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บทท�ำวัตรเช้า

บููชาพระรััตนตรััย

*

อะระหััง สััมมาสััมพุุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์

บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย
ได้้ตรััสรู้้�ถููกถ้้วนดีีแล้้ว

อิิเมหิิ สัักกาเรหิิ ตััง ภะคะวัันตัง
ั อะภิิปูช
ู ะยามิิ.
ข้าพเจ้าบูชา ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
ด้้วยเครื่่�องสัักการะเหล่่านี้้�. [ กราบ ]

ส๎๎วากขาโต ภะคะวะตา ธััมโม

พระธรรมคืือศาสนา อัันพระผู้้�มีีพระภาคเจ้้าแสดงไว้้ดีีแล้้ว

อิิเมหิิ สัักกาเรหิิ ตััง ธััมมััง อะภิิปูช
ู ะยามิิ.
ข้าพเจ้าบูชา ซึ่งพระธรรมเจ้านั้น

ด้้วยเครื่่�องสัักการะเหล่่านี้้�. [ กราบ ]

สุุปะฏิิปัน
ั โน ภะคะวะโต สาวะกะสัังโฆ

หมู่่�พระสงฆ์์ผู้้�เชื่่�อฟััง ของพระผู้้�มีีพระภาคเจ้้าปฏิิบัติ
ั ิดีีแล้้ว

อิิเมหิิ สัักกาเรหิิ ตััง สัังฆััง อะภิิปูช
ู ะยามิิ.
ข้าพเจ้าบูชา ซึ่งหมูพ
่ ระสงฆเจ้านั้น

ด้้วยเครื่่�องสัักการะเหล่่านี้้�. [ กราบ ]

*

เครื่องหมาย ยามักการ ( -๎ ) วางอยูท
่ ่ีใด ให้ออกเสียงพยัญชนะนั้นโดยไม่มีเสียงสระประกอบ.

๑

๒

บทท�ำวัตรเช้า

ปุุพพะภาคะนะมะการ
[ (นำำ�) หัันทะทานิิ มะยัันตััง ภะคะวัันตััง วาจายะ
อะภิิถุตุ
ุ งุ  ปุุพพะภาคะนะมะการััง กะโรมะ เส ]

นะโม ตััสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สััมมาสััมพุุทธััสสะ.
[ ๓ หน ]

พุุทธาภิิถุติ
ุ ิ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง พุุทธาภิิถุติ
ุ ิง กะโรมะ เส ]

โย โส ตะถาคะโต อะระหััง สััมมาสััมพุุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิท,ู
อะนุตตะโร ปุรส
ิ ะทัมมะสาระถิ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา;

โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รห
ั ม
๎ ะกัง,
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง
สะยัง อะภิญญา สัจฉิกต
ั ว
๎ า ปะเวเทสิ,

โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกล
ั ๎ยาณัง มัชเฌกัล๎ยาณัง
ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง, สาตถัง สัพ๎ยัญชะนัง

เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รห
ั ม
๎ ะจะริยัง

ปะกาเสสิ; ตะมะหัง ภะคะวันตง
ั อะภิปูชะยามิ
ตะมะหััง ภะคะวัันตัง
ั สิิระสา นะมามิิ. [ กราบ ]

บทท�ำวัตรเช้า

๓

ธััมมาภิิถุติ
ุ ิ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง ธััมมาภิิถุติ
ุ ิง กะโรมะ เส ]

โย โส ส๎๎วากขาโต ภะคะวะตา ธััมโม,
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก,
โอปะนะยิโก ปัจจัตตง
ั เวทิตพ
ั โพ วิญญูห;ิ
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
ตะมะหััง ธััมมััง สิิระสา นะมามิิ. [ กราบ ]

สัังฆาภิิถุติ
ุ ิ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง สัังฆาภิิถุติ
ุ ิง กะโรมะ เส ]

โย โส สุุปะฏิิปัน
ั โน ภะคะวะโต สาวะกะสัังโฆ,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

ยะทิทง
ั จัตตาริ ปุรส
ิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรส
ิ ะปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ;

ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง สังฆัง
สิิระสา นะมามิิ. [ กราบ แล้้วนั่่�งพัับเพีียบ ]

๔

บทท�ำวัตรเช้า

ระตะนััตตะยััปปะณามะคาถา
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง ระตะนััตตะยััปปะณามะคาถาโย

เจวะ สัังเวคะวััตถุุปะริิทีีปะกะปาฐััญจะ ภะณามะ เส ]

พุุทโธ สุุสุุทโธ กะรุุณามะหััณณะโว,

โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน,
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,

วัันทามิิ พุุทธััง อะหะมาทะเรนะ ตััง.
ธััมโม ปะทีีโป วิิยะ ตััสสะ สััตถุโุ น,

โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก,
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน,

วัันทามิิ ธััมมััง อะหะมาทะเรนะ ตััง.
สัังโฆ สุุเขตตาภ๎๎ยะติิเขตตะสััญญิิโต,
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก,
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส,

วัันทามิิ สัังฆััง อะหะมาทะเรนะ ตััง.
อิิจเจวะเมกัันตะภิิปูช
ู ะเนยยะกััง,

วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง,

ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา,
มา โหนตุุ เว ตััสสะ ปะภาวะสิิทธิิยา.

บทท�ำวัตรเช้า

๕

สัังเวคะปะริิทีป
ี ะกะปาฐะ

*

อิิธะ ตะถาคะโต โลเก อุุปปัน
ั โน อะระหััง สััมมา-

สัมพุทโธ, ธัมโม จะ เทสิโต นิย๎ยานิโก อุปะสะมิโก
ปะรินิพพานิโก สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต,

มะยันตง
ั ธัมมัง สุตว
๎ า เอวัง ชานามะ, ชาติปิ ทุกขา
ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง, โสกะปะริเทวะ-

ทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา, อัปปิเยหิ สัมปะโยโค
ทุกโข, ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข, ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ

ตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุ ปาทานักขันธา ทุกขา,

เสยยะถีทง
ั , รูปูปาทานักขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ,

สัญญูปาทานักขันโธ, สังขารูปาทานักขันโธ, วิญญาณูปาทานักขันโธ, เยสัง ปะริญญายะ, ธะระมาโน โส

ภะคะวา, เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ, เอวัง ภาคา จะ
ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี, พะหุลา

ปะวัตตะติ, รูปัง อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สัญญา

อะนิจจา, สังขารา อะนิจจา, วิญญาณัง อะนิจจัง, รูปัง

อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา, สังขารา
อะนัตตา, วิญญาณัง อะนัตตา, สัพเพ สังขารา
อะนิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ.

*

บุรุษสวด. (สตรีสวด).

๖

บทท�ำวัตรเช้า

เต(ตา) มะยัง, โอติณณาม๎หะชาติยา

ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ, ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา,
อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
อัันตะกิิริย
ิ า ปััญญาเยถาติิ.

[ (ภิิกษุุ-สามเณรสวด) จิิระปะริินิพ
ิ พุุตััมปิิ ตััง ภะคะวัันตััง
อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง,

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

ตัง โน พ๎รัห๎มะจะริยัง, อิมัสสะ เกวะลัสสะ

ทุุกขัักขัันธััสสะ อัันตะกิิริย
ิ ายะ สัังวััตตะตุุ ]
[ (คฤหััสถ์์สวด) จิิระปะริินิพ
ิ พุุตัม
ั ปิิ ตััง ภะคะวัันตัง
ั

สะระณัง คะตา, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ตัสสะ
ภะคะวะโต สาสะนัง, ยะถาสะติ ยะถาพะลัง
มะนะสิกะโรมะ, อะนุปะฏิปัชชามะ,

สา สา โน ปะฏิปัตต,ิ อิมัสสะ เกวะลัสสะ

ทุุกขัักขัันธััสสะ อัันตะกิิริย
ิ ายะ สัังวััตตะตุุ ]

*

ภิกษุสวด.

บทท�ำวัตรค่�ำ

๗

สวดบููชาพระรััตนตรััยเหมืือนบททำำ�วััตรเช้้า.

ปุุพพะภาคะนะมะการ
[ (นำำ�) หัันทะทานิิ มะยัันตััง ภะคะวัันตััง วาจายะ
อะภิคายิตุง ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ
พุุทธานุุสสะติินะยััญจะ กะโรมะ เส ]*

นะโม ตััสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สััมมาสััมพุุทธััสสะ.
[ ๓ หน ]

พุุทธานุุสสะติิ
ตััง โข ปะนะ ภะคะวัันตัง
ั เอวััง กััล๎๎ยาโณ กิิตติสั
ิ ัทโท

อัพภุคคะโต, อิตป
ิ ิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิท,ู
อะนุตตะโร ปุรส
ิ ะทัมมะสาระถิ

สััตถา เทวะมะนุุสสานััง พุุทโธ ภะคะวาติิ.
[ หยุุดระลึึกถึึงพระพุุทธคุุณตามสมควร ]

*

นิยมสวดน�ำควบกับบท พุทธานุสสะติ.

๘

บทท�ำวัตรค่�ำ

พุุทธาภิิคีติ
ี ิ

*

[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง พุุทธาภิิคีีติิง กะโรมะ เส ]

พุุทธ๎๎วาระหัันตะวะระตาทิิคุณ
ุ าภิิยุต
ุ โต,

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต,
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร,

วัันทามะหััง ตะมะระณััง สิิระสา ชิิเนนทััง.
พุุทโธ โย สััพพะปาณีีนัง
ั

ปะฐะมานุุสสะติิฏฐานััง

สะระณััง เขมะมุุตตะมััง,
วัันทามิิ ตััง สิิเรนะหััง.

พุุทธััสสาหััส๎๎มิิ ทาโส(สีี) วะ

พุุทโธ เม สามิิกิสส
ิ ะโร,

พุุทโธ ทุุกขััสสะ ฆาตา จะ

พุุทธััสสาหััง นิิย๎ย
๎ าเทมิิ

วิิธาตา จะ หิิตัสส
ั ะ เม.

วัันทัน
ั โตหััง(ตีีหัง
ั ) จะริิสสามิิ
นััตถิิ เม สะระณััง อััญญััง
เอเตนะ สััจจะวััชเชนะ

สะรีีรัญ
ั ชีีวิตั
ิ ญ
ั จิิทัง
ั ,

พุุทธััสเสวะ สุุโพธิิตัง
ั .

พุุทโธ เม สะระณััง วะรััง,

วััฑเฒยยััง สััตถุุ สาสะเน.

พุุทธััง เม วัันทะมาเนนะ(นายะ)
ยัง ปุญญัง ปะสุตง
ั อิธะ,

สัพเพปิ อันตะรายา เม
*

บุรุษสวด. (สตรีสวด).

มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.

บทท�ำวัตรค่�ำ

[ หมอบกราบ แล้้วสวด ]

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,

พุทเธ กุกม
ั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตง
ั ,
กาลัันตะเร สัังวะริิตุง
ุ วะ พุุทเธ.

ธััมมานุุสสะติิ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง ธััมมานุุสสะติินะยััง กะโรมะ เส ]

ส๎๎วากขาโต ภะคะวะตา ธััมโม,

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก,

โอปะนะยิิโก ปััจจััตตัง
ั เวทิิตัพ
ั โพ วิิญญููหีติ
ี .ิ
[ หยุุดระลึึกถึึงพระธรรมคุุณตามสมควร ]

ธััมมาภิิคีติ
ี ิ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง ธััมมาภิิคีีติิง กะโรมะ เส ]

ส๎๎วากขาตะตาทิิคุณ
ุ ะโยคะวะเสนะ เสยโย,
โย มัคคะปากะปะริยัตตว
ิ ิโมกขะเภโท,
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี,

วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง.

๙

๑๐

บทท�ำวัตรค่�ำ

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง
ทุุติย
ิ านุุสสะติิฏฐานััง

สะระณัง เขมะมุตตะมัง,

วัันทามิิ ตััง สิิเรนะหััง.

ธััมมััสสาหััส๎๎มิิ ทาโส(สีี) วะ

ธััมโม เม สามิิกิสส
ิ ะโร,

ธััมโม ทุุกขััสสะ ฆาตา จะ

ธััมมััสสาหััง นิิย๎ย
๎ าเทมิิ

วิิธาตา จะ หิิตัสส
ั ะ เม.

วัันทัน
ั โตหััง(ตีีหัง
ั ) จะริิสสามิิ
นััตถิิ เม สะระณััง อััญญััง
เอเตนะ สััจจะวััชเชนะ

สะรีีรัญ
ั ชีีวิตั
ิ ญ
ั จิิทัง
ั ,

ธััมมััสเสวะ สุุธััมมะตััง.

ธััมโม เม สะระณััง วะรััง,

วััฑเฒยยััง สััตถุุ สาสะเน.

ธััมมััง เม วัันทะมาเนนะ(นายะ)
ยัง ปุญญัง ปะสุตง
ั อิธะ,

สััพเพปิิ อัันตะรายา เม

มาเหสุุง ตััสสะ เตชะสา.

[ หมอบกราบ แล้้วสวด ]

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,

ธัมเม กุกม
ั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตง
ั ,
กาลัันตะเร สัังวะริิตุง
ุ วะ ธััมเม.

บทท�ำวัตรค่�ำ

๑๑

สัังฆานุุสสะติิ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง สัังฆานุุสสะติินะยััง กะโรมะ เส ]

สุุปะฏิิปัน
ั โน ภะคะวะโต สาวะกะสัังโฆ,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

ยะทิทง
ั จัตตาริ ปุรส
ิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรส
ิ ะปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย,
อะนุุตตะรััง ปุุญญัักเขตตััง โลกััสสาติิ.
[ หยุุดระลึึกถึึงพระสัังฆคุุณตามสมควร ]

สัังฆาภิิคีติ
ี ิ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง สัังฆาภิิคีีติิง กะโรมะ เส ]

สััทธััมมะโช สุุปะฏิิปัตติ
ั คุ
ิ ณ
ุ าทิิยุต
ุ โต,

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ,
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,

วัันทามะหััง ตะมะริิยานะ คะณััง สุุสุุทธััง.

๑๒

บทท�ำวัตรค่�ำ

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง
ตะติิยานุุสสะติิฏฐานััง
สัังฆััสสาหััส๎๎มิิ ทาโส(สีี) วะ
สัังโฆ ทุุกขััสสะ ฆาตา จะ

สะระณัง เขมะมุตตะมัง,
วัันทามิิ ตััง สิิเรนะหััง.
สัังโฆ เม สามิิกิสส
ิ ะโร,
วิิธาตา จะ หิิตัสส
ั ะ เม.

สัังฆััสสาหััง นิิย๎ย
๎ าเทมิิ
สะรีีรัญ
ั ชีีวิตั
ิ ญ
ั จิิทัง
ั ,
วัันทัน
ั โตหััง(ตีีหัง
ั ) จะริิสสามิิ สัังฆััสโสปะฏิิปันน
ั ะตััง.
นััตถิิ เม สะระณััง อััญญััง
เอเตนะ สััจจะวััชเชนะ

สัังโฆ เม สะระณััง วะรััง,

วััฑเฒยยััง สััตถุุ สาสะเน.

สัังฆััง เม วัันทะมาเนนะ(นายะ)
ยัง ปุญญัง ปะสุตง
ั อิธะ,
สััพเพปิิ อัันตะรายา เม
มาเหสุุง ตััสสะ เตชะสา.
[ หมอบกราบ แล้้วสวด ]

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
สังเฆ กุกม
ั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตง
ั ,
กาลัันตะเร สัังวะริิตุง
ุ วะ สัังเฆ.
[ นั่่�งพัับเพีียบ ]

บทสวดมนต์

ชุุมนุุมเทวดา

*

สะรััชชััง สะเสนััง สะพัันธุุง นะริินทััง,
ปริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ,

ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา,
อะวิิกขิิตตะจิิตตา ปะริิตตััง ภะณัันตุุ.

สะมัันตา จัักกะวาเฬสุุ      อััต๎๎ราคััจฉัันตุุ เทวะตา,

สััทธััมมััง มุุนิริ าชััสสะ      สุุณัน
ั ตุุ สัค
ั คะโมกขะทััง.
สััคเค กาเม จะ รููเป คิิริสิ
ิ ข
ิ ะระตะเฏ
จันตะลิกเข วิมาเน,

ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน
เคหะวัตถุมหิ เขตเต,

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม
ยักขะคันธัพพะนาคา,

ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง
สาธะโว เม สุุณัน
ั ตุุ.

ธััมมััสสะวะนะกาโล อะยััมภะทัันตา,

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา,
ธััมมััสสะวะนะกาโล อะยััมภะทัันตา.

*

เป็นหน้าที่ของพระ.  ปกติพระสังฆเถระเป็นผู้สวด.  ถ้าพระรูปอื่นเป็นผู้สวด นิยมให้พระ

รูปที่น่งั ในล�ำดับที่ ๓.  บทขัดต�ำนานอื่น ๆ ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน.

๑๓

๑๔

บทสวดมนต์

ปุุพพะภาคะนะมะการ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง พุุทธััสสะ ภะคะวะโต
ปุุพพะภาคะนะมะการััง กะโรมะ เส ]

นะโม ตััสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สััมมาสััมพุุทธััสสะ.
[ ๓ หน ]

สะระณะคะมะนะปาฐะ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง สะระณะคะมะนะปาฐััง ภะณามะ เส ]

พุุทธััง สะระณััง คััจฉามิิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สัังฆััง สะระณััง คััจฉามิิ.

ทุุติยั
ิ ม
ั ปิิ พุุทธััง สะระณััง คััจฉามิิ,
ทุตย
ิ ัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุุติยั
ิ ม
ั ปิิ สัังฆััง สะระณััง คััจฉามิิ.

ตะติิยัม
ั ปิิ พุุทธััง สะระณััง คััจฉามิิ,
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติิยัม
ั ปิิ สัังฆััง สะระณััง คััจฉามิิ.

บทสวดมนต์

นะมะการะสิิทธิิคาถา

*

[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง นะมะการะสิิทธิิคาโย ภะณามะ เส ]

โย จัักขุุมา โมหะมะลาปะกััฏโฐ,

สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต,
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต,

ปาเปสิิ เขมััง ชะนะตััง วิิเนยยััง.
พุุทธััง วะรัันตัง
ั สิิระสา นะมามิิ,

โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ,
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ,

สััพพัันตะรายา จะ วิินาสะเมนตุุ.
ธััมโม ธะโช โย วิิยะ ตััสสะ สััตถุ,ุ
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง,

นิย๎ยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี,

สาตาวะโห สัันติก
ิ ะโร สุุจิิณโณ.
ธััมมััง วะรัันตัง
ั สิิระสา นะมามิิ,

โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง,
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ,

สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.
*

พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.

๑๕

๑๖

บทสวดมนต์

สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย,
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา,

สันโต สะยัง สันตน
ิ ิโยชะโก จะ,

ส๎๎วากขาตะธััมมััง วิิทิตั
ิ ง
ั กะโรติิ.
สัังฆััง วะรัันตัง
ั สิิระสา นะมามิิ,

พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง,
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ,

สััพพัันตะรายา จะ วิินาสะเมนตุุ.

นะโมการะอััฏฐะกะ

*

[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง นะโมการะอััฏฐะกััง ภะณามะ เส ]

นะโม อะระหะโต สััมมา-

นะโม อุุตตะมะธััมมััสสะ

นะโม มหาสัังฆััสสาปิิ

นะโม โอมาต๎๎ยารััทธััสสะ
นะโม โอมะกาตีีตัสส
ั ะ

นะโมการััปปะภาเวนะ
นะโมการานุุภาเวนะ

นะโมการัสสะ เตเชนะ
*

สััมพุุทธััสสะ มะเหสิิโน,

ส๎๎วากขาตััสเสวะ เตนิิธะ.
วิิสุุทธะสีีละทิิฏฐิโิ น,

ระตะนััตตะยััสสะ สาธุุกัง
ั .
ตััสสะ วััตถุตต
ุ ะยััสสะปิิ,
วิิคัจ
ั ฉัันตุุ อุุปัท
ั ทะวา.

สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ สััพพะทา,

วิธิมหิ โหมิ เตชะวา.

พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห
่ ัว.

บทสวดมนต์

มัังคะละสุุตตะ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง มัังคะละสุุตตััง ภะณามะ เส ]

เอวััมเม สุุตัง
ั . เอกััง สะมะยััง ภะคะวา, สาวััตถิยั
ิ ง
ั

วิหะระติ, เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกสส
ั ะ อาราเม.

อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา, อะภิกกันตายะ รัตตย
ิ า
อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง
โอภาเสต๎วา, เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ,
อุปะสังกะมิตว
๎ า ภะคะวันตง
ั อะภิวาเทต๎วา

เอกะมันตง
ั อัฏฐาสิ. เอกะมันตง
ั ฐิตา โข สา
เทวะตา ภะคะวัันตัง
ั คาถายะ อััชฌะภาสิิ

พะหูู เทวา มะนุุสสา จะ

มัังคะลานิิ อะจิินตะยุุง,

อะเสวะนา จะ พาลานััง

ปััณฑิิตานััญจะ เสวะนา,

อากัังขะมานา โสต๎๎ถานััง
ปููชา จะ ปููชะนีียานััง

ปะฏิิรููปะเทสะวาโส จะ

อััตตะสััมมาปะณิิธิิ จะ

พ๎๎รููหิิ มัังคะละมุุตตะมััง.

เอตััมมัังคะละมุุตตะมััง.

ปุุพเพ จะ กะตะปุุญญะตา,
เอตััมมัังคะละมุุตตะมััง.

พาหุุสััจจััญจะ สิิปปัญ
ั จะ

สุุภาสิิตา จะ ยา วาจา
มาตาปิิตุอุ
ุ ุปัฏ
ั ฐานััง

วิินะโย จะ สุุสิิกขิิโต,

เอตััมมัังคะละมุุตตะมััง.

ปุุตตะทารััสสะ สัังคะโห,

๑๗

๑๘
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อะนากุุลา จะ กััมมัันตา

เอตััมมัังคะละมุุตตะมััง.

ทานััญจะ ธััมมะจะริิยา จะ
อะนะวััชชานิิ กััมมานิิ

อาระตีี วิิระตีี ปาปา

อััปปะมาโท จะ ธััมเมสุุ
คาระโว จะ นิิวาโต จะ

กาเลนะ ธััมมััสสะวะนััง
ขัันตีี จะ โสวะจััสสะตา

กาเลนะ ธััมมะสากััจฉา

ญาตะกานััญจะ สัังคะโห,

เอตััมมัังคะละมุุตตะมััง.

มััชชะปานา จะ สััญญะโม,

เอตััมมัังคะละมุุตตะมััง.

สัันตุฏฐี
ุ ี จะ กะตััญญุุตา,

เอตััมมัังคะละมุุตตะมััง.

สะมะณานััญจะ ทััสสะนััง,
เอตััมมัังคะละมุุตตะมััง.

ตะโป จะ พ๎๎รัห๎
ั ม
๎ ะจะริิยัญ
ั จะ
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง,
นิพพานะสัจฉิกร
ิ ย
ิ า จะ

เอตััมมัังคะละมุุตตะมััง.
ผุุฏฐัสส
ั ะ โลกะธััมเมหิิ

อะโสกััง วิิระชััง เขมััง

จิิตตัง
ั ยััสสะ นะ กััมปะติิ,
เอตััมมัังคะละมุุตตะมััง.

เอตาทิิสานิิ กััต๎ว
๎ านะ

สัพพัตถะมะปะราชิตา,

สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

ตัันเตสััง มัังคะละมุุตตะมัันติ.ิ

บทสวดมนต์

ระตะนะสุุตตะ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง ระตะนะสุุตตััง ภะณามะ เส ]

ยานีีธะ ภููตานิิ สะมาคะตานิิ,

ภุุมมานิิ วา ยานิิวะ อัันตะลิิกเข.
สััพเพ วะ ภููตา สุุมะนา ภะวัันตุ,ุ

อะโถปิิ สัักกััจจะ สุุณันตุ
ั ุ ภาสิิตัง
ั .
ตััส๎๎มา หิิ ภููตา นิิสาเมถะ สััพเพ,

เมตตััง กะโรถะ มานุุสิิยา ปะชายะ.
ทิิวา จะ รััตโต จะ หะรัันติิ เย พะลิิง,
ตััส๎๎มา หิิ เน รัักขะถะ อััปปะมััตตา.
ยัังกิิญจิิ วิิตตัง
ั อิิธะ วา หุุรัง
ั วา,

สััคเคสุุ วา ยััง ระตะนััง ปะณีีตัง
ั .
นะ โน สะมััง อััตถิิ ตะถาคะเตนะ,
อิทม
ั ปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตง
ั ,
เอเตนะ สััจเจนะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.

ขะยััง วิิราคััง อะมะตััง ปะณีีตัง
ั ,

ยะทััชฌะคา สััก๎ย
๎ ะมุุนีี สะมาหิิโต.
นะ เตนะ ธััมเมนะ สะมััตถิิ กิิญจิิ,

๑๙

๒๐
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อิิทัม
ั ปิิ ธััมเม ระตะนััง ปะณีีตัง
ั ,
เอเตนะ สััจเจนะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.

ยััมพุุทธะเสฏโฐ ปะริิวัณ
ั ณะยีี สุุจิิง,
สะมาธิิมานัันตะริิกัญ
ั ญะมาหุุ.

สะมาธิินา เตนะ สะโม นะ วิิชชะติิ,
อิทม
ั ปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตง
ั ,
เอเตนะ สััจเจนะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.

เย ปุุคคะลา อััฏฐะ สะตััง ปะสััตถา,
จััตตาริิ เอตานิิ ยุุคานิิ โหนติิ.

เต ทัักขิิเณยยา สุุคะตััสสะ สาวะกา,
เอเตสุุ ทิินนานิิ มะหััปผะลานิิ.

อิิทัม
ั ปิิ สัังเฆ ระตะนััง ปะณีีตัง
ั ,
เอเตนะ สััจเจนะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.

เย สุุปปะยุุตตา มะนะสา ทััฬเหนะ,
นิิกกามิิโน โคตะมะสาสะนััมหิิ.

เต ปััตติปั
ิ ตต
ั า อะมะตััง วิิคัย
ั หะ,

ลััทธา มุุธา นิิพพุุติง
ิ ภุุญชะมานา.
อิิทัม
ั ปิิ สัังเฆ ระตะนััง ปะณีีตัง
ั ,
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

บทสวดมนต์

ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา

จะตุุพภิิ วาเตภิิ อะสััมปะกััมปิิโย.
ตะถููปะมััง สััปปุริ
ุ สั
ิ ัง วะทามิิ,

โย อะริิยะสััจจานิิ อะเวจจะ ปััสสะติิ.
อิิทัม
ั ปิิ สัังเฆ ระตะนััง ปะณีีตัง
ั ,
เอเตนะ สััจเจนะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.

เย อะริิยะสััจจานิิ วิิภาวะยัันติ,ิ
คััมภีีระปััญเญนะ สุุเทสิิตานิิ.

กิิญจาปิิ เต โหนติิ ภุุสััปปะมััตตา,
นะ เต ภะวััง อััฏฐะมะมาทิิยันติ
ั .ิ
อิิทัม
ั ปิิ สัังเฆ ระตะนััง ปะณีีตัง
ั ,
เอเตนะ สััจเจนะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.

สะหาวััสสะ ทััสสะนะสััมปะทายะ,
ต๎๎ยัสสุ
ั ุ ธััมมา ชะหิิตา ภะวัันติ.ิ
สัักกายะทิิฏฐิิ วิิจิิกิจ
ิ ฉิิตัญ
ั จะ,

สีีลััพพะตััง วาปิิ ยะทััตถิิ กิิญจิิ.
จะตููหะปาเยหิิ จะ วิิปปะมุุตโต,

ฉะ จาภิิฐานานิิ อะภััพโพ กาตุุง.

๒๑
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อิทม
ั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตง
ั ,
เอเตนะ สััจเจนะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.

กิิญจาปิิ โส กััมมััง กะโรติิ ปาปะกััง,
กาเยนะ วาจายุุทะ เจตะสา วา.

อะภััพโพ โส ตััสสะ ปะฏิิจฉะทายะ,

อะภััพพะตา ทิิฏฐะปะทััสสะ วุุตตา.
อิิทัม
ั ปิิ สัังเฆ ระตะนััง ปะณีีตัง
ั ,
เอเตนะ สััจเจนะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.

วะนััปปะคุุมเพ ยะถา ผุุสสิิตัค
ั เค,

คิิมหานะมาเส ปะฐะมััส๎๎มิิง คิิมเห.
ตะถููปะมััง ธััมมะวะรััง อะเทสะยิิ,
นิิพพานะคามิิง ปะระมััง หิิตายะ.
อิิทัม
ั ปิิ พุุทเธ ระตะนััง ปะณีีตัง
ั ,
เอเตนะ สััจเจนะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.

วะโร วะรััญญูู วะระโท วะราหะโร,

อะนุุตตะโร ธััมมะวะรััง อะเทสะยิิ.
อิิทัม
ั ปิิ พุุทเธ ระตะนััง ปะณีีตัง
ั ,
เอเตนะ สััจเจนะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.

บทสวดมนต์

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง,
วิิรัตต
ั ะจิิตตายะติิเก ภะวััส๎๎มิิง.
เต ขีีณะพีีชา อะวิิรุุฬหิิฉัน
ั ทา,

นิิพพัันติิ ธีีรา ยะถายััมปะทีีโป.
อิิทัม
ั ปิิ สัังเฆ ระตะนััง ปะณีีตัง
ั ,
เอเตนะ สััจเจนะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.
ยานีีธะ ภููตานิิ สะมาคะตานิิ,

ภุุมมานิิ วา ยานิิวะ อัันตะลิิกเข.
ตะถาคะตััง เทวะมะนุุสสะปููชิิตัง
ั ,
พุุทธััง นะมััสสามะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.
ยานีีธะ ภููตานิิ สะมาคะตานิิ,

ภุุมมานิิ วา ยานิิวะ อัันตะลิิกเข.
ตะถาคะตััง เทวะมะนุุสสะปููชิิตัง
ั ,
ธััมมััง นะมััสสามะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.
ยานีีธะ ภููตานิิ สะมาคะตานิิ,

ภุุมมานิิ วา ยานิิวะ อัันตะลิิกเข.
ตะถาคะตััง เทวะมะนุุสสะปููชิิตัง
ั ,
สัังฆััง นะมััสสามะ สุุวัตถิ
ั ิ โหตุุ.

๒๓

๒๔
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กะระณีียะเมตตะสุุตตะ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง กะระณีียะเมตตะสุุตตััง ภะณามะ เส ]

กะระณีียะมััตถะกุุสะเลนะ

ยันตง
ั สันตง
ั ปะทัง อะภิสะเมจจะ,
สักโก อุชู จะ สุหช
ุ ู จะ

สุุวะโจ จััสสะ มุุทุุ อะนะติิมานีี.
สัันตุสส
ุ ะโก จะ สุุภะโร จะ

อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตต,ิ
สันตน
ิ ท๎รโิ ย จะ นิปะโก จะ

อััปปะคััพโภ กุุเลสุุ อะนะนุุคิท
ิ โธ.
นะ จะ ขุุททััง สะมาจะเร กิิญจิิ

เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง,
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ

สััพเพ สััตตา ภะวัันตุุ สุุขิตั
ิ ตต
ั า.
เย เกจิิ ปาณะภููตัตถิ
ั ิ

ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา,
ทีฆา วา เย มะหันตา วา

มััชฌิิมา รััสสะกา อะณุุกะถููลา.
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ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา

เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทเู ร,
ภูตา วา สัมภะเวสี วา

สััพเพ สััตตา ภะวัันตุุ สุุขิตั
ิ ตต
ั า.
นะ ปะโร ปะรััง นิิกุพ
ุ เพถะ

นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ,
พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา

นาญญะมััญญััสสะ ทุุกขะมิิจเฉยยะ.
มาตา ยะถา นิิยัง
ั ปุุตตัง
ั

อายุสา เอกะปุตตะมะนุรก
ั เข,
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ

มานะสััมภาวะเย อะปะริิมาณััง.
เมตตััญจะ สััพพะโลกััส๎๎มิิง

มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง,
อุทธัง อะโธ จะ ติรย
ิ ัญจะ

อะสััมพาธััง อะเวรััง อะสะปััตตัง
ั .
ติิฏฐัญ
ั จะรััง นิิสิินโน วา

สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ,
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ

พ๎๎รัห๎
ั ม
๎ ะเมตััง วิิหารััง อิิธะมาหุุ.

๒๕

๒๖

บทสวดมนต์

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา
ทัสสะเนนะ สัมปันโน,
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง

นะ หิิ ชาตุุ คััพภะเสยยััง ปุุนะเรตีีติ.ิ

ขัันธะปะริิตตะ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง ขัันธะปะริิตตััง ภะณามะ เส ]

วิิรููปัก
ั เขหิิ เม เมตตััง

เมตตัง เอราปะเถหิ เม,

ฉัพ๎ยาปุตเตหิ เม เมตตัง

เมตตััง กััณหาโคตะมะเกหิิ จะ.
อะปาทะเกหิิ เม เมตตััง

จะตุุปปะเทหิิ เม เมตตััง

มา มััง อะปาทะโก หิิงสิิ

มา มััง จะตุุปปะโท หิิงสิิ

เมตตััง ทิิปาทะเกหิิ เม,

เมตตััง พะหุุปปะเทหิิ เม.
มา มััง หิิงสิิ ทิิปาทะโก,

มา มััง หิิงสิิ พะหุุปปะโท.

สััพเพ สััตตา สััพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา,
สัพเพ ภัทร
๎ านิ ปัสสันตุ

มา กิิญจิิ ปาปะมาคะมา.

บทสวดมนต์

อัปปะมาโณ พุทโธ, อัปปะมาโณ ธัมโม,

อัปปะมาโณ สังโฆ, ปะมาณะวันตานิ สิรง
ิ สะปานิ,

อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา,
กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา,

ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ, โสหัง นะโม ภะคะวะโต,
นะโม สััตตัน
ั นััง สััมมาสััมพุุทธานััง.

โมระปะริิตตะ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง โมระปะริิตตััง ภะณามะ เส ]

อุุเทตะยััญจัักขุุมา เอกะราชา,

หะริิสสะวััณโณ ปะฐะวิิปปะภาโส.
ตััง ตััง นะมััสสามิิ

หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง,
ตะยััชชะ คุุตตา วิิหะเรมุุ ทิิวะสััง.

เย พ๎๎ราห๎๎มะณา เวทะคุุ สััพพะธััมเม,
เต เม นะโม เต จะ มััง ปาละยัันตุ.ุ

นะมััตถุุ พุุทธานััง นะมััตถุุ โพธิิยา,
นะโม วิิมุุตตานััง นะโม วิิมุุตติย
ิ า.

อิิมััง โส ปะริิตตัง
ั กััต๎ว
๎ า

โมโร จะระติิ เอสะนา.

๒๗

๒๘

บทสวดมนต์

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา

หะริิสสะวััณโณ ปะฐะวิิปปะภาโส.
ตััง ตััง นะมััสสามิิ

หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง,
ตะยััชชะ คุุตตา วิิหะเรมุุ รััตติง
ิ .

เย พ๎๎ราห๎๎มะณา เวทะคุุ สััพพะธััมเม,
เต เม นะโม เต จะ มััง ปาละยัันตุ.ุ

นะมััตถุุ พุุทธานััง นะมััตถุุ โพธิิยา,
นะโม วิิมุุตตานััง นะโม วิิมุุตติย
ิ า.

อิิมััง โส ปะริิตตัง
ั กััต๎ว
๎ า

โมโร วาสะมะกััปปะยีีติ.ิ

วััฏฏะกะปะริิตตะ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง วััฏฏะกะปะริิตตััง ภะณามะ เส ]

อััตถิิ โลเก สีีละคุุโณ

เตนะ สััจเจนะ กาหามิิ
อาวััชชิิต๎ว
๎ า ธััมมะพะลััง

สััจจััง โสเจยยะนุุททะยา,

สััจจะกิิริย
ิ ะมะนุุตตะรััง.
สะริิต๎ว
๎ า ปุุพพะเก ชิิเน,

สััจจะพะละมะวััสสายะ

สััจจะกิิริย
ิ ะมะกาสะหััง.

สัันติิ ปัักขา อะปััตตะนา

สัันติิ ปาทา อะวััญจะนา,

มาตา ปิิตา จะ นิิกขัันตา

ชาตะเวทะ ปะฏิิกกะมะ.

บทสวดมนต์

สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง

วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ
สััจเจนะ เม สะโม นััตถิิ

มะหาปัชชะลิโต สิขี,

อุทะกัง ปัตว
๎ า ยะถา สิขี,

เอสา เม สััจจะปาระมีีติ.ิ

อาฏานาฏิิยะปะริิตตะ

*

[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง อาฏานาฏิิยะปะริิตตััง ภะณามะ เส ]

วิิปัสสิ
ั ิสสะ นะมััตถุุ

สิิขิสส
ิ ะปิิ นะมััตถุุ

เวสสะภุุสสะ นะมััตถุุ

นะมััตถุุ กะกุุสัันธััสสะ

โกนาคะมะนััสสะ นะมััตถุุ

สััพพะภููตานุุกัม
ั ปิิโน.

น๎๎หาตะกััสสะ ตะปััสสิิโน,
มาระเสนััปปะมััททิิโน.

พ๎๎ราห๎๎มะณััสสะ วุุสีีมะโต,

กััสสะปััสสะ นะมััตถุุ

วิิปปะมุุตตัสส
ั ะ สััพพะธิิ.

อัังคีีระสััสสะ นะมััตถุุ

สััก๎ย
๎ ะปุุตตัสส
ั ะ สิิรีม
ี ะโต,

โย อิิมััง ธััมมะมะเทเสสิิ
เย จาปิิ นิิพพุุตา โลเก
เต ชะนา อะปิิสุุณา

หิิตัง
ั เทวะมะนุุสสานััง

วิชชาจะระณะสัมปันนัง
*

จัักขุุมัันตัสส
ั ะ สิิรีม
ี ะโต,

สััพพะทุุกขาปะนููทะนััง.
ยะถาภููตัง
ั วิิปัสสิ
ั ิสุุง,

มะหัันตา วีีตะสาระทา.

ยััง นะมััสสัันติิ โคตะมััง,

มะหันตง
ั วีตะสาระทัง.

สวดให้ตนเอง เปลี่ยนค�ำว่า ตุมเห เป็น อัมเห.  เต เป็น เม.

๒๙

๓๐

บทสวดมนต์

นะโม เม สัพพะพุทธานัง

อุปปันนานัง มะเหสินัง,

ตััณหัังกะโร มะหาวีีโร

เมธัังกะโร มะหายะโส.

สะระณัังกะโร โลกะหิิโต

โกณฑััญโญ ชะนะปาโมกโข
สุุมะโน สุุมะโน ธีีโร

ทีีปัง
ั กะโร ชุุติน
ิ ธะโร,

มัังคะโล ปุุริส
ิ าสะโภ.

เรวะโต ระติิวัฑ
ั ฒะโน,

โสภีีโต คุุณะสััมปัันโน

อะโนมะทััสสีี ชะนุุตตะโม.

ปะทุุโม โลกะปััชโชโต

นาระโท วะระสาระถีี,

สุุชาโต สััพพะโลกััคโค

ปิิยะทััสสีี นะราสะโภ,

ปะทุุมุุตตะโร สััตตะสาโร

สุุเมโธ อััปปะฏิิปุค
ุ คะโล.

อััตถะทััสสีี การุุณิโิ ก

ธััมมะทััสสีี ตะโมนุุโท.

สิิทธััตโถ อะสะโม โลเก

ปุุสโส จะ วะระโท พุุทโธ
สิิขีี สััพพะหิิโต สััตถา

กะกุสันโธ สัตถะวาโห

กััสสะโป สิิริสั
ิ ัมปัันโน

วิิปัสสี
ั ี จะ อะนููปะโม.

เวสสะภูู สุุขะทายะโก,

โกนาคะมะโน ระณัญชะโห,

เอเต จััญเญ จะ สััมพุุทธา

สััพเพ พุุทธา อะสะมะสะมา
สััพเพ ทะสะพะลููเปตา

สัพเพ เต ปะฏิชานันติ

ติิสโส จะ วะทะตััง วะโร,

โคตะโม สััก๎ย
๎ ะปุุงคะโว.

อะเนกะสะตะโกฏะโย,

สััพเพ พุุทธา มะหิิทธิิกา.
เวสารััชเชหุุปาคะตา,

อาสะภัณฐานะมุตตะมัง.

บทสวดมนต์

สีหะนาทัง นะทันเต เต

พ๎๎รัห๎
ั ม
๎ ะจัักกััง ปะวััตเตนติิ
อุุเปตา พุุทธะธััมเมหิิ

ท๎๎วัตติ
ั ง
ิ สะลัักขะณููเปตาพ๎๎ยามััปปะภายะ สุุปปะภา
พุุทธา สััพพััญญุุโน เอเต

มะหััปปะภา มะหาเตชา
มะหาการุุณิก
ิ า ธีีรา

ทีีปา นาถา ปะติิฏฐา จะ

คะตีี พัันธูู มะหััสสาสา

ปะริสาสุ วิสาระทา,

โลเก อััปปะฏิิวัตติ
ั ยั
ิ ง
ั .

อััฏฐาระสะหิิ นายะกา,

สีีต๎ย
๎ านุุพ๎๎ยัญ
ั ชะนาธะรา.
สััพเพ เต มุุนิกุ
ิ ญ
ุ ชะรา,

สััพเพ ขีีณาสะวา ชิินา.

มะหาปััญญา มะหััพพะลา,

สััพเพสานััง สุุขาวะหา.

ตาณา เลณา จะ ปาณิินัง
ั ,
สะระณา จะ หิิเตสิิโน.

สะเทวะกััสสะ โลกััสสะ

สััพเพ เอเต ปะรายะนา,

วะจะสา มะนะสา เจวะ

วัันทาเมเต ตะถาคะเต,

เตสาหััง สิิระสา ปาเท

สะยะเน อาสะเน ฐาเน

สะทา สุุเขนะ รัักขัันตุุ

เตหิิ ต๎๎วัง
ั รัักขิิโต สัันโต
สััพพะโรคะวิินิมุ
ิ ุตโต

สััพพะเวระมะติิกกัันโต

วัันทามิิ ปุุริสุ
ิ ุตตะเม.

คะมะเน จาปิิ สััพพะทา.
พุุทธา สัันติก
ิ ะรา ตุุวัง
ั ,

มุุตโต สััพพะภะเยนะ จะ.
สััพพะสัันตาปะวััชชิิโต,

นิิพพุุโต จะ ตุุวัง
ั ภะวะ.

๓๑

๓๒

บทสวดมนต์

เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ

เตปิิ ตุุมเห อะนุุรัก
ั ขัันตุุ
ปุุรัตถิ
ั มั
ิ ัส๎๎มิิง ทิิสาภาเค

เตปิิ ตุุมเห อะนุุรัก
ั ขัันตุุ

ขันตเิ มตตาพะเลนะ จะ,

อาโรค๎๎เยนะ สุุเขนะ จะ.
สัันติิ ภููตา มะหิิทธิิกา,

อาโรค๎๎เยนะ สุุเขนะ จะ.

ทัักขิิณัส๎
ั ๎มิิง ทิิสาภาเค

สัันติิ เทวา มะหิิทธิิกา,

ปััจฉิิมััส๎๎มิิง ทิิสาภาเค

สัันติิ นาคา มะหิิทธิิกา,

อุุตตะรััส๎๎มิิง ทิิสาภาเค

สัันติิ ยัักขา มะหิิทธิิกา,

ปุุริม
ิ ะทิิสััง ธะตะรััฏโฐ

ทัักขิิเณนะ วิิรุุฬหะโก,

เตปิิ ตุุมเห อะนุุรัก
ั ขัันตุุ
เตปิิ ตุุมเห อะนุุรัก
ั ขัันตุุ
เตปิิ ตุุมเห อะนุุรัก
ั ขัันตุุ
ปััจฉิิเมนะ วิิรููปัก
ั โข

จััตตาโร เต มะหาราชา

อาโรค๎๎เยนะ สุุเขนะ จะ.
อาโรค๎๎เยนะ สุุเขนะ จะ.
อาโรค๎๎เยนะ สุุเขนะ จะ.

กุุเวโร อุุตตะรััง ทิิสััง.

โลกะปาลา ยะสััสสิิโน,

เตปิิ ตุุมเห อะนุุรัก
ั ขัันตุุ

อาโรค๎๎เยนะ สุุเขนะ จะ.

อากาสััฏฐา จะ ภุุมมััฏฐา

เทวา นาคา มะหิิทธิิกา,

เตปิิ ตุุมเห อะนุุรัก
ั ขัันตุุ

นััตถิิ เม สะระณััง อััญญััง
เอเตนะ สััจจะวััชเชนะ

อาโรค๎๎เยนะ สุุเขนะ จะ.

พุุทโธ เม สะระณััง วะรััง,

โหตุุ เต ชะยะมัังคะลััง.

บทสวดมนต์

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง

ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,

เอเตนะ สััจจะวััชเชนะ

โหตุุ เต ชะยะมัังคะลััง.

นััตถิิ เม สะระณััง อััญญััง

สัังโฆ เม สะระณััง วะรััง,

เอเตนะ สััจจะวััชเชนะ

โหตุุ เต ชะยะมัังคะลััง.

ยัังกิิญจิิ ระตะนััง โลเก

ระตะนััง พุุทธะสะมััง นััตถิิ

ยัังกิิญจิิ ระตะนััง โลเก

ระตะนััง ธััมมะสะมััง นััตถิิ

ยัังกิิญจิิ ระตะนััง โลเก

ระตะนััง สัังฆะสะมััง นััตถิิ
สัักกััต๎ว
๎ า พุุทธะระตะนััง

วิิชชะติิ วิิวิธั
ิ ัง ปุุถุ,ุ

ตััส๎๎มา โสตถีี ภะวัันตุุ เต.
วิิชชะติิ วิิวิธั
ิ ัง ปุุถุ,ุ

ตััส๎๎มา โสตถีี ภะวัันตุุ เต.
วิิชชะติิ วิิวิธั
ิ ัง ปุุถุ,ุ

ตััส๎๎มา โสตถีี ภะวัันตุุ เต.
โอสะถััง อุุตตะมััง วะรััง,

หิตง
ั เทวะมะนุสสานัง

พุทธะเตเชนะ โสตถินา,

สัักกััต๎ว
๎ า ธััมมะระตะนััง

โอสะถััง อุุตตะมััง วะรััง,

นััสสัันตุปั
ุ ท
ั ทะวา สััพเพ
ปะริฬาหูปะสะมะนัง

นััสสัันตุปั
ุ ท
ั ทะวา สััพเพ
สัักกััต๎ว
๎ า สัังฆะระตะนััง

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง

นััสสัันตุปั
ุ ท
ั ทะวา สััพเพ

ทุุกขา วููปะสะเมนตุุ เต.

ธัมมะเตเชนะ โสตถินา,

ภะยา วููปะสะเมนตุุ เต.

โอสะถััง อุุตตะมััง วะรััง,
สังฆะเตเชนะ โสตถินา,
โรคา วููปะสะเมนตุุ เต.

๓๓

๓๔
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สัพพีตโิ ย วิวัชชันตุ

มา เต ภะวััต๎วั
๎ นต
ั ะราโย
อะภิิวาทะนะสีีลิิสสะ

สัพพะโรโค วินัสสะตุ,

สุุขีี ทีีฆายุุโก ภะวะ.

นิิจจััง วุุฑฒาปะจายิิโน,

จััตตาโร ธััมมา วััฑฒัันติิ

อายุุ วััณโณ สุุขัง
ั พะลััง.

โพชฌัังคะปะริิตตะ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง โพชฌัังคะปะริิตตััง ภะณามะ เส ]

โพชฌัังโค สะติิสัังขาโต

ธััมมานััง วิิจะโย ตะถา,

สะมาธุุเปกขะโพชฌัังคา

สััตเตเต สััพพะทััสสิินา,

สัังวััตตันติ
ั ิ อะภิิญญายะ

นิิพพานายะ จะ โพธิิยา,

วิิริยั
ิ ม
ั ปีีติปั
ิ สสั
ั ัทธิิ-

โพชฌัังคา จะ ตะถาปะเร.

มุุนิน
ิ า สััมมะทัักขาตา

เอเตนะ สััจจะวััชเชนะ

เอกััส๎๎มิิง สะมะเย นาโถ
คิิลาเน ทุุกขิิเต ทิิส๎๎วา

เต จะ ตััง อะภิินันทิ
ั ต๎
ิ ว
๎ า
เอเตนะ สััจจะวััชเชนะ

เอกะทา ธััมมะราชาปิิ

จุุ นทัต
ั เถเรนะ ตััญเญวะ

ภาวิิตา พะหุุลีีกะตา.

โสตถิิ เต โหตุุ สััพพะทา.

โมคคััลลานััญจะ กััสสะปััง,

โพชฌัังเค สััตตะ เทสะยิิ.

โรคา มุุจจิิงสุุ ตัังขะเณ,

โสตถิิ เต โหตุุ สััพพะทา.
เคลััญเญนาภิิปีฬิ
ี ิโต,

ภะณาเปต๎๎วานะ สาทะรััง.

บทสวดมนต์

สัมโมทิตว
๎ า จะ อาพาธา

ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส,

เอเตนะ สััจจะวััชเชนะ

โสตถิิ เต โหตุุ สััพพะทา.

ปะหีีนา เต จะ อาพาธา

ติิณณัันนััมปิิ มะเหสิินัง
ั ,

มัคคาหะตะกิเลสา วะ

เอเตนะ สััจจะวััชเชนะ

ปัตตานุปปัตตธ
ิ ัมมะตัง,

โสตถิิ เต โหตุุ สััพพะทา.

อะภะยะปะริิตตะ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง อะภะยะปะริิตตััง ภะณามะ เส ]

ยัันทุนนิ
ุ มิ
ิ ิตตัง
ั อะวะมัังคะลััญจะ,
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท,
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตง
ั ,
พุุทธานุุภาเวนะ วิินาสะเมนตุุ.

ยัันทุนนิ
ุ มิ
ิ ิตตัง
ั อะวะมัังคะลััญจะ,
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท,
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตง
ั ,
ธััมมานุุภาเวนะ วิินาสะเมนตุุ.

ยัันทุนนิ
ุ มิ
ิ ิตตัง
ั อะวะมัังคะลััญจะ,
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท,
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตง
ั ,
สัังฆานุุภาเวนะ วิินาสะเมนตุุ.

๓๕
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เทวะตาอุุยโยชะนะคาถา
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง เทวะตาอุุยโยชะนะคาถาโย ภะณามะ เส ]

ทุุกขััปปัตต
ั า จะ นิิททุุกขา

โสกััปปัตต
ั า จะ นิิสโสกา

เอตตาวะตา จะ อััมเหหิิ

สััพเพ เทวานุุโมทัันตุุ

ทานััง ทะทัันตุุ สััทธายะ
ภาวะนาภิิระตา โหนตุุ

สััพเพ พุุทธา พะลััปปัตต
ั า

อะระหัันตานััญจะ เตเชนะ

ภะยััปปัตต
ั า จะ นิิพภะยา,
โหนตุุ สััพเพปิิ ปาณิิโน.

สััมภะตััง ปุุญญะสััมปะทััง,
สััพพะสััมปััตติสิ
ิ ิทธิิยา.

สีีลััง รัักขัันตุุ สััพพะทา,

คััจฉัันตุุ เทวะตาคะตา.

ปััจเจกานััญจะ ยััง พะลััง,
รัักขััง พัันธามิิ สััพพะโส.

บทสวดมนต์

๓๗

ธััมมะจัักกััปปะวััตตะนะสุุตตะ
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง ธััมมะจัักกััปปะวััตตะนะสุุตตััง ภะณามะ เส ]

เอวััมเม สุุตัง
ั . เอกััง สะมะยััง ภะคะวา,

พาราณะสิยัง วิหะระติ, อิสิปะตะเน มิคะทาเย.

ตััต๎ร
๎ ะ โข ภะคะวา ปััญจะวััคคิิเย ภิิกขูู อามัันเตสิิ.
เท๎๎วเม ภิิกขะเว อัันตา ปััพพะชิิเตนะ นะ เสวิิตัพพ
ั
า.
โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค, หีโน คัมโม
โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต. โย จายัง
อัตตะกิละมะถานุโยโค, ทุกโข อะนะริโย

อะนัตถะสัญหิโต. เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต

อะนุปะคัมมะ, มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ

อะภิิสััมพุุทธา, จัักขุุกะระณีี ญาณะกะระณีี อุุปะสะมายะ
อภิิญญายะ สััมโพธายะ นิิพพานายะ สัังวััตตะติิ.
กะตะมา จะ สา ภิิกขะเว มััชฌิิมา ปะฏิิปะทา
ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา, จักขุกะระณี
ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อภิญญายะ

สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ. อะยะเมวะ

อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค. เสยยะถีทง
ั . สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต
สััมมาอาชีีโว, สััมมาวายาโม สััมมาสะติิ

๓๘
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สัมมาสะมาธิ. อะยัง โข สา ภิกขะเว

มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา,
จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ

อะภิิญญายะ สััมโพธายะ นิิพพานายะ สัังวััตตะติิ.
อิิทัง
ั โข ปะนะ ภิิกขะเว ทุุกขััง อะริิยะสััจจััง.

ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง,

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา,

อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข
ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ

ปัญจุ ปาทานักขันธา ทุกขา. อิทง
ั โข ปะนะ ภิกขะเว
ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง. ยายัง ตัณหา
โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตร
๎ ะ

ตัตร
๎ าภินันทินี. เสยยะถีทง
ั . กามะตัณหา ภะวะตัณหา
วิภะวะตัณหา. อิทง
ั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ
อะริยะสัจจัง. โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ

อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ

อะนาละโย. อิทง
ั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี
ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง. อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก
มัคโค. เสยยะถีทง
ั . สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป,
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว,
สััมมาวายาโม สััมมาสะติิ สััมมาสะมาธิิ.

บทสวดมนต์

๓๙

อิทง
ั ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว,

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ

ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ

อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทง
ั ทุกขัง อะริยะสัจจัง
ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.

ตัง โข ปะนิทง
ั ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ
เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ,

จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ
วิิชชา อุุทะปาทิิ อาโลโก อุุทะปาทิิ.

อิิทัง
ั ทุุกขะสะมุุทะโย อะริิยะสััจจัันติิ เม ภิิกขะเว,

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก

อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทง
ั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง
ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ

ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา

อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข

ปะนิทง
ั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม

ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ

๔๐
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ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุุทะปาทิิ.

อิิทัง
ั ทุุกขะนิิโรโธ อะริิยะสััจจัันติิ เม ภิิกขะเว,

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ

ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทง
ั ทุกขะนิโรโธ

อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง

อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก

อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทง
ั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง

สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ,
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ
วิิชชา อุุทะปาทิิ อาโลโก อุุทะปาทิิ.

อิิทัง
ั ทุุกขะนิิโรธะคามิินีี ปะฏิิปะทา อะริิยะสััจจัันติิ เม
ภิิกขะเว, ปุุพเพ อะนะนุุสสุุเตสุุ ธััมเมสุุ, จัักขุุง

อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข ปะนิทง
ั

ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง

ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ

ธััมเมสุุ, จัักขุุง อุุทะปาทิิ ญาณััง อุุทะปาทิิ ปััญญา
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อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. ตัง โข
ปะนิทง
ั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
ภาวิตนต
ั ิ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ,
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ
วิิชชา อุุทะปาทิิ อาโลโก อุุทะปาทิิ.
ยาวะกีีวัญ
ั จะ เม ภิิกขะเว อิิเมสุุ จะตููสุุ
อะริยะสัจเจสุ, เอวันตป
ิ ะริวัฏฏง
ั ท๎วาทะสาการัง
ยะถาภูตง
ั ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ.
เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก
สะพ๎รห
ั ม
๎ ะเก, สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ
สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง
อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง. ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว
อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ, เอวันตป
ิ ะริวัฏฏง
ั
ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตง
ั ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง
อะโหสิ. อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก
สะพ๎รห
ั ม
๎ ะเก, สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ
สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง
อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง. ญาณัญจะ ปะนะ เม
ทัสสะนัง อุทะปาทิ, อะกุปปา เม วิมุตต,ิ อะยะมันตม
ิ า ชาติ, นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ. อิทะมะโวจะ
ภะคะวา. อััตตะมะนา ปััญจะวััคคิิยา ภิิกขูู ภะคะวะโต

๔๑

๔๒

บทสวดมนต์

ภาสิตง
ั อะภินันทุง. อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง ภัญญะมาเน, อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ

วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ. ยังกิญจิ
สมุุทะยะธััมมััง สััพพัันตัง
ั นิิโรธะธััมมัันติ.ิ

ปะวััตติเิ ต จะ ภะคะวะตา ธััมมะจัักเก, ภุุมมา เทวา

สัททะมะนุสสาเวสุง, เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง
อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง
ปะวัตตต
ิ ง
ั , อัปปะฏิวัตตย
ิ ัง สะมะเณนะ วา

พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รห
ั ม
๎ ุนา วา

เกนะจิ วา โลกัส๎มินต.ิ ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตว
๎ า,
จาตุุมมะหาราชิิกา เทวา สััททะมะนุุสสาเวสุุง.
จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตว
๎ า,

ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. ตาวะติงสานัง

เทวานัง สัททัง สุตว
๎ า, ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตว
๎ า, ตุสิตา เทวา

สัททะมะนุสสาเวสุง. ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตว
๎ า,
นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตว
๎ า,

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตน
ี ัง เทวานัง สัททัง สุตว
๎ า,
พ๎รห
ั ม
๎ ะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.

บทสวดมนต์

๔๓

เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตตต
ิ ง
ั , อัปปะฏิวัตตย
ิ ัง

สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ
วา พ๎รห
ั ม
๎ ุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินต.ิ อิตห
ิ ะ เตนะ

ขะเณนะ เตนะ มุหต
ุ เตนะ, ยาวะ พ๎รห
ั ม
๎ ะโลกา สัทโท

อัพภุคคัจฉิ. อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ, สังกัมปิ

สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ. อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส
โลเก ปาตุระโหสิ, อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง.
อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ, อัญญาสิ วะตะ โภ
โกณฑัญโญ, อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ.
อิตห
ิ ท
ิ ง
ั อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ,

อััญญาโกณฑััญโญเต๎๎ววะ นามััง อะโหสีีติ.ิ

๔๔

บทสวดมนต์

ถวายพรพระ

*

นะโม ตััสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สััมมาสััมพุุทธััสสะ.
[ ๓ หน ]

อิิติปิ
ิ ิ โส ภะคะวา อะระหััง สััมมาสััมพุุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิท,ู
อะนุตตะโร ปุรส
ิ ะทัมมะสาระถิ

สััตถา เทวะมะนุุสสานััง พุุทโธ ภะคะวาติิ.
ส๎๎วากขาโต ภะคะวะตา ธััมโม,

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก,

โอปะนะยิิโก ปััจจััตตัง
ั เวทิิตัพ
ั โพ วิิญญููหีติ
ี .ิ
สุุปะฏิิปัน
ั โน ภะคะวะโต สาวะกะสัังโฆ, อุุชุุปะฏิิปัน
ั โน

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ, ยะทิทง
ั จัตตาริ ปุรส
ิ ะยุคานิ อัฏฐะ
ปุรส
ิ ะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย,
อะนุุตตะรััง ปุุญญัักเขตตััง โลกััสสาติิ.

*

สวดให้ตนเอง เปลี่ยนค�ำว่า เต เป็น เม. ตะวัง วิชะโย โหหิ เป็น อะหัง วิชะโย โหมิ.

บทสวดมนต์

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตง
ั ,
ค๎รเี มขะลัง อุทต
ิ ะโฆระสะเสนะมารัง,
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตัันเตชะสา ภะวะตุุ เต ชะยะมัังคะลานิิ.
มาราติิเรกะมะภิิยุช
ุ ฌิิตะสััพพะรััตติง
ิ ,

โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง,
ขันตส
ี ุทนต
ั ะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตัันเตชะสา ภะวะตุุ เต ชะยะมัังคะลานิิ.
นาฬาคิิริง
ิ คะชะวะรััง อะติิมััตตะภููตัง
ั ,
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตง
ั ,
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตัันเตชะสา ภะวะตุุ เต ชะยะมัังคะลานิิ.
อุุกขิิตตะขััคคะมะติิหัต
ั ถะสุุทารุุณันตั
ั ง
ั ,
ธาวันตโิ ยชะนะปะถังคุลิมาละวันตง
ั ,

อิทธีภส
ิ ังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท,

ตัันเตชะสา ภะวะตุุ เต ชะยะมัังคะลานิิ.
กััต๎ว
๎ านะ กััฏฐะมุุทะรััง อิิวะ คััพภินี
ิ ย
ี า,

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ,
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตัันเตชะสา ภะวะตุุ เต ชะยะมัังคะลานิิ.

๔๕

๔๖

บทสวดมนต์

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง,
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตง
ั ,

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท,

ตัันเตชะสา ภะวะตุุ เต ชะยะมัังคะลานิิ.
นัันโทปะนัันทะภุุชะคััง วิิพุุธััง มะหิิทธิิง,

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต,
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตัันเตชะสา ภะวะตุุ เต ชะยะมัังคะลานิิ.
ทุุคคาหะทิิฏฐิภุ
ิ ช
ุ ะเคนะ สุุทัฏ
ั ฐะหััตถัง
ั ,
พ๎รห
ั ม
๎ ัง วิสุทธิชุตม
ิ ิทธิพะกาภิธานัง,

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท,

ตัันเตชะสา ภะวะตุุ เต ชะยะมัังคะลานิิ.
เอตาปิิ พุุทธะชะยะมัังคะละอััฏฐะคาถา,
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที,
หิตว
๎ านะเนกะวิวิธานิ จุ ปัททะวานิ,

โมกขััง สุุขัง
ั อะธิิคะเมยยะ นะโร สะปััญโญ.

บทสวดมนต์

มะหาการุณิโก นาโถ

ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา

เอเตนะ สััจจะวััชเชนะ

ชะยัันโต โพธิิยา มููเล

เอวััง ตะวััง วิิชะโย โหหิิ

หิตายะ สัพพะปาณินัง,

ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง,
โหตุุ เต ชะยะมัังคะลััง.

สััก๎ย
๎ านััง นัันทิวั
ิ ฑ
ั ฒะโน,

ชะยััสสุุ ชะยะมัังคะเล.

อะปะราชิิตะปััลลัังเก

สีีเส ปะฐะวิิโปกขะเร,

สุุนัก
ั ขััตตัง
ั สุุมัังคะลััง

สุุปะภาตััง สุุหุฏฐิ
ุ ตั
ิ ง
ั ,

อะภิิเสเก สััพพะพุุทธานััง
สุุขะโณ สุุมุุหุต
ุ โต จะ

ปะทัักขิิณัง
ั กายะกััมมััง

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง

อััคคััปปัต
ั โต ปะโมทะติิ.

สุุยิฏฐั
ิ ง
ั พ๎๎รัห๎
ั ม
๎ ะจาริิสุุ.
วาจากััมมััง ปะทัักขิิณัง
ั ,
ปะณิธี เต ปะทักขิณา,

ปะทัักขิิณานิิ กััต๎ว
๎ านะ

ละภัันตัต
ั เถ ปะทัักขิิเณ.

ภะวะตุุ สััพพะมัังคะลััง

รัักขัันตุุ สััพพะเทวะตา,

สััพพะพุุทธานุุภาเวนะ

สะทา โสตถีี ภะวัันตุุ เต.

ภะวะตุุ สััพพะมัังคะลััง

รัักขัันตุุ สััพพะเทวะตา,

สััพพะธััมมานุุภาเวนะ

สะทา โสตถีี ภะวัันตุุ เต.

ภะวะตุุ สััพพะมัังคะลััง

รัักขัันตุุ สััพพะเทวะตา,

สััพพะสัังฆานุุภาเวนะ

สะทา โสตถีี ภะวัันตุุ เต.

๔๗

๔๘

บทสวดมนต์แปล

ปุุพพะภาคะนะมะการ
นะโม, ขอนอบน้้อมด้้วยกาย วาจา ใจ,

ตัสสะ ภะคะวะโต, แด่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น,
อะระหะโต, ผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส

เครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย,

สััมมาสััมพุุทธััสสะ, ได้้ตรััสรู้้�ถููกถ้้วนดีีแล้้ว.
[ ๓ หน ]

สััจจะกิิริย
ิ ะคาถา

*

[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง สััจจะกิิริย
ิ ะคาถาโย ภะณามะ เส ]

นััตถิิ เม สะระณััง อััญญััง,
ที่พ่งึ อย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี,

พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,

พระพุุทธเจ้้าเป็็นที่่�พึ่่�งอัันประเสริิฐของข้้าพเจ้้า,

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ,
ด้วยการกล่าวความจริงนี้,

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา,
ขอความสวััสดีีจงมีีแก่่ท่่านทุุกเมื่่�อ.

*

สวดให้ตนเอง เปลี่ยนค�ำว่า เต เป็น เม.  ท่าน เป็น ข้าพเจ้า.

บทสวดมนต์แปล

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง,
ที่พ่งึ อย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี,

ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,

พระธรรมเป็็นที่่�พึ่่�งอัันประเสริิฐของข้้าพเจ้้า,

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ,
ด้วยการกล่าวความจริงนี้,

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา,
ขอความสวััสดีีจงมีีแก่่ท่่านทุุกเมื่่�อ.

นััตถิิ เม สะระณััง อััญญััง,
ที่พ่งึ อย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี,

สังโฆ เม สะระณัง วะรัง,

พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงของข้าพเจ้าอันประเสริฐ,

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ,
ด้วยการกล่าวความจริงนี้,

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา,
ขอความสวััสดีีจงมีีแก่่ท่่านทุุกเมื่่�อ.

๔๙

๕๐

บทสวดมนต์แปล

กุุศลกรรมบถ
ทะสะ อิิเม กุุสะละกััมมะปะถา,
กรรมบถเป็นกุศลทั้ง ๑๐ เหล่านี้,

สะมััตตา สะมาทิินนา, อัันบุุคคลสมาทานให้้บริิบููรณ์์ได้้แล้้ว,
หิตายะ สุขายะ สังวัตตนต
ั ,ิ

ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข,

กะตะเมทะสะ, ๑๐ ประการไฉนบ้าง,
ปาณาติปาตา เวระมะณี,

คืือเว้้นจากการทำำ�สััตว์์มีชี
ี วิ
ี ิตให้้ตาย,

อะทิินนาทานา เวระมะณีี,

เว้้นจากการถืือเอาสิ่่�งของที่่�เจ้้าของมิิได้้ให้้,

กาเมสุุ มิิจฉาจารา เวระมะณีี,

เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย,

มุสาวาทา เวระมะณี, เว้นจากกล่าวค�ำเท็จ,

ปิสุณายะ วาจายะ เวระมะณี, เว้นจากวาจาส่อเสียด,

ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี, เว้นจากวาจาหยาบร้าย,
สัมผัปปะลาปา เวระมะณี, เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ,
อะนะภิชฌา, ไม่เพ่งอยากได้สิ่งของของใคร,
อััพ๎๎ยาปาโท, ไม่่พยาบาทปองร้้ายใคร,

บทสวดมนต์แปล

สัมมาทิฏฐิ, เห็นชอบถูกต้องตามคลองธรรม,
อิเมโข ทะสะ กุสะละกัมมะปะถา,
กรรมบถเป็นกุศลทั้ง ๑๐ อย่าง เหล่านี้,

สะมััตตา สะมาทิินนา, อัันบุุคคลสมาทานให้้บริิบููรณ์์ได้้แล้้ว,
หิตายะ สุขายะ สังวัตตนต
ั ต
ี ,ิ

ย่่อมเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์เกื้้�อกููล เพื่่�อความสุุข ดัังนี้้�แล.

อะภิิณหะปััจจะเวกขะณะปาฐะ

*

[ (นำำ�) หัันทะมะยััง อะภิิณหะปััจจะเวกขะณะปาฐััง ภะณามะ เส ]

ชะราธััมโมม๎๎หิ(ิ มาม๎๎หิ)ิ , เรามีีความแก่่เป็็นธรรมดา,
ชะรัง อะนะตีโต(ตา), ล่วงความแก่ไปไม่ได้,

พ๎ยาธิธัมโมม๎ห(ิ มาม๎ห)ิ , เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา,
พ๎ยาธิง อะนะตีโต(ตา), ล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้,

มะระณะธัมโมม๎ห(ิ มาม๎ห)ิ , เรามีความตายเป็นธรรมดา,
มะระณัง อะนะตีโต(ตา), ล่วงความตายไปไม่ได้,

สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว,
เราละเว้นเป็นต่าง ๆ, คือว่า พลัดพรากจากของรัก ของเจริญใจ
ทั้้�งหลายทั้้�งปวง,

*

บุรุษสวด.  (สตรีสวด).

๕๑

๕๒

บทสวดมนต์แปล

กัมมัสสะโกม๎ห(ิ กามหิ), เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของ ๆ ตน,
กัมมะทายาโท(ทา), เป็นผู้รับผลของกรรม,
กัมมะโยนิ, เป็นผู้มีกรรมเป็นก�ำเนิด,

กััมมะพัันธุุ, เป็็นผู้้�มีีกรรมเป็็นเผ่่าพัันธุ์์�,

กััมมะปะฏิิสะระโณ(ณา), เป็็นผู้้�มีีกรรมเป็็นที่่�พึ่่�งอาศััย,
ยัง กัมมัง กะริสสามิ, จักท�ำกรรมอันใดไว้,
กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา, ดีหรือชั่ว,
ตััสสะ ทายาโท(ทา) ภะวิิสสามิิ,
จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น,

เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตพพ
ั
ัง,
เราทั้้�งหลายพึึงพิิจารณาเนืือง ๆ อย่่างนี้้�แล.

บทปกิรณกะ

๕๓

ประกาศอุุโบสถแบบวััดบวรนิิเวศวิิหาร
อััชชะ โภนโต ปัักขััสสะ จาตุุททะสีี* ทิิวะโส,

เอวะรูโป โข โภนโต ทิวะโส, พุทเธนะ ภะคะวะตา

ปัณณัตตสส
ั ะ ธัมมัสสะวะนัสสะ เจวะ ตะทัตถายะ,

อุปาสะกะอุปาสิกานัง อุโปสะถะกัมมัสสะ จะ กาโล โหติ,
หันทะ มะยัง โภนโต สัพเพ อิธะ สะมาคะตา, ตัสสะ
ภะคะวะโต ธัมมานุธัมมะปฏิปัตตย
ิ า ปูชะนัตถายะ,
อิมัญจะ รัตตง
ิ อิมัญจะ ทิวะสัง

อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง อุปะวะสิสสามาติ,
กาละปะริจเฉทัง กัตว
๎ า ตัง ตัง เวระมะณิง

อารัมมะณัง กัตว
๎ า, อะวิกขิตตะจิตตา หุตว
๎ า

สักกัจจัง อุโปสะถังคานิ สะมาทิเยยยามะ, อีทส
ิ ัง หิ
อุโปสะถะกาลัง สัมปัตตานัง อัม๎หากัง
ชีีวิตั
ิ ง
ั มา นิิรัต
ั ถะกััง โหตุุ.

*

นี้ส�ำหรับวัน ๑๔ ค่�ำ.  วัน ๑๕ ค่�ำ สวด ปัณณะระสี.  วัน ๘ ค่�ำ สวด อัฏฐะมี โข.  วัน ๑ ค่�ำ สวด

อะมาวะสี หรือ ปาฏิปะโท.

๕๔

บทปกิรณกะ

คำำ�แปล
ข้้าพเจ้้าขอประกาศเริ่่�มเรื่่�องความ ที่่�จะได้้สมาทานรัักษาอุุโบสถ
อัันพร้้อมไปด้้วยองค์์ ๘ ประการ ให้้สาธุุชนที่่�ได้้ตั้้�งจิิตสมาทาน
ทราบทั่่�วกัันก่่อนแต่่กาลสมาทาน ณ บััดนี้้�

ด้้วยวัันนี้้�เป็็นวัันจาตุุททะสีี ดิิถีีที่่� ๑๔ ค่ำำ�*  แห่่งปัักษ์์มาถึึงแล้้ว

ก็แลวันเช่นนี้ เป็นกาลที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงบัญญัติ

แต่งตั้งไว้ ให้มาประชุมกันฟังธรรม และเป็นกาลที่จะรักษาอุโบสถ

ของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย เพื่อประโยชน์แห่งการฟังธรรม บัดนี้
ขอกุศลอันยิ่งใหญ่ คือตั้งจิตสมาทานอุโบสถจงเกิดมีแก่เราทั้ง
หลายบรรดามาประชุม ณ ที่น้ี  เราทั้งหลายพึงมีจิตยินดีว่า

จะรักษาอุโบสถ อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ตลอดวันหนึ่ง
กัับคืืนหนึ่่�ง  แล้้วพึึงทำำ�ความเว้้นโทษนั้้�น ๆ เป็็นอารมณ์์ คืือ
- เว้้นจากการฆ่่าสััตว์์และใช้้ให้้คนอื่่�นฆ่่า ๑

- เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
คือลักและฉ้อและใช้ให้ลักและฉ้อ ๑

- เว้นจากประพฤติกรรมที่เป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ ๑

- เว้นจากพูดค�ำเท็จ ค�ำไม่จริง และล่อลวงอ�ำพรางท่านผู้อ่ ืน ๑
- เว้นจากดื่มกินสุราเมรัย สารพัดน้�ำกลั่นน้�ำดองอันเป็นของ
ให้้ผู้้�ดื่่� มแล้้วเมา ซึ่่�งเป็็นเหตุุที่่�ตั้้�งแห่่งความประมาท ๑

*

นี้ส�ำหรับวัน ๑๔ ค่�ำ.  วัน ๑๕ ค่�ำ สวด ปัณณะระสี ดิถท
ี ี่ ๑๕ ค่�ำ.  วัน ๘ ค่�ำ สวด

อัฏฐะมี โข ดิถท
ี ี่ ๘ ค่�ำ.  วัน ๑ ค่�ำ สวด อะมาวะสี ดิถท
ี ี่ ๑ ค่�ำ หรือ ปาฏิปะโท ดิถท
ี ี่ ๑ ค่�ำ.

บทปกิรณกะ

๕๕

- เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ตั้งแต่พระอาทิตย์เที่ยงแล้ว
ไปจนถึงเวลาอรุณขึ้นมาใหม่ ๑

- เว้นจากฟ้อนร�ำขับร้อง ประโคมดนตรี ดูการละเล่น

บรรดาเป็นข้าศึกแก่กุศล และทัดทรงระเบียบดอกไม้
ลูบไล้ตัวด้วยของหอมเครื่องย้อมเครื่องแต่ง

และประดับร่างกายด้วยเครื่องอาภรณ์อันวิจิตรต่าง ๆ ๑

- เว้นจากนั่งนอนเหนือที่น่งั ที่นอนอันสูง มีเตียงตั่งสูงกว่าประมาณ
และที่น่งั ที่นอนอันใหญ่ภายในมีนน
ุ่ และส�ำลี
และเครื่่�องปููลาดอัันวิิจิิตรงดงาม ๑

จงทำำ�ความเว้้นองค์์ที่่�จะพึึงเว้้น ๘ ประการนี้้�เป็็นอารมณ์์

อย่ามีจิตฟุ้งซ่านส่งไปที่อ่ ืน  พึ่งสมาทานองค์อุโบสถ ๘ ประการนี้
โดยเคารพเถิด  เพื่อจะบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

ด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติอย่างยิ่ง  ตามก�ำลังของเราทั้งหลาย
ที่่�เป็็นคฤหััสถ์์  อนึ่่�ง ชีีวิิตแห่่งเราทั้้�งหลายที่่�ได้้อยู่่�รอดมาถึึง

วัันอุุโบสถเช่่นนี้้� จงอย่่าได้้ล่่วงไปโดยปราศจากประโยชน์์เลย.

๕๖

บทปกิรณกะ

ถวายสัังฆทาน
อิิมานิิ มะยััง ภัันเต ภััตตานิิ สะปะริิวารานิิ

ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ

ปะฏิิคคััณหาตุุ อััมหากััง ทีีฆะรััตตัง
ั หิิตายะ สุุขายะ.
คำำ�แปล
ข้้าแต่่พระสงฆ์์ผู้้�เจริิญ ข้้าพเจ้้าทั้้�งหลาย ขอน้้อมถวาย

ซึ่งภัตตาหาร พร้อมทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้
แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหาร
พร้อมทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่่ข้า้ พเจ้้าทั้้�งหลาย สิ้้�นกาลนานเทอญ.

บทปกิรณกะ

อาราธนาศีีล

*

ศีีล ๕
มะยััง ภัันเต วิิสุุง วิิสุุง รัักขะณััตถายะ

ติิสะระเณนะ สะหะ ปััญจะ สีีลานิิ ยาจามะ.
ทุุติยั
ิ ม
ั ปิิ มะยััง ภัันเต วิิสุุง วิิสุุง รัักขะณััตถายะ
ติิสะระเณนะ สะหะ ปััญจะ สีีลานิิ ยาจามะ.

ตะติิยัม
ั ปิิ มะยััง ภัันเต วิิสุุง วิิสุุง รัักขะณััตถายะ
ติิสะระเณนะ สะหะ ปััญจะ สีีลานิิ ยาจามะ.
ศีีล ๕ (นิิจจศีีล)
มะยััง ภัันเต ติิสะระเณนะ สะหะ

ปััญจัังคะสะมัันนาคะตััง นิิจจะสีีลััง ยาจามะ.
ทุุติยั
ิ ม
ั ปิิ มะยััง ภัันเต ติิสะระเณนะ สะหะ

ปััญจัังคะสะมัันนาคะตััง นิิจจะสีีลััง ยาจามะ.
ตะติิยัม
ั ปิิ มะยััง ภัันเต ติิสะระเณนะ สะหะ

ปััญจัังคะสะมัันนาคะตััง นิิจจะสีีลััง ยาจามะ.

*

ถ้าสวดคนเดียว เปลี่ยนค�ำว่า มะยัง เป็น อะหัง. ยาจามะ เป็น ยาจามิ.

๕๗

๕๘

บทปกิรณกะ

ศีีล ๘
มะยััง ภัันเต วิิสุุง วิิสุุง รัักขะณััตถายะ

ติิสะระเณนะ สะหะ อััฏฐะ สีีลานิิ ยาจามะ.
ทุุติยั
ิ ม
ั ปิิ มะยััง ภัันเต วิิสุุง วิิสุุง รัักขะณััตถายะ
ติิสะระเณนะ สะหะ อััฏฐะ สีีลานิิ ยาจามะ.

ตะติิยัม
ั ปิิ มะยััง ภัันเต วิิสุุง วิิสุุง รัักขะณััตถายะ
ติิสะระเณนะ สะหะ อััฏฐะ สีีลานิิ ยาจามะ.
อุุโบสถศีีล
มะยััง ภัันเต ติิสะระเณนะ สะหะ

อััฏฐัง
ั คะสะมัันนาคะตััง อุุโปสะถััง ยาจามะ.
ทุุติยั
ิ ม
ั ปิิ มะยััง ภัันเต ติิสะระเณนะ สะหะ

อััฏฐัง
ั คะสะมัันนาคะตััง อุุโปสะถััง ยาจามะ.
ตะติิยัม
ั ปิิ มะยััง ภัันเต ติิสะระเณนะ สะหะ

อััฏฐัง
ั คะสะมัันนาคะตััง อุุโปสะถััง ยาจามะ.

บทปกิรณกะ

๕๙

ส่่วนที่่�ว่่ า วิิ สุุง วิิ สุุง รัักขะณัั ตถายะ หมายถึึ ง ต่่ างคน

ต่่ า งรัั ก ษา, ต่่ า งคนต่่ า งขอ, ขอให้้ ใ ห้้ ทีี ล ะสิิ ก ขาบท, อย่่ า ให้้ ร วม

ทุุ ก สิิ ก ขาบทในครั้้�งเดีี ย ว, เมื่่� อล่่ ว งสิิ ก ขาบทข้้ อ ใดก็็ ข าดเฉพาะ
สิิ ก ขาบทข้้ อ นั้้�น สิิ ก ขาบทข้้ อ อื่่� น ๆ ยัั ง ไม่่ ข าด. ถ้้ า ไม่่ ส วด เมื่่� อ
ล่่วงสิิกขาบทข้้อใดข้้อหนึ่่�ง จะถืือว่่าขาดหมดทุุกสิิกขาบท.  บางสำำ�นััก
นิิยมตััด วิิสุงุ วิิสุงุ รัักขะณััตถายะ ออก.

อาราธนาธรรม

*

พ๎๎รัห๎
ั ม
๎ า จะ โลกาธิิปะตีี สะหััมปะติิ,

กัตอัญชะลี** อันธิวะรัง อะยาจะถะ,
สันตธ
ี ะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา,
เทเสตุุ ธััมมััง อะนุุกัม
ั ปิิมััง ปะชััง.

อาราธนาธรรม (พิิสดาร)
***

พ๎รห
ั ม
๎ า จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ,

กัตอัญชะลี** อันธิวะรัง อะยาจะถะ,
สันตธ
ี ะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา,
เทเสตุุ ธััมมััง อะนุุกัม
ั ปิิมััง ปะชััง.

*

ส�ำหรับใช้ในกาลธรรมดา  คืองานต่าง ๆ ที่ไม่ใช่กาลพิเศษ.

**

บางฉบับสวด กะตัญชะลิ.

***

ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห
่ ัว.  ใช้ในกาลพิเศษ

เช่น มาฆบูชา วิสาขบูชา วิสาขอัฏฐมีบูชา อาสาฬหบูชา เป็นต้น.

๖๐
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เอวัญหิ โลกาภิมะเตนะ พ๎รห
ั ม
๎ ุนา,

อัชเฌสิโต โส ภะคะวา อะนุตตะโร,

สัตเตสุ การุญญะตะโมกกะมันตะโต,
โวโลกะยีี โลกะมิิมััง สุุจัักขุุนา.

อะทัักขิิ เวเนยยะชะเน อะนััปปะเก,
สันเต วะ โลกุตตะระโพธะนาระเห,

วิญญาปะเย อัปปะระชักขะชาติเก,
อะเถวะมััชเฌสะนะมาธิิวาสะยิิ.

อะปารุุตา เต อะมะตััสสะ ท๎๎วารา,

เย โสตะวันโต ปะมุญจันตุ สัทธัง,
วิหง
ิ สะสัญญี ปะคุณัง นะ ภาสิง,

ธััมมััง ปะณีีตัง
ั มะนุุเชสุุ พ๎๎รัห๎
ั เ๎ ม.
ตะโต มะหาการุุณิโิ ก มะเหสีี,

สัมพุทธะกิจจัง ภะคะวา อะกาสิ,

สัทธัมมะจักกัสสะ ปะวัตตะนาทิง,
ฐะเปสิิ โส สาสะนะธััมมะเสฏฐััง.

ทััมเม ทะมััง โมจะยิิ ภััพพะสััตเต,
สังสาระทุกขา พะหุเกปิ เตนะ,
สัทธัมมะทีปัง ติวิธัมปิ โลเก,

หิิตายะ สััมมาวะ ปะวััตตะยิิตถาติิ.

บทปกิรณกะ

จาตุททะสี ปัณณะระสี

กาลา พุทเธนะ ปัญญัตตา
จาตุททะสี* อะยันทานิ

เตนายัง ปะริสา ธัมมัง
สาธุ อัยโย ภิกขุสังโฆ

อะยััญจะ ปะริิสา สััพพา

ยา จะ ปักขัสสะ อัฏฐะมี,

สัทธัมมัสสะวะนัสสิเม,

สัมปัตตา อะภิลักขิตา,

โสตุง อิธะ สะมาคะตา,

กะโรตุ ธัมมะเทสะนัง,

อััฏฐิกั
ิ ต๎
ั ว
๎ า สุุณาตุุ ตััง.

อาราธนาปริิตร
วิิปัตติ
ั ป
ิ ะฏิิพาหายะ

สััพพะสััมปััตติสิ
ิ ิทธิิยา,

วิิปัตติ
ั ป
ิ ะฏิิพาหายะ

สััพพะสััมปััตติสิ
ิ ิทธิิยา,

สััพพะทุุกขะวิินาสายะ
สััพพะภะยะวิินาสายะ

วิิปัตติ
ั ป
ิ ะฏิิพาหายะ

สััพพะโรคะวิินาสายะ

*

ปะริิตตัง
ั พ๎๎รููถะ มัังคะลััง.

ปะริิตตัง
ั พ๎๎รููถะ มัังคะลััง.
สััพพะสััมปััตติสิ
ิ ิทธิิยา,

ปะริิตตัง
ั พ๎๎รููถะ มัังคะลััง.

นี้ส�ำหรับวัน ๑๔ ค่�ำ.  วัน ๑๕ ค่�ำ สวด ปัณณะระสี.  วัน ๘ ค่�ำ สวด อัฏฐะมี โข.  วัน ๑ ค่�ำ สวด

อะมาวะสี หรือ ปาฏิปะโท.

๖๑

๖๒
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สรณคมน์์ และ ศีีล
เบญจศีีล (ศีีล ๕)
นมััสการ
นะโม ตััสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สััมมาสััมพุุทธััสสะ.
[ ๓ หน ]

สรณคมน์์
พุุทธััง สะระณััง คััจฉามิิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สัังฆััง สะระณััง คััจฉามิิ.

ทุุติยั
ิ ม
ั ปิิ พุุทธััง สะระณััง คััจฉามิิ,
ทุตย
ิ ัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุุติยั
ิ ม
ั ปิิ สัังฆััง สะระณััง คััจฉามิิ.

ตะติิยัม
ั ปิิ พุุทธััง สะระณััง คััจฉามิิ,
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติิยัม
ั ปิิ สัังฆััง สะระณััง คััจฉามิิ.
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สิิกขาบท ๕
ปาณาติิปาตา เวระมะณีี สิิกขาปะทััง สะมาทิิยามิิ,

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา

เวระมะณีี สิิกขาปะทััง สะมาทิิยามิิ.
ท้้ายศีีล ๕
แบบปกติิ :
[ (นำำ�) อิิมานิิ ปัญ
ั จะ สิิกขาปะทานิิ, สีีเลนะ สุุคะติิง ยัันติิ,
สีเลนะ โภคะสัมปะทา, สีเลนะ นิพพุติง ยันติ,
ตััส๎ม
๎ า สีีลััง วิิโสธะเย ]
แบบนิิจจศีีล :
[ (นำำ�) อิิมานิิ ปัญ
ั จะ สิิกขาปะทานิิ,

นิิจจะสีีละวะเสนะ สาธุุกััง รัักขิิตััพพานิิ ]

อามะ ภัันเต.
[ (นำำ�) สีีเลนะ สุุคะติิง ยัันติิ, สีีเลนะ โภคะสััมปะทา,
สีีเลนะ นิิพพุุติิง ยัันติิ, ตััส๎ม
๎ า สีีลััง วิิโสธะเย ]

๖๓

๖๔
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แบบสวดด้้วยตนเอง :

อิิมานิิ ปััญจะ สิิกขาปะทานิิ สะมาทิิยามิิ. [ ๓ หน ]
ใช้้แทนได้้ทั้้�งแบบปกติิและแบบนิิจจศีีล.

นิิยมใช้้ในเวลาแสดงตนเป็็นพุุทธมามกะ.

ศีีล ๘ และอุุโบสถศีีล
สวดนมััสการและสรณคมน์์ เหมืือนศีีล ๕
สิิกขาบท ๘
ปาณาติิปาตา เวระมะณีี สิิกขาปะทััง สะมาทิิยามิิ,

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

อะพ๎รห
ั ม
๎ ะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา

เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะ ทัสสะนะ

มาลาคันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะวิภส
ู ะนัฏฐานา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา

เวระมะณีี สิิกขาปะทััง สะมาทิิยามิิ.

บทปกิรณกะ

๖๕

ท้้ายศีีล ๘
[ (นำำ�) อิิมานิิ อััฏฐะ สิิกขาปะทานิิ, สีีเลนะ สุุคะติิง ยัันติิ,
สีเลนะ โภคะสัมปะทา, สีเลนะ นิพพุติง ยันติ,
ตััส๎ม
๎ า สีีลััง วิิโสธะเย ]

ท้้ายอุุโบสถศีีล*
แบบปกติิ :
[ (นำำ�) อิิมานิิ อััฏฐะ สิิกขาปะทานิิ, อััชเชกััง รััตติินทิิวััง
อุุโปสะถะวะเสนะ สาธุุกััง รัักขิิตััพพานิิ ]

อามะ ภัันเต.
[ (นำำ�) สีีเลนะ สุุคะติิง ยัันติิ, สีีเลนะ โภคะสััมปะทา,
สีีเลนะ นิิพพุุติิง ยัันติิ, ตััส๎ม
๎ า สีีลััง วิิโสธะเย ]
แบบสวดด้้วยตนเอง :

อิิมััง อััฏฐัง
ั คะสะมัันนาคะตััง, พุุทธะปััญญััตตัง
ั อุุโปสะถััง,

อิมัญจะ รัตตง
ิ อิมัญจะ ทิวะสัง,

สััมมะเทวะ อะภิิรัก
ั ขิิตุง
ุ สะมาทิิยามิิ.
(แปลว่่า) ข้้าพเจ้้าสมาทานอุุโบสถ ที่่�พระพุุทธเจ้้าทรงบััญญััติิไว้้
ประกอบไปด้วยองค์ ๘ ประการนี้  เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
ไม่ให้ขาด ไม่ให้ท�ำลาย วันหนึ่งคืนหนึ่ง ณ เวลาวันนี้.

*

บทท้ายศีล ๕  ศีล ๘  และอุโบสถศีลที่แสดงไว้น้ี เป็นแบบที่ใช้อยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร.

๖๖
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แสดงตนเป็็นพุุทธมามกะ

*

[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง สาธุุการััง กะโรมะ เส ]**

สาธุุ สาธุุ สาธุุ.
[ (นำำ�) หัันทะ มะยััง สะระณะคะมะนุุสสะระณะคาถาโย
ภะณามะ เส ]**

อะหััง พุุทธััญจะ ธััมมััญจะ สัังฆััญจะ

สะระณัง คะโต(ตา), อุปาสะกัตตง
ั (สิกตต
ั ง
ั )
เทเสสิง ภิกขุสังฆัสสะ สัมมุขา,

เอตัง เม สะระณัง เขมัง
เอตัง สะระณะมาคัมมะ

ยะถาพะลัง จะเรยยาหัง

เอตัง สะระณะมุตตะมัง,

สัพพะทุกขา ปะมุจจะเย,

สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง,

ทุกขะนิสสะระณัสเสวะ

ภาคีีอััสสััง(คิินิสสั
ิ ัง) อะนาคะเต.
[ หมอบกราบ แล้้วสวด ]

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,

พุทเธ กุกม
ั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
พุุทโธ ปะฏิิคคััณหะตุุ อััจจะยัันตัง
ั ,

*

บุรุษสวด.  (สตรีสวด).

**

หัวหน้าพุทธมามกะสวด.

บทปกิรณกะ

กาลัันตะเร สัังวะริิตุง
ุ วะ พุุทเธ.
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,

ธัมเม กุกม
ั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตง
ั ,
กาลัันตะเร สัังวะริิตุง
ุ วะ ธััมเม.

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,

สังเฆ กุกม
ั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตง
ั ,
กาลัันตะเร สัังวะริิตุง
ุ วะ สัังเฆ.

[ กลัับมานั่่�งท่่าเดิิม แล้้วกราบ ๓ หน ]

แผ่่เมตตา
สััพเพ สััตตา สะทา โหนตุุ อะเวรา สุุขะชีีวิโิ น
ขอปวงสััตว์์ทั้้�งหลาย จงเป็็นผู้้�ไม่่มีเี วรต่่อกััน
เป็็นผู้้�ดำำ�รงชีีพอยู่่�เป็็นสุุขทุุกเมื่่�อเถิิด

กะตััง ปุุญญะผะลััง มััยหััง สััพเพ ภาคีี ภะวัันตุุ เต.
ของปวงสััตว์์ทั้้�งสิ้้�นนั้้�น จงเป็็นผู้้�มีีส่ว
่ นได้้เสวยผลบุุญ
อัันข้้าพเจ้้าได้้บำำ�เพ็็ญแล้้วนั้้�นเถิิด.

๖๗

๖๘

บทปกิิรณกะ

ลาพระสงฆ์์กลัับบ้้าน
หัันทะทานิิ มะยััง ภัันเต,

อาปุุจฉามะ พะหุุ กิิจจา มะยััง พะหุุกะระณีียา.
[ (นำำ�) ยััสสะทานิิ ตุม
ุ เห กาลััง มััญญะถะ ]

สาธุุ ภัันเต.

อภิิวาท
อะระหััง สััมมาสััมพุุทโธ ภะคะวา,

พุุทธััง ภะคะวัันตัง
ั อะภิิวาเทมิิ. [ กราบ ]
ส๎๎วากขาโต ภะคะวะตา ธััมโม,
ธััมมััง นะมััสสามิิ. [ กราบ ]

สุุปะฏิิปัน
ั โน ภะคะวะโต สาวะกะสัังโฆ,
สัังฆััง นะมามิิ. [ กราบ ]

บทปกิรณกะ

๖๙

บวชเนกขััมมะ
ถวายพานดอกไม้้เครื่่�องสัักการะพระพุุทธ
กราบ ๓ หน แล้้วสวดบููชาพระรััตนตรััย*

อิิมิินา สัักกาเรนะ พุุทธััง อะภิิปูช
ู ะยามิิ,
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ,
อิิมิินา สัักกาเรนะ สัังฆััง อะภิิปูช
ู ะยามิิ.
อะระหััง สััมมาสััมพุุทโธ ภะคะวา,

พุุทธััง ภะคะวัันตัง
ั อะภิิวาเทมิิ. [ กราบ ]
ส๎๎วากขาโต ภะคะวะตา ธััมโม,
ธััมมััง นะมััสสามิิ. [ กราบ ]

สุุปะฏิิปัน
ั โน ภะคะวะโต สาวะกะสัังโฆ,
สัังฆััง นะมามิิ. [ กราบ ]

ถวายเครื่่�องสัักการะแด่่พระสงฆ์์ แล้้วสวดนมััสการ
นะโม ตััสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สััมมาสััมพุุทธััสสะ.
[ ๓ หน ]

*

ถ้าเครื่องสักการะตั้งอยูใ่ นที่ไกล เปลี่ยนค�ำว่า อิมินา เป็น เอเตนะ.   ถ้าเครื่องสักการะหลายอย่าง

เปลี่ยนเป็น อิเมหิ สักกาเรหิ หรือ เอเตหิ สักกาเรหิ.
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สวดขอบวชเนกขััมมะ และ คำำ�แปล*
เอสาหััง ภัันเต, สุุจิิระปะริินิพ
ิ พุุตัม
ั ปิิ,
ตัง ภะคะวันตง
ั สะระณัง คัจฉามิ,

ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต,

สัังโฆ ธาเรตุุ อััชชะตััคเค ปาณุุเปตััง, สะระณััง คะตััง.
ข้้าแต่่ท่่านผู้้�เจริิญ ข้้าพเจ้้าขอถึึงสมเด็็จพระผู้้�มีีพระภาคเจ้้า
แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้ว กับทั้งพระธรรม
และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พ่ึง ที่ระลึก  ขอพระสงฆ์
จงจ�ำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย

ผู้้�ถึึงพระรััตนตรััยเป็็นสรณะตลอดชีีวิิต ตั้้�งแต่่บัด
ั นี้้�เป็็นต้้นไป.

ขอศีีล ๘**
อะหััง ภัันเต ติิสะระเณนะ สะหะ
อััฏฐะ สีีลานิิ ยาจามิิ.

ทุุติยั
ิ ม
ั ปิิ อะหััง ภัันเต ติิสะระเณนะ สะหะ
อััฏฐะ สีีลานิิ ยาจามิิ.

ตะติิยัม
ั ปิิ อะหััง ภัันเต ติิสะระเณนะ สะหะ
อััฏฐะ สีีลานิิ ยาจามิิ.

*

ถ้าสวดหลายคน เปลี่ยนค�ำว่า เอสาหัง เป็น เอเต มะยัง (ส�ำหรับบุรุษ).  เอตา มะยัง (ส�ำหรับสตรี).

คัจฉามิ เป็น คัจฉามะ.  มัง เป็น โน.  คะตัง เป็น คะโต (ส�ำหรับบุรุษ).  คะตา (ส�ำหรับสตรี).  
ข้าพเจ้า เป็น ข้าพเจ้าทั้งหลาย.
**

ถ้าสวดหลายคน เปลี่ยนค�ำว่า อะหัง เป็น มะยัง. ยาจามิ เป็น ยาจามะ.

บทปกิรณกะ

สวดนมััสการ และ สรณคมน์์
นะโม ตััสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สััมมาสััมพุุทธััสสะ.
[ ๓ หน ]

พุุทธััง สะระณััง คััจฉามิิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สัังฆััง สะระณััง คััจฉามิิ.

ทุุติยั
ิ ม
ั ปิิ พุุทธััง สะระณััง คััจฉามิิ,
ทุตย
ิ ัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุุติยั
ิ ม
ั ปิิ สัังฆััง สะระณััง คััจฉามิิ.

ตะติิยัม
ั ปิิ พุุทธััง สะระณััง คััจฉามิิ,
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติิยัม
ั ปิิ สัังฆััง สะระณััง คััจฉามิิ.
[ (นำำ�) ติิสะระณะคะมะนััง นิิฏฐิิตััง ]

อามะ ภัันเต.
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รัับศีีล ๘
ปาณาติิปาตา เวระมะณีี สิิกขาปะทััง สะมาทิิยามิิ,

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

อะพ๎รห
ั ม
๎ ะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา

เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะ ทัสสะนะ

มาลาคันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะวิภส
ู ะนัฏฐานา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา

เวระมะณีี สิิกขาปะทััง สะมาทิิยามิิ.
อิิมานิิ อััฏฐะ สิิกขาปะทานิิ สะมาทิิยามิิ.

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
อิิมานิิ อััฏฐะ สิิกขาปะทานิิ สะมาทิิยามิิ.
[ กราบ ๓ หน ]
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๗๓

อธิิบายวิิธีส
ี วดมนต์์
คำำ�นััดหรืือคำำ�ชวน
การสวดมนต์์ ตามแบบที่่�นิิยมใช้้กัน
ั มาแต่่ครั้้�งโบราณ  ก่่อน

ที่่�จะสวด ได้้มีีการกล่่าวสรรเสริิญคุุณและชัักชวนขึ้้�นก่่อน.   แล้้วจึึง
สวดขึ้้�นพร้้อมกััน. อย่่างที่่�เรีียกกัันว่่า ขััดตำำ�นาน.  ดัังจะเห็็นได้้ตาม
ต้้ นพระสููตรและพระปริิตรต่่าง ๆ เช่่น เมตตปริิตร*, ขัันธปริิตร,
มงคลสููตร, รตนสููตร เป็็นต้้น.  ต่่อมาการนิิยมเปลี่่�ยนแปลงไป.  บาง

แห่่งได้้นำำ�เอาคำำ�ชัักชวนนั้้�นมาสวดเสีียด้้วย.  แต่่บางแห่่งยัังคงใช้้อยู่่�

ตามแบบเดิิม.   ตามแบบเดิิมนั้้�น ในส่่วนของคำำ�ชัักชวนหรืือที่่�เรีียก
กัันว่่าบทขััดตำำ�นาน ก็็ยกให้้เป็็นหน้้าที่่�ของพระเถระรููปที่่� ๒ หรืือรููป
ที่่� ๓ กล่่าวขึ้้�นก่่อน.  เมื่่�อจบแล้้วจึึงสวดขึ้้�นพร้้อมกััน.

การสวดมนต์์ในสมััยนี้้� ที่่�นิิยมกัันอยู่่� มีี ๒ แบบ คืือ

แบบสัังโยค และ แบบมคธ.

วิิ ธีีสวดแบบสัังโยคนั้้�น โดยปกติิ  ถ้้าไม่่มีีการขััดตำำ�นาน

ท่่ า นผู้้�เป็็ น หัั ว หน้้ า ประสงค์์ จ ะสวดบทไหน ก็็ ก ล่่ า วคำำ�ต้้ น บทนั้้�น
นำำ�ขึ้้�นก่่อน แล้้วรัับสวดพร้้อมกัันไป.

วิิธีีสวดแบบมคธนั้้�น นิิยมให้้ท่่านผู้้�เป็็นหััวหน้้ากล่่าวเป็็น

คำำ�นัั ด  คืื อ หัั น ทะ มะยัั ง ฯ ขึ้้�นก่่ อ น แล้้ ว รัั บ สวดพร้้ อ มกัั น ไป
แต่่เมื่่�อบทไหนได้้กล่่าวคำำ�ชัักชวนคืือขััดตำำ�นานแล้้ว ไม่่ต้้องกล่่าว

*

กรณียเมตตสูตร.
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คำำ�นััด คืือ หัันทะ มะยััง ฯ ซ้ำำ�อีีก  ถ้้าไม่่กล่่าวคำำ�ชัักชวนคืือขััดตำำ�นาน

ก็็ กล่่ าวคำำ�นััด คืื อ หัันทะ มะยััง ฯ แทน. การกล่่ าวคำำ�นััดก็็ ได้้ แก่่
การบอกหััวข้้อแห่่งบทที่่�จะสวดนั่่�นเอง.

วิิ ธีีกล่่ าวคำำ�นััด ที่่�ท่่ านนิิยมใช้้ คืือออกชื่่�อบทที่่�จะสวด.

นำำ�เอาชื่่�อแห่่งบทที่่�จะสวดมาต่่อเข้้ากัับคำำ�ว่่า หัันทะ มะยััง ฯ. แล้้ว

ลงท้้ายว่่า ภะณามะ เส ดัังนี้้�เป็็นพื้้�น.   ใช้้คำำ�ท้้ายว่่า กะโรมะ เส
เฉพาะบางบท เช่่น ปุุพพะภาคะนะมะการ กัับ ปััตติิทานะคาถา.
ในที่่�นี้้�จัักนำำ�มากล่่าวไว้้พอเป็็นตััวอย่่างดัังต่่อไปนี้้� : -

มีีหลัักซึ่่�งเป็็นข้้อควรกำำ�หนดไว้้ให้้แม่่นยำำ�ก่่อน คืือบทนั้้�น

เป็็น ปาฐะ. สุุตตะ. ปะริิตตะ. หรืือ คาถา.  ถ้้าเป็็น ปาฐะ พึึงกล่่าว
คำำ�นััดว่่า ...ปาฐััง, สุุตตะ ...สุุตตััง, ปะริิตตะ ...ปะริิตตััง, คาถา

ให้้เติิม โย ไว้้ข้า้ งท้้าย คืือเป็็น คาถาโย แล้้วลงท้้ายว่่า ภะณามะ เส.

ทุุกบทไป.

ปาฐะ เช่่น สะระณะคะมะนะปาฐะ : หัันทะ มะยััง

สะระณะคะมะนะปาฐััง ภะณามะ เส.

		สุุตตะ เช่่น มัังคะละสุุตตะ : หัันทะ มะยััง
มัังคะละสุุตตััง ภะณามะ เส.
		

ปะริิตตะ เช่่น ขัันธะปะริิตตะ : หัันทะ มะยััง

		

คาถา เช่่น นะมะการะสิิทธิิคาถา : หัันทะ มะยััง

ขัันธะปะริิตตััง ภะณามะ เส.

นะมะการะสิิทธิิคาถาโย ภะณามะ เส.
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๗๕

ที่่�กล่่าวมานี้้�เฉพาะที่่�เป็็นหลััก.  เมื่่�อจะใช้้บทไหนพึึงเปลี่่�ยน

ตามความต้้องการ.  ส่่วนที่่�จะกล่่าวต่่อไปนี้้�เป็็นพิิเศษ คืือมีีนิย
ิ มต่่าง
ออกไปจากชื่่�อเดิิมบ้้าง ยัังไม่่มีชื่่�
ี อปรากฏชััดบ้้าง ดัังนี้้� : -

		ปุุพพะภาคะนะมะการ : หัันทะ มะยััง พุุทธััสสะ
ภะคะวะโต ปุุพพะภาคะนะมะการััง กะโรมะ เส.

		สััจจะกิิริย
ิ ะคาถา : หัันทะ มะยััง นััตถิิ เม สะระณััง

อััญญัันติิอาทิิกา สััจจะกิิริย
ิ ะคาถาโย ภะณามะ เส. หรืือ หัันทะ
มะยััง สััจจะกิิริย
ิ ะคาถาโย ภะณามะ เส.

		มัังคะละสุุตตะ : ถ้้าจะสวดเฉพาะคาถา พึึงกล่่าวคำำ�นััดว่่า
หัันทะ มะยััง มัังคะละคาถาโย ภะณามะ เส.
		

ระตะนะสุุตตะ : ถ้้าจะสวดเฉพาะ ๖ คาถา พึึงกล่่าวคำำ�นััด

		

กะระณีียะเมตตะสุุตตะ : ถ้้าสวดย่่อตั้้�งแต่่ เมตตััญจะ ฯ

ว่่า หัันทะ มะยััง ฉะระตะนะปะริิตตะคาถาโย ภะณามะ เส.
เป็็นต้้นไป พึึงกล่่าวคำำ�นััดว่่า หัันทะ มะยััง เมตตััญจะ

สััพพะโลกััส๎มิน
ิ ติิอาทิิกััง เมตตะปะริิตตััง ภะณามะ เส.
		ขัันธะปะริิตตะ : ถ้้าสวดย่่อตั้้�งแต่่ อััปปะมาโณ พุุทโธ ฯ
เป็็นต้้นไป พึึงกล่่าวคำำ�นััดว่่า หัันทะ มะยััง อััปปะมาโณ
พุุทโธติิอาทิิกััง ขัันธะปะริิตตััง ภะณามะ เส.
		

โพชฌัังคะปะริิตตะ : หัันทะ มะยััง โพชฌัังคะปะริิตตััง

ภะณามะ เส.
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ยันทุนนิมิตตัง : หันทะ มะยัง ยันทุนนิมิตตันติอาทิกา

คาถาโย ภะณามะ เส. หรือ หันทะ มะยัง อะภะยะปะริตตัง
ภะณามะ เส.

		ทุุกขััปปััตตา : หัันทะ มะยััง เทวะตาอุุยโยชะนะคาถาโย
ภะณามะ เส.

		

ชะยะปะริิตตะ : [ มะหาการุุณิิโก นาโถ ฯ ] ถ้้าสวด

เพีียงตอนท้้าย คืือ สุุนัักขััตตััง พึึงกล่่าวคำำ�นััดว่่า หัันทะ มะยััง

สุุปุุพพััณหะสุุตตะคาถาโย ภะณามะ เส.

นอกจากที่่�กล่่าวมานี้้� พึึงพิิจารณาเทีียบเคีียงดููเถิิด.

อธิิบายข้้อความเบ็็ดเตล็็ด
๑. ทำำ�วััตรเช้้าแล้้ว ในวัันปกติิจะสวดอะไรต่่ออีีกตามสมควรก็็ได้้.
๒. ทำำ�วััตรค่ำำ�แล้้ว ในวัันปกติินิย
ิ มสวดมนต์์ต่่อ เปลี่่�ยนตามหลัักสููตร
ที่่�วััดกำำ�หนดไว้้.  ท้้ายสวดมนต์์จะสวดอะไรต่่ออีีกตามสมควรก็็ได้้.

๓. ให้้ศีล
ี ๕-๘ ตามปกติิ เมื่่�อจบสรณคมน์์ ถ้้าใช้้ตามแบบไทยไม่่นิย
ิ ม

ว่่า สะระณะคะมะนััง นิิฏฐิิตััง.  ถ้้าใช้้ตามแบบมคธ ท่่านนิิยมว่่า
สะระณะคะมะนััง นิิฏฐิิตััง.   แต่่ถ้้าให้้เป็็น นิิจจศีีล หรืืออุุโบสถศีีล

เมื่่�อจบสรณคมน์์ มีี นิิ ย มว่่ า ด้้ ว ย (ผู้้�สมาทานรัั บ ว่่ า อามะ ภัั น เต)
แล้้วจึึงนำำ�ให้้สมาทานสิิกขาบทต่่อไป.

๔. ชุุมนุุมเทวดา ถ้้าเป็็นพระราชพิิธีี ขึ้้�นตั้้�งแต่่ สะรััชชััง สะเสนััง
เป็็นต้้นไป.  ถ้้าสวดสัังโยคในพิิธีส
ี ามััญ มัักขึ้้�นตั้้�งแต่่
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ผะริิต๎๎วานะ เมตตััง สะเมตตา เป็็นต้้นไป.  บางคราวขึ้้�นตั้้�งแต่่
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สััคเค กาเม เป็็นต้้นไปก็็มี.ี   ถ้้าสวดมคธ ขึ้้�น สะมัันตา จัักกะวาเฬสุุ
เป็็นต้้นไป.  ถ้้าเป็็นงานพิิธีข
ี องพระโดยตรง เช่่นพิิธีี เข้้าพรรษา
ออกพรรษา วิิสาขบููชา มาฆบููชา หรืือแม้้พิธี
ิ ห
ี ล่่อพระ เป็็นต้้น.
ท่านนิยมเปลี่ยนตอนท้าย คือตอนที่ว่า ธัมมัสสะวะนะกาโล
อะยัมภะทันตา ๓ หน เปลี่ยนเป็น พุทธะทัสสะนะกาโล
อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา,
สัังฆะปะยิิรุุปาสะนะกาโล อะยััมภะทัันตา.

๕. ในงานพิิธีที่่�
ี ไม่่มีก
ี ารทำำ�น้ำำ�มนต์์ ไม่่ต้้องสวด
นะโมการะอััฏฐะกะ (นะโมแปดบท).

๖. ระตะนะสููตร ถ้้าสวดทั้้�งสููตร จะขััดตำำ�นาน ต้้องขััดตั้้�งแต่่

ปะณิิธานะโต ปััฏฐายะ เป็็นต้้นไป.  ถ้้าจะสวดแต่่ ๖ คาถา พึึงขััด

ตั้้�งแต่่ โกฏิิสะตะสะหััสเสสุุ เป็็นต้้นไป.  การสวดรตนสููตร ถ้้ากล่่าว
คำำ�นััดว่่า ...ระตะนะสุุตตััง... พึึงทราบว่่าสวดพิิสดาร คืือสวดหมด
ทั้้�งสููตร.  ถ้้ากล่่าวคำำ�นััดว่่า ...ฉะระตะนะปะริิตตะคาถาโย...
พึึงทราบว่่า สวดย่่อเฉพาะ ๖ คาถา.

๗. อาฏานาฏิิยะปะริิตตะ ถ้้าสวดย่่อ สวดตั้้�งแต่่ต้้นจนถึึง พุุทธััง
วัันทามะ โคตะมัันติิ ตามปกติิมัก
ั ใช้้สวดย่่อเป็็นพื้้�น.

๘. บทขััดตำำ�นานต่่าง ๆ ถ้้าขััดเป็็นมคธลงท้้ายว่่า ภะณามะ เส.
๙. ถวายพรพระประกอบด้้วย ปุุพพะภาคะนะมะการ, พุุทธคุุณ
[ อิติปิโส ฯ ], ธรรมคุณ [ ส๎วากขาโต ฯ ], สังฆคุณ

๗๘

บทปกิรณกะ

[ สุุปะฏิิปัันโน ฯ ]  อย่่างละ  ๑  คาถา.  ชะยะมัังคะละอััฏฐะกะ
[ พาหุุง ฯ ]  ๘  คาถา.  อานิิสังั สะคาถา [ เอตาปิิ ฯ ]  ๑  คาถา.
ชะยะปะริิตตะ [ มะหาการุุณิิโก นาโถ ฯ ]  ๕  คาถา.

สััพพะมัังคะละคาถา [ ภะวะตุุ สััพพะมัังคะลััง ฯ ]  ๓  คาถา.
๑๐. สวดมนต์์แล้้วฉัันเพลติิดต่่อในวัันเดีียวกััน เมื่่�อสวดจบแล้้ว ยััง
ไม่่ต้้องว่่า ภะวะตุุ สััพพะมัังคะลััง ฯ.  ให้้สวดถวายพรพระต่่อ ไม่่
ต้้องตั้้�ง นะโม อีีก.  เสร็็จแล้้วว่่า ภะวะตุุ สััพพะมัังคะลััง ฯ.  จบ.
๑๑. ถวายพรพระ ถ้้าสวดมคธ ในที่่� ๆ ว่่า ชะยะมัังคะลานิิ
ท่่านเปลี่่�ยนว่่า ชะยะมัังคะลััคคััง.

๑๒. ชะยะมัังคะละคาถา ใช้้ในเวลาทำำ�พิิธีี เช่่น ตััดจุุก รดน้ำำ�มนต์์

สรงน้ำำ� เปิิดป้้าย ยกป้้าย เททองหล่่อพระ เป็็นต้้น.  สวด ชะยะมััง-

คะละคาถา ขึ้้�นตั้้�งแต่่ ชะยัันโต เป็็นต้้นไป.  จบแล้้วกลัับมาเริ่่�มต้้น
ใหม่่ จนกว่่าจะเสร็็จพิิธี.ี   แล้้วสวด สััพพะมัังคะละคาถา ต่่อ.

ถ้้าพิิธีนั้้�
ี น มีีฤกษ์์อยู่่�ใกล้้กัันกัับเวลาฉััน เช้้า หรืือ เพล

ท่่านนิิยมสวดถวายพรพระไปก่่อน.  พอถึึง ชะยะมัังคะละคาถา

ตอน โหตุุ เต ชะยะมัังคะลััง หยุุด.  พอถึึงเวลาฤกษ์์ทำำ�พิธี
ิ  จึ
ี ึงขึ้้�น
ชะยัันโต ต่่อไปจนกว่่าจะเสร็็จพิิธี.ี

๑๓. เวลาทำำ�อนุุโมทนา ถ้้าท่่านเจ้้าของงานเป็็นผู้้�ใหญ่่ รููปที่่�ไม่่มีพั
ี ด
ั
หรืือไม่่ได้้ใช้้พัด
ั ควรประณมมืือ.

การนำำ�สวดมนต์์ก็็ดีี นำำ�อนุุโมทนาก็็ดีี ท่่านให้้แล้้วแต่่ผู้้�เป็็น

หััวหน้้าจะพึึงพิิจารณาเห็็นสมควร.
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