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บูชาพระรตันตรยั* 

อะรีะหงั สัืมมาสัืมพุุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์

บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองท้ังหลาย
ได้ตรสัรูถ้กูถ้วนดีแล้ว

อิเมห ิสัืกกาเรีห ิต์งั ภะคะวนััต์งั อะภปูิูชะยามิ.
ข้าพเจ้าบูชา	ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
ด้วยเครื่องสกัการะเหล่านี้.	[	กราบ	]

สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรมคือศาสนา	อันพระผูม้พีระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้ว

อิเมห ิสัืกกาเรีห ิต์งั ธัมมัง อะภปูิูชะยามิ.
ข้าพเจ้าบูชา	ซึ่งพระธรรมเจ้านั้น
ด้วยเครื่องสกัการะเหล่านี้.	[	กราบ	]

สุืปูะฏิปิูนััโนั ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ
หมูพ่ระสงฆ์ผ์ูเ้ชื่อฟังั	ของพระผูม้พีระภาคเจ้าปฏิบติัดีแล้ว

อิเมห ิสัืกกาเรีห ิต์งั สัืงฆัง อะภปูิูชะยามิ.
ข้าพเจ้าบูชา	ซึ่งหมูพ่ระสงฆ์เจ้านั้น
ด้วยเครื่องสกัการะเหล่านี้.	[	กราบ	]

๑บทท�าวัตรเช้า



ปุพพะภาคะนะมะการ

[	(น�า)	หนัทะทาน	ิมะยนัตัง	ภะคะวันตัง	วาจายะ
อะภิถตุงุ	ปุพพะภาคะนะมะการงั	กะโรมะ	เส	]

นัะโม ต์สัืสืะ ภะคะวะโต์ อะรีะหะโต์ สัืมมาสัืมพุุทธัสืสืะ.

[	๓	หน	]

พทุธาภิถติุ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	พทุธาภิถติุง	กะโรมะ	เส	]

โย โสื ต์ะถาคะโต์ อะรีะหงั สัืมมาสัืมพุุทโธ,
วิชชาจะรีะณะสัืมปูันัโนั สุืคะโต์ โลกะวิท,ู

อะนัุต์ต์ะโรี ปูุรีสิืะทมัมะสืารีะถ ิ
สัืต์ถา เทวะมะนัุสืสืานััง พุุทโธ ภะคะวา;

โย อิมัง โลกงั สืะเทวะกงั สืะมารีะกงั สืะพ๎ุรีหัม๎ะกงั,
สัืสืสืะมะณะพ๎ุรีาหม๎ะณิง ปูะชัง สืะเทวะมะนัุสืสัืง

สืะยัง อะภญิญา สัืจฉกิตั์ว๎า ปูะเวเทสิื,
โย ธัมมัง เทเสืสิื อาทกิล๎ัยาณัง มัชเฌกล๎ัยาณัง

ปูะรีโิยสืานัะกล๎ัยาณัง, สืาต์ถงั สัืพ๎ุยัญชะนััง
 เกวะละปูะรีปิูุณณัง ปูะรีสุิืทธัง พ๎ุรีหัม๎ะจะรียิัง 

ปูะกาเสืสิื; ต์ะมะหงั ภะคะวันัต์งั อะภปิููชะยามิ
ต์ะมะหงั ภะคะวนััต์งั สิืรีะสืา นัะมามิ. [	กราบ	]

๒ บทท�าวัตรเช้า



๓บทท�าวัตรเช้า

ธัมมาภิถติุ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	ธมัมาภิถติุง	กะโรมะ	เส	]

โย โสื ส๎ืวากขาโต์ ภะคะวะต์า ธัมโม,
สัืนัทฏิิฐโิก อะกาลิโก เอหปิูัสืสิืโก,

โอปูะนัะยิโก ปูัจจัต์ต์งั เวทติ์พัุโพุ วิญญูห;ิ
ต์ะมะหงั ธัมมัง อะภปิููชะยามิ

ต์ะมะหงั ธัมมัง สิืรีะสืา นัะมามิ. [	กราบ	]

สงัฆาภิถติุ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	สงัฆ์าภิถติุง	กะโรมะ	เส	]

โย โสื สุืปูะฏิปิูนััโนั ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ,
อุชุปูะฏิปิูันัโนั ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ,

ญายะปูะฏิปิูันัโนั ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ,
สืามีจิปูะฏิปิูันัโนั ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ,

ยะททิงั จัต์ต์ารี ิปูุรีสิืะยุคานัิ อัฏิฐะ ปูุรีสิืะปูุคคะลา,
เอสืะ ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ,

อาหเุนัยโย ปูาหเุนัยโย ทกัขิเณยโย อัญชะลิกะรีะณีโย, 
อะนัุต์ต์ะรีงั ปูุญญักเขต์ต์งั โลกสัืสืะ;

ต์ะมะหงั สัืงฆัง อะภปิููชะยามิ ต์ะมะหงั สัืงฆัง
สิืรีะสืา นัะมามิ. [	กราบ	แล้วนั่งพบัเพยีบ	]



ระตะนัตตะยปัปะณามะคาถา

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	ระตะนตัตะยปัปะณามะคาถาโย
เจวะ	สงัเวคะวัตถปุะรทีิปะกะปาฐัญัจะ	ภะณามะ	เส	]

พุุทโธ สุืสุืทโธ กะรุีณามะหณัณะโว,
โยจจันัต์ะสุืทธัพุพุะรีะญาณะโลจะโนั,

โลกสัืสืะ ปูาปููปูะกเิลสืะฆาต์ะโก,
วนััทามิ พุุทธัง อะหะมาทะเรีนัะ ต์งั.

ธัมโม ปูะทโีปู วยิะ ต์สัืสืะ สัืต์ถโุนั,
โย มัคคะปูากามะต์ะเภทะภนิันัะโก,
โลกตุ์ต์ะโรี โย จะ ต์ะทตั์ถะทปีูะโนั,

วนััทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรีนัะ ต์งั.

สัืงโฆ สุืเขต์ต์าภย๎ะต์เิขต์ต์ะสัืญญโิต์,
โย ทฏิิฐะสัืนัโต์ สุืคะต์านัุโพุธะโก,
โลลัปูปูะหโีนั อะรีโิย สุืเมธะโสื,

วนััทามิ สัืงฆัง อะหะมาทะเรีนัะ ต์งั.

อิจเจวะเมกนััต์ะภปูิูชะเนัยยะกงั,
วัต์ถตุ์ต์ะยัง วันัทะยะต์าภสัิืงขะต์งั,

ปูุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัืพุพุุปูัททะวา,
มา โหนัต์ ุเว ต์สัืสืะ ปูะภาวะสิืทธิยา.

๔ บทท�าวัตรเช้า



สงัเวคะปะรทิปีะกะปาฐะ* 

อิธะ ต์ะถาคะโต์ โลเก อุปูปูนััโนั อะรีะหงั สัืมมา-
สัืมพุุทโธ, ธัมโม จะ เทสิืโต์ นัิย๎ยานัิโก อุปูะสืะมิโก

ปูะรีนิัิพุพุานัิโก สัืมโพุธะคามี สุืคะต์ปัูปูะเวทโิต์,
มะยันัต์งั ธัมมัง สุืต์ว๎า เอวัง ชานัามะ, ชาต์ปิูิ ทกุขา
ชะรีาปูิ ทกุขา มะรีะณัมปูิ ทกุขัง, โสืกะปูะรีเิทวะ-

ทกุขะโทมะนััสืสุืปูายาสืาปูิ ทกุขา, อัปูปูิเยห ิสัืมปูะโยโค
 ทกุโข, ปูิเยห ิวิปูปูะโยโค ทกุโข, ยัมปูิจฉงั นัะ ละภะต์ิ
ต์มัปูิ ทกุขัง, สัืงขิต์เต์นัะ ปูัญจุปูาทานัักขันัธา ทกุขา, 
เสืยยะถทีงั, รูีปููปูาทานัักขันัโธ, เวทะนัูปูาทานัักขันัโธ,

สัืญญูปูาทานัักขันัโธ, สัืงขารูีปูาทานัักขันัโธ, วิญญาณู-
ปูาทานัักขันัโธ, เยสัืง ปูะรีญิญายะ, ธะรีะมาโนั โสื

ภะคะวา, เอวัง พุะหลัุง สืาวะเก วิเนัต์,ิ เอวัง ภาคา จะ 
ปูะนััสืสืะ ภะคะวะโต์ สืาวะเกสุื อะนัุสืาสืะนัี, พุะหลุา

ปูะวัต์ต์ะต์,ิ รูีปูัง อะนัิจจัง, เวทะนัา อะนัิจจา, สัืญญา
อะนัิจจา, สัืงขารีา อะนัิจจา, วิญญาณัง อะนัิจจัง, รูีปูัง 
อะนััต์ต์า, เวทะนัา อะนััต์ต์า, สัืญญา อะนััต์ต์า, สัืงขารีา 

อะนััต์ต์า, วิญญาณัง อะนััต์ต์า, สัืพุเพุ สัืงขารีา
อะนัิจจา, สัืพุเพุ ธัมมา อะนััต์ต์าต์.ิ

* บุรุษสวด.  (สตรีสวด).

๕บทท�าวัตรเช้า



บทท�าวัตรเช้า๖

เต์(ต์า) มะยัง, โอต์ณิณาม๎หะชาต์ยิา
ชะรีามะรีะเณนัะ, โสืเกห ิปูะรีเิทเวห ิทกุเขหิ

โทมะนััสืเสืห ิอุปูายาเสืห,ิ ทกุโขต์ณิณา ทกุขะปูะเรีต์า, 
อัปูเปูวะนัามิมัสืสืะ เกวะลัสืสืะ ทกุขักขันัธัสืสืะ

อันัต์ะกริียิา ปัูญญาเยถาต์.ิ

[	(ภิกษุ-สามเณรสวด)	จิระปะรนิพิพตัุมป	ิตัง	ภะคะวันตัง
อุททิสสะ	อะระหันตัง	สัมมาสัมพุทธัง,

สัทธา	อะคารัส๎มา	อะนะคาริยัง	ปัพพะชิตา,
ตัส๎มิง	ภะคะวะติ	พ๎รัห๎มะจะริยัง	จะรามะ,
{	ภิกขูนัง	สิกขาสาชีวะสะมาปันนา	}*	

ตัง	โน	พ๎รัห๎มะจะริยัง,	อิมัสสะ	เกวะลัสสะ
ทกุขกัขนัธสัสะ	อันตะกิรยิายะ	สงัวัตตะต	ุ]

[	(คฤหสัถ์สวด) จิรีะปูะรีนิัพิุพุุต์มัปู ิต์งั ภะคะวนััต์งั
สืะรีะณัง คะต์า, ธัมมัญจะ ภกิขุสัืงฆัญจะ, ต์สัืสืะ

ภะคะวะโต์ สืาสืะนััง, ยะถาสืะต์ ิยะถาพุะลัง
มะนัะสิืกะโรีมะ, อะนัุปูะฏิปิูัชชามะ,

สืา สืา โนั ปูะฏิปิูัต์ต์,ิ อิมัสืสืะ เกวะลัสืสืะ
ทกุขักขนััธัสืสืะ อันัต์ะกริียิายะ สัืงวตั์ต์ะต์ ุ]

* ภิกษุสวด.



บทท�าวัตรค�า ๗

สวดบูชาพระรตันตรยัเหมือนบทท�าวัตรเชา้.

ปุพพะภาคะนะมะการ

[	(น�า)	หนัทะทาน	ิมะยนัตัง	ภะคะวันตัง	วาจายะ
อะภิคายิตุง	ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ
พทุธานุสสะตินะยญัจะ	กะโรมะ	เส	]*  

นัะโม ต์สัืสืะ ภะคะวะโต์ อะรีะหะโต์ สัืมมาสัืมพุุทธัสืสืะ.

[	๓	หน	]

พทุธานุสสะติ

ต์งั โข ปูะนัะ ภะคะวันัต์งั เอวงั กล๎ัยาโณ กติ์ต์สัิืทโท 
อัพุภคุคะโต์, อิต์ปิูิ โสื ภะคะวา อะรีะหงั สัืมมาสัืมพุุทโธ,

วิชชาจะรีะณะสัืมปูันัโนั สุืคะโต์ โลกะวิท,ู
อะนัุต์ต์ะโรี ปูุรีสิืะทมัมะสืารีะถิ

สัืต์ถา เทวะมะนัสุืสืานังั พุุทโธ ภะคะวาต์.ิ

[	หยุดระลึกถึงพระพทุธคุณตามสมควร	]

*	นิยมสวดน�าควบกับบท	พุทธานุสสะติ.



บทท�าวัตรค�า๘

พทุธาภิคติี*

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	พทุธาภิคีติง	กะโรมะ	เส	]

พุุทธ๎วารีะหนััต์ะวะรีะต์าทคิณุาภยิตุ์โต์,
สุืทธาภญิาณะกะรุีณาห ิสืะมาคะต์ตั์โต์,
โพุเธสิื โย สุืชะนัะต์งั กะมะลังวะ สูืโรี,

วนััทามะหงั ต์ะมะรีะณงั สิืรีะสืา ชิเนันัทงั.

พุุทโธ โย สัืพุพุะปูาณนีังั      สืะรีะณัง เขมะมุต์ต์ะมัง,
ปูะฐะมานุัสืสืะต์ฏิิฐานังั      วันัทามิ ต์งั สิืเรีนัะหงั.

พุุทธัสืสืาหส๎ัืมิ ทาโสื(สีื) วะ      พุุทโธ เม สืามิกสิืสืะโรี,
พุุทโธ ทกุขสัืสืะ ฆาต์า จะ      วิธาต์า จะ หติ์สัืสืะ เม.

พุุทธัสืสืาหงั นัยิย๎าเทมิ      สืะรีรีีญัชีวติ์ญัจิทงั,
วนััทนััโต์หงั(ต์หีงั) จะรีสิืสืามิ      พุุทธัสืเสืวะ สุืโพุธิต์งั.

นัตั์ถ ิเม สืะรีะณัง อัญญงั      พุุทโธ เม สืะรีะณัง วะรีงั,
เอเต์นัะ สัืจจะวชัเชนัะ      วัฑเฒยยัง สัืต์ถ ุสืาสืะเนั.

พุุทธัง เม วนััทะมาเนันัะ(นัายะ)
ยัง ปูุญญัง ปูะสุืต์งั อิธะ,

สัืพุเพุปูิ อันัต์ะรีายา เม      มาเหสุืง ต์สัืสืะ เต์ชะสืา.

* บุรุษสวด.  (สตรีสวด).



บทท�าวัตรค�า ๙

[	หมอบกราบ	แล้วสวด	]

กาเยนัะ วาจายะ วะ เจต์ะสืา วา,
พุุทเธ กกุมัมัง ปูะกะต์งั มะยา ยัง,
พุุทโธ ปูะฏิคิคณัหะต์ ุอัจจะยันัต์งั,

กาลันัต์ะเรี สัืงวะรีติ์งุ วะ พุุทเธ.

ธัมมานุสสะติ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	ธมัมานสุสะตินะยงั	กะโรมะ	เส	]

ส๎ืวากขาโต์ ภะคะวะต์า ธัมโม,
สัืนัทฏิิฐโิก อะกาลิโก เอหปิูัสืสิืโก,

โอปูะนัะยิโก ปูจัจัต์ต์งั เวทติ์พัุโพุ วิญญหูตี์.ิ

[	หยุดระลึกถึงพระธรรมคณุตามสมควร	]

ธัมมาภิคติี

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	ธมัมาภิคีติง	กะโรมะ	เส	]

ส๎ืวากขาต์ะต์าทคิณุะโยคะวะเสืนัะ เสืยโย,
โย มัคคะปูากะปูะรียิัต์ต์วิิโมกขะเภโท,
ธัมโม กโุลกะปูะต์ะนัา ต์ะทะธารีธิารี,ี

วันัทามะหงั ต์ะมะหะรีงั วะรีะธัมมะเมต์งั.



บทท�าวัตรค�า๑๐

ธัมโม โย สัืพุพุะปูาณีนััง      สืะรีะณัง เขมะมุต์ต์ะมัง,
ทตุ์ยิานุัสืสืะต์ฏิิฐานังั      วันัทามิ ต์งั สิืเรีนัะหงั.

ธัมมัสืสืาหส๎ัืมิ ทาโสื(สีื) วะ      ธัมโม เม สืามิกสิืสืะโรี,
ธัมโม ทกุขสัืสืะ ฆาต์า จะ      วิธาต์า จะ หติ์สัืสืะ เม.

ธัมมัสืสืาหงั นัยิย๎าเทมิ      สืะรีรีีญัชีวติ์ญัจิทงั,
วนััทนััโต์หงั(ต์หีงั) จะรีสิืสืามิ    ธัมมัสืเสืวะ สุืธัมมะต์งั.

นัตั์ถ ิเม สืะรีะณัง อัญญงั      ธัมโม เม สืะรีะณงั วะรีงั,
เอเต์นัะ สัืจจะวชัเชนัะ      วัฑเฒยยัง สัืต์ถ ุสืาสืะเนั.

ธัมมัง เม วนััทะมาเนันัะ(นัายะ)
ยัง ปูุญญัง ปูะสุืต์งั อิธะ,

สัืพุเพุปิู อันัต์ะรีายา เม      มาเหสุืง ต์สัืสืะ เต์ชะสืา.

[	หมอบกราบ	แล้วสวด	]

กาเยนัะ วาจายะ วะ เจต์ะสืา วา,
ธัมเม กกุมัมัง ปูะกะต์งั มะยา ยัง,
ธัมโม ปูะฏิคิคณัหะต์ ุอัจจะยันัต์งั,

กาลันัต์ะเรี สัืงวะรีติ์งุ วะ ธัมเม.



บทท�าวัตรค�า ๑๑

สงัฆานุสสะติ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	สงัฆ์านสุสะตินะยงั	กะโรมะ	เส	]

สุืปูะฏิปิูนััโนั ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ,
อุชุปูะฏิปิูันัโนั ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ,

ญายะปูะฏิปิูันัโนั ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ,
สืามีจิปูะฏิปิูันัโนั ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ,

ยะททิงั จัต์ต์ารี ิปูุรีสิืะยุคานัิ อัฏิฐะ ปูุรีสิืะปูุคคะลา,
เอสืะ ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ,

อาหเุนัยโย ปูาหเุนัยโย ทกัขิเณยโย อัญชะลิกะรีะณีโย,
อะนุัต์ต์ะรีงั ปุูญญกัเขต์ต์งั โลกสัืสืาต์.ิ

[	หยุดระลึกถึงพระสงัฆ์คณุตามสมควร	]

สงัฆาภิคติี

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	สงัฆ์าภิคีติง	กะโรมะ	เส	]

สัืทธัมมะโช สุืปูะฏิปิูตั์ต์คิณุาทยิตุ์โต์,
โยฏิฐพัุพิุโธ อะรียิะปูุคคะละสัืงฆะเสืฏิโฐ,

สีืลาทธัิมมะปูะวะรีาสืะยะกายะจิต์โต์,
วนััทามะหงั ต์ะมะรียิานัะ คะณงั สุืสุืทธัง.



บทท�าวัตรค�า๑๒

สัืงโฆ โย สัืพุพุะปูาณีนััง      สืะรีะณัง เขมะมุต์ต์ะมัง,
ต์ะต์ยิานุัสืสืะต์ฏิิฐานังั      วันัทามิ ต์งั สิืเรีนัะหงั.

สัืงฆัสืสืาหส๎ัืมิ ทาโสื(สีื) วะ      สัืงโฆ เม สืามิกสิืสืะโรี,
สัืงโฆ ทกุขสัืสืะ ฆาต์า จะ      วิธาต์า จะ หติ์สัืสืะ เม.

สัืงฆัสืสืาหงั นัยิย๎าเทมิ      สืะรีรีีญัชีวติ์ญัจิทงั,
วนััทนััโต์หงั(ต์หีงั) จะรีสิืสืามิ    สัืงฆัสืโสืปูะฏิปิูนัันัะต์งั.

นัตั์ถ ิเม สืะรีะณัง อัญญงั      สัืงโฆ เม สืะรีะณงั วะรีงั,
เอเต์นัะ สัืจจะวชัเชนัะ      วัฑเฒยยัง สัืต์ถ ุสืาสืะเนั.

สัืงฆัง เม วนััทะมาเนันัะ(นัายะ)
ยัง ปูุญญัง ปูะสุืต์งั อิธะ,

สัืพุเพุปิู อันัต์ะรีายา เม      มาเหสุืง ต์สัืสืะ เต์ชะสืา.

[	หมอบกราบ	แล้วสวด	]

กาเยนัะ วาจายะ วะ เจต์ะสืา วา,
สัืงเฆ กกุมัมัง ปูะกะต์งั มะยา ยัง,
สัืงโฆ ปูะฏิคิคณัหะต์ ุอัจจะยันัต์งั,

กาลันัต์ะเรี สัืงวะรีติ์งุ วะ สัืงเฆ.

[	นั่งพบัเพยีบ	]



บทสวดมนต์ ๑๓

ชุมนุมเทวดา*	

สะรชัชงั	สะเสนงั	สะพนัธุง	นะรนิทัง,
ปริตตานุภาโว	สะทา	รักขะตูติ,

ผะริต๎วานะ	เมตตัง	สะเมตตา	ภะทันตา,
อะวิกขติตะจิตตา	ปะรติตัง	ภะณนัต.ุ

สะมนัตา	จักกะวาเฬส	ุ					อัต๎ราคัจฉนัต	ุเทวะตา,
สทัธมัมงั	มุนริาชสัสะ						สณุนัต	ุสคัคะโมกขะทัง.

สคัเค	กาเม	จะ	รูเป	คิรสิขิะระตะเฏ
จันตะลิกเข	วิมาเน,

ทีเป	รัฏเฐั	จะ	คาเม	ตะรุวะนะคะหะเน
เคหะวัตถุมหิ	เขตเต,

ภุมมา	จายันตุ	เทวา	ชะละถะละวิสะเม
ยักขะคันธัพพะนาคา,

ติฏฐัันตา	สันติเก	ยัง	มุนิวะระวะจะนัง
สาธะโว	เม	สณุนัต.ุ

ธมัมสัสะวะนะกาโล	อะยมัภะทันตา,
ธัมมัสสะวะนะกาโล	อะยัมภะทันตา,
ธมัมสัสะวะนะกาโล	อะยมัภะทันตา.

*	เป็นหน้าท่ีของพระ.		ปกติพระสังฆ์เถระเป็นผู้สวด.		ถ้าพระรูปอ่ืนเป็นผู้สวด	นิยมให้พระ
รูปท่ีนั่งในล�าดับท่ี	๓.		บทขัดต�านานอ่ืน	ๆ	ก็ปฏิบัติเชน่เดียวกัน.



บทสวดมนต์๑๔

ปุพพะภาคะนะมะการ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	พทุธัสสะ	ภะคะวะโต
ปุพพะภาคะนะมะการงั	กะโรมะ	เส	]

นัะโม ต์สัืสืะ ภะคะวะโต์ อะรีะหะโต์ สัืมมาสัืมพุุทธัสืสืะ.

[	๓	หน	]

สะระณะคะมะนะปาฐะ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	สะระณะคะมะนะปาฐังั	ภะณามะ	เส	]

พุุทธัง สืะรีะณงั คจัฉามิ,
ธัมมัง สืะรีะณัง คจัฉามิ,
สัืงฆัง สืะรีะณงั คจัฉามิ.

ทตุ์ยิมัปู ิพุุทธัง สืะรีะณงั คจัฉามิ,
ทตุ์ยิัมปูิ ธัมมัง สืะรีะณัง คจัฉามิ,
ทตุ์ยิมัปู ิสัืงฆัง สืะรีะณงั คจัฉามิ.

ต์ะต์ยิมัปู ิพุุทธัง สืะรีะณงั คจัฉามิ,
ต์ะต์ยิัมปูิ ธัมมัง สืะรีะณัง คจัฉามิ,
ต์ะต์ยิมัปู ิสัืงฆัง สืะรีะณงั คจัฉามิ.
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นะมะการะสทิธิคาถา*

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	นะมะการะสทิธิคาโย	ภะณามะ	เส	]

โย จักขมุา โมหะมะลาปูะกฏัิโฐ,
สืามัง วะ พุุทโธ สุืคะโต์ วิมุต์โต์,
มารีสัืสืะ ปูาสืา วินัิโมจะยันัโต์,

ปูาเปูสิื เขมัง ชะนัะต์งั วเินัยยัง.

พุุทธัง วะรีนััต์งั สิืรีะสืา นัะมามิ,
โลกสัืสืะ นัาถญัจะ วินัายะกญัจะ,
ต์นััเต์ชะสืา เต์ ชะยะสิืทธิ โหต์,ุ

สัืพุพัุนัต์ะรีายา จะ วนิัาสืะเมนัต์.ุ

ธัมโม ธะโช โย วิยะ ต์สัืสืะ สัืต์ถ,ุ
ทสัืเสืสิื โลกสัืสืะ วิสุืทธิมัคคงั,
นัิย๎ยานัิโก ธัมมะธะรีสัืสืะ ธารี,ี
สืาต์าวะโห สัืนัต์กิะโรี สุืจิณโณ.

ธัมมัง วะรีนััต์งั สิืรีะสืา นัะมามิ,
โมหปัูปูะทาลัง อุปูะสัืนัต์ะทาหงั,
ต์นััเต์ชะสืา เต์ ชะยะสิืทธิ โหต์,ุ

สัืพุพัุนัต์ะรีายา จะ วินัาสืะเมนัต์.ุ

* พระนิพนธข์องสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.
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สัืทธัมมะเสืนัา สุืคะต์านัุโค โย,
โลกสัืสืะ ปูาปููปูะกเิลสืะเชต์า,

สัืนัโต์ สืะยัง สัืนัต์นิัิโยชะโก จะ,
ส๎ืวากขาต์ะธัมมัง วิทติ์งั กะโรีต์.ิ

สัืงฆัง วะรีนััต์งั สิืรีะสืา นัะมามิ,
พุุทธานัุพุุทธัง สืะมะสีืละทฏิิฐงิ,
ต์นััเต์ชะสืา เต์ ชะยะสิืทธิ โหต์,ุ

สัืพุพัุนัต์ะรีายา จะ วนิัาสืะเมนัต์.ุ

นัะโมการีะอัฏิฐะกะ*

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	นะโมการะอัฏฐัะกัง	ภะณามะ	เส	]

นัะโม อะรีะหะโต์ สัืมมา-      สัืมพุุทธัสืสืะ มะเหสิืโนั,
นัะโม อุต์ต์ะมะธัมมัสืสืะ      ส๎ืวากขาต์สัืเสืวะ เต์นิัธะ.

นัะโม มหาสัืงฆัสืสืาปู ิ     วิสุืทธะสีืละทฏิิฐโินั,
นัะโม โอมาต์ย๎ารีทัธัสืสืะ      รีะต์ะนัตั์ต์ะยัสืสืะ สืาธุกงั.

นัะโม โอมะกาต์ตี์สัืสืะ      ต์สัืสืะ วตั์ถตุ์ต์ะยสัืสืะปู,ิ
นัะโมการีปัูปูะภาเวนัะ      วิคจัฉนััต์ ุอุปูทัทะวา.

นัะโมการีานุัภาเวนัะ      สุืวตั์ถ ิโหต์ ุสัืพุพุะทา,
นัะโมการีสัืสืะ เต์เชนัะ      วิธิมห ิโหมิ เต์ชะวา.

* พระราชนิพนธข์องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว.
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มงัคะละสตุตะ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	มงัคะละสตุตัง	ภะณามะ	เส	]

เอวมัเม สุืต์งั. เอกงั สืะมะยงั ภะคะวา, สืาวัต์ถยิงั
วิหะรีะต์,ิ เชต์ะวะเนั อะนัาถะปูิณฑกิสัืสืะ อารีาเม.

อะถะโข อัญญะต์ะรีา เทวะต์า, อะภกิกนััต์ายะ รีตั์ต์ยิา
อะภกิกนััต์ะวัณณา เกวะละกปัูปูัง เชต์ะวะนััง
โอภาเสืต์ว๎า, เยนัะ ภะคะวา เต์นัุปูะสัืงกะมิ,
อุปูะสัืงกะมิต์ว๎า ภะคะวันัต์งั อะภวิาเทต์ว๎า

เอกะมันัต์งั อัฏิฐาสิื. เอกะมันัต์งั ฐติ์า โข สืา
เทวะต์า ภะคะวนััต์งั คาถายะ อัชฌะภาสิื

พุะห ูเทวา มะนัสุืสืา จะ      มังคะลานั ิอะจินัต์ะยงุ,
อากงัขะมานัา โสืต์ถ๎านังั      พ๎ุรูีห ิมังคะละมุต์ต์ะมัง.

อะเสืวะนัา จะ พุาลานังั      ปัูณฑติ์านัญัจะ เสืวะนัา,
ปูชูา จะ ปูชูะนีัยานังั      เอต์มัมังคะละมุต์ต์ะมัง.

ปูะฏิรูิีปูะเทสืะวาโสื จะ      ปุูพุเพุ จะ กะต์ะปุูญญะต์า,
อัต์ต์ะสัืมมาปูะณธิิ จะ      เอต์มัมังคะละมุต์ต์ะมัง.

พุาหสัุืจจัญจะ สิืปูปูญัจะ      วินัะโย จะ สุืสิืกขิโต์,
สุืภาสิืต์า จะ ยา วาจา      เอต์มัมังคะละมุต์ต์ะมัง.

มาต์าปูติ์อุุปูฏัิฐานังั      ปุูต์ต์ะทารีสัืสืะ สัืงคะโห,
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อะนัากลุา จะ กมัมันัต์า      เอต์มัมังคะละมุต์ต์ะมัง.

ทานัญัจะ ธัมมะจะรียิา จะ      ญาต์ะกานัญัจะ สัืงคะโห,
อะนัะวชัชานิั กมัมานั ิ     เอต์มัมังคะละมุต์ต์ะมัง.

อารีะต์ ีวริีะต์ ีปูาปูา      มัชชะปูานัา จะ สัืญญะโม,
อัปูปูะมาโท จะ ธัมเมสุื      เอต์มัมังคะละมุต์ต์ะมัง.

คารีะโว จะ นัวิาโต์ จะ      สัืนัต์ฏุิฐ ีจะ กะต์ญัญตุ์า,
กาเลนัะ ธัมมัสืสืะวะนังั      เอต์มัมังคะละมุต์ต์ะมัง.

ขนััต์ ีจะ โสืวะจัสืสืะต์า      สืะมะณานัญัจะ ทสัืสืะนังั,
กาเลนัะ ธัมมะสืากจัฉา      เอต์มัมังคะละมุต์ต์ะมัง.

ต์ะโปู จะ พ๎ุรีหัม๎ะจะรียิญัจะ
อะรียิะสัืจจานัะ ทสัืสืะนััง,

นัิพุพุานัะสัืจฉกิริียิา จะ
เอต์มัมังคะละมุต์ต์ะมัง.

ผุุฏิฐสัืสืะ โลกะธัมเมห ิ     จิต์ต์งั ยัสืสืะ นัะ กมัปูะต์,ิ
อะโสืกงั วริีะชัง เขมัง      เอต์มัมังคะละมุต์ต์ะมัง.

เอต์าทสิืานั ิกตั์ว๎านัะ
สัืพุพัุต์ถะมะปูะรีาชิต์า,

สัืพุพัุต์ถะ โสืต์ถงิ คจัฉนััต์ิ
ต์นััเต์สัืง มังคะละมุต์ต์ะมันัต์.ิ
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ระตะนะสตุตะ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	ระตะนะสตุตัง	ภะณามะ	เส	]

ยานัธีะ ภตู์านั ิสืะมาคะต์านั,ิ
ภมุมานั ิวา ยานิัวะ อันัต์ะลิกเข.

สัืพุเพุ วะ ภตู์า สุืมะนัา ภะวนััต์,ุ
อะโถปิู สัืกกจัจะ สุืณนััต์ ุภาสิืต์งั.

ต์ส๎ัืมา ห ิภตู์า นัสิืาเมถะ สัืพุเพุ,
เมต์ต์งั กะโรีถะ มานัสิุืยา ปูะชายะ.

ทวิา จะ รีตั์โต์ จะ หะรีนััต์ ิเย พุะลิง,
ต์ส๎ัืมา ห ิเนั รีกัขะถะ อัปูปูะมัต์ต์า.

ยงักญิจิ วิต์ต์งั อิธะ วา หรุีงั วา,
สัืคเคสุื วา ยัง รีะต์ะนังั ปูะณีต์งั.

นัะ โนั สืะมัง อัต์ถ ิต์ะถาคะเต์นัะ,
อิทมัปูิ พุุทเธ รีะต์ะนััง ปูะณีต์งั,

เอเต์นัะ สัืจเจนัะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ

ขะยงั วริีาคงั อะมะต์งั ปูะณตี์งั,
ยะทชัฌะคา สัืกย๎ะมุนั ีสืะมาหโิต์.

นัะ เต์นัะ ธัมเมนัะ สืะมัต์ถ ิกญิจิ,
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อิทมัปู ิธัมเม รีะต์ะนังั ปูะณตี์งั,
เอเต์นัะ สัืจเจนัะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ

ยมัพุุทธะเสืฏิโฐ ปูะรีวิณัณะย ีสุืจิง,
สืะมาธิมานันััต์ะรีกิญัญะมาห.ุ

สืะมาธินัา เต์นัะ สืะโม นัะ วชิชะต์,ิ
อิทมัปูิ ธัมเม รีะต์ะนััง ปูะณีต์งั,

เอเต์นัะ สัืจเจนัะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ

เย ปูคุคะลา อัฏิฐะ สืะต์งั ปูะสัืต์ถา,
จัต์ต์ารี ิเอต์านั ิยุคานั ิโหนัต์.ิ

เต์ ทกัขเิณยยา สุืคะต์สัืสืะ สืาวะกา,
เอเต์สุื ทนิันัานั ิมะหปัูผุะลานั.ิ

อิทมัปู ิสัืงเฆ รีะต์ะนังั ปูะณตี์งั,
เอเต์นัะ สัืจเจนัะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ

เย สุืปูปูะยตุ์ต์า มะนัะสืา ทฬัเหนัะ,
นักิกามิโนั โคต์ะมะสืาสืะนัมัห.ิ

เต์ ปูตั์ต์ปิูตั์ต์า อะมะต์งั วคิยัหะ,
ลัทธา มุธา นัพิุพุุต์งิ ภญุชะมานัา.

อิทมัปู ิสัืงเฆ รีะต์ะนังั ปูะณตี์งั,
เอเต์นัะ สัืจเจนัะ สุืวัต์ถ ิโหต์.ุ
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ยะถนิัทะขีโล ปูะฐะวิง สิืโต์ สิืยา
จะต์พุุภ ิวาเต์ภ ิอะสัืมปูะกมัปูโิย.

ต์ะถปููะมัง สัืปูปูรุีสัิืง วะทามิ,
โย อะรียิะสัืจจานั ิอะเวจจะ ปัูสืสืะต์.ิ

อิทมัปู ิสัืงเฆ รีะต์ะนังั ปูะณตี์งั,
เอเต์นัะ สัืจเจนัะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ

เย อะรียิะสัืจจานั ิวิภาวะยันัต์,ิ
คมัภรีีะปัูญเญนัะ สุืเทสิืต์านั.ิ

กญิจาปู ิเต์ โหนัต์ ิภสัุืปูปูะมัต์ต์า,
นัะ เต์ ภะวงั อัฏิฐะมะมาทยินััต์.ิ

อิทมัปู ิสัืงเฆ รีะต์ะนังั ปูะณตี์งั,
เอเต์นัะ สัืจเจนัะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ

สืะหาวัสืสืะ ทสัืสืะนัะสัืมปูะทายะ,
ต์ย๎สัืสุื ธัมมา ชะหติ์า ภะวนััต์.ิ

สัืกกายะทฏิิฐ ิวจิิกจิฉติ์ญัจะ,
สีืลัพุพุะต์งั วาปิู ยะทตั์ถ ิกญิจิ.

จะต์หูะปูาเยห ิจะ วิปูปูะมุต์โต์,
ฉะ จาภฐิานัานั ิอะภพัุโพุ กาต์งุ.
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อิทมัปูิ สัืงเฆ รีะต์ะนััง ปูะณีต์งั,
เอเต์นัะ สัืจเจนัะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ

กญิจาปู ิโสื กมัมัง กะโรีต์ ิปูาปูะกงั,
กาเยนัะ วาจายทุะ เจต์ะสืา วา.

อะภพัุโพุ โสื ต์สัืสืะ ปูะฏิจิฉะทายะ,
อะภพัุพุะต์า ทฏิิฐะปูะทสัืสืะ วตุ์ต์า.

อิทมัปู ิสัืงเฆ รีะต์ะนังั ปูะณตี์งั,
เอเต์นัะ สัืจเจนัะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ

วะนัปัูปูะคมุเพุ ยะถา ผุุสืสิืต์คัเค,
คมิหานัะมาเสื ปูะฐะมัส๎ืมิง คมิเห.

ต์ะถปููะมัง ธัมมะวะรีงั อะเทสืะยิ,
นัพิุพุานัะคามิง ปูะรีะมัง หติ์ายะ.

อิทมัปู ิพุุทเธ รีะต์ะนังั ปูะณตี์งั,
เอเต์นัะ สัืจเจนัะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ

วะโรี วะรีญัญ ูวะรีะโท วะรีาหะโรี,
อะนุัต์ต์ะโรี ธัมมะวะรีงั อะเทสืะยิ.

อิทมัปู ิพุุทเธ รีะต์ะนังั ปูะณตี์งั,
เอเต์นัะ สัืจเจนัะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ
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ขีณัง ปูุรีาณัง นัะวัง นััต์ถ ิสัืมภะวัง,
วริีตั์ต์ะจิต์ต์ายะต์เิก ภะวส๎ัืมิง.

เต์ ขณีะพีุชา อะวรุิีฬหฉินััทา,
นัพิุพัุนัต์ ิธีรีา ยะถายมัปูะทโีปู.

อิทมัปู ิสัืงเฆ รีะต์ะนังั ปูะณตี์งั,
เอเต์นัะ สัืจเจนัะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ

ยานัธีะ ภตู์านั ิสืะมาคะต์านั,ิ
ภมุมานั ิวา ยานิัวะ อันัต์ะลิกเข.

ต์ะถาคะต์งั เทวะมะนัสุืสืะปููชิต์งั,
พุุทธัง นัะมัสืสืามะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ

ยานัธีะ ภตู์านั ิสืะมาคะต์านั,ิ
ภมุมานั ิวา ยานิัวะ อันัต์ะลิกเข.

ต์ะถาคะต์งั เทวะมะนัสุืสืะปููชิต์งั,
ธัมมัง นัะมัสืสืามะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ

ยานัธีะ ภตู์านั ิสืะมาคะต์านั,ิ
ภมุมานั ิวา ยานิัวะ อันัต์ะลิกเข.

ต์ะถาคะต์งั เทวะมะนัสุืสืะปููชิต์งั,
สัืงฆัง นัะมัสืสืามะ สุืวตั์ถ ิโหต์.ุ



บทสวดมนต์๒๔

กะระณยีะเมตตะสตุตะ

[	(น�า)	หันทะ	มะยงั	กะระณยีะเมตตะสตุตัง	ภะณามะ	เส	]

กะรีะณียะมัต์ถะกสุืะเลนัะ
ยันัต์งั สัืนัต์งั ปูะทงั อะภสิืะเมจจะ,

สัืกโก อุชู จะ สุืหชูุ จะ
สุืวะโจ จัสืสืะ มุท ุอะนัะต์มิานั.ี

สัืนัต์สุืสืะโก จะ สุืภะโรี จะ
อัปูปูะกจิโจ จะ สัืลละหกุะวุต์ต์,ิ

สัืนัต์นิัทร๎ีโิย จะ นัิปูะโก จะ
อัปูปูะคพัุโภ กเุลสุื อะนัะนัคุทิโธ.

นัะ จะ ขุททงั สืะมาจะเรี กญิจิ
เยนัะ วิญญู ปูะเรี อุปูะวะเทยยุง,

สุืขิโนั วา เขมิโนั โหนัต์ุ
สัืพุเพุ สัืต์ต์า ภะวนััต์ ุสุืขติ์ตั์ต์า.

เย เกจิ ปูาณะภตู์ตั์ถิ
ต์ะสืา วา ถาวะรีา วา อะนัะวะเสืสืา,

ทฆีา วา เย มะหนััต์า วา
มัชฌิมา รีสัืสืะกา อะณกุะถลูา.
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ทฏิิฐา วา เย จะ อะทฏิิฐา
เย จะ ทเูรี วะสัืนัต์ ิอะวิทเูรี,

ภตู์า วา สัืมภะเวสีื วา
สัืพุเพุ สัืต์ต์า ภะวนััต์ ุสุืขติ์ตั์ต์า.

นัะ ปูะโรี ปูะรีงั นิักพุุเพุถะ
นัาต์มัิญเญถะ กตั์ถะจิ นััง กญิจิ,

พ๎ุยาโรีสืะนัา ปูะฏิฆีะสัืญญา
นัาญญะมัญญสัืสืะ ทกุขะมิจเฉยยะ.

มาต์า ยะถา นัยัิง ปุูต์ต์งั
อายุสืา เอกะปูุต์ต์ะมะนัุรีกัเข,

เอวัมปูิ สัืพุพุะภเูต์สุื
มานัะสัืมภาวะเย อะปูะรีมิาณงั.

เมต์ต์ญัจะ สัืพุพุะโลกส๎ัืมิง
มานัะสัืมภาวะเย อะปูะรีมิาณัง,

อุทธัง อะโธ จะ ต์ริียิัญจะ
อะสัืมพุาธัง อะเวรีงั อะสืะปูตั์ต์งั.

ต์ฏิิฐญัจะรีงั นิัสิืนัโนั วา
สืะยาโนั วา ยาวะต์สัืสืะ วิคะต์ะมิทโธ,

เอต์งั สืะต์งิ อะธิฏิเฐยยะ
พ๎ุรีหัม๎ะเมต์งั วหิารีงั อิธะมาห.ุ



บทสวดมนต์๒๖

ทฏิิฐญิจะ อะนัุปูะคมัมะ สีืละวา
ทสัืสืะเนันัะ สัืมปูันัโนั,
กาเมสุื วิเนัยยะ เคธัง

นัะ ห ิชาต์ ุคพัุภะเสืยยงั ปุูนัะเรีต์ตี์.ิ

ขนัธะปะรติตะ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	ขนัธะปะรติตัง	ภะณามะ	เส	]

วรูิีปูกัเขห ิเม เมต์ต์งั
เมต์ต์งั เอรีาปูะเถห ิเม,
ฉพ๎ัุยาปูุต์เต์ห ิเม เมต์ต์งั

เมต์ต์งั กณัหาโคต์ะมะเกห ิจะ.

อะปูาทะเกห ิเม เมต์ต์งั      เมต์ต์งั ทปิูาทะเกห ิเม,
จะต์ปุูปูะเทห ิเม เมต์ต์งั      เมต์ต์งั พุะหปุูปูะเทห ิเม.

มา มัง อะปูาทะโก หงิสิื      มา มัง หงิสิื ทปิูาทะโก,
มา มัง จะต์ปุูปูะโท หงิสิื      มา มัง หงิสิื พุะหปุูปูะโท.

สัืพุเพุ สัืต์ต์า สัืพุเพุ ปูาณา
สัืพุเพุ ภตู์า จะ เกวะลา,
สัืพุเพุ ภทัร๎ีานัิ ปูัสืสัืนัต์ุ

มา กญิจิ ปูาปูะมาคะมา.



๒๗บทสวดมนต์

อัปูปูะมาโณ พุุทโธ, อัปูปูะมาโณ ธัมโม,
อัปูปูะมาโณ สัืงโฆ, ปูะมาณะวันัต์านัิ สิืรีงิสืะปูานัิ,
อะห ิวิจฉกิา สืะต์ะปูะท ีอุณณานัาภ ีสืะรีะพูุ มูสิืกา,

กะต์า เม รีกัขา กะต์า เม ปูะรีติ์ต์า,
ปูะฏิกิกะมันัต์ ุภตู์านัิ, โสืหงั นัะโม ภะคะวะโต์,

นัะโม สัืต์ต์นัันังั สัืมมาสัืมพุุทธานังั.

โมระปะรติตะ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	โมระปะรติตัง	ภะณามะ	เส	]

อุเทต์ะยญัจักขมุา เอกะรีาชา,
หะรีสิืสืะวณัโณ ปูะฐะวปิูปูะภาโสื.

ต์งั ต์งั นัะมัสืสืามิ
หะรีสิืสืะวัณณัง ปูะฐะวิปูปูะภาสัืง,
ต์ะยัชชะ คตุ์ต์า วหิะเรีมุ ทวิะสัืง.

เย พ๎ุรีาหม๎ะณา เวทะค ุสัืพุพุะธัมเม,
เต์ เม นัะโม เต์ จะ มัง ปูาละยันัต์.ุ

นัะมัต์ถ ุพุุทธานังั นัะมัต์ถ ุโพุธิยา,
นัะโม วมุิต์ต์านังั นัะโม วมุิต์ต์ยิา.

อิมัง โสื ปูะรีติ์ต์งั กตั์ว๎า      โมโรี จะรีะต์ ิเอสืะนัา.



บทสวดมนต์๒๘

อะเปูต์ะยัญจักขุมา เอกะรีาชา
หะรีสิืสืะวัณโณ ปูะฐะวปิูปูะภาโสื.

ต์งั ต์งั นัะมัสืสืามิ
หะรีสิืสืะวัณณัง ปูะฐะวิปูปูะภาสัืง,

ต์ะยัชชะ คตุ์ต์า วหิะเรีมุ รีตั์ต์งิ.

เย พ๎ุรีาหม๎ะณา เวทะค ุสัืพุพุะธัมเม,
เต์ เม นัะโม เต์ จะ มัง ปูาละยันัต์.ุ

นัะมัต์ถ ุพุุทธานััง นัะมัต์ถ ุโพุธิยา,
นัะโม วมุิต์ต์านังั นัะโม วมุิต์ต์ยิา.

อิมัง โสื ปูะรีติ์ต์งั กตั์ว๎า      โมโรี วาสืะมะกปัูปูะยตี์.ิ

วัฏฏะกะปะรติตะ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	วัฏฏะกะปะรติตัง	ภะณามะ	เส	]

อัต์ถ ิโลเก สีืละคโุณ      สัืจจัง โสืเจยยะนัทุทะยา,
เต์นัะ สัืจเจนัะ กาหามิ      สัืจจะกริียิะมะนัตุ์ต์ะรีงั.

อาวชัชิต์ว๎า ธัมมะพุะลัง      สืะรีติ์ว๎า ปุูพุพุะเก ชิเนั,
สัืจจะพุะละมะวัสืสืายะ      สัืจจะกริียิะมะกาสืะหงั.

สัืนัต์ ิปูกัขา อะปัูต์ต์ะนัา      สัืนัต์ ิปูาทา อะวัญจะนัา,
มาต์า ปูติ์า จะ นักิขนััต์า      ชาต์ะเวทะ ปูะฏิกิกะมะ.



๒๙บทสวดมนต์

สืะหะ สัืจเจ กะเต์ มัยหงั      มะหาปูัชชะลิโต์ สิืขี,
วัชเชสิื โสืฬะสืะ กะรีสีืานัิ      อุทะกงั ปูัต์ว๎า ยะถา สิืขี,
สัืจเจนัะ เม สืะโม นัตั์ถ ิ     เอสืา เม สัืจจะปูารีะมีต์.ิ

อาฏานาฏิยะปะรติตะ*

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	อาฏานาฏิยะปะรติตัง	ภะณามะ	เส	]

วปิูสัืสิืสืสืะ นัะมัต์ถ ุ     จักขุมันัต์สัืสืะ สิืรีมีะโต์,
สิืขสิืสืะปิู นัะมัต์ถ ุ     สัืพุพุะภตู์านักุมัปูโินั.

เวสืสืะภสุืสืะ นัะมัต์ถ ุ     น๎ัหาต์ะกสัืสืะ ต์ะปูสัืสิืโนั,
นัะมัต์ถ ุกะกสัุืนัธัสืสืะ      มารีะเสืนัปัูปูะมัททโินั.

โกนัาคะมะนัสัืสืะ นัะมัต์ถ ุ     พ๎ุรีาหม๎ะณสัืสืะ วุสีืมะโต์,
กสัืสืะปัูสืสืะ นัะมัต์ถ ุ     วิปูปูะมุต์ต์สัืสืะ สัืพุพุะธิ.

อังครีีะสัืสืสืะ นัะมัต์ถ ุ     สัืกย๎ะปูตุ์ต์สัืสืะ สิืรีมีะโต์,
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสืสิื      สัืพุพุะทกุขาปูะนัทูะนังั.

เย จาปู ินัพิุพุุต์า โลเก      ยะถาภตู์งั วปัิูสืสิืสุืง,
เต์ ชะนัา อะปิูสุืณา      มะหนััต์า วตี์ะสืารีะทา.

หติ์งั เทวะมะนัสุืสืานังั      ยัง นัะมัสืสัืนัต์ ิโคต์ะมัง,
วิชชาจะรีะณะสัืมปูันันััง      มะหนััต์งั วีต์ะสืารีะทงั.

*	สวดให้ตนเอง	เปล่ียนค�าว่า	ตมุเห เป็น	อัมเห.		เต	เป็น	เม.



บทสวดมนต์๓๐

นัะโม เม สัืพุพุะพุุทธานััง      อุปูปูันันัานััง มะเหสิืนััง,
ต์ณัหงักะโรี มะหาวีโรี      เมธังกะโรี มะหายะโสื.

สืะรีะณงักะโรี โลกะหโิต์      ทปีูงักะโรี ชุต์นิัธะโรี,
โกณฑญัโญ ชะนัะปูาโมกโข      มังคะโล ปุูรีสิืาสืะโภ.

สุืมะโนั สุืมะโนั ธีโรี      เรีวะโต์ รีะต์วิฑัฒะโนั,
โสืภโีต์ คณุะสัืมปูนััโนั      อะโนัมะทสัืสีื ชะนัตุ์ต์ะโม.

ปูะทโุม โลกะปัูชโชโต์      นัารีะโท วะรีะสืารีะถ,ี
ปูะทมุุต์ต์ะโรี สัืต์ต์ะสืาโรี      สุืเมโธ อัปูปูะฏิปิูคุคะโล.

สุืชาโต์ สัืพุพุะโลกคัโค      ปิูยะทสัืสีื นัะรีาสืะโภ,
อัต์ถะทสัืสีื การุีณโิก      ธัมมะทสัืสีื ต์ะโมนัโุท.

สิืทธัต์โถ อะสืะโม โลเก      ต์สิืโสื จะ วะทะต์งั วะโรี,
ปูสุืโสื จะ วะรีะโท พุุทโธ      วิปัูสืสีื จะ อะนัปููะโม.

สิืข ีสัืพุพุะหโิต์ สัืต์ถา      เวสืสืะภ ูสุืขะทายะโก,
กะกสัุืนัโธ สัืต์ถะวาโห      โกนัาคะมะโนั รีะณัญชะโห,

กสัืสืะโปู สิืรีสัิืมปูนััโนั      โคต์ะโม สัืกย๎ะปูงุคะโว.

เอเต์ จัญเญ จะ สัืมพุุทธา      อะเนักะสืะต์ะโกฏิะโย,
สัืพุเพุ พุุทธา อะสืะมะสืะมา     สัืพุเพุ พุุทธา มะหทิธิกา.

สัืพุเพุ ทะสืะพุะลูเปูต์า      เวสืารีชัเชหปุูาคะต์า,
สัืพุเพุ เต์ ปูะฏิชิานัันัต์ ิ     อาสืะภณัฐานัะมุต์ต์ะมัง.



๓๑บทสวดมนต์

สีืหะนัาทงั นัะทนััเต์ เต์      ปูะรีสิืาสุื วิสืารีะทา,
พ๎ุรีหัม๎ะจักกงั ปูะวัต์เต์นัต์ ิ     โลเก อัปูปูะฏิวิตั์ต์ยิงั.

อุเปูต์า พุุทธะธัมเมห ิ     อัฏิฐารีะสืะห ินัายะกา,
ทว๎ตั์ต์งิสืะลักขะณเูปูต์า-      สีืต์ย๎านัพ๎ุุยญัชะนัาธะรีา.

พ๎ุยามัปูปูะภายะ สุืปูปูะภา      สัืพุเพุ เต์ มุนักิญุชะรีา,
พุุทธา สัืพุพัุญญโุนั เอเต์      สัืพุเพุ ขีณาสืะวา ชินัา.

มะหปัูปูะภา มะหาเต์ชา      มะหาปัูญญา มะหพัุพุะลา,
มะหาการุีณกิา ธีรีา      สัืพุเพุสืานังั สุืขาวะหา.

ทปีูา นัาถา ปูะต์ฏิิฐา จะ      ต์าณา เลณา จะ ปูาณินังั,
คะต์ ีพัุนัธู มะหสัืสืาสืา      สืะรีะณา จะ หเิต์สิืโนั.

สืะเทวะกสัืสืะ โลกสัืสืะ      สัืพุเพุ เอเต์ ปูะรีายะนัา,
เต์สืาหงั สิืรีะสืา ปูาเท      วันัทามิ ปุูรีสุิืต์ต์ะเม.

วะจะสืา มะนัะสืา เจวะ      วันัทาเมเต์ ต์ะถาคะเต์,
สืะยะเนั อาสืะเนั ฐาเนั      คะมะเนั จาปิู สัืพุพุะทา.

สืะทา สุืเขนัะ รีกัขนััต์ ุ     พุุทธา สัืนัต์กิะรีา ต์วุงั,
เต์ห ิต์ว๎งั รีกัขโิต์ สัืนัโต์      มุต์โต์ สัืพุพุะภะเยนัะ จะ.

สัืพุพุะโรีคะวนิัมุิต์โต์      สัืพุพุะสัืนัต์าปูะวชัชิโต์,
สัืพุพุะเวรีะมะต์กิกนััโต์      นิัพุพุุโต์ จะ ต์วุงั ภะวะ.



๓๒ บทสวดมนต์

เต์สัืง สัืจเจนัะ สีืเลนัะ      ขันัต์เิมต์ต์าพุะเลนัะ จะ,
เต์ปู ิต์มุเห อะนุัรีกัขนััต์ ุ     อาโรีคเ๎ยนัะ สุืเขนัะ จะ.

ปูรุีตั์ถมัิส๎ืมิง ทสิืาภาเค      สัืนัต์ ิภตู์า มะหทิธิกา,
เต์ปู ิต์มุเห อะนุัรีกัขนััต์ ุ     อาโรีคเ๎ยนัะ สุืเขนัะ จะ.

ทกัขิณส๎ัืมิง ทสิืาภาเค      สัืนัต์ ิเทวา มะหทิธิกา,
เต์ปู ิต์มุเห อะนุัรีกัขนััต์ ุ     อาโรีคเ๎ยนัะ สุืเขนัะ จะ.

ปูจัฉมัิส๎ืมิง ทสิืาภาเค      สัืนัต์ ินัาคา มะหทิธิกา,
เต์ปู ิต์มุเห อะนุัรีกัขนััต์ ุ     อาโรีคเ๎ยนัะ สุืเขนัะ จะ.

อุต์ต์ะรีส๎ัืมิง ทสิืาภาเค      สัืนัต์ ิยักขา มะหทิธิกา,
เต์ปู ิต์มุเห อะนุัรีกัขนััต์ ุ     อาโรีคเ๎ยนัะ สุืเขนัะ จะ.

ปูรุีมิะทสัิืง ธะต์ะรีฏัิโฐ      ทกัขเิณนัะ วิรุีฬหะโก,
ปูจัฉเิมนัะ วรูิีปูกัโข      กเุวโรี อุต์ต์ะรีงั ทสัิืง.

จัต์ต์าโรี เต์ มะหารีาชา      โลกะปูาลา ยะสัืสืสิืโนั,
เต์ปู ิต์มุเห อะนุัรีกัขนััต์ ุ     อาโรีคเ๎ยนัะ สุืเขนัะ จะ.

อากาสัืฏิฐา จะ ภมุมัฏิฐา      เทวา นัาคา มะหทิธิกา,
เต์ปู ิต์มุเห อะนุัรีกัขนััต์ ุ     อาโรีคเ๎ยนัะ สุืเขนัะ จะ.

นัตั์ถ ิเม สืะรีะณัง อัญญงั      พุุทโธ เม สืะรีะณัง วะรีงั,
เอเต์นัะ สัืจจะวชัเชนัะ      โหต์ ุเต์ ชะยะมังคะลัง.



๓๓บทสวดมนต์

นััต์ถ ิเม สืะรีะณัง อัญญัง      ธัมโม เม สืะรีะณัง วะรีงั,
เอเต์นัะ สัืจจะวชัเชนัะ      โหต์ ุเต์ ชะยะมังคะลัง.

นัตั์ถ ิเม สืะรีะณัง อัญญงั      สัืงโฆ เม สืะรีะณงั วะรีงั,
เอเต์นัะ สัืจจะวชัเชนัะ      โหต์ ุเต์ ชะยะมังคะลัง.

ยงักญิจิ รีะต์ะนังั โลเก      วิชชะต์ ิววิธัิง ปุูถ,ุ
รีะต์ะนังั พุุทธะสืะมัง นัตั์ถ ิ     ต์ส๎ัืมา โสืต์ถ ีภะวนััต์ ุเต์.

ยงักญิจิ รีะต์ะนังั โลเก      วิชชะต์ ิววิธัิง ปุูถ,ุ
รีะต์ะนังั ธัมมะสืะมัง นัตั์ถ ิ     ต์ส๎ัืมา โสืต์ถ ีภะวนััต์ ุเต์.

ยงักญิจิ รีะต์ะนังั โลเก      วิชชะต์ ิววิธัิง ปุูถ,ุ
รีะต์ะนังั สัืงฆะสืะมัง นัตั์ถ ิ     ต์ส๎ัืมา โสืต์ถ ีภะวนััต์ ุเต์.

สัืกกตั์ว๎า พุุทธะรีะต์ะนังั      โอสืะถงั อุต์ต์ะมัง วะรีงั,
หติ์งั เทวะมะนัุสืสืานััง      พุุทธะเต์เชนัะ โสืต์ถนิัา,
นัสัืสัืนัต์ปุูทัทะวา สัืพุเพุ      ทกุขา วปููะสืะเมนัต์ ุเต์.

สัืกกตั์ว๎า ธัมมะรีะต์ะนังั      โอสืะถงั อุต์ต์ะมัง วะรีงั,
ปูะรีฬิาหปููะสืะมะนััง      ธัมมะเต์เชนัะ โสืต์ถนิัา,

นัสัืสัืนัต์ปุูทัทะวา สัืพุเพุ      ภะยา วูปูะสืะเมนัต์ ุเต์.

สัืกกตั์ว๎า สัืงฆะรีะต์ะนังั      โอสืะถงั อุต์ต์ะมัง วะรีงั,
อาหเุนัยยัง ปูาหเุนัยยัง      สัืงฆะเต์เชนัะ โสืต์ถนิัา,
นัสัืสัืนัต์ปุูทัทะวา สัืพุเพุ      โรีคา วูปูะสืะเมนัต์ ุเต์.



๓๔ บทสวดมนต์

สัืพุพีุต์โิย วิวัชชันัต์ ุ     สัืพุพุะโรีโค วินััสืสืะต์,ุ
มา เต์ ภะวตั์ว๎นััต์ะรีาโย      สุืข ีทฆีายโุก ภะวะ.

อะภวิาทะนัะสีืลิสืสืะ      นิัจจัง วุฑฒาปูะจายโินั,
จัต์ต์าโรี ธัมมา วฑัฒันัต์ ิ     อายุ วัณโณ สุืขงั พุะลัง.

โพชฌงัคะปะรติตะ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	โพชฌังัคะปะรติตัง	ภะณามะ	เส	]

โพุชฌังโค สืะต์สัิืงขาโต์      ธัมมานังั วิจะโย ต์ะถา,
วริียิมัปีูต์ปิูสัืสัืทธิ-      โพุชฌังคา จะ ต์ะถาปูะเรี.

สืะมาธุเปูกขะโพุชฌังคา      สัืต์เต์เต์ สัืพุพุะทสัืสิืนัา,
มุนันิัา สัืมมะทกัขาต์า      ภาวิต์า พุะหลีุกะต์า.

สัืงวตั์ต์นััต์ ิอะภญิญายะ      นิัพุพุานัายะ จะ โพุธิยา,
เอเต์นัะ สัืจจะวชัเชนัะ      โสืต์ถ ิเต์ โหต์ ุสัืพุพุะทา.

เอกส๎ัืมิง สืะมะเย นัาโถ      โมคคลัลานัญัจะ กสัืสืะปูงั,
คลิาเนั ทกุขเิต์ ทส๎ิืวา      โพุชฌังเค สัืต์ต์ะ เทสืะย.ิ

เต์ จะ ต์งั อะภนิันััทติ์ว๎า      โรีคา มุจจิงสุื ต์งัขะเณ,
เอเต์นัะ สัืจจะวชัเชนัะ      โสืต์ถ ิเต์ โหต์ ุสัืพุพุะทา.

เอกะทา ธัมมะรีาชาปู ิ     เคลัญเญนัาภปิูฬิีิโต์,
จุนัทตั์เถเรีนัะ ต์ญัเญวะ      ภะณาเปูต์ว๎านัะ สืาทะรีงั.



๓๕บทสวดมนต์

สัืมโมทติ์ว๎า จะ อาพุาธา      ต์มัหา วุฏิฐาสิื ฐานัะโสื,
เอเต์นัะ สัืจจะวชัเชนัะ      โสืต์ถ ิเต์ โหต์ ุสัืพุพุะทา.

ปูะหนีัา เต์ จะ อาพุาธา      ต์ณิณนัันัมัปู ิมะเหสิืนังั,
มัคคาหะต์ะกเิลสืา วะ      ปูัต์ต์านัุปูปูัต์ต์ธัิมมะต์งั,
เอเต์นัะ สัืจจะวชัเชนัะ      โสืต์ถ ิเต์ โหต์ ุสัืพุพุะทา.

อะภะยะปะรติตะ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	อะภะยะปะรติตัง	ภะณามะ	เส	]

ยนััทนุันัมิิต์ต์งั อะวะมังคะลัญจะ,
โย จามะนัาโปู สืะกณุัสืสืะ สัืทโท,
ปูาปูัคคะโห ทสุืสุืปูินััง อะกนััต์งั,
พุุทธานัภุาเวนัะ วินัาสืะเมนัต์.ุ

ยนััทนุันัมิิต์ต์งั อะวะมังคะลัญจะ,
โย จามะนัาโปู สืะกณุัสืสืะ สัืทโท,
ปูาปูัคคะโห ทสุืสุืปูินััง อะกนััต์งั,
ธัมมานัภุาเวนัะ วินัาสืะเมนัต์.ุ

ยนััทนุันัมิิต์ต์งั อะวะมังคะลัญจะ,
โย จามะนัาโปู สืะกณุัสืสืะ สัืทโท,
ปูาปูัคคะโห ทสุืสุืปูินััง อะกนััต์งั,

สัืงฆานัภุาเวนัะ วินัาสืะเมนัต์.ุ



๓๖ บทสวดมนต์

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

[	(น�า)	หันทะ	มะยงั	เทวะตาอุยโยชะนะคาถาโย	ภะณามะ	เส	]

ทกุขปัูปูตั์ต์า จะ นัทิทกุขา      ภะยัปูปูตั์ต์า จะ นัพิุภะยา,
โสืกปัูปูตั์ต์า จะ นัสิืโสืกา      โหนัต์ ุสัืพุเพุปิู ปูาณโินั.

เอต์ต์าวะต์า จะ อัมเหห ิ     สัืมภะต์งั ปูญุญะสัืมปูะทงั,
สัืพุเพุ เทวานัโุมทนััต์ ุ     สัืพุพุะสัืมปัูต์ต์สิิืทธิยา.

ทานังั ทะทนััต์ ุสัืทธายะ      สีืลัง รีกัขันัต์ ุสัืพุพุะทา,
ภาวะนัาภริีะต์า โหนัต์ ุ     คจัฉนััต์ ุเทวะต์าคะต์า.

สัืพุเพุ พุุทธา พุะลัปูปูตั์ต์า      ปัูจเจกานัญัจะ ยัง พุะลัง,
อะรีะหนััต์านัญัจะ เต์เชนัะ      รีกัขัง พัุนัธามิ สัืพุพุะโสื.



๓๗บทสวดมนต์

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสตุตะ

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	ธมัมะจักกัปปะวัตตะนะสตุตัง	ภะณามะ	เส	]

เอวมัเม สุืต์งั. เอกงั สืะมะยงั ภะคะวา,
พุารีาณะสิืยัง วิหะรีะต์,ิ อิสิืปูะต์ะเนั มิคะทาเย.

ต์ตั์ร๎ีะ โข ภะคะวา ปัูญจะวคัคเิย ภกิข ูอามันัเต์สิื.

เทว๎เม ภกิขะเว อันัต์า ปูพัุพุะชิเต์นัะ นัะ เสืวิต์พัุพุา.
โย จายัง กาเมสุื กามะสุืขัลลิกานัุโยโค, หโีนั คมัโม 
โปูถชุชะนัิโก อะนัะรีโิย อะนััต์ถะสัืญหโิต์. โย จายัง 

อัต์ต์ะกลิะมะถานัุโยโค, ทกุโข อะนัะรีโิย
อะนััต์ถะสัืญหโิต์. เอเต์ เต์ ภกิขะเว อุโภ อันัเต์

อะนัุปูะคมัมะ, มัชฌิมา ปูะฏิปิูะทา ต์ะถาคะเต์นัะ 
อะภสัิืมพุุทธา, จักขกุะรีะณ ีญาณะกะรีะณ ีอุปูะสืะมายะ 

อภญิญายะ สัืมโพุธายะ นัพิุพุานัายะ สัืงวตั์ต์ะต์.ิ

กะต์ะมา จะ สืา ภกิขะเว มัชฌิมา ปูะฏิปิูะทา
ต์ะถาคะเต์นัะ อะภสัิืมพุุทธา, จักขุกะรีะณี
ญาณะกะรีะณี อุปูะสืะมายะ อภญิญายะ

สัืมโพุธายะ นัิพุพุานัายะ สัืงวัต์ต์ะต์.ิ อะยะเมวะ
อะรีโิย อัฏิฐงัคโิก มัคโค. เสืยยะถทีงั. สัืมมาทฏิิฐ ิ

สัืมมาสัืงกปัูโปู, สัืมมาวาจา สัืมมากมัมันัโต์
สัืมมาอาชีโว, สัืมมาวายาโม สัืมมาสืะต์ิ



๓๘ บทสวดมนต์

สัืมมาสืะมาธิ. อะยัง โข สืา ภกิขะเว
มัชฌิมา ปูะฏิปิูะทา ต์ะถาคะเต์นัะ อะภสัิืมพุุทธา,

จักขุกะรีะณี ญาณะกะรีะณี อุปูะสืะมายะ
อะภญิญายะ สัืมโพุธายะ นัพิุพุานัายะ สัืงวตั์ต์ะต์.ิ

อิทงั โข ปูะนัะ ภกิขะเว ทกุขงั อะรียิะสัืจจัง.
ชาต์ปิูิ ทกุขา ชะรีาปูิ ทกุขา มะรีะณัมปูิ ทกุขัง,

โสืกะปูะรีเิทวะทกุขะโทมะนััสืสุืปูายาสืาปูิ ทกุขา,
อัปูปูิเยห ิสัืมปูะโยโค ทกุโข ปูิเยห ิวิปูปูะโยโค ทกุโข 

ยัมปูิจฉงั นัะ ละภะต์ ิต์มัปูิ ทกุขัง, สัืงขิต์เต์นัะ
ปูัญจุปูาทานัักขันัธา ทกุขา. อิทงั โข ปูะนัะ ภกิขะเว 

ทกุขะสืะมุทะโย อะรียิะสัืจจัง. ยายัง ต์ณัหา
โปูโนัพุภะวิกา นัันัทริีาคะสืะหะคะต์า ต์ตั์ร๎ีะ

ต์ตั์ร๎ีาภนิัันัทนิัี. เสืยยะถทีงั. กามะต์ณัหา ภะวะต์ณัหา 
วิภะวะต์ณัหา. อิทงั โข ปูะนัะ ภกิขะเว ทกุขะนัิโรีโธ

อะรียิะสัืจจัง. โย ต์สัืสืาเยวะ ต์ณัหายะ
อะเสืสืะวิรีาคะนัิโรีโธ จาโค ปูะฏินิัิสืสัืคโค มุต์ต์ิ

อะนัาละโย. อิทงั โข ปูะนัะ ภกิขะเว ทกุขะนัิโรีธะคามินัี 
ปูะฏิปิูะทา อะรียิะสัืจจัง. อะยะเมวะ อะรีโิย อัฏิฐงัคโิก 

มัคโค. เสืยยะถทีงั. สัืมมาทฏิิฐ ิสัืมมาสัืงกปัูโปู, 
สัืมมาวาจา สัืมมากมัมันัโต์ สัืมมาอาชีโว,
สัืมมาวายาโม สัืมมาสืะต์ ิสัืมมาสืะมาธิ.



๓๙บทสวดมนต์

อิทงั ทกุขัง อะรียิะสัืจจันัต์ ิเม ภกิขะเว,
ปูุพุเพุ อะนัะนัุสืสุืเต์สุื ธัมเมสุื, จักขุง อุทะปูาทิ

ญาณัง อุทะปูาท ิปูัญญา อุทะปูาท ิวิชชา อุทะปูาท ิ
อาโลโก อุทะปูาท.ิ ต์งั โข ปูะนัิทงั ทกุขัง อะรียิะสัืจจัง
ปูะรีญิเญยยันัต์ ิเม ภกิขะเว, ปูุพุเพุ อะนัะนัุสืสุืเต์สุื
ธัมเมสุื, จักขุง อุทะปูาท ิญาณัง อุทะปูาท ิปูัญญา

อุทะปูาท ิวิชชา อุทะปูาท ิอาโลโก อุทะปูาท.ิ
ต์งั โข ปูะนัิทงั ทกุขัง อะรียิะสัืจจัง ปูะรีญิญาต์นััต์ิ

เม ภกิขะเว, ปูุพุเพุ อะนัะนัุสืสุืเต์สุื ธัมเมสุื,
จักขุง อุทะปูาท ิญาณัง อุทะปูาท ิปูัญญา อุทะปูาท ิ

วชิชา อุทะปูาท ิอาโลโก อุทะปูาท.ิ

อิทงั ทกุขะสืะมุทะโย อะรียิะสัืจจันัต์ ิเม ภกิขะเว,
ปูุพุเพุ อะนัะนัุสืสุืเต์สุื ธัมเมสุื, จักขุง อุทะปูาท ิญาณัง 

อุทะปูาท ิปูัญญา อุทะปูาท ิวิชชา อุทะปูาท ิอาโลโก
อุทะปูาท.ิ ต์งั โข ปูะนัิทงั ทกุขะสืะมุทะโย อะรียิะสัืจจัง 

ปูะหาต์พัุพัุนัต์ ิเม ภกิขะเว, ปูุพุเพุ อะนัะนัุสืสุืเต์สุื
ธัมเมสุื, จักขุง อุทะปูาท ิญาณัง อุทะปูาท ิปูัญญา
อุทะปูาท ิวิชชา อุทะปูาท ิอาโลโก อุทะปูาท.ิ ต์งั โข
ปูะนัิทงั ทกุขะสืะมุทะโย อะรียิะสัืจจัง ปูะหนีัันัต์ ิเม 

ภกิขะเว, ปูุพุเพุ อะนัะนัุสืสุืเต์สุื ธัมเมสุื, จักขุง อุทะปูาทิ



๔๐ บทสวดมนต์

ญาณัง อุทะปูาท ิปูัญญา อุทะปูาท ิวิชชา อุทะปูาท ิ
อาโลโก อุทะปูาท.ิ

อิทงั ทกุขะนิัโรีโธ อะรียิะสัืจจันัต์ ิเม ภกิขะเว,
ปูุพุเพุ อะนัะนัุสืสุืเต์สุื ธัมเมสุื, จักขุง อุทะปูาทิ

ญาณัง อุทะปูาท ิปูัญญา อุทะปูาท ิวิชชา อุทะปูาทิ
อาโลโก อุทะปูาท.ิ ต์งั โข ปูะนัิทงั ทกุขะนัิโรีโธ

อะรียิะสัืจจัง สัืจฉกิาต์พัุพัุนัต์ ิเม ภกิขะเว, ปูุพุเพุ
อะนัะนัุสืสุืเต์สุื ธัมเมสุื, จักขุง อุทะปูาท ิญาณัง

อุทะปูาท ิปูัญญา อุทะปูาท ิวิชชา อุทะปูาท ิอาโลโก
อุทะปูาท.ิ ต์งั โข ปูะนัิทงั ทกุขะนัิโรีโธ อะรียิะสัืจจัง 

สัืจฉกิะต์นััต์ ิเม ภกิขะเว, ปูุพุเพุ อะนัะนัุสืสุืเต์สุื ธัมเมสุื, 
จักขุง อุทะปูาท ิญาณัง อุทะปูาท ิปูัญญา อุทะปูาท ิ

วชิชา อุทะปูาท ิอาโลโก อุทะปูาท.ิ

อิทงั ทกุขะนัโิรีธะคามินั ีปูะฏิปิูะทา อะรียิะสัืจจันัต์ ิเม 
ภกิขะเว, ปูพุุเพุ อะนัะนัสุืสุืเต์สุื ธัมเมสุื, จักขุง

อุทะปูาท ิญาณัง อุทะปูาท ิปูัญญา อุทะปูาท ิวิชชา
อุทะปูาท ิอาโลโก อุทะปูาท.ิ ต์งั โข ปูะนัิทงั
ทกุขะนัิโรีธะคามินัี ปูะฏิปิูะทา อะรียิะสัืจจัง

ภาเวต์พัุพัุนัต์ ิเม ภกิขะเว, ปูุพุเพุ อะนัะนัุสืสุืเต์สุื
ธัมเมสุื, จักขงุ อุทะปูาท ิญาณงั อุทะปูาท ิปัูญญา



๔๑บทสวดมนต์

อุทะปูาท ิวิชชา อุทะปูาท ิอาโลโก อุทะปูาท.ิ ต์งั โข

ปูะนัิทงั ทกุขะนัิโรีธะคามินัี ปูะฏิปิูะทา อะรียิะสัืจจัง

ภาวิต์นััต์ ิเม ภกิขะเว, ปูุพุเพุ อะนัะนัุสืสุืเต์สุื ธัมเมสุื, 

จักขุง อุทะปูาท ิญาณัง อุทะปูาท ิปูัญญา อุทะปูาท ิ

วชิชา อุทะปูาท ิอาโลโก อุทะปูาท.ิ

ยาวะกวีญัจะ เม ภกิขะเว อิเมสุื จะต์สุูื

อะรียิะสัืจเจสุื, เอวันัต์ปิูะรีวิัฏิฏิงั ทว๎าทะสืาการีงั

ยะถาภตู์งั ญาณะทสัืสืะนััง นัะ สุืวิสุืทธัง อะโหสิื.

เนัวะ ต์าวาหงั ภกิขะเว สืะเทวะเก โลเก สืะมารีะเก 

สืะพ๎ุรีหัม๎ะเก, สัืสืสืะมะณะพ๎ุรีาหม๎ะณิยา ปูะชายะ

สืะเทวะมะนัุสืสืายะ, อะนัุต์ต์ะรีงั สัืมมาสัืมโพุธิง

อะภสัิืมพุุทโธ ปูัจจัญญาสิืง. ยะโต์ จะ โข เม ภกิขะเว

อิเมสุื จะต์สุูื อะรียิะสัืจเจสุื, เอวันัต์ปิูะรีวิัฏิฏิงั

ทว๎าทะสืาการีงั ยะถาภตู์งั ญาณะทสัืสืะนััง สุืวิสุืทธัง 

อะโหสิื. อะถาหงั ภกิขะเว สืะเทวะเก โลเก สืะมารีะเก

สืะพ๎ุรีหัม๎ะเก, สัืสืสืะมะณะพ๎ุรีาหม๎ะณิยา ปูะชายะ

สืะเทวะมะนัุสืสืายะ, อะนัุต์ต์ะรีงั สัืมมาสัืมโพุธิง

อะภสัิืมพุุทโธ ปูัจจัญญาสิืง. ญาณัญจะ ปูะนัะ เม

ทสัืสืะนััง อุทะปูาท,ิ อะกปุูปูา เม วิมุต์ต์,ิ อะยะ-

มันัต์มิา ชาต์,ิ นััต์ถทิานัิ ปูุนััพุภะโวต์.ิ อิทะมะโวจะ

ภะคะวา. อัต์ต์ะมะนัา ปูญัจะวคัคยิา ภกิขู ภะคะวะโต์



๔๒ บทสวดมนต์

ภาสิืต์งั อะภนิัันัทงุ. อิมัส๎ืมิญจะ ปูะนัะ เวยยากะรีะ-
ณัส๎ืมิง ภญัญะมาเนั, อายัส๎ืมะโต์ โกณฑญัญัสืสืะ
วิรีะชัง วีต์ะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปูาท.ิ ยังกญิจิ

สืมุทะยะธัมมัง สัืพุพัุนัต์งั นัโิรีธะธัมมันัต์.ิ

ปูะวตั์ต์เิต์ จะ ภะคะวะต์า ธัมมะจักเก, ภมุมา เทวา
สัืททะมะนัุสืสืาเวสุืง, เอต์มัภะคะวะต์า พุารีาณะสิืยัง

อิสิืปูะต์ะเนั มิคะทาเย อะนัุต์ต์ะรีงั ธัมมะจักกงั
ปูะวัต์ต์ติ์งั, อัปูปูะฏิวิัต์ต์ยิัง สืะมะเณนัะ วา

พ๎ุรีาหม๎ะเณนัะ วา เทเวนัะ วา มาเรีนัะ วา พ๎ุรีหัมุ๎นัา วา 
เกนัะจิ วา โลกส๎ัืมินัต์.ิ ภมุมานััง เทวานััง สัืททงั สุืต์ว๎า,

จาต์มุมะหารีาชิกา เทวา สัืททะมะนัสุืสืาเวสุืง.
จาต์มุมะหารีาชิกานััง เทวานััง สัืททงั สุืต์ว๎า,

ต์าวะต์งิสืา เทวา สัืททะมะนัุสืสืาเวสุืง. ต์าวะต์งิสืานััง 
เทวานััง สัืททงั สุืต์ว๎า, ยามา เทวา สัืททะมะนัุสืสืาเวสุืง.

ยามานััง เทวานััง สัืททงั สุืต์ว๎า, ต์สิุืต์า เทวา
สัืททะมะนัุสืสืาเวสุืง. ต์สิุืต์านััง เทวานััง สัืททงั สุืต์ว๎า,

นัิมมานัะรีะต์ ีเทวา สัืททะมะนัุสืสืาเวสุืง.
นัิมมานัะรีะต์นีััง เทวานััง สัืททงั สุืต์ว๎า,

ปูะรีะนัิมมิต์ะวะสืะวัต์ต์ ีเทวา สัืททะมะนัุสืสืาเวสุืง.
ปูะรีะนัิมมิต์ะวะสืะวัต์ต์นีััง เทวานััง สัืททงั สุืต์ว๎า,

พ๎ุรีหัม๎ะกายิกา เทวา สัืททะมะนัุสืสืาเวสุืง.



บทสวดมนต์ ๔๓

เอต์มัภะคะวะต์า พุารีาณะสิืยัง อิสิืปูะต์ะเนั มิคะทาเย 
อะนัุต์ต์ะรีงั ธัมมะจักกงั ปูะวัต์ต์ติ์งั, อัปูปูะฏิวิัต์ต์ยิัง

สืะมะเณนัะ วา พ๎ุรีาหม๎ะเณนัะ วา เทเวนัะ วา มาเรีนัะ 
วา พ๎ุรีหัมุ๎นัา วา เกนัะจิ วา โลกส๎ัืมินัต์.ิ อิต์หิะ เต์นัะ 

ขะเณนัะ เต์นัะ มุหตุ์เต์นัะ, ยาวะ พ๎ุรีหัม๎ะโลกา สัืทโท 
อัพุภคุคจัฉ.ิ อะยัญจะ ทะสืะสืะหสัืสีื โลกะธาต์,ุ สัืงกมัปูิ 
สัืมปูะกมัปูิ สัืมปูะเวธิ. อัปูปูะมาโณ จะ โอฬาโรี โอภาโสื 
โลเก ปูาต์รุีะโหสิื, อะต์กิกมัเมวะ เทวานััง เทวานัุภาวัง. 
อะถะโข ภะคะวา อุทานััง อุทาเนัสิื, อัญญาสิื วะต์ะ โภ 

โกณฑญัโญ, อัญญาสิื วะต์ะ โภ โกณฑญัโญต์.ิ
อิต์หิทิงั อายัส๎ืมะโต์ โกณฑญัญัสืสืะ,

อัญญาโกณฑญัโญเต์ว๎วะ นัามัง อะโหสีืต์.ิ



๔๔ บทสวดมนต์

ถวายพรพระ* 

นัะโม ต์สัืสืะ ภะคะวะโต์ อะรีะหะโต์ สัืมมาสัืมพุุทธัสืสืะ.

[	๓	หน	]

อิต์ปิู ิโสื ภะคะวา อะรีะหงั สัืมมาสัืมพุุทโธ,
วิชชาจะรีะณะสัืมปูันัโนั สุืคะโต์ โลกะวิท,ู

อะนัุต์ต์ะโรี ปูุรีสิืะทมัมะสืารีะถิ
สัืต์ถา เทวะมะนัสุืสืานังั พุุทโธ ภะคะวาต์.ิ

ส๎ืวากขาโต์ ภะคะวะต์า ธัมโม,
สัืนัทฏิิฐโิก อะกาลิโก เอหปิูัสืสิืโก,

โอปูะนัะยิโก ปูจัจัต์ต์งั เวทติ์พัุโพุ วิญญหูตี์.ิ

สุืปูะฏิปิูนััโนั ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ, อุชุปูะฏิปิูนััโนั
ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ, ญายะปูะฏิปิูันัโนั ภะคะวะโต์

สืาวะกะสัืงโฆ, สืามีจิปูะฏิปิูันัโนั ภะคะวะโต์
สืาวะกะสัืงโฆ, ยะททิงั จัต์ต์ารี ิปูุรีสิืะยุคานัิ อัฏิฐะ
ปูุรีสิืะปูุคคะลา, เอสืะ ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ,

อาหเุนัยโย ปูาหเุนัยโย ทกัขิเณยโย อัญชะลิกะรีะณีโย,
อะนุัต์ต์ะรีงั ปุูญญกัเขต์ต์งั โลกสัืสืาต์.ิ

* สวดให้ตนเอง เปล่ียนค�าว่า เต เป็น เม.  ตะวัง วิชะโย โหห ิเป็น อะหงั วิชะโย โหม.ิ



๔๕บทสวดมนต์

พุาหงุ สืะหสัืสืะมะภนิัิมมิต์ะสืาวุธันัต์งั,
คร๎ีเีมขะลัง อุทติ์ะโฆรีะสืะเสืนัะมารีงั,
ทานัาทธัิมมะวิธินัา ชิต์ะวา มุนัินัโท,

ต์นััเต์ชะสืา ภะวะต์ ุเต์ ชะยะมังคะลานั.ิ

มารีาต์เิรีกะมะภยิชุฌิต์ะสัืพุพุะรีตั์ต์งิ,
โฆรีมัปูะนัาฬะวะกะมักขะมะถทัธะยักขัง,

ขันัต์สุีืทนััต์ะวิธินัา ชิต์ะวา มุนัินัโท,
ต์นััเต์ชะสืา ภะวะต์ ุเต์ ชะยะมังคะลานั.ิ

นัาฬาคริีงิ คะชะวะรีงั อะต์มัิต์ต์ะภตู์งั,
ทาวัคคจัิกกะมะสืะนัีวะ สุืทารุีณันัต์งั,
เมต์ต์มัพุุเสืกะวิธินัา ชิต์ะวา มุนัินัโท,

ต์นััเต์ชะสืา ภะวะต์ ุเต์ ชะยะมังคะลานั.ิ

อุกขติ์ต์ะขัคคะมะต์หิตั์ถะสุืทารุีณนััต์งั,
ธาวันัต์โิยชะนัะปูะถงัคลิุมาละวันัต์งั,
อิทธีภสัิืงขะต์ะมะโนั ชิต์ะวา มุนัินัโท,

ต์นััเต์ชะสืา ภะวะต์ ุเต์ ชะยะมังคะลานั.ิ

กตั์ว๎านัะ กฏัิฐะมุทะรีงั อิวะ คพัุภนิัยีา,
จิญจายะ ทฏุิฐะวะจะนััง ชะนัะกายะมัชเฌ,

สัืนัเต์นัะ โสืมะวิธินัา ชิต์ะวา มุนัินัโท,
ต์นััเต์ชะสืา ภะวะต์ ุเต์ ชะยะมังคะลานั.ิ



๔๖ บทสวดมนต์

สัืจจัง วิหายะ มะต์สัิืจจะกะวาทะเกต์งุ,
วาทาภโิรีปูิต์ะมะนััง อะต์อัินัธะภตู์งั,

ปูัญญาปูะทปีูะชะลิโต์ ชิต์ะวา มุนัินัโท,
ต์นััเต์ชะสืา ภะวะต์ ุเต์ ชะยะมังคะลานั.ิ

นันััโทปูะนันััทะภชุะคงั วพุิุธัง มะหทิธิง,
ปูุต์เต์นัะ เถรีะภชุะเคนัะ ทะมาปูะยันัโต์,

อิทธูปูะเทสืะวิธินัา ชิต์ะวา มุนัินัโท,
ต์นััเต์ชะสืา ภะวะต์ ุเต์ ชะยะมังคะลานั.ิ

ทคุคาหะทฏิิฐภิชุะเคนัะ สุืทฏัิฐะหตั์ถงั,
พ๎ุรีหัมั๎ง วิสุืทธิชุต์มิิทธิพุะกาภธิานััง,

ญาณาคะเทนัะ วิธินัา ชิต์ะวา มุนัินัโท,
ต์นััเต์ชะสืา ภะวะต์ ุเต์ ชะยะมังคะลานั.ิ

เอต์าปู ิพุุทธะชะยะมังคะละอัฏิฐะคาถา,
โย วาจะโนั ทนิัะทเินั สืะรีะเต์ มะต์นััท,ี

หติ์ว๎านัะเนักะวิวิธานัิ จุปูัททะวานัิ,
โมกขัง สุืขงั อะธิคะเมยยะ นัะโรี สืะปูญัโญ.



๔๗บทสวดมนต์

มะหาการุีณิโก นัาโถ      หติ์ายะ สัืพุพุะปูาณินััง,
ปููเรีต์ว๎า ปูารีะมี สัืพุพุา      ปูัต์โต์ สัืมโพุธิมุต์ต์ะมัง,
เอเต์นัะ สัืจจะวชัเชนัะ      โหต์ ุเต์ ชะยะมังคะลัง.

ชะยนััโต์ โพุธิยา มูเล      สัืกย๎านังั นันััทวิฑัฒะโนั,
เอวงั ต์ะวัง วชิะโย โหห ิ     ชะยัสืสุื ชะยะมังคะเล.

อะปูะรีาชิต์ะปูลัลังเก      สีืเสื ปูะฐะวิโปูกขะเรี,
อะภเิสืเก สัืพุพุะพุุทธานังั      อัคคปัูปูตั์โต์ ปูะโมทะต์.ิ

สุืนักัขตั์ต์งั สุืมังคะลัง      สุืปูะภาต์งั สุืหฏุิฐติ์งั,
สุืขะโณ สุืมุหตุ์โต์ จะ      สุืยฏิิฐงั พ๎ุรีหัม๎ะจารีสุิื.

ปูะทกัขณิงั กายะกมัมัง      วาจากมัมัง ปูะทกัขณิงั,
ปูะทกัขิณัง มะโนักมัมัง      ปูะณิธี เต์ ปูะทกัขิณา,
ปูะทกัขณิานั ิกตั์ว๎านัะ      ละภนััต์ตั์เถ ปูะทกัขเิณ.

ภะวะต์ ุสัืพุพุะมังคะลัง      รีกัขันัต์ ุสัืพุพุะเทวะต์า,
สัืพุพุะพุุทธานัภุาเวนัะ      สืะทา โสืต์ถ ีภะวนััต์ ุเต์.

ภะวะต์ ุสัืพุพุะมังคะลัง      รีกัขันัต์ ุสัืพุพุะเทวะต์า,
สัืพุพุะธัมมานัภุาเวนัะ      สืะทา โสืต์ถ ีภะวนััต์ ุเต์.

ภะวะต์ ุสัืพุพุะมังคะลัง      รีกัขันัต์ ุสัืพุพุะเทวะต์า,
สัืพุพุะสัืงฆานัภุาเวนัะ      สืะทา โสืต์ถ ีภะวนััต์ ุเต์.



๔๘ บทสวดมนต์แปล

ปุพพะภาคะนะมะการ

นัะโม, ขอนอบนอ้มด้วยกาย	วาจา	ใจ,
ต์สัืสืะ ภะคะวะโต์, แด่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น,

อะรีะหะโต์,	ผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส
                   เครื่องเศร้าหมองท้ังหลาย,

สัืมมาสัืมพุุทธัสืสืะ, ได้ตรสัรูถ้กูถ้วนดีแล้ว.

[	๓	หน	]

สจัจะกิรยิะคาถา* 

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	สจัจะกิรยิะคาถาโย	ภะณามะ	เส	]

นัตั์ถ ิเม สืะรีะณงั อัญญงั,
ท่ีพึ่งอยา่งอ่ืนของข้าพเจ้าไมม่ี,

พุุทโธ เม สืะรีะณัง วะรีงั,
พระพทุธเจ้าเปน็ท่ีพึ่งอันประเสรฐิัของขา้พเจ้า,

เอเต์นัะ สัืจจะวัชเชนัะ,
ด้วยการกล่าวความจริงนี้,

โสืต์ถ ิเต์ โหต์ ุสัืพุพุะทา,
ขอความสวัสดีจงมแีก่ท่านทกุเมื่อ.

*	สวดให้ตนเอง	เปล่ียนค�าว่า	เต	เป็น	เม.		ท่าน	เป็น	ข้าพเจ้า.



๔๙บทสวดมนต์แปล

นััต์ถ ิเม สืะรีะณัง อัญญัง,
ท่ีพึ่งอยา่งอ่ืนของข้าพเจ้าไมม่ี,

ธัมโม เม สืะรีะณัง วะรีงั,
พระธรรมเปน็ท่ีพึ่งอันประเสรฐิัของขา้พเจ้า,

เอเต์นัะ สัืจจะวัชเชนัะ,
ด้วยการกล่าวความจริงนี้,

โสืต์ถ ิเต์ โหต์ ุสัืพุพุะทา,
ขอความสวัสดีจงมแีก่ท่านทกุเมื่อ.

นัตั์ถ ิเม สืะรีะณงั อัญญงั,
ท่ีพึ่งอยา่งอ่ืนของข้าพเจ้าไมม่ี,

สัืงโฆ เม สืะรีะณัง วะรีงั,
พระสงฆ์์เป็นท่ีพึ่งของข้าพเจ้าอันประเสริฐั,

เอเต์นัะ สัืจจะวัชเชนัะ,
ด้วยการกล่าวความจริงนี้,

โสืต์ถ ิเต์ โหต์ ุสัืพุพุะทา,
ขอความสวัสดีจงมแีก่ท่านทกุเมื่อ.



๕๐ บทสวดมนต์แปล

กศุลกรรมบถ

ทะสืะ อิเม กสุืะละกมัมะปูะถา,
กรรมบถเป็นกุศลท้ัง	๑๐	เหล่านี้,

สืะมัต์ต์า สืะมาทนิันัา, อันบุคคลสมาทานใหบ้รบูิรณไ์ด้แล้ว, 
หติ์ายะ สุืขายะ สัืงวัต์ต์นััต์,ิ

ยอ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล	เพื่อความสุข,

กะต์ะเมทะสืะ, ๑๐	ประการไฉนบ้าง,
ปูาณาต์ปิูาต์า เวรีะมะณี,

คือเว้นจากการท�าสัตว์มชีวิีตใหต้าย,

อะทนิันัาทานัา เวรีะมะณ,ี
เว้นจากการถือเอาสิง่ของท่ีเจ้าของมไิด้ให,้

กาเมสุื มิจฉาจารีา เวรีะมะณ,ี
เว้นจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลาย,

มุสืาวาทา เวรีะมะณี, เว้นจากกล่าวค�าเท็จ,
ปูิสุืณายะ วาจายะ เวรีะมะณี, เว้นจากวาจาสอ่เสียด,

ผุะรุีสืายะ วาจายะ เวรีะมะณี, เว้นจากวาจาหยาบร้าย,
สัืมผัุปูปูะลาปูา เวรีะมะณี, เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ,

อะนัะภชิฌา, ไมเ่พง่อยากได้สิ่งของของใคร,
อัพ๎ุยาปูาโท, ไมพ่ยาบาทปองร้ายใคร,



บทสวดมนต์แปล ๕๑

สัืมมาทฏิิฐ,ิ เห็นชอบถูกต้องตามคลองธรรม,
อิเมโข ทะสืะ กสุืะละกมัมะปูะถา,
กรรมบถเป็นกุศลท้ัง	๑๐	อยา่ง	เหล่านี้,

สืะมัต์ต์า สืะมาทนิันัา, อันบุคคลสมาทานใหบ้รบูิรณไ์ด้แล้ว,	
หติ์ายะ สุืขายะ สัืงวัต์ต์นััต์ตี์,ิ

ยอ่มเปน็ไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูล	เพื่อความสขุ	ดังนี้แล.

อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ* 

[	(น�า)	หนัทะมะยงั	อะภิณหะปจัจะเวกขะณะปาฐังั	ภะณามะ	เส	]

ชะรีาธัมโมม๎ห(ิมาม๎ห)ิ, เรามีความแก่เปน็ธรรมดา,
ชะรีงั อะนัะต์โีต์(ต์า), ล่วงความแก่ไปไมไ่ด้,

พ๎ุยาธิธัมโมม๎ห(ิมาม๎ห)ิ, เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา,
พ๎ุยาธิง อะนัะต์โีต์(ต์า), ล่วงความเจ็บไข้ไปไมไ่ด้,

มะรีะณะธัมโมม๎ห(ิมาม๎ห)ิ, เรามีความตายเป็นธรรมดา,
มะรีะณัง อะนัะต์โีต์(ต์า), ล่วงความตายไปไมไ่ด้,

สัืพุเพุห ิเม ปูิเยห ิมะนัาเปูห ินัานัาภาโว วินัาภาโว, 
เราละเว้นเป็นต่าง	ๆ,	คือว่า	พลัดพรากจากของรัก	ของเจริญใจ	

ท้ังหลายท้ังปวง,

*	บุรุษสวด.		(สตรีสวด).



๕๒ บทสวดมนต์แปล

กมัมัสืสืะโกม๎ห(ิกามห)ิ, เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของ	ๆ	ตน,
กมัมะทายาโท(ทา), เป็นผู้รับผลของกรรม,

กมัมะโยนัิ, เป็นผู้มีกรรมเป็นก�าเนิด,
กมัมะพัุนัธุ, เปน็ผูมี้กรรมเปน็เผา่พนัธุ,์

กมัมะปูะฏิสิืะรีะโณ(ณา), เป็นผูม้กีรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั,
ยัง กมัมัง กะรีสิืสืามิ, จักท�ากรรมอันใดไว้,

กล๎ัยาณัง วา ปูาปูะกงั วา, ดีหรือชั่ว,
ต์สัืสืะ ทายาโท(ทา) ภะวสิืสืามิ,

จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น,

เอวัง อัมเหห ิอะภณิหงั ปูัจจะเวกขิต์พัุพัุง,
เราท้ังหลายพึงพิจารณาเนือง	ๆ	อยา่งนี้แล.



ประกาศอุโบสถแบบวัดบวรนิเวศวิหาร

อัชชะ โภนัโต์ ปัูกขัสืสืะ จาต์ทุทะสีื*  ทวิะโสื,
เอวะรูีโปู โข โภนัโต์ ทวิะโสื, พุุทเธนัะ ภะคะวะต์า 

ปูัณณัต์ต์สัืสืะ ธัมมัสืสืะวะนััสืสืะ เจวะ ต์ะทตั์ถายะ,
อุปูาสืะกะอุปูาสิืกานััง อุโปูสืะถะกมัมัสืสืะ จะ กาโล โหต์,ิ

หนััทะ มะยัง โภนัโต์ สัืพุเพุ อิธะ สืะมาคะต์า, ต์สัืสืะ
ภะคะวะโต์ ธัมมานัุธัมมะปูฏิปิูัต์ต์ยิา ปููชะนััต์ถายะ, 

อิมัญจะ รีตั์ต์งิ อิมัญจะ ทวิะสัืง
อัฏิฐงัคะสืะมันันัาคะต์งั อุโปูสืะถงั อุปูะวะสิืสืสืามาต์,ิ 

กาละปูะรีจิเฉทงั กตั์ว๎า ต์งั ต์งั เวรีะมะณิง
อารีมัมะณัง กตั์ว๎า, อะวิกขิต์ต์ะจิต์ต์า หตุ์ว๎า

สัืกกจัจัง อุโปูสืะถงัคานัิ สืะมาทเิยยยามะ, อีทสัิืง หิ
อุโปูสืะถะกาลัง สัืมปูัต์ต์านััง อัม๎หากงั

ชีวติ์งั มา นิัรีตั์ถะกงั โหต์.ุ

*	นี้ส�าหรับวัน	๑๔	ค�า.		วัน	๑๕	ค�า	สวด	ปัณณะระส.ี		วัน	๘	ค�า	สวด	อัฏฐะม ีโข.		วัน	๑	ค�า	สวด
อะมาวะส	ีหรือ	ปาฏิปะโท.

บทปกิรณกะ ๕๓



๕๔ บทปกิรณกะ

ค�าแปล

ขา้พเจ้าขอประกาศเริม่เรื่องความ	ท่ีจะได้สมาทานรกัษาอุโบสถ
อันพรอ้มไปด้วยองค์	๘	ประการ	ใหส้าธุชนท่ีได้ต้ังจิตสมาทาน	

ทราบท่ัวกันก่อนแต่กาลสมาทาน	ณ	บดันี้

ด้วยวันน้ีเปน็วันจาตทุทะส	ีดิถีท่ี	๑๔	ค�า*		แหง่ปกัษ์มาถึงแล้ว
ก็แลวันเชน่นี้	เป็นกาลท่ีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า	ทรงบัญญัติ
แต่งต้ังไว้	ให้มาประชุมกันฟัังธรรม	และเป็นกาลท่ีจะรักษาอุโบสถ	
ของอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย	เพื่อประโยชน์แหง่การฟัังธรรม	บัดนี้
ขอกุศลอันยิ่งใหญ	่คือต้ังจิตสมาทานอุโบสถจงเกิดมีแก่เราท้ัง
หลายบรรดามาประชุม	ณ	ท่ีนี้		เราท้ังหลายพึงมีจิตยินดีว่า

จะรักษาอุโบสถ	อันประกอบด้วยองค์	๘	ประการ	ตลอดวันหนึ่ง
กับคืนหนึ่ง		แล้วพงึท�าความเว้นโทษนั้น	ๆ	เปน็อารมณ	์คือ

-	เว้นจากการฆ์า่สตัว์และใชใ้หค้นอ่ืนฆ์า่	๑
-	เว้นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไมไ่ด้ให้

คือลักและฉ้อและใช้ให้ลักและฉ้อ	๑
-	เว้นจากประพฤติกรรมท่ีเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์	๑

-	เว้นจากพูดค�าเท็จ	ค�าไมจ่ริง	และล่อลวงอ�าพรางท่านผู้อ่ืน	๑
-	เว้นจากด่ืมกินสุราเมรัย	สารพัดน�ากล่ันน�าดองอันเป็นของ

ใหผู้ด่ื้มแล้วเมา	ซึ่งเปน็เหตท่ีุต้ังแหง่ความประมาท	๑

*	นี้ส�าหรับวัน	๑๔	ค�า.		วัน	๑๕	ค�า	สวด	ปัณณะระส ีดิถทีี ่๑๕ ค�า.		วัน	๘	ค�า	สวด
อัฏฐะม ีโข ดิถทีี ่๘ ค�า.		วัน	๑	ค�า	สวด	อะมาวะส ีดิถทีี ่๑ ค�า	หรือ	ปาฏิปะโท ดิถทีี ่๑ ค�า.



-	เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล	ต้ังแต่พระอาทิตย์เท่ียงแล้ว
ไปจนถึงเวลาอรุณขึ้นมาใหม	่๑

-	เว้นจากฟั้อนร�าขับร้อง	ประโคมดนตรี	ดูการละเล่น
บรรดาเป็นข้าศึกแก่กุศล	และทัดทรงระเบียบดอกไม้

ลูบไล้ตัวด้วยของหอมเครื่องย้อมเครื่องแต่ง
และประดับรา่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์อันวิจิตรต่าง	ๆ	๑

-	เว้นจากนั่งนอนเหนือท่ีนั่งท่ีนอนอันสูง	มีเตียงต่ังสูงกว่าประมาณ
และท่ีนั่งท่ีนอนอันใหญภ่ายในมีนุน่และส�าลี

และเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงาม	๑

จงท�าความเว้นองค์ท่ีจะพงึเว้น	๘	ประการนี้เป็นอารมณ์
อยา่มีจิตฟัุ้งซา่นสง่ไปท่ีอ่ืน		พึ่งสมาทานองค์อุโบสถ	๘	ประการนี้

โดยเคารพเถิด		เพื่อจะบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
ด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติอยา่งยิ่ง		ตามก�าลังของเราท้ังหลาย
ท่ีเปน็คฤหสัถ์		อนึ่ง	ชวิีตแหง่เราท้ังหลายท่ีได้อยูร่อดมาถึง

วันอุโบสถเชน่นี้	จงอยา่ได้ล่วงไปโดยปราศจากประโยชนเ์ลย.

๕๕บทปกิรณกะ



๕๖ บทปกิรณกะ

ถวายสงัฆทาน

อิมานั ิมะยงั ภนััเต์ ภตั์ต์านั ิสืะปูะรีวิารีานัิ
ภกิขุสัืงฆัสืสืะ โอโณชะยามะ สืาธุ โนั ภนััเต์

ภกิขุสัืงโฆ อิมานัิ ภตั์ต์านัิ สืะปูะรีวิารีานัิ
ปูะฏิคิคณัหาต์ ุอัมหากงั ทฆีะรีตั์ต์งั หติ์ายะ สุืขายะ.

ค�าแปล

ขา้แต่พระสงฆ์ผ์ูเ้จรญิ	ขา้พเจ้าท้ังหลาย	ขอนอ้มถวาย
ซึ่งภัตตาหาร	พร้อมท้ังของอันเป็นบริวารท้ังหลายเหล่านี้
แด่พระภิกษุสงฆ์์		ขอพระภิกษุสงฆ์์จงรับ	ซึ่งภัตตาหาร

พร้อมท้ังของอันเป็นบริวารท้ังหลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าท้ังหลาย	เพื่อประโยชน์และความสุข

แก่ขา้พเจ้าท้ังหลาย	สิน้กาลนานเทอญ.



*	ถ้าสวดคนเดียว	เปล่ียนค�าว่า	มะยงั เป็น อะหงั.  ยาจามะ เป็น ยาจาม.ิ

๕๗บทปกิรณกะ

อาราธนาศลี* 

ศลี	๕

มะยงั ภนััเต์ วสุิืง วิสุืง รีกัขะณตั์ถายะ
ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ ปัูญจะ สีืลานิั ยาจามะ.

ทตุ์ยิมัปู ิมะยงั ภนััเต์ วสุิืง วิสุืง รีกัขะณตั์ถายะ
ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ ปัูญจะ สีืลานิั ยาจามะ.

ต์ะต์ยิมัปู ิมะยงั ภนััเต์ วิสุืง วิสุืง รีกัขะณตั์ถายะ
ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ ปัูญจะ สีืลานิั ยาจามะ.

ศลี	๕	(นจิจศลี)

มะยงั ภนััเต์ ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ
ปูญัจังคะสืะมันันัาคะต์งั นัจิจะสีืลัง ยาจามะ.

ทตุ์ยิมัปู ิมะยงั ภนััเต์ ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ
ปูญัจังคะสืะมันันัาคะต์งั นัจิจะสีืลัง ยาจามะ.

ต์ะต์ยิมัปู ิมะยงั ภนััเต์ ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ
ปูญัจังคะสืะมันันัาคะต์งั นัจิจะสีืลัง ยาจามะ.



๕๘ บทปกิรณกะ

ศลี	๘

มะยงั ภนััเต์ วสุิืง วสุิืง รีกัขะณตั์ถายะ
ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ อัฏิฐะ สีืลานิั ยาจามะ.

ทตุ์ยิมัปิู มะยงั ภนััเต์ วสุิืง วิสุืง รีกัขะณตั์ถายะ
ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ อัฏิฐะ สีืลานิั ยาจามะ.

ต์ะต์ยิมัปิู มะยงั ภนััเต์ วสุิืง วิสุืง รีกัขะณตั์ถายะ
ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ อัฏิฐะ สีืลานิั ยาจามะ.

อุโบสถศลี

มะยงั ภนััเต์ ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ
อัฏิฐงัคะสืะมันันัาคะต์งั อุโปูสืะถงั ยาจามะ.

ทตุ์ยิมัปู ิมะยงั ภนััเต์ ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ
อัฏิฐงัคะสืะมันันัาคะต์งั อุโปูสืะถงั ยาจามะ.

ต์ะต์ยิมัปู ิมะยงั ภนััเต์ ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ
อัฏิฐงัคะสืะมันันัาคะต์งั อุโปูสืะถงั ยาจามะ.



	 	 ส่วนท่ีว่า	 วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ	 หมายถึง	 ต่างคน	
ต่างรักษา,	 ต่างคนต่างขอ,	 ขอให้ให้ทีละสิกขาบท,	 อย่าให้รวม	
ทุกสิกขาบทในครั้งเดียว,	 เม่ือล่วงสิกขาบทข้อใดก็ขาดเฉพาะ
สิกขาบทข้อนั้น	 สิกขาบทข้ออ่ืน	 ๆ	 ยังไม่ขาด.	 ถ้าไม่สวด	 เมื่อ	
ล่วงสิกขาบทข้อใดข้อหนึง่	จะถือว่าขาดหมดทุกสิกขาบท.		บางส�านัก
นยิมตัด	วิสงุ วิสงุ รกัขะณัตถายะ	ออก.

อาราธนาธรรม*	

พ๎ุรีหัม๎า จะ โลกาธิปูะต์ ีสืะหมัปูะต์,ิ
กตั์อัญชะลี**  อันัธิวะรีงั อะยาจะถะ,
สัืนัต์ธีะ สัืต์ต์าปูปูะรีะชักขะชาต์กิา,
เทเสืต์ ุธัมมัง อะนักุมัปูมัิง ปูะชัง.

อาราธนาธรรม*** (พสิดาร)

พ๎ุรีหัม๎า จะ โลกาธิปูะต์ ีสืะหมัปูะต์,ิ
กตั์อัญชะลี** อันัธิวะรีงั อะยาจะถะ,
สัืนัต์ธีะ สัืต์ต์าปูปูะรีะชักขะชาต์กิา,
เทเสืต์ ุธัมมัง อะนักุมัปูมัิง ปูะชัง.

*	ส�าหรับใช้ในกาลธรรมดา		คืองานต่าง	ๆ	ท่ีไมใ่ชก่าลพิเศษ.
**	บางฉบับสวด	กะตัญชะลิ.
***	ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว.		ใช้ในกาลพิเศษ
เชน่	มาฆ์บูชา	วิสาขบูชา	วิสาขอัฏฐัมีบูชา	อาสาฬหบูชา	เป็นต้น.

๕๙บทปกิรณกะ



๖๐ บทปกิรณกะ

เอวัญห ิโลกาภมิะเต์นัะ พ๎ุรีหัมุ๎นัา,
อัชเฌสิืโต์ โสื ภะคะวา อะนัุต์ต์ะโรี,

สัืต์เต์สุื การุีญญะต์ะโมกกะมันัต์ะโต์,
โวโลกะยี โลกะมิมัง สุืจักขุนัา.

อะทกัข ิเวเนัยยะชะเนั อะนัปัูปูะเก,
สัืนัเต์ วะ โลกตุ์ต์ะรีะโพุธะนัารีะเห,
วิญญาปูะเย อัปูปูะรีะชักขะชาต์เิก,

อะเถวะมัชเฌสืะนัะมาธิวาสืะยิ.

อะปูารุีต์า เต์ อะมะต์สัืสืะ ทว๎ารีา,
เย โสืต์ะวันัโต์ ปูะมุญจันัต์ ุสัืทธัง,
วิหงิสืะสัืญญี ปูะคณุัง นัะ ภาสิืง,
ธัมมัง ปูะณีต์งั มะนัเุชสุื พ๎ุรีหัเ๎ม.

ต์ะโต์ มะหาการุีณโิก มะเหสีื,
สัืมพุุทธะกจิจัง ภะคะวา อะกาสิื,

สัืทธัมมะจักกสัืสืะ ปูะวัต์ต์ะนัาทงิ,
ฐะเปูสิื โสื สืาสืะนัะธัมมะเสืฏิฐงั.

ทมัเม ทะมัง โมจะย ิภพัุพุะสัืต์เต์,
สัืงสืารีะทกุขา พุะหเุกปูิ เต์นัะ,
สัืทธัมมะทปีูัง ต์วิิธัมปูิ โลเก,

หติ์ายะ สัืมมาวะ ปูะวตั์ต์ะยติ์ถาต์.ิ



จาต์ทุทะสีื ปูัณณะรีะสีื      ยา จะ ปูักขัสืสืะ อัฏิฐะมี,
กาลา พุุทเธนัะ ปูัญญัต์ต์า      สัืทธัมมัสืสืะวะนััสืสิืเม,

จาต์ทุทะสีื*  อะยันัทานัิ      สัืมปูัต์ต์า อะภลัิกขิต์า,
เต์นัายัง ปูะรีสิืา ธัมมัง      โสืต์งุ อิธะ สืะมาคะต์า,
สืาธุ อัยโย ภกิขุสัืงโฆ      กะโรีต์ ุธัมมะเทสืะนััง,

อะยญัจะ ปูะรีสิืา สัืพุพุา      อัฏิฐกิตั์ว๎า สุืณาต์ ุต์งั.

อาราธนาปรติร

วปิูตั์ต์ปิูะฏิพิุาหายะ      สัืพุพุะสัืมปัูต์ต์สิิืทธิยา,
สัืพุพุะทกุขะวนิัาสืายะ      ปูะรีติ์ต์งั พ๎ุรูีถะ มังคะลัง.

วปิูตั์ต์ปิูะฏิพิุาหายะ      สัืพุพุะสัืมปัูต์ต์สิิืทธิยา,
สัืพุพุะภะยะวนิัาสืายะ      ปูะรีติ์ต์งั พ๎ุรูีถะ มังคะลัง.

วปิูตั์ต์ปิูะฏิพิุาหายะ      สัืพุพุะสัืมปัูต์ต์สิิืทธิยา,
สัืพุพุะโรีคะวนิัาสืายะ      ปูะรีติ์ต์งั พ๎ุรูีถะ มังคะลัง.

*	นี้ส�าหรับวัน	๑๔	ค�า.		วัน	๑๕	ค�า	สวด	ปัณณะระส.ี		วัน	๘	ค�า	สวด	อัฏฐะม ีโข.		วัน	๑	ค�า	สวด
อะมาวะส	ีหรือ	ปาฏิปะโท.

๖๑บทปกิรณกะ



สรณคมน์ และ ศลี

เบญจศลี (ศลี	๕)

นมัสการ

นัะโม ต์สัืสืะ ภะคะวะโต์ อะรีะหะโต์ สัืมมาสัืมพุุทธัสืสืะ.

[	๓	หน	]

สรณคมน์

พุุทธัง สืะรีะณงั คจัฉามิ,
ธัมมัง สืะรีะณัง คจัฉามิ,
สัืงฆัง สืะรีะณงั คจัฉามิ.

ทตุ์ยิมัปู ิพุุทธัง สืะรีะณงั คจัฉามิ,
ทตุ์ยิัมปูิ ธัมมัง สืะรีะณัง คจัฉามิ,
ทตุ์ยิมัปู ิสัืงฆัง สืะรีะณงั คจัฉามิ.

ต์ะต์ยิมัปู ิพุุทธัง สืะรีะณงั คจัฉามิ,
ต์ะต์ยิัมปูิ ธัมมัง สืะรีะณัง คจัฉามิ,
ต์ะต์ยิมัปู ิสัืงฆัง สืะรีะณงั คจัฉามิ.

๖๒ บทปกิรณกะ



สกิขาบท	๕

ปูาณาต์ปิูาต์า เวรีะมะณ ีสิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,
อะทนิันัาทานัา เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,

กาเมสุื มิจฉาจารีา เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ, 
มุสืาวาทา เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,

สุืรีา เมรีะยะ มัชชะ ปูะมาทฏัิฐานัา
เวรีะมะณ ีสิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ.

ท้ายศีล	๕

แบบปกติ	:

[	(น�า)	อิมาน	ิปญัจะ	สกิขาปะทานิ,	สเีลนะ	สคุะติง	ยนัติ,
สีเลนะ	โภคะสัมปะทา,	สีเลนะ	นิพพุติง	ยันติ,

ตัสม๎า	สลัีง	วิโสธะเย	]

แบบนิจจศลี	:

[	(น�า)	อิมาน	ิปญัจะ	สกิขาปะทานิ,
นจิจะสลีะวะเสนะ	สาธุกัง	รกัขตัิพพาน	ิ]

อามะ ภนััเต์.

[	(น�า)	สเีลนะ	สคุะติง	ยนัติ,	สเีลนะ	โภคะสมัปะทา,
สเีลนะ	นพิพติุง	ยนัติ,	ตัสม๎า	สลัีง	วิโสธะเย	]

๖๓บทปกิรณกะ



แบบสวดด้วยตนเอง	:

อิมานั ิปัูญจะ สิืกขาปูะทานั ิสืะมาทยิามิ.	[	๓	หน	]

ใชแ้ทนได้ท้ังแบบปกติและแบบนจิจศลี.
นยิมใชใ้นเวลาแสดงตนเปน็พทุธมามกะ.

ศลี ๘ และอุโบสถศลี

สวดนมสัการและสรณคมน์	เหมอืนศีล	๕

สกิขาบท	๘

ปูาณาต์ปิูาต์า เวรีะมะณ ีสิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,
อะทนิันัาทานัา เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,

อะพ๎ุรีหัม๎ะจะรียิา เวรีะมะณ ีสิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,
มุสืาวาทา เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,

สุืรีา เมรีะยะ มัชชะ ปูะมาทฏัิฐานัา
เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,

วิกาละโภชะนัา เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,
นััจจะ คตี์ะ วาทติ์ะ วิสูืกะ ทสัืสืะนัะ

มาลาคนััธะ วิเลปูะนัะ ธารีะณะ มัณฑะนัะวิภสูืะนััฏิฐานัา
เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,

อุจจาสืะยะนัะ มะหาสืะยะนัา
เวรีะมะณ ีสิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ.

๖๔ บทปกิรณกะ



๖๕บทปกิรณกะ

ท้ายศีล	๘

[	(น�า)	อิมาน	ิอัฏฐัะ	สกิขาปะทานิ,	สเีลนะ	สคุะติง	ยนัติ,
สีเลนะ	โภคะสัมปะทา,	สีเลนะ	นิพพุติง	ยันติ,

ตัสม๎า	สลัีง	วิโสธะเย	]

ท้ายอุโบสถศีล*	

แบบปกติ	:

[	(น�า)	อิมาน	ิอัฏฐัะ	สกิขาปะทานิ,	อัชเชกัง	รตัตินทิวัง
อุโปสะถะวะเสนะ	สาธุกัง	รกัขตัิพพาน	ิ]

อามะ ภนััเต์.

[	(น�า)	สเีลนะ	สคุะติง	ยนัติ,	สเีลนะ	โภคะสมัปะทา,
สเีลนะ	นพิพติุง	ยนัติ,	ตัสม๎า	สลัีง	วิโสธะเย	]

แบบสวดด้วยตนเอง	:

อิมัง อัฏิฐงัคะสืะมันันัาคะต์งั, พุุทธะปูญัญตั์ต์งั อุโปูสืะถงั,

อิมัญจะ รีตั์ต์งิ อิมัญจะ ทวิะสัืง,
สัืมมะเทวะ อะภริีกัขิต์งุ สืะมาทยิามิ.

(แปลว่า)	ขา้พเจ้าสมาทานอุโบสถ	ท่ีพระพทุธเจ้าทรงบญัญติัไว้
ประกอบไปด้วยองค์	๘	ประการนี้		เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
ไมใ่ห้ขาด	ไมใ่ห้ท�าลาย	วันหนึ่งคืนหนึ่ง	ณ	เวลาวันนี้.

* บทท้ายศีล	๕		ศีล	๘		และอุโบสถศีลท่ีแสดงไว้นี้	เป็นแบบท่ีใช้อยู	่ณ	วัดบวรนิเวศวิหาร.



แสดงตนเป็นพทุธมามกะ* 

[	(น�า)	หนัทะ	มะยงั	สาธุการงั	กะโรมะ	เส	]** 

สืาธุ สืาธุ สืาธุ.

[	(น�า)	หันทะ	มะยงั	สะระณะคะมะนสุสะระณะคาถาโย
ภะณามะ	เส	]**

อะหงั พุุทธัญจะ ธัมมัญจะ สัืงฆัญจะ
สืะรีะณัง คะโต์(ต์า), อุปูาสืะกตั์ต์งั(สิืกตั์ต์งั)

เทเสืสิืง ภกิขุสัืงฆัสืสืะ สัืมมุขา,
เอต์งั เม สืะรีะณัง เขมัง      เอต์งั สืะรีะณะมุต์ต์ะมัง,
เอต์งั สืะรีะณะมาคมัมะ      สัืพุพุะทกุขา ปูะมุจจะเย,
ยะถาพุะลัง จะเรียยาหงั      สัืมมาสัืมพุุทธะสืาสืะนััง,

ทกุขะนัิสืสืะรีะณัสืเสืวะ
ภาคอัีสืสัืง(คนิัสิืสัืง) อะนัาคะเต์.

[	หมอบกราบ	แล้วสวด	]

กาเยนัะ วาจายะ วะ เจต์ะสืา วา,
พุุทเธ กกุมัมัง ปูะกะต์งั มะยา ยัง,
พุุทโธ ปูะฏิคิคณัหะต์ ุอัจจะยนััต์งั,

*	บุรุษสวด.		(สตรีสวด).
**	หัวหน้าพุทธมามกะสวด.

๖๖ บทปกิรณกะ



กาลันัต์ะเรี สัืงวะรีติ์งุ วะ พุุทเธ.

กาเยนัะ วาจายะ วะ เจต์ะสืา วา,
ธัมเม กกุมัมัง ปูะกะต์งั มะยา ยัง,
ธัมโม ปูะฏิคิคณัหะต์ ุอัจจะยันัต์งั,

กาลันัต์ะเรี สัืงวะรีติ์งุ วะ ธัมเม.

กาเยนัะ วาจายะ วะ เจต์ะสืา วา,
สัืงเฆ กกุมัมัง ปูะกะต์งั มะยา ยัง,
สัืงโฆ ปูะฏิคิคณัหะต์ ุอัจจะยันัต์งั,

กาลันัต์ะเรี สัืงวะรีติ์งุ วะ สัืงเฆ.

[	กลับมานั่งท่าเดิม	แล้วกราบ	๓	หน	]

แผเ่มตตา

สัืพุเพุ สัืต์ต์า สืะทา โหนัต์ ุอะเวรีา สุืขะชีวโินั
ขอปวงสัตว์ท้ังหลาย	จงเปน็ผูไ้มม่เีวรต่อกัน

เปน็ผูด้�ารงชพีอยูเ่ป็นสขุทกุเมื่อเถิด

กะต์งั ปูญุญะผุะลัง มัยหงั สัืพุเพุ ภาค ีภะวนััต์ ุเต์.
ของปวงสัตว์ท้ังสิน้นั้น	จงเปน็ผูม้สีว่นได้เสวยผลบุญ

อันขา้พเจ้าได้บ�าเพ็ญแล้วนั้นเถิด.

๖๗บทปกิรณกะ



ลาพระสงฆก์ลับบา้น

หนััทะทานั ิมะยัง ภนััเต์,
อาปูจุฉามะ พุะห ุกจิจา มะยงั พุะหกุะรีะณยีา.

[	(น�า)	ยสัสะทาน	ิตมุเห	กาลัง	มญัญะถะ	]

สืาธุ ภนััเต์.

อภิวาท

อะรีะหงั สัืมมาสัืมพุุทโธ ภะคะวา,
พุุทธัง ภะคะวนััต์งั อะภวิาเทมิ.	[	กราบ	]

ส๎ืวากขาโต์ ภะคะวะต์า ธัมโม,
ธัมมัง นัะมัสืสืามิ.	[	กราบ	]

สุืปูะฏิปิูนััโนั ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ,
สัืงฆัง นัะมามิ.	[	กราบ	]

๖๘ บทปกิรณกะ



*	 ถ้าเครื่องสักการะต้ังอยูใ่นท่ีไกล	 เปล่ียนค�าว่า	 อิมินา	 เป็น	 เอเตนะ.	 	 ถ้าเครื่องสักการะหลายอยา่ง	
เปล่ียนเป็น	อิเมห ิสกักาเรห	ิหรือ	เอเตห ิสกักาเรห.ิ

บวชเนกขมัมะ

ถวายพานดอกไม้เครื่องสกัการะพระพทุธ
กราบ	๓	หน	แล้วสวดบูชาพระรัตนตรยั* 

อิมินัา สัืกกาเรีนัะ พุุทธัง อะภปูิูชะยามิ,
อิมินัา สัืกกาเรีนัะ ธัมมัง อะภปิููชะยามิ,
อิมินัา สัืกกาเรีนัะ สัืงฆัง อะภปูิูชะยามิ.

อะรีะหงั สัืมมาสัืมพุุทโธ ภะคะวา,
พุุทธัง ภะคะวนััต์งั อะภวิาเทมิ. [	กราบ	]

ส๎ืวากขาโต์ ภะคะวะต์า ธัมโม,
ธัมมัง นัะมัสืสืามิ. [	กราบ	]

สุืปูะฏิปิูนััโนั ภะคะวะโต์ สืาวะกะสัืงโฆ,
สัืงฆัง นัะมามิ. [	กราบ	]

ถวายเครื่องสักการะแด่พระสงฆ์์	แล้วสวดนมัสการ

นัะโม ต์สัืสืะ ภะคะวะโต์ อะรีะหะโต์ สัืมมาสัืมพุุทธัสืสืะ.

[	๓	หน	]

๖๙บทปกิรณกะ



๗๐ บทปกิรณกะ

สวดขอบวชเนกขัมมะ	และ	ค�าแปล*

 เอสืาหงั ภนััเต์, สุืจิรีะปูะรีนิัพิุพุุต์มัปู,ิ
ต์งั ภะคะวันัต์งั สืะรีะณัง คจัฉามิ,

ธัมมัญจะ ภกิขุสัืงฆัญจะ, ปูัพุพัุชชัง มัง ภนััเต์,
สัืงโฆ ธาเรีต์ ุอัชชะต์คัเค ปูาณเุปูต์งั, สืะรีะณงั คะต์งั.

ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ	ขา้พเจ้าขอถึงสมเด็จพระผูม้พีระภาคเจ้า
แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้ว	กับท้ังพระธรรม
และพระสงฆ์์ว่าเป็นสรณะท่ีพึ่ง	ท่ีระลึก		ขอพระสงฆ์์

จงจ�าข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย
ผู้ถึงพระรัตนตรยัเปน็สรณะตลอดชวิีต	ต้ังแต่บดันี้เป็นต้นไป.

ขอศลี	๘** 

อะหงั ภนััเต์ ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ
อัฏิฐะ สีืลานั ิยาจามิ.

ทตุ์ยิมัปู ิอะหงั ภนััเต์ ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ
อัฏิฐะ สีืลานั ิยาจามิ.

ต์ะต์ยิมัปู ิอะหงั ภนััเต์ ต์สิืะรีะเณนัะ สืะหะ
อัฏิฐะ สีืลานั ิยาจามิ.

*	ถ้าสวดหลายคน	เปล่ียนค�าว่า	เอสาหงั	เป็น	เอเต มะยงั	(ส�าหรับบุรุษ).		เอตา มะยงั	(ส�าหรับสตรี).	
คัจฉาม	ิเป็น	คัจฉามะ.		มัง	เป็น	โน.		คะตัง	เป็น	คะโต	(ส�าหรับบุรุษ).		คะตา	(ส�าหรับสตรี).		
ข้าพเจ้า	เป็น	ข้าพเจ้าท้ังหลาย.
**	ถ้าสวดหลายคน	เปล่ียนค�าว่า	อะหงั	เป็น	มะยงั.  ยาจาม	ิเป็น	ยาจามะ.



สวดนมสัการ	และ	สรณคมน์

นัะโม ต์สัืสืะ ภะคะวะโต์ อะรีะหะโต์ สัืมมาสัืมพุุทธัสืสืะ.

[	๓	หน	]

พุุทธัง สืะรีะณงั คจัฉามิ,
ธัมมัง สืะรีะณัง คจัฉามิ,
สัืงฆัง สืะรีะณงั คจัฉามิ.

ทตุ์ยิมัปู ิพุุทธัง สืะรีะณงั คจัฉามิ,
ทตุ์ยิัมปูิ ธัมมัง สืะรีะณัง คจัฉามิ,
ทตุ์ยิมัปู ิสัืงฆัง สืะรีะณงั คจัฉามิ.

ต์ะต์ยิมัปู ิพุุทธัง สืะรีะณงั คจัฉามิ,
ต์ะต์ยิัมปูิ ธัมมัง สืะรีะณัง คจัฉามิ,
ต์ะต์ยิมัปู ิสัืงฆัง สืะรีะณงั คจัฉามิ.

[	(น�า)	ติสะระณะคะมะนงั	นฏิฐัตัิง	]

อามะ ภนััเต์.

๗๑บทปกิรณกะ



รบัศลี	๘

ปูาณาต์ปิูาต์า เวรีะมะณ ีสิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,
อะทนิันัาทานัา เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,

อะพ๎ุรีหัม๎ะจะรียิา เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,
มุสืาวาทา เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,

สุืรีา เมรีะยะ มัชชะ ปูะมาทฏัิฐานัา
เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,

วิกาละโภชะนัา เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,
นััจจะ คตี์ะ วาทติ์ะ วิสูืกะ ทสัืสืะนัะ

มาลาคนััธะ วิเลปูะนัะ ธารีะณะ มัณฑะนัะวิภสูืะนััฏิฐานัา
เวรีะมะณี สิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ,

อุจจาสืะยะนัะ มะหาสืะยะนัา
เวรีะมะณ ีสิืกขาปูะทงั สืะมาทยิามิ.

อิมานั ิอัฏิฐะ สิืกขาปูะทานั ิสืะมาทยิามิ.
อิมานัิ อัฏิฐะ สิืกขาปูะทานัิ สืะมาทยิามิ.
อิมานั ิอัฏิฐะ สิืกขาปูะทานั ิสืะมาทยิามิ.

[	กราบ	๓	หน	]

๗๒ บทปกิรณกะ



๗๓บทปกิรณกะ

อธิบายวิธสีวดมนต์

ค�านัดหรือค�าชวน

	 	 การสวดมนต์	ตามแบบท่ีนิยมใชกั้นมาแต่ครัง้โบราณ		ก่อน
ท่ีจะสวด	 ได้มีการกล่าวสรรเสริญคุณและชักชวนขึ้นก่อน.	 	แล้วจึง	
สวดขึ้นพรอ้มกัน.	อยา่งท่ีเรียกกันว่า	ขดัต�านาน.		ดังจะเหน็ได้ตาม	
ต้นพระสูตรและพระปริตรต่าง	ๆ	 เช่น	 เมตตปริตร*,	 ขันธปริตร,		
มงคลสูตร,	รตนสตูร	เปน็ต้น.		ต่อมาการนยิมเปล่ียนแปลงไป.		บาง
แหง่ได้น�าเอาค�าชักชวนนั้นมาสวดเสียด้วย.		แต่บางแห่งยังคงใช้อยู่
ตามแบบเดิม.	 	ตามแบบเดิมนั้น	 ในส่วนของค�าชักชวนหรือท่ีเรียก
กันว่าบทขดัต�านาน	ก็ยกใหเ้ป็นหนา้ท่ีของพระเถระรูปท่ี	๒	หรอืรูป
ท่ี	๓	กล่าวขึ้นก่อน.		เมื่อจบแล้วจึงสวดขึ้นพรอ้มกัน.

	 	 การสวดมนต์ในสมยันี้	ท่ีนิยมกันอยู	่ม	ี๒	แบบ	คือ	
แบบสังโยค	และ	แบบมคธ.

	 	 วิธีสวดแบบสังโยคนั้น	 โดยปกติ	 ถ้าไม่มีการขัดต�านาน	
ท่านผู้เป็นหัวหน้าประสงค์จะสวดบทไหน	 ก็กล่าวค�าต้นบทนั้น	
น�าข้ึนก่อน	แล้วรบัสวดพรอ้มกันไป.

	 	 วิธีสวดแบบมคธนั้น	นิยมให้ท่านผู้เป็นหัวหน้ากล่าวเป็น
ค�านัด	 คือ	หันทะ มะยัง ฯ	 ขึ้นก่อน	 แล้วรับสวดพร้อมกันไป		
แต่เมื่อบทไหนได้กล่าวค�าชกัชวนคือขดัต�านานแล้ว	ไมต้่องกล่าว

*	กรณียเมตตสูตร.	



ค�านดั	คือ	หนัทะ มะยงั ฯ	ซ�าอีก		ถ้าไมก่ล่าวค�าชักชวนคือขัดต�านาน
ก็กล่าวค�านัด	 คือ	หันทะ มะยัง ฯ	 แทน.	 การกล่าวค�านัดก็ได้แก่	
การบอกหวัขอ้แหง่บทท่ีจะสวดนั่นเอง.

	 	 วิธีกล่าวค�านัด	 ท่ีท่านนิยมใช้	 คือออกชื่อบทท่ีจะสวด.	
น�าเอาชื่อแหง่บทท่ีจะสวดมาต่อเขา้กับค�าว่า	หนัทะ มะยงั ฯ.	แล้ว
ลงท้ายว่า	ภะณามะ เส	 ดังนี้เป็นพื้น.	 	 ใช้ค�าท้ายว่า	กะโรมะ เส		
เฉพาะบางบท	 เช่น	 ปุพพะภาคะนะมะการ	 กับ	 ปัตติทานะคาถา.		
ในท่ีน้ีจักน�ามากล่าวไว้พอเปน็ตัวอยา่งดังต่อไปนี้	:	-

	 	 มีหลักซึ่งเป็นข้อควรก�าหนดไว้ให้แม่นย�าก่อน	 คือบทนั้น
เปน็	ปาฐะ.	สตุตะ. ปะรติตะ. หรอื คาถา.		ถ้าเปน็	ปาฐะ	พงึกล่าว	
ค�านัดว่า	 ...ปาฐัง, สุตตะ ...สุตตัง, ปะรติตะ ...ปะรติตัง, คาถา		
ใหเ้ติม	โย	ไว้ขา้งท้าย	คือเปน็	คาถาโย	แล้วลงท้ายว่า	ภะณามะ เส.	
ทกุบทไป.

	  ปาฐะ เชน่ สะระณะคะมะนะปาฐะ : หนัทะ มะยงั 
สะระณะคะมะนะปาฐงั ภะณามะ เส.

  สตุตะ เชน่ มงัคะละสตุตะ : หนัทะ มะยงั
มงัคะละสตุตัง ภะณามะ เส.

  ปะรติตะ เชน่ ขนัธะปะรติตะ : หนัทะ มะยงั 
ขนัธะปะรติตัง ภะณามะ เส.

  คาถา เชน่ นะมะการะสทิธิคาถา : หนัทะ มะยงั 
นะมะการะสทิธิคาถาโย ภะณามะ เส.

๗๔ บทปกิรณกะ



	 	 ท่ีกล่าวมานีเ้ฉพาะท่ีเปน็หลัก.		เมื่อจะใชบ้ทไหนพงึเปล่ียน
ตามความต้องการ.		สว่นท่ีจะกล่าวต่อไปนี้เป็นพเิศษ	คือมนียิมต่าง
ออกไปจากชื่อเดิมบา้ง	ยงัไมม่ชีื่อปรากฏชดับา้ง	ดังนี้	:	-

  ปุพพะภาคะนะมะการ : หนัทะ มะยงั พทุธัสสะ
ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการงั กะโรมะ เส.

  สจัจะกิรยิะคาถา : หนัทะ มะยงั นัตถิ เม สะระณัง
อัญญันติอาทิกา สัจจะกิรยิะคาถาโย ภะณามะ เส. หรือ หันทะ  
มะยงั สจัจะกิรยิะคาถาโย ภะณามะ เส.

  มงัคะละสุตตะ : ถ้าจะสวดเฉพาะคาถา	พงึกล่าวค�านดัว่า
หนัทะ มะยงั มงัคะละคาถาโย ภะณามะ เส.

  ระตะนะสตุตะ : ถ้าจะสวดเฉพาะ	๖	คาถา	พึงกล่าวค�านัด
ว่า หนัทะ มะยงั ฉะระตะนะปะรติตะคาถาโย ภะณามะ เส.

  กะระณยีะเมตตะสตุตะ :	ถ้าสวดยอ่ต้ังแต่ เมตตัญจะ ฯ 
เปน็ต้นไป	พงึกล่าวค�านดัว่า หนัทะ มะยงั เมตตัญจะ

สพัพะโลกัส๎ืมนิติอาทิกัง เมตตะปะรติตัง ภะณามะ เส.

  ขนัธะปะรติตะ :	ถ้าสวดยอ่ต้ังแต่ อัปปะมาโณ พทุโธ ฯ
เปน็ต้นไป	พงึกล่าวค�านดัว่า หนัทะ มะยงั อัปปะมาโณ 
พทุโธติอาทิกัง ขนัธะปะรติตัง ภะณามะ เส.

  โพชฌงัคะปะรติตะ : หนัทะ มะยงั โพชฌังคะปะรติตัง 
ภะณามะ เส.

๗๕บทปกิรณกะ



  ยนัทนุนิมิตตัง : หนัทะ มะยงั ยนัทนุนิมิตตันติอาทิกา
คาถาโย ภะณามะ เส. หรือ หนัทะ มะยงั อะภะยะปะรติตัง 
ภะณามะ เส.

  ทกุขปัปตัตา : หนัทะ มะยงั เทวะตาอุยโยชะนะคาถาโย
 ภะณามะ เส.

  ชะยะปะรติตะ :	[ มะหาการุณิโก นาโถ ฯ ] ถ้าสวด
เพยีงตอนท้าย	คือ สนัุกขตัตัง พงึกล่าวค�านดัว่า หนัทะ มะยงั  
สปุุพพณัหะสตุตะคาถาโย ภะณามะ เส.

	 	 นอกจากท่ีกล่าวมานี้	พงึพจิารณาเทียบเคียงดเูถิด.

อธบิายขอ้ความเบด็เตล็ด

๑.	ท�าวัตรเช้าแล้ว	ในวันปกติจะสวดอะไรต่ออีกตามสมควรก็ได้.

๒.	ท�าวัตรค�าแล้ว	ในวันปกตินยิมสวดมนต์ต่อ	เปล่ียนตามหลักสตูร
ท่ีวัดก�าหนดไว้.		ท้ายสวดมนต์จะสวดอะไรต่ออีกตามสมควรก็ได้.

๓.	ใหศ้ลี	๕-๘	ตามปกติ	เมื่อจบสรณคมน	์ถ้าใชต้ามแบบไทยไมน่ยิม
ว่า	สะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง.	 	 ถ้าใช้ตามแบบมคธ	 ท่านนิยมว่า		
สะระณะคะมะนัง นิฏฐตัิง.	 	แต่ถ้าให้เป็น	นิจจศีล	หรืออุโบสถศีล		
เมื่อจบสรณคมน์มีนิยมว่าด้วย	 (ผู้สมาทานรับว่า	อามะ ภันเต)		
แล้วจึงน�าให้สมาทานสกิขาบทต่อไป.

๔.	 ชุมนุมเทวดา	 ถ้าเป็นพระราชพิธี	 ขึ้นต้ังแต่	สะรชัชัง สะเสนัง	
เปน็ต้นไป.		ถ้าสวดสงัโยคในพธิสีามญั	มกัขึ้นต้ังแต่

๗๖ บทปกิรณกะ



ผะรต๎ิวานะ เมตตัง สะเมตตา	เปน็ต้นไป.		บางคราวขึ้นต้ังแต่
สคัเค กาเม	เปน็ต้นไปก็ม.ี		ถ้าสวดมคธ	ขึ้น	สะมันตา จักกะวาเฬส	ุ
เป็นต้นไป.		ถ้าเปน็งานพธิขีองพระโดยตรง	เชน่พธิ	ีเขา้พรรษา	
ออกพรรษา	วิสาขบูชา	มาฆ์บูชา	หรอืแมพ้ธิหีล่อพระ	เปน็ต้น.
ท่านนิยมเปล่ียนตอนท้าย	คือตอนท่ีว่า	ธัมมัสสะวะนะกาโล 
อะยมัภะทันตา	๓	หน	เปล่ียนเป็น	พุทธะทัสสะนะกาโล
อะยมัภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยมัภะทันตา,
สงัฆะปะยรุิปาสะนะกาโล อะยมัภะทันตา.

๕.	ในงานพิธท่ีีไมม่กีารท�าน�ามนต์	ไมต้่องสวด	
นะโมการะอัฏฐะกะ	(นะโมแปดบท).

๖.	ระตะนะสตูร	ถ้าสวดท้ังสตูร	จะขดัต�านาน	ต้องขดัต้ังแต่	
ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ	เปน็ต้นไป.		ถ้าจะสวดแต่	๖	คาถา	พงึขดั
ต้ังแต่	โกฏิสะตะสะหสัเสส	ุเปน็ต้นไป.		การสวดรตนสตูร	ถ้ากล่าว
ค�านดัว่า	...ระตะนะสตุตัง... พงึทราบว่าสวดพสิดาร	คือสวดหมด
ท้ังสตูร.		ถ้ากล่าวค�านดัว่า	...ฉะระตะนะปะรติตะคาถาโย... 
พงึทราบว่า	สวดยอ่เฉพาะ	๖	คาถา.

๗.	อาฏานาฏิยะปะรติตะ	ถ้าสวดยอ่	สวดต้ังแต่ต้นจนถึง	พทุธัง 
วันทามะ โคตะมนัติ	ตามปกติมกัใชส้วดยอ่เปน็พื้น.

๘.	บทขัดต�านานต่าง	ๆ	ถ้าขดัเป็นมคธลงท้ายว่า	ภะณามะ เส.

๙.	ถวายพรพระประกอบด้วย	ปุพพะภาคะนะมะการ, พทุธคณุ
[ อิติปิโส ฯ ], ธรรมคณุ [ สว๎ากขาโต ฯ ], สงัฆคณุ

๗๗บทปกิรณกะ



[	สปุะฏิปันโน ฯ	]		อยา่งละ		๑		คาถา.		ชะยะมังคะละอัฏฐะกะ
[	พาหงุ ฯ	]		๘		คาถา.		อานิสงัสะคาถา	[	เอตาปิ ฯ	]		๑		คาถา.
ชะยะปะรติตะ	[	มะหาการุณิโก นาโถ ฯ	]		๕		คาถา.
สพัพะมงัคะละคาถา	[	ภะวะต ุสพัพะมงัคะลัง ฯ	]		๓		คาถา.

๑๐.	สวดมนต์แล้วฉนัเพลติดต่อในวันเดียวกัน	เมื่อสวดจบแล้ว	ยงั
ไมต้่องว่า	ภะวะต ุสพัพะมงัคะลัง ฯ.		ใหส้วดถวายพรพระต่อ	ไม่
ต้องต้ัง	นะโม	อีก.		เสรจ็แล้วว่า	ภะวะต ุสพัพะมงัคะลัง ฯ.		จบ.

๑๑.	ถวายพรพระ	ถ้าสวดมคธ	ในท่ี	ๆ	ว่า	ชะยะมังคะลานิ
ท่านเปล่ียนว่า	ชะยะมงัคะลัคคัง.

๑๒.	ชะยะมงัคะละคาถา	ใชใ้นเวลาท�าพิธ	ีเชน่	ตัดจุก	รดน�ามนต์	
สรงน�า	เปิดปา้ย	ยกปา้ย	เททองหล่อพระ	เปน็ต้น.		สวด	ชะยะมัง-
คะละคาถา	ขึ้นต้ังแต่	ชะยนัโต	เปน็ต้นไป.		จบแล้วกลับมาเริม่ต้น
ใหม	่จนกว่าจะเสรจ็พธิ.ี		แล้วสวด	สพัพะมงัคะละคาถา	ต่อ.

	 	 ถ้าพิธนีั้น	มฤีกษ์อยูใ่กล้กันกับเวลาฉัน	เชา้	หรอื	เพล	
ท่านนยิมสวดถวายพรพระไปก่อน.		พอถึง	ชะยะมังคะละคาถา	
ตอน	โหต ุเต ชะยะมงัคะลัง	หยุด.		พอถึงเวลาฤกษ์ท�าพธิ	ีจึงขึ้น
ชะยนัโต	ต่อไปจนกว่าจะเสรจ็พธิ.ี

๑๓.	เวลาท�าอนโุมทนา	ถ้าท่านเจ้าของงานเปน็ผูใ้หญ	่รูปท่ีไมม่พีดั
หรอืไมไ่ด้ใช้พดั	ควรประณมมอื.

	 	 การน�าสวดมนต์ก็ดี	น�าอนุโมทนาก็ดี	ท่านใหแ้ล้วแต่ผูเ้ป็น
หวัหนา้จะพงึพิจารณาเห็นสมควร.

๗๘ บทปกิรณกะ
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และครอบครวั		๒๐๐	บาท. คณุจรสัธนี		บุญพยุง		๕๐๐	บาท.

คณุจินตนา		วงศ์ต๊ะ		๑๐๐	บาท. คุณเปรมระพี		แก้วจันทร์นวดี

คณุนลัภา		ชุมพงษ์ศกัด์ิ		๑๐๙	บาท. และคณุเอมินทร์		ญาณรตัน์รังส	ี	๕๐๐	บาท.

คณุเศกสรรญ์		แสงไกร		๙๙๙	บาท. คณุสชุานาฎ		ล้ิมณวส	ุ	๑๐๐	บาท.

คณุวรรณภา		แสนวันดี		๙๙	บาท. คณุวิมลรตัน์		บุตรถิรชยั

คณุรตัติกร		ศรีสุข		๕๐๐	บาท. และครอบครวั		๑๐๐	บาท.

คณุศรินิทิพย	์	ค�ามีอ่อน		๕๐๐	บาท. คุณจิราภรณ์		เจียมตน

คณุพสธร		ปุระเทพ		๕๐๐	บาท. และครอบครวั		๑๐๐	บาท.

คณุนรศิรา		จิตพภิพ		๕๐๐	บาท. อุทิศสว่นกุศลให้		

คณุจิดารตัน์		ตันติเสวี		๒๐๐	บาท. คณุยายจันทร	์	หอมสมบติั		๕๐๐	บาท.

คณุสธุดิา		เดชทะสอน		๕๐๐	บาท. คณุเตย-ทัศนีย์		แสงสวุรรณ		๕๐๐	บาท.

คณุเมตตา		เพ็งที		๖๐	บาท. ผูไ้มป่ระสงค์ออกนาม		๑๘,๒๘๘	บาท.

คณุจันทิมา		เฉนียง		๑๐๐	บาท. รวมเป็นเงินท้ังสิน้  ๓๔,๗๗๕ บาท.



เต์มิบุุญ : ผุ่านัแอปูของทกุธนัาคารี


