสสัสะ ทยัยะเทเสนะ  อุทธะตงั. 
นีติปัญญตัติกำรำยะ สะทิฏฐิยำ  ปะกุพพะเน 
ธมัมะนุญญงั วะ รัฏฐสัสะ รัฏฐำนงั  สิทธิทำยะกงั. 
เอวงั  สำสะนะกิจเจสุ สงัฆงั  กตฺัวำนะธิสสะรัง 
ปะสิชฌะนนัติทงั  พทุธะ- สำสะนสัสะ  ปะสำสะนงั 
เอวงั  ปะสำสะนุปำเยนะ ถิรัง  ติฏฐะติ  สำสะนงั. 
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ระตะนตัตะยำนุภำเวนะ ระตะนตัตะยะเตชะสำ 
ทยัยะชำติ  วิโรเจตุ สพัพะสมัปัตติสิทธิยำ 
อิทธิง  ปัปโปตุ  เวปุลลงั วิรุฬหิง  จุตตะริง  สะทำ. 
จิรัง  ติฏฐะตุ  โลกสฺัมิง สมัมำสมัพทุธะสำสะนงั 
ทสัเสนตงั  ภพัพะสตัตำนงั อญัชะสงั  วะ  วิสุทธิยำ. 
จิรัญชีวะตุ  ทีฆำย ุ ทยัยำนงั  ธมัมะขตัติโย 
วณัณะวำ  พะละสมัปันโน นิรำมะโย  จะ  นิพภะโย. 
รัฏฐสัสะ  ธมัมะนุญญญัจะ จิรัง  ติฏฐะตุ  โสตถินำ. 
ระตะนตัตะยปัปะภำเวนะ วฑุฒิยำสำ  สะมิชฌะตุ 
ทยัยำนงั  รัฏฐะปำลีนงั สพัพะสิทธิ  สะทำ  ถิรัง. 
ชะยะมตัถุ  จะ  ทยัยำนงั วฑุฒิ  สนัติ  นิรันตะรัง 
ปะวฑัฒะตงั  จะ  ภิยโยโส ธะนุฏฐำเนนะ สมัปะทำติ. 
 

สุขำภิยำจนคำถำ 

ยงั  ยงั  เทวะมะนุสสำนงั มงัคะลตัถำยะ  ภำสิตงั 
ตสัสะ  ตสัสำนุภำเวนะ โหตุ  รำชะกุเล  สุขงั 
เย  เย  อำรักขะกำ  เทวำ ตตัถะ  ตตัถำธิวำสิโน 
อิมินำ  ธมัมะทำเนนะ สพัเพ  อมัเหหิ  ปูชิตำ 
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สะทำ  ภทฺัรำนิ  ปัสสนัตุ สุขิตำ  โหนตุ  นิพภะยำ 
อปัปะมตัตำ  จะ  อมัเหสุ สพัเพ  รักขนัตุ โน  สะทำ 
ยญัจะ  โน  ภำสะมำเนหิ กุสะลงั  ปะสุตงั  พะหุง 
ตนัโน  เทวำนุโมทนัตุ จิรัง  ติฏฐนัตุ  สำตะตงั 
เย  วำ  ชะลำพชุณัฑะชำ สงัเสทะโชปะปำติกำ 
อะเวรำ โหนตุ สพัเพ เต อะนีฆำ  นิรุปัททะวำ 
ปัสสนัตุ  อะนะวชัชำนิ มำ  จะ  สำวชัชะมำคะมำ 
จิรัง  ติฏฐะตุ  โลกสฺัมิง สมัมำสมัพทุธะสำสะนงั 
ทสัเสนตงั  โสตะวนัตูนงั มคัคงั  สตัตะวิสุทธิยำ 
ยำวะ  พทุโธติ  นำมมัปิ โลกะเชฏฐสัสะ  สตัถุโน 
สมัมำเทสิตะธมัมสัสะ ปะวตัตะติ  มะเหสิโน 
ปะสนันำ  โหนตุ  สพัเพปิ ปำณิโน  พทุธะสำสะเน 
สมัมำ  ธำรัง  ปะเวจฉนัโต กำเล  เทโว  ปะวสัสะตุ 
วฑุฒิภำวำยะ  สตัตำนงั สะมิทธงั  เนตุ  เมทะนิง 
มำตำ  ปิตำ  จะ  อตฺัระชงั นิจจงั  รักขนัติ  ปุตตะกงั 
เอวงั  ธมัเมนะ  รำชำโน ปะชงั  รักขนัตุ  สพัพะทำ. 
 



บทสวด 

ประจ ำวนัพุธ 
 
 

พระวินัย 

 ยนัเตนะ ภะคะวะตำ ชำนะตำ ปัสสะตำ อะระหะตำ 
สมัมำสมัพทุเธนะ ปะฐะมงั ปำรำชิกงั กตัถะ ปัญญตัตนัติ. 
เวสำลิยงั ปัญญตัตนัติ. กงั อำรัพภำติ. สุทินนงั          
กะลนัทะปุตตงั อำรัพภำติ. กิสฺมิง วตัถุสฺมินติ. สุทินโน 
กะลนัทะปุตโต ปุรำณะทุติยกิำยะ เมถุนงั ธมัมงั ปะฏิเสวิ 
ตสฺัมิง  วตัถุสฺมินติ. 
 เตนะ สะมะเยนะ พทุโธ ภะคะวำ เวรัญชำยงั วิหะระติ 
นะเฬรุปุจิมนัทะมูเล มะหะตำ ภิกขสุงัเฆนะ สทัธิง     
ปัญจะมตัเตหิ  ภิกขสุะเตหิ. 
 อสัโสสิ โข เวรัญโช พฺรำหมะโณ สะมะโณ ขะลุ     
โภ โคตะโม สกฺัยะปุตโต สกฺัยะกุลำ ปัพพะชิโต              
เวรัญชำยงั วิหะระติ นะเฬรุปุจิมนัทะมูเล มะหะตำ ภิกขุ
สงัเฆนะ  สทัธิง  ปัญจะมตัเตหิ  ภิกขสุะเตหิ. 
 ตงัโข ปะนะ ภะวนัตงั โคตะมงั เอวงั กลฺัยำโณ 
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กิตติสทัโท อพัภุคคะโต อิติปิ โส ภะคะวำ อะระหงั                 
สมัมำสมัพทุโธ วิชชำจะระณะสมัปันโน สุคะโต               
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทมัมะสำระถิ สตัถำ                    
เทวะมะนุสสำนงั  พทุโธ  ภะคะวำติ. 
 โส อิมงั โลกงั สะเทวะกงั สะมำระกงั สะพฺรัหฺมะกงั 
สสัสะมะณะพฺรำหมะณิง ปะชงั สะเทวะมะนุสสงั สะยงั 
อะภิญญำ สจัฉิกตฺัวำ ปะเวเทติ โส ธมัมงั เทเสติ          
อำทิกลฺัยำณงั มชัเฌกลฺัยำณงั ปะริโยสำนะกลฺัยำณงั     
สำตถงั สะพฺยญัชะนงั เกวะละปะริปุณณงั ปะริสุทธงั     
พฺรัหฺมะจะริยงั  ปะกำเสติ. 
 สำธุ โข ปะนะ ตะถำรูปำนงั อะระหะตงั ทสัสะนงั  
โหตีติ. 
 

พระสูตร 

 เอวมัเม  สุตงั.  เอกงั สะมะยงั ภะคะวำ อนัตะรำ   
จะ รำชะคะหงั อนัตะรำ จะ นำลนัทงั อทัธำนะมคัคะ- 
ปะฏิปันโน โหติ มะหะตำ ภิกขสุงัเฆนะ สทัธิง ปัญจะ-
มตัเตหิ ภิกขสุะเตหิ. สุปปิโยปิ โข ปะริพพำชะโก          
อนัตะรำ จะ รำชะคะหงั อนัตะรำ จะ นำลนัทงั อทัธำนะ
มคัคะปะฏิปันโน โหติ สทัธิง อนัเตวำสินำ พฺรัหฺมะ-     
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ทตัเตนะ มำณะเวนะ. ตตฺัระ สุทงั สุปปิโย ปะริพพำชะโก 
อะเนกะปะริยำเยนะ พทุธสัสะ อะวณัณงั ภำสะติ                     
ธมัมสัสะ อะวณัณงั ภำสะติ สงัฆสัสะ อะวณัณงั ภำสะติ. 
สุปปิยสัสะ ปะนะ ปะริพพำชะกสัสะ อนัเตวำสี                         
พฺรัหฺมะทตัโต มำณะโว อะเนกะปะริยำเยนะ พทุธสัสะ 
วณัณงั ภำสะติ ธมัมสัสะ วณัณงั ภำสะติ สงัฆสัสะ วณัณงั           
ภำสะติ. อิติหะ เต อุโภ อำจะริยนัเตวำสี อญัญะมญัญสัสะ 
อุชุวิปัจจะนิกะวำทำ ภะคะวนัตงั ปิฏฐิโต ปิฏฐิโต         
อะนุพนัธำ  โหนติ  ภิกขสุงัฆญัจะ. 
 

ธมัมสงัคณีมำตกิำ 
 กุสะลำ ธมัมำ อะกุสะลำ ธมัมำ อพฺัยำกะตำ ธมัมำ. 
 สุขำยะ เวทะนำยะ สมัปะยตุตำ ธมัมำ ทุกขำยะ      
เวทะนำยะ สมัปะยตุตำ ธมัมำ อะทุกขะมะสุขำยะ          
เวทะนำยะ สมัปะยตุตำ ธมัมำ. 
 วิปำกำ ธมัมำ วิปำกะธมัมะธมัมำ เนวะวิปำกะนะ-  
วิปำกะธมัมะธมัมำ.    
 อุปำทินนุปำทำนิยำ ธมัมำ อะนุปำทินนุปำทำนิยำ 
ธมัมำ  อะนุปำทินนำนุปำทำนิยำ  ธมัมำ. 
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 สงักิลิฏฐะสงักิเลสิกำ ธมัมำ อะสงักิลิฏฐะ-            
สงักิเลสิกำ ธมัมำ อะสงักิลิฏฐำสงักิเลสิกำ ธมัมำ. 
 สะวิตกักะสะวิจำรำ ธมัมำ อะวิตกักะวิจำระมตัตำ   
ธมัมำ  อะวิตกักำวิจำรำ  ธมัมำ. 
 ปีติสะหะคะตำ ธมัมำ สุขะสะหะคะตำ ธมัมำ          
อุเปกขำสะหะคะตำ  ธมัมำ. 
 ทสัสะเนนะ ปะหำตพัพำ ธมัมำ ภำวะนำยะ                   
ปะหำตพัพำ ธมัมำ เนวะทสัสะเนนะ นะภำวะนำยะ                 
ปะหำตพัพำ ธมัมำ. 
 ทสัสะเนนะ ปะหำตพัพะเหตุกำ ธมัมำ ภำวะนำยะ 
ปะหำตพัพะเหตุกำ ธมัมำ เนวะทสัสะเนนะ นะภำวะนำยะ 
ปะหำตพัพะเหตุกำ  ธมัมำ. 
 อำจะยะคำมิโน ธมัมำ อะปะจะยะคำมิโน ธมัมำ    
เนวำจะยะคำมิโน  นำปะจะยะคำมิโน  ธมัมำ. 
 เสกขำ ธมัมำ อะเสกขำ ธมัมำ เนวะเสกขำนำเสกขำ 
ธมัมำ. 
 ปะริตตำ ธมัมำ มะหคัคะตำ ธมัมำ อปัปะมำณำ ธมัมำ. 
 ปะริตตำรัมมะณำ ธมัมำ มะหคัคะตำรัมมะณำ      
ธมัมำ  อปัปะมำณำรัมมะณำ  ธมัมำ. 
 หีนำ ธมัมำ มชัฌิมำ ธมัมำ ปะณีตำ ธมัมำ. 
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 มิจฉตัตะนิยะตำ ธมัมำ สมัมตัตะนิยะตำ ธมัมำ       
อะนิยะตำ  ธมัมำ. 
 มคัคำรัมมะณำ ธมัมำ มคัคะเหตุกำ ธมัมำ มคัคำ-    
ธิปะติโน  ธมัมำ. 
 อุปปันนำ ธมัมำ อะนุปปันนำ ธมัมำ อุปปำทิโน    
ธมัมำ. 
 อะตีตำ ธมัมำ อะนำคะตำ ธมัมำ ปัจจุปปันนำ         
ธมัมำ. 
 อะตีตำรัมมะณำ ธมัมำ อะนำคะตำรัมมะณำ ธมัมำ 
ปัจจุปปันนำรัมมะณำ  ธมัมำ. 
 อชัฌตัตำ ธมัมำ พะหิทธำ ธมัมำ อชัฌตัตะพะหิทธำ 
ธมัมำ. 
 อชัฌตัตำรัมมะณำ ธมัมำ พะหิทธำรัมมะณำ ธมัมำ 
อชัฌตัตะพะหิทธำรัมมะณำ  ธมัมำ. 
 สะนิทสัสะนะสปัปะฏิฆำ ธมัมำ อะนิทสัสะนะ
สปัปะฏิฆำ  ธมัมำ  อะนิทสัสะนำปปะฏิฆำ  ธมัมำ. 
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พระสงัคณี 
 กุสะลำ ธมัมำ อะกุสะลำ ธมัมำ อพฺัยำกะตำ ธมัมำ. 
กะตะเม ธมัมำ กุสะลำ. ยสฺัมิง สะมะเย กำมำวะจะรัง      
กุสะลงั จิตตงั อุปปันนงั โหติ โสมะนสัสะสะหะคะตงั 
ญำณะสมัปะยตุตงั รูปำรัมมะณงั วำ สทัทำรัมมะณงั วำ 
คนัธำรัมมะณงั วำ ระสำรัมมะณงั วำ โผฏฐพัพำรัมมะณงั 
วำ ธมัมำรัมมะณงั วำ ยงั ยงั วำ ปะนำรัพภะ ตสฺัมิง สะมะ
เย ผสัโส โหติ อะวิกเขโป โหติ เย วำ ปะนะ ตสฺัมิง       
สะมะเย อญัเญปิ อตัถิ ปะฏิจจะสะมุปปันนำ อะรูปิโน  
ธมัมำ  อิเม  ธมัมำ  กุสะลำ. 

พระวิภงัค ์

 ปัญจกัขนัธำ รูปักขนัโธ เวทะนำกขนัโธ สญัญำก-
ขนัโธ สงัขำรักขนัโธ วิญญำณกัขนัโธ. ตตัถะ กะตะโม   
รูปักขนัโธ. ยงักิญจิ รูปัง อะตีตำนำคะตะปัจจุปปันนงั   
อชัฌตัตงั วำ พะหิทธำ วำ โอฬำริกงั วำ สุขมุงั วำ หีนงั วำ 
ปะณีตงั วำ ยงั ทูเร วำ สนัติเก วำ ตะเทกชัฌงั อะภิสญัญู-
หิตฺวำ อะภิสงัขิปิตฺวำ อะยงั วจุจะติ  รูปักขนัโธ. 
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พระธำตุกถำ 

 สงัคะโห อะสงัคะโห. สงัคะหิเตนะ อะสงัคะหิตงั 
อะสงัคะหิเตนะ สงัคะหิตงั สงัคะหิเตนะ สงัคะหิตงั     
อะสงัคะหิเตนะ อะสงัคะหิตงั. สมัปะโยโค วิปปะโยโค.  
สมัปะยตุเตนะ วิปปะยตุตงั วิปปะยตุเตนะ สมัปะยตุตงั 
อะสงัคะหิตงั. 
 

พระปุคคลปัญญตัต ิ

 ฉะ ปัญญตัติโย ขนัธะปัญญตัติ อำยะตะนะปัญญตัติ 
ธำตุปัญญตัติ สจัจะปัญญตัติ อินทฺริยะปัญญตัติ ปุคคะละ- 
ปัญญตัติ. กิตตำวะตำ ปุคคะลำนงั ปุคคะละปัญญตัติ.   
สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต กุปปะธมัโม อะกุปปะ- 
ธมัโม ปะริหำนะธมัโม อะปะริหำนะธมัโม เจตะนำภพัโพ 
อะนุรักขะนำภพัโพ ปุถุชชะโน โคตฺระภู ภะยปูะระโต 
อะภะยปูะระโต ภพัพำคะมะโน อะภพัพำคะมะโน        
นิยะโต อะนิยะโต ปะฏิปันนะโก ผะเลฏฐิโต อะระหำ 
อะระหตัตำยะ ปะฏิปันโน. 



หนงัสือสวดมนต ์๕๒ 

พระกถำวตัถุ 

 ปุคคะโล อุปะลพัภะติ สจัฉิกตัถะปะระมตัเถนำติ 
อำมนัตำ. โย สจัฉิกตัโถ ปะระมตัโถ ตะโต โส ปุคคะโล 
อุปะลพัภะติ สจัฉิกตัถะปะระมตัเถนำติ. นะ เหวงั         
วตัตพัเพ. อำชำนำหิ นิคคะหงั หญัจิ ปุคคะโล                  
อุปะลพัภะติ สจัฉิกตัถะปะระมตัเถนะ เตนะ วะตะ เร     
วตัตพัเพ โย สจัฉิกตัโถ ปะระมตัโถ ตะโต โส ปุคคะโล 
อุปะลพัภะติ สจัฉิกตัถะปะระมตัเถนำติ.  มิจฉำ.  

พระยมกะ 

 เย เกจิ กุสะลำ ธมัมำ สพัเพ เต กุสะละมูลำ.                           
เย  วำ  ปะนะ  กุสะละมูลำ สพัเพ เต ธมัมำ กุสะลำ.                  
เย เกจิ กุสะลำ ธมัมำ สพัเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลำ. 
เย วำ ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลำ สพัเพ เต ธมัมำ     
กุสะลำ.  
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พระมหำปัฏฐำน 

 เหตุปัจจะโย อำรัมมะณะปัจจะโย อะธิปะติ        
ปัจจะโย อะนนัตะระปัจจะโย สะมะนนัตะระปัจจะโย 
สะหะชำตะปัจจะโย อญัญะมญัญะปัจจะโย นิสสะยะ  
ปัจจะโย อุปะนิสสะยะปัจจะโย ปุเรชำตะปัจจะโย     
ปัจฉำชำตะปัจจะโย อำเสวะนะปัจจะโย กมัมะปัจจะโย    
วิปำกะปัจจะโย อำหำระปัจจะโย อินทฺริยะปัจจะโย      
ฌำนะปัจจะโย มคัคะปัจจะโย สมัปะยตุตะปัจจะโย      
วิปปะยตุตะปัจจะโย  อตัถิปัจจะโย  นตัถิปัจจะโย             
วิคะตะปัจจะโย   อะวิคะตะปัจจะโย. 



บทสวด 

ประจ ำวนัพฤหสับดี 
 

 
ปัพพโตปมคำถำ 

ยะถำปิ เสลำ วิปุลำ นะภงั  อำหจัจะ  ปัพพะตำ 
สะมนัตำ อะนุปะริเยยยงุ นิปโปเถนตำ  จะตุททิสำ 
เอวงั ชะรำ จะ มจัจุ จะ อะธิวตัตนัติ  ปำณิโน 
ขตัติเย พฺรำหมะเณ เวสเส สุทเท  จณัฑำละปุกกุเส 
นะ กิญจิ ปะริวชัเชติ สพัพะเมวำภิมทัทะติ 
นะ ตตัถะ หตัถีนงั ภูมิ นะ  ระถำนงั  นะ  ปัตติยำ 
นะ จำปิ มนัตะยทุเธนะ  สกักำ เชตุง ธะเนนะ วำ 
ตสฺัมำ หิ ปัณฑิโต โปโส สมัปัสสงั อตัถะมตัตะโน 
พทุเธ ธมัเม จะ สงัเฆ จะ  ธีโร สทัธงั นิเวสะเย 
โย ธมัมะจำรี กำเยนะ วำจำยะ อุทะ เจตะสำ 
อิเธวะ  นงั  ปะสงัสนัติ เปจจะ  สคัเค  ปะโมทะติ. 
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อริยธนคำถำ 

ยสัสะ สทัธำ ตะถำคะเต อะจะลำ  สุปะติฏฐิตำ 
สีลญัจะ ยสัสะ กลฺัยำณงั อะริยะกนัตงั  ปะสงัสิตงั 
สงัเฆ ปะสำโท ยสัสตัถิ อุชุภูตญัจะ  ทสัสะนงั 
อะทะลิทโทติ  ตงั  อำหุ อะโมฆนัตสัสะ  ชีวิตงั 
ตสฺัมำ สทัธญัจะ สีลญัจะ ปะสำทงั ธมัมะทสัสะนงั 
อะนุยญุเชถะ  เมธำวี สะรัง พทุธำนะ สำสะนนัติ. 
 
 

บทขดัธมัมนิยำมสุตตะ 

ยงั เว นิพพานะญาณสัสะ ญาณงั  ปพุเพ  ปะวตัตะเต 
ตสัเสวะ  วิสะยีภตูา ยายงั  ธมัมะนิยามะตา 
อะนิจจะตา ทกุขะตา จะ สพัเพสงั  จะ  อะนตัตะตา 
ตสัสา ปะกาสะกงั สตุตงั ยงั  สมัพทุเธนะ  ภาสติงั 
สาธูนงั  ญาณะจาเรนะ ยะถา  พทุเธนะ  เทสติงั 
โยนิโส  ปะฏิปัตฺยตัถงั ตงั สตุตนัตงั ภะณามะ เส. 
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ธมัมนิยำมสุตตะ 

 เอวมัเม สุตงั. เอกงั สะมะยงั ภะคะวำ สำวตัถิยงั   
วิหะระติ เชตะวะเน อะนำถะปิณฑิกสัสะ อำรำเม. ตตฺัระ 
โข ภะคะวำ ภิกข ู อำมนัเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทนัเตติ เต   
ภิกข ู ภะคะวะโต  ปัจจสัโสสุง.  ภะคะวำ  เอตะทะโวจะ 
 อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถำคะตำนงั อะนุปปำทำ     
วำ ตะถำคะตำนงั ฐิตำ วะ สำ ธำตุ ธมัมฏัฐิตะตำ       
ธมัมะนิยำมะตำ สพัเพ สงัขำรำ อะนิจจำติ. ตงั ตะถำคะโต 
อะภิสมัพชุฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสมัพชุฌิตฺวำ อะภิสะเมตฺวำ 
อำจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ 
อุตตำนีกะโรติ สพัเพ สงัขำรำ อะนิจจำติ. 
 อุปปำทำ วำ ภิกขะเว ตะถำคะตำนงั อะนุปปำทำ    
วำ ตะถำคะตำนงั ฐิตำ วะ สำ ธำตุ ธมัมฏัฐิตะตำ ธมัมะ- 
นิยำมะตำ สพัเพ สงัขำรำ ทุกขำติ. ตงั ตะถำคะโต          
อะภิสมัพชุฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสมัพชุฌิตฺวำ อะภิสะเมตฺวำ 
อำจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ 
อุตตำนีกะโรติ สพัเพ สงัขำรำ ทุกขำติ. 
 อุปปำทำ วำ ภิกขะเว ตะถำคะตำนงั อะนุปปำทำ     
วำ ตะถำคะตำนงั ฐิตำ วะ สำ ธำตุ ธมัมฏัฐิตะตำ ธมัมะ- 
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นิยำมะตำ สพัเพ ธมัมำ อนตัตำติ. ตงั ตะถำคะโต          
อะภิสมัพชุฌะติ อะภิสะเมติ อะภิสมัพชุฌิตฺวำ อะภิสะเมตฺวำ 
อำจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ 
อุตตำนีกะโรติ สพัเพ ธมัมำ อนตัตำติ. อิทะมะโวจะ      
ภะคะวำ. อตัตะมะนำ เต ภิกข ู ภะคะวะโต ภำสิตงั         
อะภินนัทุนติ. 

ตลิกัขณำทคิำถำ 

สพัเพ  สงัขำรำ  อะนิจจำติ ยะทำ ปัญญำยะ ปัสสะติ 
อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข เอสะ  มคัโค  วิสุทธิยำ  
สพัเพ  สงัขำรำ  ทุกขำติ ยะทำ ปัญญำยะ ปัสสะติ 
อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข เอสะ  มคัโค  วิสุทธิยำ  
สพัเพ  ธมัมำ  อะนตัตำติ ยะทำ ปัญญำยะ ปัสสะติ 
อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข เอสะ  มคัโค  วิสุทธิยำ 
อปัปะกำ  เต  มะนุสเสสุ เย  ชะนำ  ปำระคำมิโน 
อะถำยงั  อิตะรำ  ปะชำ ตีระเมวำนุธำวะติ 
เย จะ โข สมัมะทกัขำเต ธมัเม  ธมัมำนุวตัติโน 
เต  ชะนำ  ปำระเมสสนัติ มจัจุเธยยงั  สุทุตตะรัง 
กณัหงั ธมัมงั วิปปะหำยะ สุกกงั  ภำเวถะ  ปัณฑิโต 
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โอกำ  อะโนกะมำคมัมะ วิเวเก  ยตัถะ  ทูระมงั 
ตตฺัรำภิระติมิจเฉยยะ หิตฺวำ  กำเม  อะกิญจะโน 
ปะริโยทะเปยยะ  อตัตำนงั จิตตกฺัเลเสหิ  ปัณฑิโต 
เยสงั  สมัโพธิยงัเคสุ สมัมำ จิตตงั สุภำวิตงั 
อำทำนะปะฏินิสสคัเค  อะนุปำทำยะ  เย  ระตำ 
ขีณำสะวำ  ชุติมนัโต เต  โลเก  ปะรินิพพตุำติ. 
 

ปฏิจจสมุปปำทปำฐะ 

 อะวิชชำปัจจะยำ สงัขำรำ สงัขำระปัจจะยำ วิญญำณงั 
วิญญำณะปัจจะยำ นำมะรูปัง นำมะรูปะปัจจะยำ           
สะฬำยะตะนงั สะฬำยะตะนะปัจจะยำ ผสัโส ผสัสะปัจจะยำ 
เวทะนำ เวทะนำปัจจะยำ ตณัหำ ตณัหำปัจจะยำ อุปำทำนงั 
อุปำทำนะปัจจะยำ ภะโว ภะวะปัจจะยำ ชำติ ชำติปัจจะยำ 
ชะรำมะระณงั โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนสัสุปำยำสำ 
สมัภะวนัติ. เอวะเมตสัสะ  เกวะลสัสะ  ทุกขกัขนัธสัสะ  
สะมุทะโย  โหติ. 
 อะวิชชำยะเตฺววะ อะเสสะวิรำคะนิโรธำ สงัขำระ- 
นิโรโธ สงัขำระนิโรธำ วิญญำณะนิโรโธ วิญญำณะ-      
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นิโรธำ นำมะรูปะนิโรโธ นำมะรูปะนิโรธำ สะฬำ-                          
ยะตะนะนิโรโธ สะฬำยะตะนะนิโรธำ ผสัสะนิโรโธ              
ผสัสะนิโรธำ เวทะนำนิโรโธ เวทะนำนิโรธำ ตณัหำ-      
นิโรโธ ตณัหำนิโรธำ อุปำทำนะนิโรโธ อุปำทำนะนิโรธำ 
ภะวะนิโรโธ ภะวะนิโรธำ ชำตินิโรโธ ชำตินิโรธำ ชะรำ-
มะระณงั โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนสัสุปำยำสำ         
นิรุชฌนัติ.  เอวะเมตสัสะ  เกวะลสัสะ  ทุกขกัขนัธสัสะ  
นิโรโธ  โหติ. 
 

พุทธอุทำนคำถำ 

 ยะทำ หะเว ปำตุภะวนัติ ธมัมำ 
อำตำปิโน  ฌำยะโต  พฺรำหมะณสัสะ 
อะถสัสะ กงัขำ วะปะยนัติ สพัพำ 
ยะโต  ปะชำนำติ  สะเหตุธมัมงั. 
 ยะทำ หะเว ปำตุภะวนัติ ธมัมำ 
อำตำปิโน ฌำยะโต พฺรำหมะณสัสะ 
อะถสัสะ กงัขำ วะปะยนัติ สพัพำ 
ยะโต  ขะยงั  ปัจจะยำนงั  อะเวทิ. 
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 ยะทำ หะเว ปำตุภะวนัติ ธมัมำ 
อำตำปิโน ฌำยะโต พฺรำหมะณสัสะ 
วิธูปะยงั ติฏฐะติ มำระเสนงั 
สูโรวะ  โอภำสะยะมนัตะลิกขนัติ. 

 
ภทัเทกรัตตคำถำ 

อะตีตงั  นำนฺวำคะเมยยะ นปัปะฏิกงัเข  อะนำคะตงั 
ยะทะตีตมัปะหีนนัตงั อปัปัตตญัจะ  อะนำคะตงั 
ปัจจุปปันนญัจะ โย ธมัมงั ตตัถะ ตตัถะ วิปัสสะติ 
อะสงัหิรัง  อะสงักุปปัง ตงั  วิทธำ  มะนุพฺรูหะเย 
อชัเชวะ  กิจจะมำตปัปัง โก ชญัญำ มะระณงั สุเว 
นะ หิ โน สงัคะรันเตนะ มะหำเสเนนะ  มจัจุนำ 
เอวงั วิหำริมำตำปิง อะโหรัตตะมะตนัทิตงั 
ตงั  เว  ภทัเทกะรัตโตติ สนัโต  อำจิกขะเต  มุนีติ. 



บทสวด 

ประจ ำวนัศุกร์ 
 

อคัคปัปสำทสุตตคำถำ 

อคัคะโต เว ปะสนันำนงั อคัคงั  ธมัมงั  วิชำนะตงั 
อคัเค พทุเธ ปะสนันำนงั ทกัขิเณยเย  อะนุตตะเร 
อคัเค ธมัเม ปะสนันำนงั วิรำคูปะสะเม  สุเข 
อคัเค สงัเฆ ปะสนันำนงั ปุญญกัเขตเต  อะนุตตะเร 
อคัคสฺัมิง ทำนงั ทะทะตงั อคัคงั ปุญญงั ปะวฑัฒะติ 
อคัคงั อำย ุจะ วณัโณ จะ ยะโส  กิตติ  สุขงั  พะลงั 
อคัคสัสะ ทำตำ เมธำวี อคัคะธมัมะสะมำหิโต 
เทวะภูโต  มะนุสโส  วำ อคัคปัปัตโต  ปะโมทะตีติ. 

โภชนทำนำนุโมทนำคำถำ 

อำยโุท  พะละโท  ธีโร วณัณะโท  ปะฏิภำณะโท 
สุขสัสะ  ทำตำ  เมธำวี สุขงั โส อะธิคจัฉะติ 
อำยงุ ทตฺัวำ พะลงั วณัณงั สุขญัจะ  ปะฏิภำณะโท 
ทีฆำย ุ ยะสะวำ  โหติ ยตัถะ  ยตัถูปะปัชชะตีติ. 
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ชยปริตตคำถำ 

(ส่วนหน่ึง) 

โส อตัถะลทัโธ สุขิโต วิรุฬฺโห พทุธะสำสะเน 
อะโรโค สุขิโต โหหิ สะหะ สพัเพหิ ญำติภิ 
สำ อตัถะลทัธำ สุขิตำ วิรุฬฺหำ พทุธะสำสะเน 
อะโรคำ สุขิตำ โหหิ สะหะ สพัเพหิ ญำติภิ 
เต อตัถะลทัธำ สุขิตำ วิรุฬฺหำ พทุธะสำสะเน 
อะโรคำ สุขิตำ โหถะ สะหะ สพัเพหิ ญำติภิ. 
 

เทวตำทสิสทกัขณิำนุโมทนำคำถำ 

ยสฺัมิง  ปะเทเส  กปัเปติ วำสงั  ปัณฑิตะชำติโย 
สีละวนัเตตถะ โภเชตฺวำ สญัญะเต  พฺรัหฺมะจำริโน 
ยำ ตตัถะ เทวะตำ อำสุง ตำสงั  ทกัขิณะมำทิเส 
ตำ  ปูชิตำ  ปูชะยนัติ มำนิตำ  มำนะยนัติ  นงั 
ตะโต  นงั  อะนุกมัปันติ  มำตำ  ปุตตงัวะ โอระสงั 
เทวะตำนุกมัปิโต  โปโส สะทำ  ภทฺัรำนิ  ปัสสะติ. 
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เทวตำภิสมัมนัตนคำถำ 

ยำนีธะ  ภูตำนิ  สะมำคะตำนิ 
ภุมมำนิ  วำ  ยำนิ  วะ  อนัตะลิกเข 
สพัเพ  วะ  ภูตำ  สุมะนำ  ภะวนัตุ 
อะโถปิ  สกักจัจะ  สุณนัตุ  ภำสิตงั 
สุภำสิตงั  กิญจิปิ  โว  ภะเณมุ 
ปุญเญ  สะตุปปำทะกะรัง  อะปำปัง 
ธมัมูปะเทสงั  อะนุกำระกำนงั 
ตสฺัมำ  หิ  ภูตำนิ  สะเมนตุ  สพัเพ 
เมตตงั  กะโรถะ  มำนุสิยำ  ปะชำยะ 
ภูเตสุ  พำฬฺหงั  กะตะภตัติกำยะ 
ทิวำ จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง 
ปัจโจปะกำรัง  อะภิกงัขะมำนำ 
เต  โข  มะนุสสำ  ตะนุกำนุภำวำ 
ภูตำ  วิเสเสนะ  มะหิทธิกำ  จะ 
อะทิสสะมำนำ  มะนุเชหิ  ญำตำ 
ตสฺัมำ  หิ  เน  รักขะถะ  อปัปะมตัตำ. 
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อำทยิสุตตคำถำ 

ภุตตำ โภคำ  ภะฏำ  ภจัจำ วิติณณำ  อำปะทำสุ  เม 
อุทธคัคำ ทกัขิณำ  ทินนำ อะโถ  ปัญจะ  พะลี  กะตำ 
อุปัฏฐิตำ  สีละวนัโต สญัญะตำ  พฺรัหฺมะจำริโน 
ยะทตัถงั  โภคะมิจเฉยยะ ปัณฑิโต  ฆะระมำวะสงั 
โส เม อตัโถ อะนุปปัตโต กะตงั  อะนะนุตำปิยงั 
เอตงั  อะนุสสะรัง  มจัโจ อะริยะธมัเม  ฐิโต  นะโร 
อิเธวะ  นงั  ปะสงัสนัติ เปจจะ  สคัเค  ปะโมทะตีติ. 
 

กำลทำนสุตตคำถำ 

กำเล ทะทนัติ สะปัญญำ วะทญัญู  วีตะมจัฉะรำ 
กำเลนะ ทินนงั อะริเยสุ อุชุภูเตสุ  ตำทิสุ 
วิปปะสนันะมะนำ ตสัสะ วิปุลำ  โหติ  ทกัขิณำ 
เย ตตัถะ อะนุโมทนัติ เวยยำวจัจงั  กะโรนติ  วำ 
นะ เตนะ ทกัขิณำ โอนำ เตปิ ปุญญสัสะ ภำคิโน 
ตสฺัมำ ทะเท อปัปะฏิวำนะจิตโต ยตัถะ ทินนงั มะหปัผะลงั 
ปุญญำนิ  ปะระโลกสฺัมิง ปะติฏฐำ โหนติ ปำณินนัติ. 
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ตโิรกุฑฑกณัฑปัจฉิมภำค 

อะทำสิ  เม  อะกำสิ  เม ญำติมิตตำ สะขำ จะ เม 
เปตำนงั ทกัขิณงั ทชัชำ ปุพเพ  กะตะมะนุสสะรัง 
นะ หิ รุณณงั วำ โสโก วำ ยำ วญัญำ ปะริเทวะนำ 
นะ ตงั เปตำนะมตัถำยะ เอวงั  ติฏฐนัติ  ญำตะโย 
อะยญัจะ โข ทกัขิณำ ทินนำ สงัฆมัหิ สุปะติฏฐิตำ 
ทีฆะรัตตงั หิตำยสัสะ ฐำนะโส  อุปะกปัปะติ 

โส ญำติธมัโม จะ อะยงั นิทสัสิโต 
เปตำนะ ปูชำ จะ กะตำ อุฬำรำ 
พะลญัจะ  ภิกขนูะมะนุปปะทินนงั 
ตุมเหหิ ปุญญงั ปะสุตงั อะนปัปะกนัติ. 

 
วิหำรทำนคำถำ 

สีตงั  อุณหงั  ปะฏิหนัติ ตะโต  วำฬะมิคำนิ  จะ 
สิริงสะเป  จะ  มะกะเส สิสิเร  จำปิ  วฏุฐิโย 
ตะโต  วำตำตะโป  โฆโร สญัชำโต  ปะฏิหญัญะติ 
เลนตัถญัจะ  สุขตัถญัจะ ฌำยติุง  จะ  วิปัสสิตุง 



หนงัสือสวดมนต ์๖๖ 

วิหำระทำนงั  สงัฆสัสะ อคัคงั  พทุเธหิ  วณัณิตงั 
ตสฺัมำ หิ ปัณฑิโต โปโส สมัปัสสงั  อตัถะมตัตะโน 
วิหำเร  กำระเย  รัมเม วำสะเยตถะ  พะหุสสุเต 
เตสงั อนันญัจะ ปำนญัจะ วตัถะเสนำสะนำนิ  จะ 
ทะเทยยะ  อุชุภูเตสุ วิปปะสนัเนนะ  เจตะสำ 
เต ตสัสะ ธมัมงั เทเสนติ สพัพะทุกขำปะนูทะนงั 
ยงั  โส  ธมัมะมิธญัญำยะ ปะรินิพพำตฺยะนำสะโวติ. 

 
 

 
 

 
 
 
 



บทสวด 

ประจ ำวนัเสำร์ 
 

บทขดัธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 

อะนตุตะรัง อะภิสมัโพธิง  สมัพชุฌิตฺวา ตะถาคะโต 
ปะฐะมงั ยงั อะเทเสส ิ ธมัมะจกักงั อะนตุตะรัง 
สมัมะเทวะ ปะวตัเตนโต โลเก อปัปะฏิวตัติยงั  
ยตัถากขาตา อโุภ อนัตา ปะฏิปัตติ จะ มชัฌิมา  
จะตสูว๎าริยะสจัเจส ุ วสิทุธงั  ญาณะทสัสะนงั 
เทสติงั ธมัมะราเชนะ สมัมาสมัโพธิกิตตะนงั 
นาเมนะ วสิสตุงั สตุตงั ธมัมะจกักปัปะวตัตะนงั 
เวยยากะระณะปาเฐนะ สงัคีตนัตมัภะณามะ เส. 

 

ธมัมจกักปัปวตัตนสุตตะ 
 เอวมัเม สุตงั. เอกงั สะมะยงั ภะคะวำ พำรำณะสิยงั 
วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทำเย. ตตฺัระ โข ภะคะวำ           
ปัญจะวคัคิเย  ภิกข ู อำมนัเตสิ. 
 เทฺวเม ภิกขะเว อนัตำ ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตพัพำ 
โย จำยงั กำเมสุ กำมะสุขลัลิกำนุโยโค หีโน คมัโม       
โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนตัถะสญัหิโต โย จำยงั    
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อตัตะกิละมะถำนุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนตัถะ-     
สญัหิโต. 
 เอเต  เต  ภิกขะเว  อุโภ  อนัเต  อะนุปะคมัมะ       
มชัฌิมำ ปะฏิปะทำ ตะถำคะเตนะ อะภิสมัพทุธำ จกัขุ-  
กะระณี ญำณะกะระณี อุปะสะมำยะ อะภิญญำยะ         
สมัโพธำยะ  นิพพำนำยะ  สงัวตัตะติ. 
 กะตะมำ จะ สำ ภิกขะเว มชัฌิมำ ปะฏิปะทำ      
ตะถำคะเตนะ อะภิสมัพทุธำ จกัขกุะระณี ญำณะกะระณี 
อุปะสะมำยะ อะภิญญำยะ สมัโพธำยะ นิพพำนำยะ      
สงัวตัตะติ. 
 อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก มคัโค. เสยยะถีทงั. 
สมัมำทิฏฐิ สมัมำสงักปัโป สมัมำวำจำ สมัมำกมัมนัโต 
สมัมำอำชีโว  สมัมำวำยำโม  สมัมำสะติ  สมัมำสะมำธิ. 
 อะยงั โข สำ ภิกขะเว มชัฌิมำ ปะฏิปะทำ           
ตะถำคะเตนะ อะภิสมัพทุธำ จกัขกุะระณี ญำณะกะระณี 
อุปะสะมำยะ อะภิญญำยะ สมัโพธำยะ นิพพำนำยะ        
สงัวตัตะติ. 
 อิทงั  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขงั  อะริยะสจัจงั.    
ชำติปิ ทุกขำ ชะรำปิ ทุกขำ มะระณมัปิ ทุกขงั โสกะ-   
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ปะริเทวะทุกขะโทมะนสัสุปำยำสำปิ ทุกขำ อปัปิเยหิ   
สมัปะโยโค  ทุกโข  ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข  ยมัปิจฉงั   
นะ ละภะติ ตมัปิ ทุกขงั สงัขิตเตนะ ปัญจุปำทำนกัขนัธำ 
ทุกขำ. 
 อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย           
อะริยะสจัจงั. ยำยงั ตณัหำ โปโนพภะวิกำ นนัทิรำคะ-   
สะหะคะตำ ตตฺัระ ตตฺัรำภินนัทินี. เสยยะถีทงั. กำมะ-    
ตณัหำ  ภะวะตณัหำ  วิภะวะตณัหำ. 
 อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะ-    
สจัจงั. โย ตสัสำเยวะ ตณัหำยะ อะเสสะวิรำคะนิโรโธ      
จำโค  ปะฏินิสสคัโค  มุตติ  อะนำละโย. 
 อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคำมินี       
ปะฏิปะทำ  อะริยะสจัจงั. 
 อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก มคัโค. เสยยะถีทงั. 
สมัมำทิฏฐิ สมัมำสงักปัโป สมัมำวำจำ สมัมำกมัมนัโต 
สมัมำอำชีโว  สมัมำวำยำโม  สมัมำสะติ  สมัมำสะมำธิ. 
 อิทัง ทุกขัง อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ      
อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปำทิ ญำณงั อุทะปำทิ 
ปัญญำ  อุทะปำทิ  วิชชำ  อุทะปำทิ  อำโลโก  อุทะปำทิ. 
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 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขงั อะริยะสจัจงั ปะริญเญย-  
ยนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ     
อุทะปำทิ ญำณงั อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ          
อุทะปำทิ  อำโลโก  อุทะปำทิ. 
 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขงั อะริยะสจัจงั ปะริญญำตนัติ 
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปำทิ 
ญำณงั อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ          
อำโลโก  อุทะปำทิ. 
 อิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจนัติ เม ภิกขะเว 
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปำทิ ญำณงั      
อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก        
อุทะปำทิ. 
 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจงั    
ปะหำตพัพนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ 
จกัขงุ อุทะปำทิ ญำณงั อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ 
อุทะปำทิ  อำโลโก  อุทะปำทิ. 
 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจงั    
ปะหีนนัติ  เม  ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธมัเมสุ           
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จกัขงุ อุทะปำทิ ญำณงั อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ 
อุทะปำทิ  อำโลโก  อุทะปำทิ. 
 อิทงั  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสจัจนัติ  เม  ภิกขะเว    
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปำทิ ญำณงั      
อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ อุทะปำทิ อำโลโก       
อุทะปำทิ. 
 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจงั                     
สจัฉิกำตพัพนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ    
จกัขงุ อุทะปำทิ ญำณงั อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ 
อุทะปำทิ  อำโลโก  อุทะปำทิ. 
 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจงั         
สจัฉิกะตนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ 
จกัขงุ อุทะปำทิ ญำณงั อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ 
อุทะปำทิ  อำโลโก  อุทะปำทิ. 
 อิทงั ทุกขะนิโรธะคำมินี ปะฏิปะทำ อะริยะ-            
สจัจนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ 
อุทะปำทิ ญำณงั อุทะปำทิ ปัญญำ อุทะปำทิ วิชชำ          
อุทะปำทิ  อำโลโก  อุทะปำทิ. 
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 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคำมินี ปะฏิปะทำ   
อะริยะสจัจงั ภำเวตพัพนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุส- 
สุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปำทิ ญำณงั อุทะปำทิ ปัญญำ    
อุทะปำทิ  วิชชำ  อุทะปำทิ  อำโลโก  อุทะปำทิ. 
 ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคำมินี ปะฏิปะทำ   
อะริยะสจัจงั ภำวิตนัติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ 
ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปำทิ ญำณงั อุทะปำทิ ปัญญำ                        
อุทะปำทิ  วิชชำ  อุทะปำทิ  อำโลโก  อุทะปำทิ. 
 ยำวะกีวญัจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะ-            
สจัเจสุ เอวนัติปะริวฏัฏงั ทฺวำทะสำกำรัง ยะถำภูตงั             
ญำณะทสัสะนงั  นะ  สุวิสุทธงั  อะโหสิ. 
 เนวะ  ตำวำหงั  ภิกขะเว  สะเทวะเก  โลเก          
สะมำระเก สะพฺรัหฺมะเก สสัสะมะณะพฺรำหมะณิยำ      
ปะชำยะ  สะเทวะมะนุสสำยะ  อะนุตตะรัง  สมัมำ-                
สมัโพธิง  อะภิสมัพทุโธ  ปัจจญัญำสิง. 
 ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะ-        
สจัเจสุ เอวนัติปะริวฏัฏงั ทฺวำทะสำกำรัง ยะถำภูตงั 
ญำณะทสัสะนงั  สุวิสุทธงั  อะโหสิ. 
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 อะถำหงั ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมำระเก     
สะพฺรัหฺมะเก  สสัสะมะณะพฺรำหมะณิยำ  ปะชำยะ       
สะเทวะมะนุสสำยะ  อะนุตตะรัง  สมัมำสมัโพธิง               
อะภิสมัพทุโธ  ปัจจญัญำสิง. 
 ญำณญัจะ ปะนะ  เม  ทสัสะนงั อุทะปำทิ          
อะกุปปำ เม วิมุตติ  อะยะมนัติมำ  ชำติ  นตัถิทำนิ          
ปุนพัภะโวติ. 
 อิทะมะโวจะ ภะคะวำ. อตัตะมะนำ ปัญจะวคัคิยำ 
ภิกข ู ภะคะวะโต ภำสิตงั อะภินนัทุง. อิมสฺัมิญจะ ปะนะ 
เวยยำกะระณสฺัมิง ภญัญะมำเน อำยสฺัมะโต โกณฑญั-  
ญสัสะ วิระชงั วีตะมะลงั ธมัมะจกัขงุ อุทะปำทิ ยงักิญจิ 
สะมุทะยะธมัมงั  สพัพนัตงั  นิโรธะธมัมนัติ. 
 ปะวตัติเต จะ ภะคะวะตำ ธมัมะจกัเก ภุมมำ เทวำ 
สทัทะมะนุสสำเวสุง เอตมัภะคะวะตำ พำรำณะสิยงั      
อิสิปะตะเน มิคะทำเย อะนุตตะรัง ธมัมะจกักงั ปะวตัติตงั 
อปัปะฏิวตัติยงั สะมะเณนะ วำ พฺรำหมะเณนะ วำ เทเวนะ 
วำ  มำเรนะ  วำ  พฺรัหฺมุนำ  วำ  เกนะจิ  วำ  โลกสฺัมินติ. 
 ภมุมานัง  เทวานัง  สทัทงั  สุตฺวำ  จำตุมมะหำ- 
รำชิกำ  เทวำ  สทัทะมะนุสสำเวสุง.     
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  จำตุมมะหำรำชิกำนงั  เทวำนงั  สทัทงั  สุตฺวำ      
ตำวะติงสำ เทวำ สทัทะมะนุสสำเวสุง.  
 ตำวะติงสำนงั  เทวำนงั  สทัทงั  สุตฺวำ  ยำมำ               
เทวำ  สทัทะมะนุสสำเวสุง.   
 ยำมำนงั เทวำนงั  สทัทงั  สุตฺวำ  ตุสิตำ  เทวำ     
สทัทะมะนุสสำเวสุง.   
 ตุสิตำนงั  เทวำนงั  สทัทงั  สุตฺวำ นิมมำนะระตี       
เทวำ สทัทะมะนุสสำเวสุง.  
 นิมมำนะระตีนงั  เทวำนงั  สทัทงั  สุตฺวำ  ปะระ- 
นิมมิตะวะสะวตัตี  เทวำ  สทัทะมะนุสสำเวสุง.  
 ปะระนิมมิตะวะสะวตัตีนงั เทวำนงั สทัทงั สุตฺวำ 
พฺรัหฺมะกำยกิำ  เทวำ  สทัทะมะนุสสำเวสุง. 
 เอตมัภะคะวะตำ  พำรำณะสิยงั  อิสิปะตะเน        
มิคะทำเย อะนุตตะรัง ธมัมะจกักงั ปะวตัติตงั อปัปะฏิ-  
วตัติยงั  สะมะเณนะ  วำ  พฺรำหมะเณนะ  วำ  เทเวนะ  วำ 
มำเรนะ  วำ  พฺรัหฺมุนำ  วำ  เกนะจิ  วำ  โลกสฺัมินติ. 
 อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยำวะ        
พฺรัหฺมะโลกำ สทัโท อพัภุคคจัฉิ. อะยญัจะ ทะสะสะหสัสี 
โลกะธำตุ สงักมัปิ สมัปะกมัปิ สมัปะเวธิ. อปัปะมำโณ    
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จะ โอฬำโร โอภำโส โลเก ปำตุระโหสิ อะติกกมัเมวะ   
เทวำนงั  เทวำนุภำวงั. 
 อะถะ  โข  ภะคะวำ  อุทำนงั  อุทำเนสิ  อญัญำสิ          
วะตะ โภ  โกณฑญัโญ  อญัญำสิ  วะตะ  โภ  โกณฑญัโญติ. 
 อิติหิทงั อำยสฺัมะโต โกณฑญัญสัสะ อญัญำ-   
โกณฑญัโญเตฺววะ  นำมงั  อะโหสีติ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ 

บทสวดธมัมจกักปัปวตัตนสูตรน้ี เป็นบทสวดเดมิตำมปกตอิอกชื่อเพยีง

สวรรค ์๖ ชัน้ แลว้กล่ำวถงึหมู่พรหมท ัง้หมดรวมอยู่ในค ำเดยีวว่ำ พฺรัหฺมะกายิกา  
ในกำรสวดแบบพสิดำร ใหเ้อำขอ้ควำมทีอ่อกชื่อพรหม ๑๖ ชัน้ เตมิเขำ้มำ

แทนขอ้ควำมท่อนทีว่่ำ “พฺรัหฺมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง” 
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ท ำวตัรพระ 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพทุธสัสะ (๓ จบ) 
โย สนันิสินโน วะระโพธิมูเล 
มำรัง สะเสนงั สุชิตงั วิเชยยะ 
สมัโพธิมำคจัฉิ อะนนัตะญำโณ 
โลกุตตะโม ตงั ปะณะมำมิ พทุธงั 

เย จะ พทุธำ อะตีตำ จะ เย จะ พทุธำ อะนำคะตำ  
ปัจจุปปันนำ จะ เย พทุธำ อะหงั วนัทำมิ สพัพะทำ. 
 อิติปิ โส ภะคะวำ อะระหงั สมัมำสมัพทุโธ วิชชำ-
จะระณะสมัปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร            
ปุริสะทมัมะสำระถิ สตัถำ เทวะมะนุสสำนงั พทุโธ        
ภะคะวำติ. 

                                         

 บทสวดมนตแ์ละอนุโมทนำวธิีบำงบทไมไ่ดร้วมไวใ้นบทสวดมนตป์ระจ ำวนั เพรำะเป็นบท

ที่ใชเ้ฉพำะโอกำสบำ้ง ถอืว่ำงำ่ยรูก้นัท ัว่ไปอยู่แลว้บำ้ง แต่ไดน้ ำมำรวมไวท้ี่น่ี เพื่อ

ประโยชนแ์ก่ผูใ้หมห่รือผูต้อ้งกำรใช ้
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 พทุธงั  ชีวิตงั  ยำวะนิพพำนงั  สะระณงั  คจัฉำมิ  
นตัถิ เม สะระณงั อญัญงั  พทุโธ เม สะระณงั วะรัง  
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  โหตุ เม ชะยะมงัคะลงั  
อุตตะมงัเคนะ วนัเทหงั  ปำทะปังสุง วะรุตตะมงั  
พทุเธ โย ขะลิโต โทโส  พทุโธ ขะมะตุ ตงั มะมงั. 

อฏัฐงัคิโก อะริยะปะโถ ชะนำนงั 
โมกขปัปะเวสำยะ อุชู จะ มคัโค 
ธมัโม อะยงั สนัติกะโร ปะณีโต 
นิยยำนิโก ตงั ปะณะมำมิ ธมัมงั 

เย จะ ธมัมำ อะตีตำ จะ  เย จะ ธมัมำ อะนำคะตำ  
ปัจจุปปันนำ จะ เย ธมัมำ  อะหงั วนัทำมิ สพัพะทำ. 
 สฺวำกขำโต ภะคะวะตำ ธมัโม สนัทิฏฐิโก อะกำลิโก 
เอหิปัสสิโก โอปะนะยโิก ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูหีติ. 
 ธมัมงั  ชีวิตงั  ยำวะนิพพำนงั  สะระณงั  คจัฉำมิ  
นตัถิ เม สะระณงั อญัญงั  ธมัโม เม สะระณงั วะรัง  
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  โหตุ เม ชะยะมงัคะลงั  
อุตตะมงัเคนะ วนัเทหงั  ธมัมญัจะ ทุวิธงั วะรัง  
ธมัเม โย ขะลิโต โทโส  ธมัโม ขะมะตุ ตงั มะมงั. 
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สงัโฆ วิสุทโธ วะระทกัขิเณยโย 
สนัตินทฺริโย สพัพะมะลปัปะหีโน 
คุเณหิเนเกหิ สะมิทธิปัตโต 
อะนำสะโว ตงั ปะณะมำมิ สงัฆงั 

เย จะ สงัฆำ อะตีตำ จะ เย จะ สงัฆำ อะนำคะตำ  
ปัจจุปปันนำ จะ เย สงัฆำ  อะหงั วนัทำมิ สพัพะทำ. 
 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ อุชุปะฏิปันโน 
ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ ญำยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต 
สำวะกะสงัโฆ สำมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ 
ยะทิทงั จตัตำริ ปุริสะยคุำนิ อฏัฐะ ปุริสะปุคคะลำ เอสะ 
ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ อำหุเนยโย ปำหุเนยโย        
ทกัขิเณยโย อญัชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญกัเขตตงั 
โลกสัสำติ. 
 สงัฆงั  ชีวิตงั  ยำวะนิพพำนงั  สะระณงั  คจัฉำมิ  
นตัถิ เม สะระณงั อญัญงั  สงัโฆ เม สะระณงั วะรัง 
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  โหตุ เม ชะยะมงัคะลงั  
อุตตะมงัเคนะ วนัเทหงั  สงัฆญัจะ ทุวิธุตตะมงั  
สงัเฆ โย ขะลิโต โทโส  สงัโฆ ขะมะตุ ตงั มะมงั. 
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ถวำยพรพระ 

(ชยมงัคลฏัฐกคาถา) 
 
 

 พำหุง สะหสัสะมะภินิมมิตะสำวธุนัตงั 
คฺรีเมขะลงั อุทิตะโฆระสะเสนะมำรัง 
ทำนำทิธมัมะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท 
ตนัเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลำนิ. 
 มำรำติเรกะมะภิยชุฌิตะสพัพะรัตติง 
โฆรัมปะนำฬะวะกะมกัขะมะถทัธะยกัขงั 
ขนัตีสุทนัตะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท 
ตนัเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลำนิ. 
 นำฬำคิริง คะชะวะรัง อะติมตัตะภูตงั 
ทำวคัคิจกักะมะสะนีวะ สุทำรุณนัตงั 
เมตตมัพเุสกะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท 
ตนัเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลำนิ. 
 อุกขิตตะขคัคะมะติหตัถะสุทำรุณนัตงั 
ธำวนัติโยชะนะปะถงัคุลิมำละวนัตงั 
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อิทธีภิสงัขะตะมะโน ชิตะวำ มุนินโท 
ตนัเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลำนิ. 
 กตฺัวำนะ กฏัฐะมุทะรัง อิวะ คพัภินียำ 
จิญจำยะ ทุฏฐะวะจะนงั ชะนะกำยะมชัเฌ 
สนัเตนะ โสมะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท 
ตนัเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลำนิ. 
 สจัจงั วิหำยะ มะติสจัจะกะวำทะเกตุง 
วำทำภิโรปิตะมะนงั อะติอนัธะภูตงั 
ปัญญำปะทีปะชะลิโต ชิตะวำ มุนินโท 
ตนัเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลำนิ. 
 นนัโทปะนนัทะภุชะคงั วิพธุงั มะหิทธิง 
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมำปะยนัโต 
อิทธูปะเทสะวิธินำ ชิตะวำ มุนินโท 
ตนัเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลำนิ. 
 ทุคคำหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทฏัฐะหตัถงั 
พฺรัหฺมงั วิสุทธิชุติมิทธิพะกำภิธำนงั 
ญำณำคะเทนะ วิธินำ ชิตะวำ มุนินโท 
ตนัเตชะสำ ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลำนิ. 
 เอตำปิ พทุธะชะยะมงัคะละอฏัฐะคำถำ 
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โย วำจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตนัที 
หิตฺวำนะเนกะวิวิธำนิ จุปัททะวำนิ 
โมกขงั สุขงั อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ. 

 มะหำกำรุณิโก นำโถ  หิตำยะ สพัพะปำณินงั 
ปูเรตฺวำ ปำระมี สพัพำ ปัตโต สมัโพธิมุตตะมงั 
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โหตุ เต ชะยะมงัคะลงั. 
 ชะยนัโต โพธิยำ มูเล สกฺัยำนงั นนัทิวฑัฒะโน 
เอวงั ตฺวงั วิชะโย โหหิ ชะยสัสุ ชะยะมงัคะเล 
อะปะรำชิตะปัลลงัเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 
อะภิเสเก สพัพะพทุธำนงั อคัคปัปัตโต ปะโมทะติ. 
สุนกัขตัตงั สุมงัคะลงั สุปะภำตงั สุหุฏฐิตงั 
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ  สุยฏิฐงั พฺรัหฺมะจำริสุ 
ปะทกัขิณงั กำยะกมัมงั วำจำกมัมงั ปะทกัขิณงั 
ปะทกัขิณงั มะโนกมัมงั ปะณิธี เต ปะทกัขิณำ 
ปะทกัขิณำนิ กตฺัวำนะ ละภนัตตัเถ ปะทกัขิเณ. 
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ตงัขณิกปัจจเวกขณปำฐะ 

(น ำ)  หนัทะ มะยงั ตงัขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส. 

(รบั)  ปะฏิสงัขำ โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวำมิ, ยำวะเทวะ 
สีตสัสะ ปะฏิฆำตำยะ, อุณฺหสัสะ ปะฏิฆำตำยะ,          
ฑงัสะมะกะสะวำตำตะปะสิริงสะปะสมัผสัสำนงั        
ปะฏิฆำตำยะ,  ยำวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉำทะนตัถงั. 
 ปะฏิสงัขำ โยนิโส ปิณฑะปำตงั ปะฏิเสวำมิ, เนวะ 
ทฺวำยะ นะ มะทำยะ นะ มณัฑะนำยะ นะ วิภูสะนำยะ,   
ยำวะเทวะ อิมสัสะ กำยสัสะ ฐิติยำ ยำปะนำยะ,                
วิหิงสุปะระติยำ พฺรัหฺมะจะริยำนุคคะหำยะ, อิติ ปุรำณญัจะ 
เวทะนงั ปะฏิหงัขำมิ นะวญัจะ เวทะนงั นะ อุปปำเทสสำมิ,  
ยำตฺรำ จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวชัชะตำ จะ ผำสุวิหำโร 
จำติ. 
 ปะฏิสังขำ โยนิโส เสนำสะนัง ปะฏิเสวำมิ ,          
ยำวะเทวะ สีตสัสะ ปะฏิฆำตำยะ, อุณฺหสัสะ ปะฏิฆำตำยะ,  
ฑงัสะมะกะสะวำตำตะปะสิริงสะปะสัมผสัสำน ัง 
ปะฏิฆำตำยะ , ยำวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง       
ปะฏิสลัลำนำรำมตัถงั. 
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 ปะฏิสงัขำ โยนิโส คิลำนะปัจจะยะเภสชัชะ        
ปะริกขำรัง ปะฏิเสวำมิ, ยำวะเทวะ อุปปันนำนงั           
เวยยำพำธิกำนงั เวทะนำนงั ปะฏิฆำตำยะ, อพฺัยำปัชฌะ-
ปะระมะตำยำติ. 
 

ค ำแปลบทพิจำรณำอำหำร 

(ใชส้วดก่อนฉนั/รบัประทำนอำหำร) 

ปะฏิสังขำ โยนิโส ปิณฑะปำตงั ปะฏิเสวำมิ… 

ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคาย จึงบริโภคอาหาร 
โดยรู้ชดัวา่ มิใช่เพ่ือสนกุสนาน มิใช่เพ่ือมวัเมา หรือเพ่ือจะเอา
โก้โอ้อวด แต่บริโภคเท่าท่ีจะเป็นไป เพ่ือความด ารงอยู่แห่ง
ร่างกายนี ้เพ่ือยังชีวิตให้เป็นไป เพ่ือระงับความหิวท่ีบีบคัน้
สรีระ เพ่ือเกือ้หนุนพรหมจริยะ คือการบ าเพ็ญกิจกรณีย์เพ่ือ
ชีวติท่ีดีประเสริฐ 

ด้วยการบริโภคอย่างรู้เท่าทนันี ้ข้าพเจ้าจะก าจดัเวทนา
เก่าเสียได้ และป้องกนัเวทนาใหม่มิให้เกิดมี ชีวิตของข้าพเจ้า  
ก็จะก้าวด าเนินไป ข้อเสียหายใดๆ ก็จะไม่มี พร้อมทัง้เป็นอยู่
อย่างผาสกุ ดงันีแ้ล 



หนงัสือสวดมนต ์๘๔ 

อตตีปัจจเวกขณปำฐะ 
(น ำ)  หนัทะ มะยงั อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส. 

(รบั)  อชัชะ มะยำ อะปัจจะเวกขิตฺวำ ยงั จีวะรัง          
ปะริภุตตงั, ตงั ยำวะเทวะ สีตสัสะ ปะฏิฆำตำยะ,            
อุณฺหสัสะ ปะฏิฆำตำยะ, ฑงัสะมะกะสะวำตำตะปะสิริง- 
สะปะสมัผสัสำนงั ปะฏิฆำตำยะ,  ยำวะเทวะ หิริโกปินะ
ปะฏิจฉำทะนตัถงั. 
 อชัชะ มะยำ อะปัจจะเวกขิตฺวำ โย ปิณฑะปำโต 
ปะริภุตโต, โส เนวะ ทฺวำยะ นะ มะทำยะ นะ  มณัฑะนำยะ 
นะ วิภูสะนำยะ, ยำวะเทวะ อิมสัสะ กำยสัสะ ฐิติยำ       
ยำปะนำยะ, วิหิงสุปะระติยำ พฺรัหฺมะจะริยำนุคคะหำยะ,  
อิติ ปุรำณญัจะ เวทะนงั ปะฏิหงัขำมิ นะวญัจะ เวทะนงั   
นะ อุปปำเทสสำมิ, ยำตฺรำ จะ เม ภะวิสสะติ               
อะนะวชัชะตำ  จะ  ผำสุวิหำโร  จำติ. 
 อชัชะ มะยำ อะปัจจะเวกขิตฺวำ ยงั เสนำสะนงั    
ปะริภุตตงั, ตงั ยำวะเทวะ สีตสัสะ ปะฏิฆำตำยะ,             
อุณฺหสัสะ ปะฏิฆำตำยะ, ฑงัสะมะกะสะวำตำตะปะสิริง-



บทสวดเพ่ิมเติม ๘๕ 

สะปะสมัผสัสำนงั ปะฏิฆำตำยะ, ยำวะเทวะ อุตุ-          
ปะริสสะยะวิโนทะนงั ปะฏิสลัลำนำรำมตัถงั. 
 อชัชะ มะยำ อะปัจจะเวกขิตฺวำ โย คิลำนะ-        
ปัจจะยะเภสชัชะปะริกขำโร ปะริภุตโต, โส ยำวะเทวะ 
อุปปันนำนงั เวยยำพำธิกำนงั เวทะนำนงั ปะฏิฆำตำยะ,   
อพฺัยำปัชฌะปะระมะตำยำติ. 
 

บงัสุกุลตำย 

อะนิจจำ วะตะ สงัขำรำ อุปปำทะวะยะธมัมิโน 
อุปปัชชิตฺวำ นิรุชฌนัติ เตสงั วปูะสะโม สุโข. 
 

บงัสุกุลเป็น 

อะจิรัง วะตะยงั กำโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ 
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญำโณ นิรัตถงัวะ กะลิงคะรัง. 



อนุโมทนาวิธี 

(เพ่ิมเติม) 
 

สำมญัอนุโมทนำ 

(ผู้ เป็นประธานเร่ิมต้น) 
ยะถำ  วำริวะหำ  ปูรำ ปะริปูเรนติ  สำคะรัง 
เอวะเมวะ  อิโต  ทินนงั เปตำนงั  อุปะกปัปะติ 
อิจฉิตงั  ปัตถิตงั  ตุมหงั ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ 
สพัเพ  ปูเรนตุ  สงักปัปำ จนัโท  ปัณณะระโส  ยถำ 
 มะณิ  โชติระโส  ยถำ. 

(รับพร้อมกนั) 
สพัพีติโย  วิวชัชนัต ุ สพัพะโรโค  วินสัสะตุ 
มำ  เต  ภะวตัวนัตะรำโย สุขี  ทีฆำยโุก  ภะวะ 
สพัพีติโย  วิวชัชนัตุ สพัพะโรโค  วินสัสะตุ 
มำ  เต  ภะวตัวนัตะรำโย สุขี  ทีฆำยโุก  ภะวะ 
สพัพีติโย  วิวชัชนัตุ สพัพะโรโค  วินสัสะตุ 
มำ  เต  ภะวตัวนัตะรำโย สุขี  ทีฆำยโุก  ภะวะ. 
อะภิวำทะนะสีลิสสะ นิจจงั  วฑุฒำปะจำยโิน 
จตัตำโร  ธมัมำ  วฑัฒนัติ อำย ุ วณัโณ  สุขงั  พะลงั. 



อนโุมทนำวิธี ๘๗ 

มงคลจกัรวำฬนอ้ย 

 สพัพะพทุธำนุภำเวนะ  สพัพะธมัมำนุภำเวนะ  
สพัพะสงัฆำนุภำเวนะ  พทุธะระตะนงั  ธมัมะระตะนงั  
สงัฆะระตะนงั  ติณณงั  ระตะนำนงั  อำนุภำเวนะ         
จะตุรำสีติสะหสัสะธมัมกัขนัธำนุภำเวนะ  ปิฏะกตัตะยำ- 
นุภำเวนะ ชินะสำวะกำนุภำเวนะ สพัเพ เต โรคำ สพัเพ  
เต  ภะยำ  สพัเพ  เต  อนัตะรำยำ  สพัเพ  เต  อุปัททะวำ  
สพัเพ เต ทุนนิมิตตำ สพัเพ เต อะวะมงัคะลำ วินสัสนัตุ       
อำยวุฑัฒะโก ธะนะวฑัฒะโก สิริวฑัฒะโก ยะสะวฑัฒะโก
พะละวฑัฒะโก วณัณะวฑัฒะโก สุขะวฑัฒะโก โหตุ  
สพัพะทำ. 
 ทุกขะโรคะภะยำ  เวรำ โสกำ  สตัตุ  จุปัททะวำ 
อะเนกำ  อนัตะรำยำปิ วินสัสนัตุ   จะ  เตชะสำ 
ชะยะสิทธิ ธะนงั ลำภงั โสตถิ  ภำคฺยงั  สุขงั  พะลงั 
สิริ อำย ุจะ วณัโณ จะ โภคงั  วฑุฒี  จะ  ยะสะวำ 
สะตะวสัสำ จะ อำย ูจะ ชีวะสิทธี  ภะวนัตุ  เต. 
 ภะวะตุ สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุ  สพัพะเทวะตำ 
สพัพะพทุธำนุภำเวนะ สะทำ  โสตถี  ภะวนัตุ เต. 
ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุ  สพัพะเทวะตำ 



หนงัสือสวดมนต ์๘๘ 

สพัพะธมัมำนุภำเวนะ สะทำ  โสตถี  ภะวนัตุ เต. 
ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุ  สพัพะเทวะตำ 
สพัพะสงัฆำนุภำเวนะ สะทำ  โสตถี  ภะวนัตุ เต. 
 

มงคลจกัรวำฬนอ้ย (ย่อ) 

 ระตะนตัตะยำนุภำเวนะ ระตะนตัตะยะเตชะสำ 
ทุกขะโรคะภะยำ  เวรำ โสกำ  สตัตุ  จุปัททะวำ 
อะเนกำ  อนัตะรำยำปิ วินสัสนัตุ   อะเสสะโต 
ชะยะสิทธิ  ธะนงั  ลำภงั โสตถิ  ภำคฺยงั  สุขงั  พะลงั 
สิริ  อำย ุ จะ  วณัโณ  จะ โภคงั  วฑุฒี  จะ  ยะสะวำ 
สะตะวสัสำ  จะ  อำย ู จะ ชีวะสิทธี  ภะวนัตุ  เต. 
 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุ  สพัพะเทวะตำ 
สพัพะพทุธำนุภำเวนะ สะทำ  โสตถี  ภะวนัตุ เต. 
ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุ  สพัพะเทวะตำ 
สพัพะธมัมำนุภำเวนะ สะทำ  โสตถี  ภะวนัตุ เต. 
ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั รักขนัตุ  สพัพะเทวะตำ 
สพัพะสงัฆำนุภำเวนะ สะทำ  โสตถี  ภะวนัตุ เต. 
 



อนโุมทนำวิธี ๘๙ 

อำฏำนำฏิยปริตตะ (คำถำส่วนท้ำย) 

สพัพะโรคะวินิมุตโต ท่านจงพ้นจากโรคทัง้ปวง 

สพัพะสนัตำปะวชัชิโต จงปราศจากความเดือดร้อนทัง้ปวง 

สพัพะเวระมะติกกนัโต จงลว่งเสียซึง่เวรทัง้ปวง 

นิพพโุต จะ ตุวงั ภะวะ. และจงเป็นผู้ดบัทกุข์ทัง้ปวง 

สพัพีติโย  วิวชัชนัตุ ความจญัไรทัง้ปวงจงบ าราศไป 

สพัพะโรโค  วินสัสะตุ โรคทัง้ปวง(ของท่าน)จงหาย 

มำ  เต  ภะวตัวนัตะรำโย อนัตรายอย่ามีแก่ท่าน 

สุขี  ทีฆำยโุก  ภะวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสขุ มีอายยืุน 

อะภิวำทะนะสีลิสสะ นิจจงั  วฑุฒำปะจำยโิน 
จตัตำโร ธมัมำ วฑัฒนัติ  อำย ุ วณัโณ  สุขงั  พะลงั. 
ธรรมส่ีประการ คือ อาย ุวรรณะ สขุะ พละ ย่อมเจริญแก่บคุคล 
ผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติออ่นน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์. 



ภาค ๒ 

ค าแบบส าหรบัพิธี 

 

 

บรรพชา-อุปสมบทวิธี 

 

ค ำวนัทำเสมำ 

 อุกำสะ วนัทำมิ ภนัเต, สพัพงั อะปะรำธงั ขะมะถะ 
เม ภนัเต, มะยำ กะตงั ปุญญงั สำมินำ อะนุโมทิตพัพงั,   
สำมินำ กะตงั ปุญญงั มยัหงั ทำตพัพงั, สำธุ สำธุ           
อะนุโมทำมิ.   
 สพัพงั อะปะรำธงั ขะมะถะ เม ภนัเต, อุกำสะ           
ทฺวำรัตตะเยนะ กะตงั สพัพงั อะปะรำธงั ขะมะถะ เม    
ภนัเต.  อุกำสะ ขะมำมิ ภนัเต.  
  วนัทำมิ ภนัเต, สพัพงั อะปะรำธงั ขะมะถะ เม ภนัเต, 
 มะยำ กะตงั ปุญญงั สำมินำ อะนุโมทิตพัพงั, สำมินำ 
กะตงั ปุญญงั มยัหงั ทำตพัพงั, สำธุ สำธุ อะนุโมทำมิ.  



บรรพชำ-อุปสมบทวิธี ๙๑ 

วิธบีรรพชำอุปสมบท แบบอุกำสะ 

กลุบตุรผู้ มีศรัทธามุ่งบรรพชา-อปุสมบท พงึรับผ้าไตรแล้วอุ้ม
ประนมมือเข้าไปในสงัฆสนันิบาต วางผ้าไตรไว้ข้างตวั ด้านซ้าย 
หนัไปรับเคร่ืองสกัการะมาถวายพระอปัุชฌายะ แล้วกราบด้วย
เบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครัง้ อุ้มผ้าไตรพาดอยู่บนแขนประนมมือยืน
ขึน้ เปลง่วาจาขอบรรพชา ด้วยค ามคธ หยดุตามจดุจลุภาค วา่ 

 อุกำสะ วนัทำมิ ภนัเต, สพัพงั อะปะรำธงั ขะมะถะ 
เม ภนัเต, มะยำ กะตงั ปุญญงั สำมินำ อะนุโมทิตพัพงั,  
สำมินำ กะตงั ปุญญงั มยัหงั ทำตพัพงั, สำธุ สำธุ           
อะนุโมทำมิ.  
 อุกำสะ กำรุญญงั กตฺัวำ ปัพพชัชงั เทถะ เม ภนัเต,  

(นัง่ลงคกุเข่าประนมมอืว่า) 

 อะหงั ภนัเต, ปัพพชัชงั ยำจำมิ, 
ทุติยมัปิ  อะหงั ภนัเต, ปัพพชัชงั ยำจำมิ, 
ตะติยมัปิ อะหงั ภนัเต, ปัพพชัชงั ยำจำมิ, 

 สพัพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพำนะ, สจัฉิ-            
กะระณตัถำยะ, อิมงั กำสำวงั คะเหตฺวำ, ปัพพำเชถะ      
มงั ภนัเต, อะนุกมัปัง อุปำทำยะ.  



หนงัสือสวดมนต ์๙๒ 

(ตัง้แต ่สัพพะทุกขะ มา วา่ ๓ หน พระอปัุชฌายะรับผ้าไตร แล้ววา่
ตอ่ไป) 

 สัพพะทุกขะ , นิสสะระณะนิพพำนะ , สัจฉิ-           
กะระณัตถำยะ, เอตงั กำสำวงั ทตฺัวำ, ปัพพำเชถะ มงั      
ภนัเต, อะนุกมัปัง อุปำทำยะ.  
(ตัง้แต่ สัพพะทุกขะ มำ ว่ำ ๓ หน) 

 ล าดบันัน้ พระอปัุชฌายะรับเอาผ้าไตรจากผู้มุ่งบรรพชา
วางไว้ตรงหน้าตกั แล้วกลา่วสอนแสดงคณุพระรัตนตรัยเป็นต้น 
และบอก ตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน ให้วา่ตามไปทีละบท โดย
อนโุลมและปฏิโลม ดงันี ้

เกสำ โลมำ นะขำ ทนัตำ ตะโจ  (อนุโลม) 

ตะโจ ทนัตำ นะขำ โลมำ เกสำ  (ปฏโิลม) 

 ครัน้สอนแล้วพระอปัุชฌายะชกัองัสะออกจากไตร สวมให้
แล้ว สัง่ให้ออกไปครองไตรจีวรตามระเบียบ ครัน้เสร็จแล้วเข้าไปหา
พระอาจารย์รับเคร่ืองสกัการะถวายทา่นแล้วกราบ ๓ หน ประนม
มือยืนขึน้ เปลง่วาจาขอสรณะและศีลดงันี ้

 อุกำสะ วนัทำมิ ภนัเต, สพัพงั อะปะรำธงั ขะมะถะ 
เม ภนัเต, มะยำ กะตงั ปุญญงั สำมินำ อะนุโมทิตพัพงั,  
สำมินำ กะตงั ปุญญงั มยัหงั ทำตพัพงั, สำธุ สำธุ            
อะนุโมทำมิ.  



บรรพชำ-อุปสมบทวิธี ๙๓ 

 อุกำสะ กำรุญญงั กตฺัวำ, ติสะระเณนะ สะหะ,           
สีลำนิ เทถะ เม ภนัเต  

 (นัง่ลงคกุเข่าขอสรณะและศีลดงัต่อไปน้ี) 

 อะหงั ภนัเต,  สะระณะสีลงั ยำจำมิ, 
ทุติยมัปิ  อะหงั ภนัเต, สะระณะสีลงั ยำจำมิ, 
ตะติยมัปิ  อะหงั ภนัเต, สะระณะสีลงั ยำจำมิ. 

 ล าดับนัน้ พระอาจารย์กล่าวค านมัสการน า ให้ผู้ มุ่ ง
บรรพชาวา่ตาม ดงันี ้

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธสัสะ. 
 (ว่า ๓ หน) 

 แตน่ัน้ทา่นจะสัง่ด้วยค าวา่  เอวงั วะเทหิ หรือ ยะมะหงั     
วะทำมิ ตงั วะเทหิ พงึรับวา่  อำมะ ภนัเต 
 ครัน้แล้วทา่นน าให้เปลง่วาจาสรณคมน์ พงึวา่ตามไปทีละ
ประโยค ดงันี ้

 พทุธงั  สะระณงั  คจัฉำมิ 
 ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉำมิ 
 สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉำมิ. 
ทุติยมัปิ พทุธงั  สะระณงั  คจัฉำมิ 
ทุติยมัปิ  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉำมิ 
ทุติยมัปิ สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉำมิ. 
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ตะติยมัปิ พทุธงั สะระณงั  คจัฉำมิ 
ตะติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั  คจัฉำมิ 
ตะติยมัปิ สงัฆงั สะระณงั  คจัฉำมิ. 

 เม่ือจบแล้ว ทา่นบอกวา่  ติสะระณะคะมะนงั นิฏฐิตงั พงึรับ  
วา่ อำมะ ภนัเต ล าดบันัน้พระอาจารย์จะบอกให้รู้วา่ การบรรพชา
เป็นสามเณรส าเร็จด้วยสรณคมน์เพียงเทา่นี ้ ตอ่แตน่ัน้พงึสมาทาน  
สิกขาบท ๑๐ ประการ วา่ตามทา่นไปดงันี ้

ปำณำติปำตำ เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.  
อะทินนำทำนำ  เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.   
อะพรัหมะจะริยำ เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.  
มุสำวำทำ  เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.  
สุรำเมระยะมชัชะปะมำทฏัฐำนำ เวระมะณี สิกขำปะทงั  

สะมำทิยำมิ.  
วิกำละโภชะนำ  เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.   
นจัจะคีตะวำทิตะวิสูกะทสัสะนำ เวระมะณี สิกขำปะทงั  

สะมำทิยำมิ.   
มำลำคนัธะวิเลปะนะธำระณะมณัฑะนะวิภูสะนฏัฐำนำ  

เวระมะณี  สิกขำปะทงั  สะมำทิยำมิ. 
อุจจำสะยะนะมะหำสะยะนำ เวระมะณี สิกขำปะทงั 

สะมำทิยำมิ.  
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ชำตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณำ เวระมะณี     
สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.   

อิมำนิ ทะสะ สิกขำปะทำนิ สะมำทิยำมิ.   

 (ประโยค อิมำนิ น้ีว่ำ ๓ จบ แลว้กรำบลง ๑ หน ยนืขึ้นว่ำ) 

  วนัทำมิ ภนัเต, สพัพงั อะปะรำธงั ขะมะถะ เม ภนัเต, 
มะยำ กะตงั ปุญญงั สำมินำ อะนุโมทิตพัพงั, สำมินำ 
กะตงั ปุญญงั มยัหงั ทำตพัพงั, สำธุ สำธุ อะนุโมทำมิ.  

(นัง่ลง คุกเข่ำกรำบ ๓ หน) 
 ล าดบันัน้ สามเณรพงึรับบาตร อุ้มเข้าไปหาพระอปัุชฌายะ 
ในสงัฆสนันิบาต วางไว้ข้างตวัด้านซ้าย รับเคร่ืองไทยธรรมถวาย
ทา่น แล้วกราบ ๓ หน ประนมมือยืนขึน้ กลา่วค าขอนิสยั วา่ดงันี ้

 อุกำสะ วนัทำมิ ภนัเต, สพัพงั อะปะรำธงั ขะมะถะ 
เม ภนัเต, มะยำ กะตงั ปุญญงั สำมินำ อะนุโมทิตพัพงั,   
สำมินำ กะตงั ปุญญงั มยัหงั ทำตพัพงั, สำธุ สำธุ           
อะนุโมทำมิ.  
 อุกำสะ กำรุญญงั กตฺัวำ นิสสะยงั เทถะ เม ภนัเต, 

(นัง่ลงคกุเข่าประนมมอืว่า) 

 อะหงั ภนัเต นิสสะยงั ยำจำมิ 
ทุติยมัปิ  อะหงั ภนัเต นิสสะยงั ยำจำมิ 
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ตะติยมัปิ อะหงั ภนัเต นิสสะยงั ยำจำมิ. 

 อุปัชฌำโย เม ภนัเต, โหหิ.  (วรรคน้ีว่า ๓ หน) 

พระอปัุชฌำย์กล่ำวว่ำ                    สำมเณรรับว่ำ 

โอปำยิกงั, อุกำสะ สมัปะฏิจฉำมิ   
ปะฏิรูปัง, สมัปะฏิจฉำมิ  
ปาสาทิเกนะ สมัปาเทหิ, สมัปะฏิจฉำมิ  

จบแลว้ว่ำต่อ 

 

อชัชะตคัเคทำนิ เถโร, มยัหงั ภำโร, อะหมัปิ         
เถรัสสะ  ภำโร.     

(ว่ำ ๓ หน แลว้กรำบ ๓ หน) 
 ล าดบันัน้ พระอปัุชฌายะกลา่วสอนสามเณรตามสมควร
แล้ว พระอปัุชฌายะหรือพระกรรมวาจาจารย์ เอาบาตรมีสาย
คล้องตวัผู้มุ่งอปุสมบท บอกบาตรและจีวร ผู้มุ่งอปุสมบทพงึรับวา่  

อำมะ ภนัเต  ๔ หน ดงันี ้
 ปะฐะมงั อปัุชฌงั คาหาเปตพัโพ อปัุชฌงั คาหาเปตฺวา 
ปัตตะจีวะรัง อาจิกขิตพัพงั. 
    ค าบอกบาตรจีวร               ค ารับ 

 ๑. อะยนัเต ปัตโต อำมะ ภนัเต    
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 ๒. อะยงั สงัฆำฏิ  อำมะ ภนัเต    
 ๓. อะยงั อตุตะรำสงัโค  อำมะ ภนัเต   

 ๔. อะยงั อนัตะระวำสะโก อำมะ ภนัเต 
 ตอ่จากนัน้ พระอปัุชฌายะบอกสามเณรให้ออกไปข้างนอกวา่ 
คจัฉะ อะมมฺุหิ โอกำเส ติฏฐำหิ พงึถอยออกลกุขึน้เดิน (หลีก
อาสนะท่ีเขาปใูห้พระอาจารย์คูส่วดยืน) ไปยืนอยู่ในท่ีท่ีก าหนดไว้ 
พระอาจารย์ทา่นสวดสมมติตนเป็นผู้สอนซ้อม แล้วออกไปสวด

ถามอนัตรายิกธรรม พงึรับวา่ นตัถิ ภนัเต  ๕ หน  อำมะ ภนัเต  ๘ 
หน ดงันี ้
    ถำม        ตอบ 

 ๑. กฏุฐงั  นตัถิ ภนัเต   

 ๒. คณัโฑ  นตัถิ ภนัเต   

 ๓. กิลำโส นตัถิ ภนัเต    

 ๔. โสโส  นตัถิ ภนัเต   
 ๕. อะปะมำโร นตัถิ ภนัเต   

 ๑. มะนสุโสส๊ิ อำมะ ภนัเต  
 ๒. ปริุโสส๊ิ  อำมะ ภนัเต    
 ๓. ภชิุสโสส๊ิ  อำมะ ภนัเต   
 ๔. อะนะโณส๊ิ อำมะ ภนัเต  
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 ๕. นะส๊ิ รำชะภะโฏ อำมะ ภนัเต     

 ๖. อะนญุญำโตส๊ิ มำตำปิตูหิ อำมะ ภนัเต    

 ๗. ปะริปณุณะวีสะติวสัโสส๊ิ   อำมะ ภนัเต   
 ๘. ปะริปณุณนัเต ปัตตะจีวะรัง อำมะ ภนัเต    
 ๑.   กินนำโมสิ อะหงั ภนัเต  . . . 

นำมะ 

 ๒. โก นำมะ เต อปัุชฌำโย  อุปัชฌำโย เม ภนัเต 
อำยสฺัมำ ปะยตุโต  
นำมะ.  

    

 ชอ่ง . . . บน พระอปัุชฌายะหรืออาจารย์จะตัง้ช่ือของ
อปุสมัปทาเปกขะ (ผู้มุ่งอปุสมบท) กรอกลงหรือบอกให้ไว้ก่อนวนั
บวช สว่น ปะยตุโต นัน้เป็นช่ือของพระอปัุชฌาย์ ถ้าอปัุชฌาย์มีช่ือ
เป็นอย่างอ่ืนก็เปล่ียนไปตามนัน้ 
 ครัน้สวดสอนซ้อมแล้ว พระอาจารย์กลบัเข้ามาสวดขอเรียก
อปุสมัปทาเปกขะเข้ามา อปุสมัปทาเปกขะพงึเข้ามาในสงัฆ
สนันิบาต นัง่คกุเข่ากราบ ๓ หน แล้วประนมมือเปลง่วาจาขอ
อปุสมบท วา่ดงันี ้

 สงัฆมัภนัเต, อุปะสมัปะทงั ยำจำมิ, อุลลุมปะต ุ มงั  
ภนัเต  สงัโฆ, อะนุกมัปัง  อุปำทำยะ.  
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 ทุติยมัปิ ภนัเต, สงัฆงั  อุปะสมัปะทงั  ยำจำมิ,         
อุลลุมปะตุ มงั  ภนัเต  สงัโฆ, อะนุกมัปัง  อุปำทำยะ.  
 ตะติยมัปิ ภนัเต  สงัฆงั, อุปะสมัปะทงั  ยำจำมิ,       
อุลลุมปะตุ มงั  ภนัเต  สงัโฆ, อะนุกมัปัง  อุปำทำยะ.  

 ล าดบันัน้ พระอปัุชฌายะกลา่วเผดียงสงฆ์แล้ว พระอาจารย์
สวดสมมติตนถามอนัตรายิกธรรม อปุสมัปทาเปกขะ พงึรับวา่ 
นตัถิ ภนัเต  ๕ หน  อามะ ภนัเต ๘ หน บอกช่ือตนและช่ือ
อปัุชฌายะ รวม ๒ หน โดยนยัหนหลงั แตน่ัน้พงึนัง่ฟังทา่นสวด
กรรมวาจาอปุสมบทไปจนจบ  
 ครัน้จบแล้วทา่นเอาบาตรออกจากตวั แล้วพงึกราบ ๓ หน นัง่
พบัเพียบประนมมือฟังพระอปัุชฌาย์บอกอนศุาสน์ไปจนจบแล้วรับ
วา่  อามะ ภนัเต  แล้วกราบ  ๓ หน  ถวายไทยธรรม กรวดน า้. 
 

จบพิธีบรรพชาอปุสมบท แบบอกุาสะ 



วินยักรรม 

 

ค ำพินทุผำ้ 

 ใช้ดินสอด า หรือสีอย่างอ่ืนก็ได้ วาดเป็นจดุหรือดวงกลมท่ี

มมุผ้าด้านใน พงึเปลง่วาจา หรือผกูใจในขณะท่ีท าอยู่วา่ 

อิมงั  พินทุกปัปัง  กะโรมิ. 
 

ค ำอธิษฐำน 

 บำตร อิมงั ปัตตงั  อะธิฏฐำมิ. 
 สงัฆำฏิ อิมงั สงัฆำฏิง  อะธิฏฐำมิ. 
 จีวร อิมงั อุตตะรำสงัคงั  อะธิฏฐำมิ. 
 สบง อิมงั อนัตะระวำสะกงั  อะธิฏฐำมิ. 
 ผำ้อำบน ้ำฝน อิมงั วสัสิกะสำฏิกงั  อะธิฏฐำมิ. 
 

ค ำถอนอธิษฐำน 

 เม่ือจะเปล่ียนผ้าหรือบาตรใหม่ ต้องยกเลิกของเดิม
เสียก่อน การยกเลิกบริขารเดิม เรียกวา่ ปัจจทุธรณ์ หรือถอน
อธิษฐาน พงึวา่ดงันี ้
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 บำตร อิมงั ปัตตงั  ปัจจุทธะรำมิ. 
 สงัฆำฏิ อิมงั สงัฆำฏิง  ปัจจุทธะรำมิ. 
 จีวร อิมงั อุตตะรำสงัคงั  ปัจจุทธะรำมิ. 
 สบง อิมงั อนัตะระวำสะกงั  ปัจจุทธะรำมิ. 
 ผำ้อำบน ้ำฝน อิมงั วสัสิกะสำฏิกงั  ปัจจุทธะรำมิ. 
 

ค ำวิกปั 
 นอกจากผ้าท่ีอธิษฐานเป็นไตรครองแล้ว ผ้านอกนัน้เป็น
อติเรกจีวร (ผ้าสว่นเกิน) ภิกษุมีสิทธิครอบครองเป็นของตนได้เพียง 
๑๐ วนั ถ้าครอบครองไว้เกินก าหนดนัน้ไป ต้องอาบติัปาจิตตีย์ ต้อง
สละผ้านัน้เสีย แล้วแสดงอาบติั 
 ถ้าภิกษุปรารถนาจะเก็บจีวรไว้นานเกิน ๑๐ วนั มีวิธีปฏิบติั 
คือพงึท าให้เป็นของ ๒ เจ้าของ ในระหวา่งตนกบัภิกษุอ่ืน เรียกวา่ 
วิกปั ค าวิกปัวา่ดงันี ้

จีวรผืนเดียว ว่ำ อิมงั จีวะรัง ตุยฺหงั วิกปัเปมิ. 
จีวรหลำยผืน ว่ำ อิมำนิ จีวะรำนิ ตุยฺหงั วิกปัเปมิ. 
เม่ือใดจะใช้จีวรนัน้ ต้องให้ภิกษุผู้ รับวิกปัไว้ ถอนวิกปัให้เสียก่อน 

ค ำถอนวิกปั ผู้ถอนแก่กวา่ 

จีวรผืนเดียว ว่ำ อิมงั  จีวะรัง มยฺัหงั สนัตะกงั ปริภุญชะ วำ 
วิสชัเชหิ วำ ยะถำปัจจะยงั วำ กะโรหิ. 
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จีวรหลำยผืน ว่ำ อิมำนิ จีวะรำนิ มยฺัหงั สนัตะกำนิ ปริภุญชะ 
วำ วิสชัเชหิ วำ ยะถำปัจจะยงั วำ กะโรหิ. 

 
ค ำถอนวิกปั ผู้ถอนออ่นกวา่ 
จีวรผืนเดียว ว่ำ อิมงั  จีวะรัง มยฺัหงั สันตะกงั ปริภุญชะถะ 

วำ วิสัชเชถะ วำ ยะถำปัจจะยงั วำ กะโรถะ. 
จีวรหลำยผืน ว่ำ อิมำนิ จีวะรำนิ มยฺัหงั สันตะกำนิ ปริภุญชะถะ 

วำ วิสัชเชถะ วำ ยะถำปัจจะยงั วำ กะโรถะ. 
 
 

ค ำเสยีสละ 

จีวรเป็นนิสสคัคีย์ เพราะอยู่ปราศจากเขตลว่งราตรี 

 อิทงั  เม  ภนัเต  จีวะรัง  รัตติวิปปะวตุถงั 
 อญัญตฺัระ  ภิกขสุมัมะติยำ  นิสสคัคิยงั. 
 อิมำหงั  อำยสฺัมะโต  นิสสชัชำมิ. 
ถ้าสละ ๒ ผืนขึน้ไปวา่ 
 อิมำนิ  เม  ภนัเต  จีวะรำนิ  รัตติวิปปะวตุถำนิ 
 อญัญตฺัระ  ภิกขสุมัมะติยำ  นิสสคัคิยำนิ. 
 อิมำนำหงั  อำยสฺัมะโต  นิสสชัชำมิ. 
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ค ำคืน 

อิมงั  จีวะรัง  อำยสฺัมะโต  ทมัมิ. 
ถ้าคืน ๒ ผืนขึน้ไปวา่ 

อิมำนิ  จีวะรำนิ  อำยสฺัมะโต  ทมัมิ. 
 

ค ำอธิษฐำนพรรษำ 

อิมสฺัมิง อำวำเส อิมงั เตมำสงั วสัสงั อุเปมิ. (ว่ำ ๓ จบ) 

 
ค ำปวำรณำวนัออกพรรษำ 

 สงัฆมัภนัเต ปะวำเรมิ, ทิฏเฐนะ วำ สุเตนะ วำ      
ปะริสงักำยะ วำ, วะทนัตุ มงั อำยสฺัมนัโต อะนุกมัปัง       
อุปำทำยะ, ปัสสนัโต ปะฏิกกะริสสำมิ. 
 ทุติยมัปิ ภนัเต สงัฆงั ปะวำเรมิ, ทิฏเฐนะ วำ สุเตนะ 
วำ ปะริสงักำยะ วำ, วะทนัตุ มงั อำยสฺัมนัโต อะนุกมัปัง 
อุปำทำยะ, ปัสสนัโต  ปะฏิกกะริสสำมิ. 
 ตะติยมัปิ ภนัเต สงัฆงั ปะวำเรมิ, ทิฏเฐนะ วำ สุเตนะ 
วำ ปะริสงักำยะ วำ, วะทนัตุ มงั อำยสฺัมนัโต อะนุกมัปัง 
อุปำทำยะ,  ปัสสนัโต  ปะฏิกกะริสสำมิ. 
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ค ำอปโลกน์กฐิน 

แบบ ๒ รูป 
รูปที่ ๑ 
 ผ้ากฐินทานกบัทัง้ผ้าอานิสงัสบริวารทัง้ปวงนี ้ เป็นของ              
. . . พร้อมด้วย . . . ผู้ประกอบด้วยศรัทธา อตุสาหะพร้อม
เพรียงกนัน ามาถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จ าพรรษาถ้วนไตร-
มาสในอาวาสนี ้
 ก็แลผ้ากฐินทานนีเ้ป็นของบริสทุธ์ิดจุเล่ือนลอยมาโดย
นภากาศ แล้วแลตกลงในท่ีประชมุสงฆ์ จะได้จ าเพาะเจาะจง
ลงวา่เป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้ มีพระบรมพทุธา-
นญุาตไว้วา่ ให้พระสงฆ์ทัง้ปวงยอมอนญุาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง 
เพ่ือจะท าซึง่กฐินตัถารกิจ ตามพระบรมพทุธานญุาต และมีค า
พระอรรถกถาจารย์ ผู้ รู้พระบรมพทุธาธิบายสงัวรรณนาไว้วา่ 
ภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสตุาธิคณุ มีสติปัญญาสามารถรู้
ธรรม ๘ ประการ มีบพุกิจ เป็นต้น ภิกษุรูปนัน้ จึงสมควร เพ่ือ
จะกระท ากฐินตัถารกิจ ตามพระบรมพทุธานญุาตได้ 
 บดันี ้ พระสงฆ์ทัง้ปวง จะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใด      
จงพร้อมกนัอนญุาตให้แก่ภิกษุรูปนัน้ เทอญ. 

(ไม่ตอ้ง สำธุ) 
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รูปที่ ๒  
 ผ้ากฐินทาน กบัทัง้ผ้าอานิสงัสบริวารทัง้ปวงนี ้ ข้าพเจ้า
พิจารณาเห็นสมควรแก่ . . . ซึง่เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ      
เพ่ือกระท ากฐินตัถารกิจให้ถกูต้องตามพระบรมพทุธานญุาตได้ 
ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร จงทกัท้วงขึน้ในท่ามกลาง        
ระหวา่งสงฆ์ (หยดุนิดหนึ่ง) ถ้าเห็นสมควรแล้วไซร้ จงให้สทัท-  
สญัญาสาธุการขึน้ให้พร้อมกนั เทอญ. 

(สำธุ) 
 

ค ำแบบกรรมวำจำใหผ้ำ้กฐิน 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธสัสะ 
นะโม ตสัสะ, ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธสัสะ, 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต สัมมำ, -สัมพุทธสัสะ. 

 สุณำตุ เม ภนัเต สังโฆ. อิทงั สังฆสัสะ กะฐินะทุสสัง       
อุปปันนงั, ยะทิ สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั, สังโฆ อิมงั กะฐินะ-
ทุสสัง อำยสฺัมะโต (อิตถนันำมสัสะ) ทะเทยยะ, กะฐินงั อตัถะริตุง. 
เอสำ ญตัติ. 

 สุณำตุ เม ภนัเต สังโฆ. อิทงั สังฆสัสะ กะฐินะทุสสัง      
อุปปันนงั, สังโฆ อิมงั กะฐินะทุสสัง อำยสฺัมะโต (อิตถนันำมสัสะ) 
เทติ, กะฐินงั อตัถะริตุง. ยสัสำยสฺัมะโต ขะมะติ, อิมสัสะ กะฐินะ-
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ทุสสัสสะ, อำยสฺัมะโต (อิตถนันำมสัสะ), ทำนงั, กะฐินงั อตัถะริตุง, 
โส ตุณฺหัสสะ, ยสัสะ นกัขะมะติ, โส ภำเสยยะ. 

 ทินนงั อิทงั สังเฆนะ, กะฐินะทุสสัง อำยสฺัมะโต (อิตถนั

นำมสัสะ), กะฐินงั อตัถะริตุง. ขะมะติ สังฆสัสะ ตสฺัมำ ตุณฺหี,           
เอวะเมตงั, ธำระยำมิ. 
หมำยเหต ุในวงเลบ็ อิตถนันำมสัสะ นัน้ ให้ใสช่ื่อผู้ครองกฐินแทน 

ค ำอนุโมทนำกฐิน 

 อตัถะตงั  ภนัเต  สงัฆสัสะ  กะฐินงั, 
 ธมัมิโก  กะฐินตัถำโร,  อะนุโมทำมิ. 

ค ำแสดงอำบตั ิ

ก. ผู้แสดงมีพรรษำอ่อนกว่ำ 
ผู้แสดง วา่: สพัพำ ตำ อำปัตติโย อำโรเจมิ. (ว่ำ ๓ หน) 

สพัพำคะรุละหุกำอำปัตติโยอำโรเจมิ. (ว่ำ ๓ หน)  
 อะหงั ภนัเต สมัพะหุลำ นำนำวตัถุกำโย     

อำปัตติโย อำปัชชิง ตำ ตุมฺหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ. 
ผู้รับ วา่: ปัสสะสิ อำวโุส ตำ อำปัตติโย. 
ผู้แสดง วา่: อุกำสะ อำมะ ภนัเต ปัสสำมิ. 
ผู้รับ วา่: อำยะติง อำวโุส สงัวะเรยยำสิ. 
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ผู้แสดง วา่:  สำธุ สุฏฐุ ภนัเต สงัวะริสสำมิ. 
 ทุติยมัปิ สำธุ สุฏฐุ ภนัเต สงัวะริสสำมิ. 
 ตะติยมัปิ สำธุ สุฏฐุ ภนัเต สงัวะริสสำมิ. 
 นะ ปุเนวงั กะริสสำมิ. 
 นะ ปุเนวงั ภำสิสสำมิ. 
 นะ ปุเนวงั จินตะยสิสำมิ. 
ข. ผู้แสดงมีพรรษำแก่กว่ำ 
ผู้แสดง วา่: สพัพำ ตำ อำปัตติโย อำโรเจมิ. (ว่ำ ๓ หน) 
 สพัพำ คะรุละหุกำ อำปัตติโย อำโรเจมิ. (ว่ำ ๓หน) 
 อะหงั อำวโุส สมัพะหุลำ นำนำวตัถุกำโย   

อำปัตติโย อำปัชชิง ตำ ตุยฺหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ. 
ผู้รับ วา่: อุกำสะ ปัสสะถะ ภนัเต ตำ อำปัตติโย. 
ผู้แสดง วา่: อำมะ  อำวโุส  ปัสสำมิ. 
ผู้รับ วา่: อำยะติง ภนัเต สงัวะเรยยำถะ. 
ผู้แสดง วา่:  สำธุ สุฏฐุ อำวโุส สงัวะริสสำมิ. 

ทุติยมัปิ สำธุ สุฏฐุ อำวโุส สงัวะริสสำมิ. 
ตะติยมัปิ สำธุ สุฏฐุ อำวโุส สงัวะริสสำมิ. 

 นะ ปุเนวงั กะริสสำมิ. 
 นะ ปุเนวงั ภำสิสสำมิ. 
 นะ ปุเนวงั จินตะยสิสำมิ. 
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ค ำลำสิกขำ 

 สิกขงั ปัจจกัขำมิ, คิหีติ มงั ธำเรถะ. 
ทุติยมัปิ  สิกขงั ปัจจกัขำมิ, คิหีติ มงั ธำเรถะ. 
ตะติยมัปิ สิกขงั ปัจจกัขำมิ, คิหีติ มงั ธำเรถะ. 



ค ำอำรำธนำ-ค ำถวำยทำน 
 

ค ำอำรำธนำศลี ๕ 

มะยงั ภนัเต, วิสุง วิสุง รักขะณตัถำยะ, ติสะระเณนะ 
สะหะ, ปัญจะ สีลำนิ ยำจำมะ. 

ทุติยมัปิ มะยงั ภนัเต, วิสุง วิสุง รักขะณตัถำยะ, ติสะระเณนะ 
สะหะ, ปัญจะ สีลำนิ ยำจำมะ. 

ตะติยมัปิ   มะยงั ภนัเต, วิสุง วิสุง รักขะณตัถำยะ, ติสะระเณนะ 
สะหะ, ปัญจะ สีลำนิ ยำจำมะ. 

(ถ้าคนเดียว เปล่ียน มะยงั เป็น อะหัง และ ยาจามะ เป็น ยาจามิ) 

ค ำสมำทำนศลี ๕ 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมำสมัพทุธสัสะ. (ว่า ๓ หน) 

 พทุธงั  สะระณัง  คจัฉำมิ 
 ธมัมงั  สะระณัง  คจัฉำมิ 
 สงัฆงั  สะระณัง  คจัฉำมิ. 

ทุติยมัปิ พทุธงั  … ทุติยมัปิ ธมัมงั  … ทุติยมัปิ สงัฆงั  … 
ตะติยมัปิ พทุธงั … ตะติยมัปิ ธมัมงั … ตะติยมัปิ สงัฆงั … 

๑. ปำณำติปำตำ เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.  
๒. อะทินนำทำนำ  เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.  
๓. กำเมสุมิจฉำจำรำ เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.  
๔. มุสำวำทำ  เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ. 
๕. สุรำเมระยะมชัชะปะมำทฏัฐำนำ เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.  
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ค ำสมำทำนศลี ๘ 

(ค าอาราธนาศีล ๘ เหมือน ศีล ๕ เปลีย่นเฉพาะ ปัญจะ เป็น อัฏฐะ) 
ตัง้ นะโม และรับ สรณคมน์ เหมือนค ำสมำทำนศีล ๕ 
๑. ปำณำติปำตำ เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.  
๒. อะทินนำทำนำ  เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.  
๓. อะพรัหมะจะริยำ เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.  
๔. มุสำวำทำ  เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ. 
๕. สุรำเมระยะมชัชะปะมำทฏัฐำนำ เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ. 
๖. วกิำละโภชะนำ  เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.   
๗. นจัจะคีตะวำทิตะวสูิกะทสัสะนะมำลำคนัธะวเิลปะนะธำระณะ-  
      มณัฑะนะวภิูสะนฏัฐำนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทงั  สะมำทิยำมิ. 
๘. อุจจำสะยะนะมะหำสะยะนำ เวระมะณี สิกขำปะทงั สะมำทิยำมิ.  
อิมำนิ อฏัฐะ สิกขำปะทำนิ สะมำทิยำมิ. 
 

ค ำอำรำธนำอุโบสถศลี 

 มะยงั  ภนัเต,  ติสะระเณนะ  สะหะ,  อฏัฐงัคะ-      
สะมนันำคะตงั,  อุโปสะถงั  ยาจามะ. 

ทุติยมัปิ   ... (เหมอืนขา้งบน) 
ตะติยมัปิ ... (เหมอืนขา้งบน) 

ค ำสมำทำนอุโบสถศลี 

กลา่วเหมือนค ำสมำทำนศีล ๘ ต่างเฉพาะค าสรุป ดงันี ้ 
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อิมงั อฏัฐงัคะสะมนันำคะตงั, พทุธะปัญญตัตงั อุโปสะถงั, 
อิมญัจะ รัตติง อิมญัจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตงั 
สะมำทิยำมิฯ 
 

ค ำอำรำธนำพระปริตร 

วิปัตติปะฏิพำหำยะ  สพัพะสมัปัตติสิทธิยำ 
สพัพะทุกขะวินำสำยะ  ปะริตตงั พฺรูถะ มงัคะลงั 
วิปัตติปะฏิพำหำยะ  สพัพะสมัปัตติสิทธิยำ 
สพัพะภะยะวินำสำยะ  ปะริตตงั พฺรูถะ มงัคะลงั 
วิปัตติปะฏิพำหำยะ  สพัพะสมัปัตติสิทธิยำ 
สพัพะโรคะวินำสำยะ  ปะริตตงั พฺรูถะ มงัคะลงั. 
 

ค ำอำรำธนำธรรม 
พฺรัหฺมำ จะ โลกำธิปะตี สะหมัปะติ 
กตัอญัชะลี อนัธิวะรัง อะยำจะถะ 
สนัตีธะ สตัตำปปะระชกัขะชำติกำ 
เทเสตุ ธมัมงั อะนุกมัปิมงั ปะชงั. 
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ค ำขอขมำ 

ผู้ลาสกิขาน าพานเทียนแพ เดินเข่าหาพระสงฆ์, กราบ ๓ หน, 
ถือประคองพานเทียนแพ, กลา่วค าขอขมาต่อท่าน วา่ 
(ผูข้อ) สพัพงั  อะปะรำธงั,  ขะมะถะ  เม  ภนัเต. 
 อุกำสะ,  ทฺวำรัตตะเยนะ  กะตงั,   
 สพัพงั  อะปะรำธงั,  ขะมะถะ  เม  ภนัเต.  
(ผูร้บั) อะหงั  ขะมำมิ,  ตะยำปิ  เม  ขะมิตพัพงั. 
(ผูข้อ)  อุกำสะ ขะมำมิ  ภนัเต. 
 

พิธลีำเนกขมัมปฏิบตั ิออกจำกวิเวก 

- กราบพระ บชูาพระรัตนตรัย 
- ตัง้ นโม ๓ จบ 
- กลา่วค าลาออกจากวเิวก 
สำธุ  ภนัเต  เนกขมัมะปะฏิปัตติ  มะยำ สะมำทินนำ,  
สำ  สมัมำวตัติตำ  มะหปัผะลำ  โหติ  มะหำนิสงัสำ,  
หนัทะ  จะทำนิ  อะหงั  ภนัเต  คจัฉำมิ,  
พะหุกิจโจ  อะหงั  พะหุกะระณีโย. 

(พระกล่ำวค ำจบแลว้ กรำบ) 

- อาราธนาศีล - รับศีล ๕ 
- รับพร 



ค ำอำรำธนำ-ค ำถวำยทำน ๑๑๓ 

ค ำถวำยผำ้กฐิน 
 อิมงั ภนัเต, สะปะริวำรัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง,           
สังฆสัสะ, โอโณชะยำมะ, สำธุ โน ภนัเต, สังโฆ, อิมงั,              
สะปะริวำรัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคณฺัหำตุ, ปะฏิคคะเหตฺวำ จะ, 
อิมินำ ทุสเสนะ, กะฐินงั, อตัถะระตุ, อมฺัหำกงั, ทีฆะรัตตงั,       
หิตำยะ, สุขำยะ. 

ค ำแปล 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขอน้อมถวาย
ผ้ากฐินจีวร กบัทัง้บริวารนี ้ แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้า
กฐิน กบัทัง้บริวารนี ้ของข้าพเจ้าทัง้หลาย ครัน้รับแล้ว จงกราน
กฐิน ด้วยผ้านี ้เพ่ือประโยชน์และความสขุ แก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย 
สิน้กาลนาน เทอญ 

ค ำถวำยผำ้ป่ำ 

 อิมำนิ มะยงั ภนัเต, ปังสุกลูะจีวะรำนิ, สะปะริวำรำนิ, 
ภิกขุสังฆสัสะ, โอโณชะยำมะ,  สำธุ  โน  ภนัเต,  ภิกขุสังโฆ, อิ
มำนิ, ปังสุกลูะจีวะรำนิ, สะปะริวำรำนิ, ปะฏิคคณัหำตุ, อมฺัหำ
กงั, ทีฆะรัตตงั,  หิตำยะ,  สุขำยะ. 

ค ำแปล 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทัง้หลายขอน้อมถวาย
ผ้าบังสุกุลจีวร กับทัง้บริวารเหล่านี ้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอ
พระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบงัสุกุลจีวร กับทัง้บริวารเหล่านี ้ของ



หนงัสือสวดมนต ์๑๑๔ 

ข้าพเจ้าทัง้หลาย เพ่ือประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้า
ทัง้หลาย สิน้กาลนาน เทอญ 
 

ค ำถวำยผำ้ไตรจวีร 
 อิมำนิ มะยงั ภนัเต, ติจีวะรำนิ, สะปะริวำรำนิ, 
ภิกขุสังฆสัสะ, โอโณชะยำมะ, สำธุ โน ภนัเต,  ภิกขุ
สงัโฆ, อิมำนิ, ติจีวะรำนิ, สะปะริวำรำนิ, ปะฏิคคณัหำตุ, 
อมฺัหำกงั ทีฆะรัตตงั, หิตำยะ, สุขำยะ. 

ค ำแปล 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขอน้อมถวาย
ผ้าไตรจีวรกบัทัง้บริวารเหล่านี ้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุ
สงฆ์จงรับผ้าไตรจีวร กบัทัง้บริวารเหลา่นี ้ของข้าพเจ้าทัง้หลาย 
เพ่ือประโยชน์ และความสขุ แก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย สิน้กาลนาน 
เทอญ 

ค ำถวำยสงัฆทำน 
(ถวายก่อนเท่ียงพร้อมภตัตาหาร) 

 อิมำนิ มะยงั ภนัเต, ภตัตำนิ, สะปะริวำรำนิ,       
ภิกขุสังฆสัสะ, โอโณชะยำมะ, สำธุ โน ภนัเต, ภิกขุ
สังโฆ, อิมำนิ, ภตัตำนิ, สะปะริวำรำนิ, ปะฏิคคณัหำตุ, 
พุทธะสำสะนัสสะ, จิรัฏฐิติยำ, เจวะ,  อมฺัหำกญัจะ,    
ทีฆะรัตตงั,  หิตำยะ, สุขำยะ. 



ค ำอำรำธนำ-ค ำถวำยทำน ๑๑๕ 

ค ำแปล 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขอน้อมถวาย  
ภตัตาหาร กบัทัง้บริวารเหลา่นี ้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์
จงรับภัตตาหาร กับทัง้บริวารเหล่านี ้ของข้าพเจ้าทัง้หลาย   
เพ่ือความด ารงยัง่ยืนนาน แห่งพระบวรพุทธศาสนา พร้อมทัง้
เพ่ือประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย สิน้กาลนาน 
เทอญ. 
 

ค ำถวำยสงัฆทำน  
(ถวายหลงัเท่ียง หรือไม่มีภตัตาหาร) 

 อิมงั มะยงั ภนัเต, เทยยะธัมมงั, ภิกขุสังฆสัสะ, 
โอโณชะยำมะ, สำธุ โน ภนัเต, ภิกขุสังโฆ, อิมงั,             
เทยยะธมัมงั, ปะฏิคคณัหำตุ, พทุธะสำสะนสัสะ, จิรัฏฐิติยำ, 
เจวะ, อมฺัหำกญัจะ, ทีฆะรัตตงั, หิตำยะ, สุขำยะ. 
 

ค ำแปล 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขอน้อมถวาย  
เคร่ืองไทยธรรมนี ้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
เคร่ืองไทยธรรมนี ้ของข้าพเจ้าทัง้หลาย เพ่ือความด ารงยัง่ยืน
นาน แห่งพระบวรพุทธศาสนา พร้อมทัง้เพ่ือประโยชน์และ
ความสขุ แก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย สิน้กาลนาน เทอญ. 



หนงัสือสวดมนต ์๑๑๖ 

 

ค ำถวำยสงัฆทำน 
(เพ่ืออทุิศผู้ตาย) 

 อิมำนิ มะยงั ภนัเต, มะตะกะภตัตำนิ, สะปะริวำรำนิ,  
ภิกขุสังฆสัสะ, โอโณชะยำมะ, สำธุ โน ภนัเต,  ภิกขุ
สังโฆ, อิมำนิ, มะตะกะภตัตำนิ , สะปะริวำรำนิ , 
ปะฏิคคณัหำตุ, อมฺัหำกัญเจวะ, มำตำปิตุอำทีนัญจะ,     
ญำตะกำนงั   กำละกะตำนงั,  ทีฆะรัตตงั,  หิตำยะ, สุขำยะ. 
 

ค ำแปล 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขอน้อมถวาย  
ภัตตาหารเพ่ือผู้ ล่วงลับไปแล้ว กับทัง้บริวารเหล่านี ้แก่พระ    
ภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภตัตาหารเพ่ือผู้ลว่งลบัไปแล้ว 
กบัทัง้บริวารเหล่านี ้ของข้าพเจ้าทัง้หลาย เพ่ือประโยชน์และ
ความสขุ แก่ข้าพเจ้าทัง้หลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทัง้หลาย 
มีมารดาบดิาเป็นต้นผู้ลว่งลบัไปแล้วด้วย สิน้กาลนาน เทอญ. 
 

ค ำถวำยเทยีนพรรษำ 
 อิมำนิ มะยงั ภนัเต, วสัสิกะปะทีปำนิ, สะปะริวำรำนิ, 
ภิกขุสังฆสัสะ, โอโณชะยำมะ, ระตะนัตตะยสัสะ,       
อภิปูชะนำยะ, สำธุ โน ภนัเต, ภิกขุสังโฆ, อิมำนิ,          



ค ำอำรำธนำ-ค ำถวำยทำน ๑๑๗ 

วสัสิกะปะทีปำนิ, สะปะริวำรำนิ , ปะฏิคคัณหำตุ,      
พุทธะสำสะนัสสะ, จิรัฏฐิติยำ, เจวะ, อมฺัหำกัญจะ,     
ทีฆะรัตตงั,  หิตำยะ,  สุขำยะ. 
 สุทินนงั วะตะ, โน ทำนงั, อำสะวกัขะยำวะหัง,  
นิพพำนะปัจจะโย  โหตุ. 

ค าแปล 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทัง้หลายขอน้อมถวาย 
เทียนพรรษากบัทัง้บริวารเหลา่นี ้แก่พระภิกษุสงฆ์ เพ่ือบูชา ซึ่ง
พระรัตนตรัย ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเทียนพรรษากบัทัง้บริวาร
เหล่านี ้ของข้าพเจ้าทัง้หลาย เพ่ือความด ารงยั่งยืนนาน แห่ง
พระบวรพุทธศาสนา พร้อมทัง้เพ่ือประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทัง้หลาย สิน้กาลนาน  
 ทาน อนัข้าพเจ้าทัง้หลาย ถวายด้วยดีแล้ว ขอจงเป็น
ทานอนัน ามา  ซึ่งความสิน้ไปแห่งอาสวะกิเลส จงเป็นปัจจัย
แห่งพระนิพพาน  ด้วยเทอญ. 
 

ค ำถวำยผำ้วสัสิกสำฎก (ผ้าอาบน า้ฝน) 

 อิมำนิ มะยงั ภนัเต, วสัสิกะสำฏิกำนิ สะปะริวำรำนิ, 
ภิกขสุงัฆสัสะ, โอโณชะยำมะ, สำธุ โน ภนัเต, ภิกขุสังโฆ, 
อิมำนิ วสัสิกะสำฏิกำนิ สะปะริวำรำนิ, ปะฏิคคณัหำตุ, 
อมฺัหำกงั,  ทีฆะรัตตงั,  หิตำยะ,  สุขำยะ. 



หนงัสือสวดมนต ์๑๑๘ 

ค าแปล 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขอน้อมถวาย 
ผ้าอาบน า้ฝน กับทัง้บริวารเหล่านี  ้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอ
พระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าอาบน า้ฝนกับทัง้บริวารเหล่านี ้ของ
ข้าพเจ้าทัง้หลาย เพ่ือประโยชน์และความสุข  แก่ข้าพเจ้า
ทัง้หลาย สิน้กาลนาน  
 

ค ำถวำยพระพุทธรูป 

 อิมงั มะยงั ภนัเต, พุทธะรูปัง, สังฆสัสะ, โอโณ-
ชะยำมะ, พุทธะสำสะนัสสะ, อะติโรจะนำยะ จะ ,       
จิรัฏฐิติยำ จะ, สำธุ โน ภนัเต, สังโฆ, อิมงั พุทธะรูปัง, 
ปะฏิคคณัหำตุ, อมฺัหำกงั,  ทีฆะรัตตงั,  หิตำยะ  สุขำยะ. 
 

ค ำแปล 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขอน้อมถวาย 
ซึ่งพระพุทธรูปนี ้แก่พระสงฆ์ เพ่ือความรุ่งเรือง และเพ่ือความ  
ด ารงอยู่ยืนนานแห่งพระพุทธศาสนา ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ  
ขอพระสงฆ์จงรับ  ซึ่งพระพุทธรูปนี ้ ของข้าพเจ้าทัง้หลาย     
เพ่ือประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย สิน้กาลนาน 
เทอญ 



ค ำอำรำธนำ-ค ำถวำยทำน ๑๑๙ 

ค ำถวำยกุฏิ 

 อะยงั  ภนัเต,  วิหำโร,  สำสะนะกิจจำนัง,               
อะนุคคะหำยะ, กำรำปิโต โหติ, ปะฏิสลัลำนะสำรุปโป. 
      อิมงั มะยงั ภนัเต, วิหำรัง, อำคะตำนำคะตสัสะ,   
จำตุททิสสัสะ, สงัฆสัสะ, ปะติฏฐำเปมะ, สำธุ โน ภนัเต, 
ภิกขุสังโฆ, อิมงั, วิหำรัง, สะปะริวำรัง, ปะฏิคคณัหำตุ, 
พุทธะสำสะนัสสะ, จิรัฏฐิติยำ, เจวะ, อมฺัหำกัญจะ,             
ทีฆะรัตตงั, หิตำยะ, สุขำยะ. 
 สุทินนงั วะตะ, โน ทำนัง, อำสะวกัขะยำวะหัง,  
นิพพำนะปัจจะโย  โหตุ. 

ค ำแปล 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ กุฏิหลงันี ้ข้าพเจ้าทัง้หลาย ได้
สร้างขึน้แล้ว เพ่ือสนับสนุนการบ าเพ็ญศาสนกิจ เป็นสถานท่ี
เหมาะแก่การหลีกเร้น 
 ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขอถวายเสนาสนะ คือ กุฏิเป็นท่ีอยู่   
อาศัยหลงันี ้แก่สงฆ์ผู้ มีในทิศทัง้ ๔ ท่ีมาแล้วก็ดี ยังไม่มาก็ดี   
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเสนาสนะคือกุฏิหลงันี ้กับทัง้สิ่งของท่ี
เป็นบริวาร ของข้าพเจ้าทัง้หลาย เพ่ือความด ารงมัน่คงยืนนาน 
แห่งพระบวรพทุธศาสนา พร้อมทัง้ เพ่ือประโยชน์และความสขุ     
แก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย  สิน้กาลนาน  



หนงัสือสวดมนต ์๑๒๐ 

 วิหารทาน อนัข้าพเจ้าทัง้หลาย ถวายด้วยดีแล้ว ขอจง
เป็นทานอนัน ามา ซึง่ความสิน้ไปแห่งอาสวะกิเลส จงเป็นปัจจยั
แห่งพระนิพพานด้วยเทอญ. 
 

ค ำถวำยระฆงั 

 อิมงั มะยงั ภนัเต, คณัฑิกงั, สังฆสัสะ, โอโณ-    
ชะยำมะ, พุทธะสำสะนัสสะ, อะติโรจะนำยะ จะ ,       
จิรัฏฐิติยำ จะ, สำธุ โน ภนัเต, สังโฆ, อิมงั คณัฑิกงั,   
ปะฏิคคณัหำตุ, อมฺัหำกงั, ทีฆะรัตตงั, หิตำยะ  สุขำยะ. 

ค ำแปล 

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขอน้อมถวาย 
ซึง่ระฆงันี ้แก่พระสงฆ์ เพ่ือความรุ่งเรือง และเพ่ือความด ารงอยู่
ยืนนานแห่งพระพุทธศาสนา ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ขอ
พระสงฆ์จงรับ ซึ่งระฆังนีข้องข้าพเจ้าทัง้หลาย เพ่ือประโยชน์
และความสขุ แก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย สิน้กาลนาน เทอญ 

 




