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ท าวัตรเช้า 

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, 
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม, 

สุปะฏปัินโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง 
อเิมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ, 
สาธ ุโน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ, 

ปัจฉิมาชะนะตานุกมัปะมานะสา, 
อเิม สักกาเร ทคุคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏคิคณัหาตุ. 
อมัหากงั ทฆีะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ  

..........อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, 

..........พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ( กราบ ) 

..........สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโธ, 

..........ธัมมัง นะมัสสาม.ิ ( กราบ ) 

..........สุปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

..........สังฆัง นะมาม.ิ ( กราบ ) 

(น า) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปพุพะภาคะนะมะการัง  
..........กะโรมะ เส ฯ  

(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ  
..........นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ 
..........นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ 
(น า) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ 

(รับ) โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะ- 
สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปริุสะทมัมะสาระถิ สัตถา 
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, โย อมิัง โลกงั สะเทวะกงั  



 

 

สะมาระกงั สะพรัหมะกงั สัสสะมะณะพราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะ 
นุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกตัวา ปพเวเทสิ. สาตถัง  
อาทกิลัยาณัง มัเฌกลัยาณัง ปะริโยสานะกลัยาณัง สาคยัง 
สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปณุณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง  
ปะกาเสสิ. ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูขะยาม,ิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง  
สิระสา นะมาม ิฯ  

.......... .......... .......... ..........(กราบ) 

(น า) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ 

(รับ) โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทฏิฐิโก อะกาลโิก  
เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทติัพโพ วิญญูหิ. ตะมะหัง  
ธมมัง อะภิปูชะยาม,ิ ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ.  
.......... .......... .......... ..........(กราบ) 

(น า) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ  

(รับ) โย โส สุปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อชุุปะฏปัินโน  

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏปัินโน ภะคะวะโต  
สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะททิงั  
จัตตาริ ปริุสะยุคานิ อฏัฐะ ปริุสะปคุคะลา, เอสะ ภะคะวะโต  
สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทกัขิเณยโย อญับะลกีะระณีโย, 
อะนุตตะรัง ปญุญักเขตตัง โลกสัสะ. ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยาม,ิ  

ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมาม ิฯ 

.......... .......... .......... ..........(กราบ) 

.......... .......... .........ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา 

.......... .......... .......... ......(นั่งพับเพียบ) 

(น า) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะ 
(น า) วัตถุปะริทปีะกะปาฐัญจะ ภะณามะ เส ฯ 



 

 

(รับ) พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว  
..........โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน  

..........โลกสัสะ ปาปูปะกเิลสะฆาตะโก  

..........วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง  

..........ธัมโม ปะทโีป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน โย  

..........มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก  

..........โลกตุตะโร โย จะ ตะทตัถะทปีะโน  

..........วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง  

..........สังโฆ สุเขตาภยะติเขตตะสัญญิโต  

..........โย ทฏิฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก  

..........โลลปัปะหีโน อะริโย สุเมธะโส  

..........วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง  

..........อจิเจวะเมกนัตะภิปูชะเนยยะกงั  

..........วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง  

..........ปญุญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา  

..........มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา ฯ 

..........(ถ้ามีเวลาพอ ให้สวด สังเวคะปะริกติตะนะปาฐะ ต่อไปนี)้ 

..........อธิะ ตะถาคะโต โลเก อปุปันโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  
ธัมโม จะ เทสีโต นิยยานิโก อปุะสะมิโก ปะรินิพพานิโก  
สัมโพธะคาม ีสุคะตัปปะเวทโิต มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง  
ชานามะ ชาติปิ ทกุขา ชะราปิ ทกุขา มะระณัมปิ ทกุขัง  
โสกะปะริเทวะทกุขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทกุขา อปัปิเยหิ สัมปะโยโค  
ทกุโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทกุโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะต ิตัมปิ  

ทกุขัง สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทกุขา เสยยะถีทงั  
รูปูปาทานักขันโธ เวทะนูปาทานักขันโธ สัญญูปาทานักขันโธ,  



 

 

สังขารูปาทานักขันโธ วิญญาณูปาทานักขันโธ เยสังปะริญญายะ,  
ธะระมาโน โส ภะคะวา เอวัง พะหุลงั สาวเก วิเนติ เอวัง  
ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะน ีพะหุลา  
ปะวัตตะต ิรูปัง อะนิจจัง เวทะนา อะนิจจา สัญญา อะนิจจา  
สังขารา อะนิจจา วิญญาณัง อะนิจจา รูปัง อะนัตตา เวทะนา  
อะนัตตา สัญญา อะนัตตา สังขารา อะนัตตา วิญญาณัง อะนัตตา  
สัพเพ สังขารา อะนิจจา สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ เต มะยัง  
โอติณณามหะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทกุเขหิ  
โทมะนัสเสห ิอปุายาเสหิ ทกุโขติณณา ทกุขะปะเรตา  
อปัเปวะนามิมัสสะ เกวะลสัสะ ทกุขักขันธัสสะ อนัตะกริิยา  
ปัญญาเยถาติ จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อทุทสิสะ 
อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง, สัทธา อะคารัส์มา อะนะคาริยัง 
ปัพพะชิตา, ตัส์มิง ภะคะวาต ิพรัหมะจะริขัง จะรามะ 
ภิกขุนัง สิกขาชีวะสะมาปันนา, ตัง โน พรัหมะจะริยัง อมิัสสะ 
เกวะลสัสะ ทกุขักขันธัสสะ อนัตะกริิยายะ สังวัคคะตุติ ฯ 

..........(สามเณรสวดพึงลดค าว่า ภิกขุนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา 
ทีอ่กัษรสีแดงออกเสีย ถ้าคฤหัสถ์สวด ตั้งแต่ อธิะ ตะถาคะโต จนถึง 
ปัญญาเยถาติ แล้วสวดดังนี ้จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง 
สะระณัง คะตา ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ ตัสสะ ภะคะวะโต  
สาสะนัง ยะถาสะต ิยะถาพะลงั มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏปัิชชามะ  
สา สา โน ปะฏปัิตติ อมิัสสะ เกวะลสัสะ ทกุขักขันธัสสะ  
อนัตะกริิยายะ สังวัตตะตุติ ฯ อน่ึง ถ้าสตรีสวด เต มะยัง นั้น ให้ 

แปลงเป็น ตา มะยัง บทว่า ปะรินิพพานิโก มีในฉบับ สีหฬ เป็น 

ปะรินิพพายิโก ฉะนีท้กุแห่ง) 

 



 

 

คาถาพระโมคคัลลาน์ดับไฟนรก 

 เถโร โมคคลัลาโน นะระกตัตัง โลหะกมุภ ี

ทส์ิวา อคัคปัีตติ กมัปะติ 

 คาถานี้ ใช้ดับพิษไฟสารพัด หายส้ิน ไม่ร้อน ไม่พอง 

 

 

  



 

 

ตังขะณิปัจจะเวกขะณะวิธีี 

(น า) หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ 

(รับ) ปะฎสัิงขา โยนิโส จีวะรัง ปะฎเิสวาม,ิ ยาวะเทวะ สีตัสสะ 
ปะฎฆิาตายะ, อณ์ุหัสสะ ปะฎฆิาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะ- 
สิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏฆิาตายะ, ยาเทวะ หิริโกปินะปะฏจิฉา- 
ทะนัตถัง ฯ 

..........ปะฏสัิงขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏเิสวามิ, เนวะ ท์วายะ 
นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ อมิัสสะ 
กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจะริยานุคคะหายะ, 
อติิ ปรุาณัญจะ เวทะนัง ปะฏหิังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ 
อปุปาเทสสามิ, ยาต์รา จะ เม ภะวิสสะต ิอะนะวัชชะตา จะ 
ผาสุวิหาโร จาติ ฯ 

..........ปะฏสัิงขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏเิสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสสะ 
ปะฏฆิาตายะ, อณ์ุหัสสะ ปะฏฆิาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริง- 
สะปะสัมผัสสานัง ปะฏฆิาตายะ, ยาวะเทวะ อตุุปะริสสะยะวิโนทะนัง 
ปะฏสัิลลานารามัตถัง ฯ 

..........ปะฏสัิงขา โยนิโส คลิานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง 
ปะฏเิสวามิ, ยาวะเทวะ อปุปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง 
ปะฏฆิาตายะ, อพ์ัยาปัชฌะปะระมะตายาต ิฯ 

  

  



 

 

ธาตุปฎกิูละปัจจะเวกขะณะวิธี  

(น า) หันทะ มะยัง ธาตุปฎกิูละปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ 

(รับ) ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะททิงั 
จีวะรัง ฯ ตะทปุะภุญชะโก จะ ปคุคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต 
นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพพานิ ปะนะ อมิานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ 
อมิัง ปตุิกายัง ปัต์วา อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ ฯ 

..........ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะททิงั 
ปิณฑะปาโต ฯ ตะทปุะภุญชะโก จะ ปคุคะโล ธาตุมัตตะโก 
นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพโพ ปะนายัง ปิณฑะปาโต 

อะชิคุจฉะนีโย อมิัง ปตุิกายัง ปัต์วา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะต ิฯ 

..........ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะททิงั 
เสนาสะนัง ฯ ตะทปุะภุญชะโก จะ ปคุคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต 
นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพพานิ ปะนะ อมิานิ เสนาสะนาน ิอะชิคุจฉะนียาน ิ

อมิัง ปตุิกายัง ปัต์วา อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ ฯ 

..........ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะททิงั 
คลิานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ฯ ตะทปุะภุญชะโก จะ ปคุะโล 
ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพโพ ปะนายัง 
คลิานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร อะชิคุจฉะนีโย อมิัง ปตุิกายัง 
ปัต์วา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะต ิฯ 

..........(เมื่อจบบท ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธีแล้ว มีการสวดมนต์ 

บทต่างๆ เช้าละ ๑ บทบ้าง ๒ บทบ้าง หมุนเวียนกนัไป แล้วจึงขึน้บท 

ปัตติทานะคาถา ต่อไปนีเ้ป็นบทสุดท้าย)  

 

  



 

 

ปัตตทิานะคาถา 

(น า) ..........หันทะ มะยัง ปัตติทานะ คาถา โย ภะณามะ เส ฯ 

(รับ) ..........ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี 
.......... .........ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง 
.......... .........ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันต ุปูชิตา 
.......... .........โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล 
.......... .........เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว 
.......... .........สารามิกา ทานะปะตี อปุาสะกา 
.......... .........คามา จะ เทสา นิตะมา จะ อสิสะรา 
.......... .........สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันต ุเต 

.......... .........ชะลาพุชา เยปิ จะ อณัฑะสัมภะวา 

.......... .........สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา 

.......... .........นิยยานิกงั ธัมมะวะรัง ปะฏจิจะ เต 

.......... .........สัพเพปิ ทกุขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง ฯ 

ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม 

สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ 
อมัเห รักขะตุ สัทธัมโม 

วุฑฒิง สัมปาปเุณยยามะ 
..........ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ  

สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต 
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง 
มาตา ปิตา จะ อต์ัระชัง 
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน 

ธัมมัทธะรา จะ ปคุคะลา 
อตัถายะ จะ หิตายะ จะ 
สัพเพปิ ธัมมะจาริโน 

ธัมเม อะริยัปปะเวทเิต ฯ 

ปาณิโน พุทธะสาสะเน 

กาเล เทโว ปะวัสสะต ุ
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง 
นิจจัง รักขันติ ปตุตะกงั 
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ 

 



 

 

ท าวัตรเย็น 

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, 
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม, 

สุปะฏปัินโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง 
อเิมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ, 
สาธ ุโน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ, 

ปัจฉิมาชะนะตานุกมัปะมานะสา, 
อเิม สักกาเร ทคุคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏคิคณัหาตุ. 
อมัหากงั ทฆีะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ  

..........อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, 

..........พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ( กราบ ) 

..........สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโธ, 

..........ธัมมัง นะมัสสาม.ิ ( กราบ ) 

..........สุปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

..........สังฆัง นะมาม.ิ ( กราบ ) 

(น า) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปพุพะภาคะนะมะการัญเจวะ  
.......พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส ฯ 

(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ  
.......นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ 
.......นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ 
.......ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กลัยาโณ กติติสัทโท อพัภุค- 
คะโต อติิปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัม- 

ปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปริุสะทมัมะสาระถ ิสัตถา - 
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาต ิฯ 



 

 

(น า) หันทะ มะยัง พุทธาภิคตีิ กะโรมะ เส ฯ  

(รับ) ...........พุทธะวาระหันตะวะระตาทคุิณาภิยุตโต  
.....................สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต  
.....................โพเธสิ โย สุชะนะตังกะมะลงัวะ สูโร  
.....................วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทงั  

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง  
ปะฐะมานุสสติฏฐานัง  
พุทธัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) วะ....  
พุทโธ ทกุขัสสะ ฆาตา จะ  
พุทธัสสาหัง นิยยาเทม ิ 

วันทนัโตหัง จะริสสาม ิ 

นัตถิ เม สะระณัง อญัญัง  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ  
สัพเพปิ อนัตะระยา เม  

สะระณัง เขมะมุตตะมัง  
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง  
พุทโธ เม สามิกสิสะโร  
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม  

สะรีรัญชีวิตัญจิทงั  
พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง  
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง  
วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน  

ยังปญุญัง ปะสุตัง อธิะ  
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา  

(กราบหมอบลงว่า)  

.......... ..........กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา  

.......... .......... พุทเธ กกุมัมัง ปะกะตัง มะยายัง  

.......... .......... พุทโธ ปะฏคิคณัหะตุ อจัจะ ยันตัง  

.......... .......... กาลนัตะเร สังวะริตุง วะพุทเธ  

.......... ................. ..........(นั่งคุกเข่าว่า) 
(น า) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)  

(รับ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทฏิฐิโก อะกาลโิก เอหิ- 

ปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทติัพโพ วิญญูฮีติ ฯ 

(น า) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคตีิง กะโรมะ เส ฯ 



 

 

(รับ) ..........สวากขาตะตาทคุิณะโยคะวะเสนะ เสยโย  
.....................โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท  
.....................ธัมโม กโุลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี  
.....................วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง  

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง.........  
ทตุิยานุสสะติฏฐานัง  
ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส วะ  
ธัมโม ทกุขัสสะ ฆาตา จะ  
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทม ิ 

วันทนัโตหัง จะริสสาม ิ 

นัตถิ เม สะระณัง อญัญัง  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  
ธัมมัง เมวันทะมาเนนะ  
สัพเพปิ อนัตะรายา เม  

สะระณัง เขมะมุตตะมัง  
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง  
ธัมโม เม สามิกสิสะโร  
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม  

สะรีรัญชีวิตัญจิทงั  
ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง  
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง  
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน  

ยัง ปญุญัง ปะสุตัง อธิะ  
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา  

.......... .......... ..........(หมอบกราบพูด)  

.......... ..........กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา  

.......... ..........ธัมเม กกุมัมัง ปะกะตัง มะยา ยัง  

.......... ..........ธัมโม ปะฏคิคณัหะตุ อจัจะยันตัง  

.......... ..........กาลนัตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ 

.......... .......... ..........(นั่งคุกเข่าว่า) 
(น า) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)  
(รับ) สุปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อชุุปะฏปัินโน ภะคะ- 
วะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

สามีจิปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะททิงั จัตตาริ  
ปริุสะยุคานิ อฏัฐะ ปริุสะปคุคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  



 

 

อายุเนยโย ปาหุเนยโย ทกัขิเนยโย อญัชะลกีะระณีโย อะนุตตะรัง  
ปญุญักเขตตัง โลกสัสา ติ ฯ 

(น า) หันทะ มะยัง สังฆาภิคตีิง กะโรมะ เส)  

(รับ) ............สัทธัมมะโช สุปะฏปัิตติคุณาทยิุตโต  

.......... ..........โยฏฐัพพิโธ อะริยะปคุคะละสังฆะเสฏโฐ  

.......... ..........สีลาทธิัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต  

.......... ..........วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง  

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง  
ตะติยานุสสะติฏฐานัง  
สังฆัสสาหัสมิ ทาโส วะ  
สังโฆ ทกุขัสสะ ฆาตา จะ  
สังฆัสสาหัง นิยยาเทม ิ 

วันทนัโตหัง จะริสสาม ิ 

นัตถิ เม สะระณัง อญัญัง  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ  
สัพเพปิ อนัตะรายา เม ..........  

สะระณัง เขมะมุตตะมัง  
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง  
สังโฆ เม สามิกสิสะโร  
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม  

สะรีรัญชีวิตัญจิทงั  
สังฆัสโสปะฏปัินนะตัง  
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง  
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน  

ยัง ปญุญัง ปะสุตัง อธิะ  
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ 

(กราบหมอบลงว่า)  

  กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา  
สังเฆ กกุมัมัง ปะกะตัง มายา ยัง  
สังโฆ ปะฏคิคณัหะตุ อจัจะยันตัง  
กาลนัตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ 

(นั่งพับเพียบ)  

...........(สตรีเล่าบ่นและสวดแปลกอย่างนี ้พุทธัสสาหัส์มิ ทาสีวะ ฯ 

ธัมมัสสาหัส์มิ ทาสีวะ ฯ สังฆัสสาหัส์มิ ทาสีวะ ฯ วันทนัตีหัง ฯ พุทธัง 



 

 

เม วันทะมานายะ ฯ ธัมมัง เม วันทะมานายะ ฯ สังฆัง เม วันทะมานายะ  
ถ้าคฤหัสถ์ทั้งบุรุษสตรีสวดมีความรังเกยีจด้วยอสภาวะนิรุตินิ่ง 
อยู่ บุรุษจะสวดว่า วันทะมาโน จะริสสามิ สตรีจะสวดว่า วันทะมานา 
จะริสสามิ ดังนีพ้ร้อมกนัไป ดัง คะโต คะตา ฉะนั้นกค็วร กแ็ปลว่า 
ไหว้อยู่เหมือนกนั) 

 

  



 

 

คาถาพระโมคคัลลาน์ต่อกระดูก.. 

  

เถโร โมคคลัลาโน อนัตะระธายิต์วา 
ภูมิสุขุมัง ปะระมาโน ภะคะวะโต 
อทิธิยา อตัตะโน สะรีเรมังสังโลหิตัง 

   

คาถาบทนีใ้ช้ภาวนาได้ทกุๆวัน วันละ ๑๐๘ คาบ 

กนัสารพัดอนัตรายทั้งปวง ใช้เสกปูนทาเป่าพ่นสารพัด 

ถ้าจะคดัเลอืดให้ภาวนา ๗ ที คดัเลอืดหยุดไหลแล 

 

  



 

 

นมัสการพระอะระหันต์ ๘ ทศิ 

(น า) หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภะนามะ เส ฯ  

(รับ) สัมพุทโธ ทปิะทงั เสฏโฐ............................ 
..........โกณฑัญโญ ปพุพะภาเค จะ 
..........สารีปตุโต จะ ทกัขิเณ 

..........ปัจฉิเมปิ จะ อานันโท 

..........โมคคลัลาโน จะ อตุตะเร 

..........อเิม โข มังคะลา พุทธา 

..........วันทติา เต จะ อม์ัเหหิ 

..........เอเตสัง อานุภาเวนะ  

นิสินโน เจวะ มัชฌเิม 

อาตะเณยเย จะ กสัสะโป 

หะระติเย อปุาลี จะ 
พายัพเพ จะ คะวัมปะต ิ
อสิาเณปิ จะ ราหุโล 
สัพเพ อธิะ ปะติฏฐิตา 
สักกาเรหิ จะ ปชิุตา 
สัพพะโสตถ ีภะวันต ุโน ฯ 

อจิเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง 
นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง 
ปญุญาภิสันทงั วิปลุงั อะลตัถัง 
ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ 

 

  



 

 

สามเณรสกิขา 

บทขัดที ่๑ 

สัมพุทโธ โลเก อปุปันโน............ 

ธัมมะจักกงั ปะวัตเตต์วา 
โลกสัสะ สังคะหัง กาตุง 
ติวิธัง โลเก สัทธัมมัง 
อะนุปพุเพนะ สาวัตถิง 
สามะเณรานัง นิสสายะ 
อะนุญญาสิ ทะสะ สิกขา 
สามะเณรานัง ทะสังคงั 

มะหาการุณิโก มุน ิ

โลเก อปัปะฏวิัตติยัง 
จะริต์วา โลกะจาริกงั 
สัมมะเทวะ ปะวัตติยัง 
ปัต์วา เชตะวะเน วะสัง 
จิตตัง กะถานุสิกขิตุง 
สามะเณเรหิ สิกขิตุง 
สิกขาปะทงั ภะณามะเส  

--------------------------  

บทสวดที ่๑ 
(สิกขาบท ๑๐) 

............อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, สามะเณรานัง ทะสะ สิกขาปะทานิ 
เตสุ จะ สามะเณเรหิ สิกขิตุง, ปาณาติปาตา เวระมะณ,ี อะทนินาทานา 
เวระมะณ,ี อะพรัหมะจะริยา เวระมะณ,ี มุสาวาทา เวระมะณ ีสุรา 
เมระยะมัชชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณ,ี วิกาละโภชะนาเวระมะณ,ี 

นัจจะคตีะวาทติะวิสูกะทสัสะนา เวระมะณ,ี มาลาคนัธะวิเลปะนะธา- 
ระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณ,ี อจุจาสะยะนะมะหาสะยะนา 
เวระมะณ,ี ชาตะรูปะระชะตะปะฏคิคะหะณา เวระมะณีต ิ

--------------------------  

บทขัดที ่๒  

เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ............ 
สามะเณโร กณัฏะโก นามะ 

สัก์ยะปตุโต ปะนันทะสะ 
กณัฏะกงิ ภิกขุณิง ทสิุ 



 

 

ญัต์วา ตะมัตถัง ภะคะวา 
อะนูญญาสิ โข นาเสตุง 
สามะเณรานัง นาสะนะ 

ภิกขุนัญเญวะ สันติกา 
สามะเณรัง ทะสังคกิงั 
การะณังคงั ภะณามะ เส  

--------------------------  

บทสวดที ่๒ 

(นาสะนังคะ ๑๐) 

อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, ทะสะห ิองัเคหิ สะมันนาคะตัง 
สามะเณรัง นาเสตุง, กะตะเมห ิทะสะหิ, ปาณาติปาตี โหติ, อะทนินาทา 
ยี โหติ, อะพรัหมะจารี โหต,ิ มุสาวาที โหติ, มัชชะปาย ีโหต,ิ 
พุทธัสสะ อะวัณณัง ภาสะต,ิ ธัมมัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ, สังฆัสสะ 
อะวัณณัง ภาสะต,ิ มิจฉาทฏิฐิโก โหติ, ภิกขุณี ทูสะโก โหติ, 
อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, อเิมห ิทะสะห ิองัเคหิ สะมันนาคะตัง 
สามะเณรัง นาเสตุนติ, 

--------------------------  

บทขัดที ่
๓ 

เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ............ 
ภิกขุสุ อปัปะติสสา เจ- 
ญัต์วา ตะมัตถัง ภะคะวา 
อะนุญญาสิ ทณัฑะกมัมัง 
สามะเณรานัง ทณัฑะกมัมะ  

สามะเณรา อะคาระวา 
วะ อะสะภาคะวุตติกา 
ภิกขูนัญเญวะ สันติกา 
กาตุง ปัญจังคกิสัสะ จะ 
การะณังคงั ภะณามะ เส 

--------------------------  

บทสวดที ่๓ 

(ทณัฑกรรม ๕) 

อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, ปัญจะหิ องัเคหิ สะมันนาคะตัสสะ 



 

 

สามะเณรัสสะ ทณัฑะกมัมัง กาตุง, กะตะเมห ิปัญจะหิ, ภิกขูนัง 
อะลาภายะ ปะริสักกะติ, ภิกขูนัง อะนัตถายะ ปะริสักกะต,ิ ภิกขูนัง 
อะนาวาสายะ ปะริสักกะติ, ภิกขู อกัโกสะต ิปะริภาสะต,ิ ภิกขู ภิกขูหิ 
เภเทต,ิ อะนุญญาสิ โข ภะคะวา, อเิมหิ ปัญจะหิ องัเคหิ สะมัน- 

นาคะตัสสะ สามะเณรัสสะ ทณัฑะกมัมัง กาตุนติ, 

-------------------------- 

............(ต่อจากนีม้ีการสวดมนต์บทต่างๆ วันละมากบ้าง น้อยบ้าง พอ 
สมควรแก่เวลา หมุนเวียนเปลีย่นกนัไป แล้วกลบัมาสวด อชัชะ มะยา 
กบั อมิินา เป็นบทสุดท้าย) 

   

  



 

 

อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี  

(น า) หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ 

(รับ) อชัชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต์วา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง, ตัง 
ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏฆิาตายะ, อณ์ุหัสสะ ปะฏฆิาตายะ, 
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏฆิาตายะ, ยาวะ- 
เทวะ หิริโกปินะปะฏจิฉาทะนัตถัง ฯ 

...........อชัชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต์วา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต, 
โส เนวะ ท์วายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, 
ยาวะเทวะ อมิัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา 
พรัหมะจะริยานุคคะหายะ, อติิ ปรุาณัญจะ เวทะนัง ปะฏหิังขามิ 
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อปุปาเทสสามิ, ยาต์รา จะ เม ภะวิสสะต ิ
อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ 

...........อชัชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต์วา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง, 
ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏฆิาตายะ, อณ์ุหัสสะ ปะฏฆิาตายะ, 
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏฆิาตายะ, ยาวะ- 
เทวะ อตุุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏสัิลลานารามัตถัง ฯ 

...........อชัชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต์วา โย คลิานะปัจจะยะเภสัช- 
ชะปะริกขาโร ปะริภุตโต, โส ยาวะเทวะ อปุปันนานัง เวยยาพาธ-ิ 
กานัง เวทะนานัง ปะฏฆิาตายะ, อพ์ัยาปัชฌะปะระมะตายาต ิฯ 

   

  



 

 

กรวดน า้อิมินา 

(น า) ..........หันทะ มะยัง อทุทสิะนาธิฏฐานะ  
(รับ) ..........อมิินา ปญุญะกมัเมนะ 
..........อาจริยูปะการา จะ 
..........สุริโย จันทมิา ราชา 
..........พรัหมะมารา จะ อนิทา จะ 
..........ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ 
..........สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ 
..........สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ 
.......... ..........อมิินา ปญุญะกมัเมนะ 
..........ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ 
..........เย สันตาเน หินา ธัมมา 
..........นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ 
..........อชุุจิตตัง สะติปัญญา 
..........มารา ละภันต ุโนกาสัง 
..........พุทธาธิปะ วะโร นาโถ 
..........นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ 
..........เต โสตตะมานุภาเวนะ 

คาถาโย ภะณามะ เส ฯ 

อปัุชฌายา คุณุตตะรา 
มาตา ปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง) 
คุณะวันตา นะราปิ จะ 
โลกะปาลา จะ เทวะตา 
มัชฌตัตา เวริกาปิ จะ 
ปญุญานิ ปะกะตานิ เม 

ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ 

อมิินา อทุทสิเสนะ จะ 
ตัณหุปาทานะเฉทะนัง 
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง 
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว 
สัลเลโข วิริยัมหินา 
กาตุญจะ วิริเยสุ เม 

ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม 
สังโฆ นาโถ ตะโร มะมัง 
มาโรกาสัง ละภันต ุมา ฯ 

   

  



 

 

ตโิลกะวิชะยะราชะปัตตทิานะคาถา 

ยังกญิจิ กสุะลงั กมัมัง 
กาเยนะ วาจามะนะสา 
เย สัตตา สัญญิโน อตัถิ 
กะตัง ปญุญะผะลงั มัยหัง 
เย ตัง กะตัง สุวิทติัง 
เย จะ ตัตถะ นะ ชานันติ 
สัพเพ โลกมัห ิเย สัตตา 
มะนุญญัง โภชะนัง สัพเพ........... 

กตัตัพพัง กริิยัง มะมะ 
ติทะเส สุคะตัง กะตัง 
เย จะ สัตตา อะสัญญิโน 

สัพเพ ภาค ีภะวันต ุเต 
ทนินัง ปญุญะผะลงั มะยา 
เทวา คนัต์วา นิเวทะยุง 
ชีวันตาหาระเหตุกา 
ละภันต ุมะมะ เจตะสาต ิฯ 

 

  



 

 

คาถาบูชาดวงชาตา 

  

นะโม เม สัพพะเทวานัง 
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ 
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะต ิ
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง 
สัพพะทกุขัง วินาสสันติ 
ลกัขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา 
เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถ ื

สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง 
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง 
ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง 
สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ 
สัพพะโรคงั วินาสสันติ 
สัพเพเทวา มัง ปาลายันตุ สัพพะทา 
ภะวันตุเม ฯ 

  

..............ปัจจุบัน นิยมการผูกดวงชาตาของตน เอาไว้ส าหรับสักการบูชา เรียกกนัว่า 
"ดวงพิชัยสงคราม" หรือมิฉะนั้นกเ็อาดวงชาตาบรรจุไว้ในฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชาตา 
พึงว่าคาถานีเ้พื่อจะได้เกดิลาภสัการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลศิล้นดีนักแล ฯ 

   

  



 

 

ท าวัตรพระ 

..........นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ  

..........นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ 

..........นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ 

 

..........โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล มารัง สะเสนัง สุชิตัง วิเชยยะ 
สัมโพธิมาคจัฉิ อะนันตะญาโณ โลกตุตะโม ตัง ปะณะมาม ิพุทธัง 
เย จะ พุทธ อะตีตา จะ เย จะ พุทธา อะนาคะตา ปัจจุปปันนา จะ 
เย พุทธา อะหัง วันทามิ สัพพะทา 
..........อติิปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ- 
สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปริุสะทมัมะสาระถิ สัตถา 
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาต ิ
..........พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คจัฉามิ นัตถิ เม สะระ- 
ณัง อญัญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม 

ชะยะมังคะลงั อตุตะมังเคนะ วันเทหัง ปาทะปังสุง วะรุตตะมัง พุทเธ 
โย ขะลโิต โทโส พุทโธ ขะมะต ุตัง มะมัง 
..........อฏัฐังคโิก อะริยะปะโถ ชะนานัง โมกขัปปะเวสายะ อชูุ จะ 
มัคโค ธัมโม อะยัง สันติกะโร ปะณีโต นิยยานิโก ตัง ปะณะมาม ิ

ธัมมัง เย จะ ธัมมา อะตีตา จะเย จะ ธัมมา อะนาคะตา ปัจจุปปันนา 
จะ เย ธัมมา อะหัง วันทามิ สัพพะทา 
..........ส์วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทฏิฐิโก อะกาลโิก เอหิ- 

ปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทติัพโพ วิญญูหิติ 
..........ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คจัฉามิ นัตถิ เม 

สะระณัง อญัญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 



 

 

โหตุ เม ชะยะมังคะลงั อตุตะมังเคนะ วันเทหัง ธัมมัญจะ ทวุิธัง วะรัง 
ธัมเม โย ขะลโิต โทโส ธัมโม ขะมะต ุตัง มะมัง 
..........สังโฆ วิสุทโธ วะระทกัขิเณยโย สันตินท์ริโย สัพพะมะลปั- 

ปะหิโน คุเณหิ เนเกหิ สะมิทธิปัตโต อะนาสะโว ตัง ปะณะมาม ิสังฆัง 
เย จะ สังฆา อะตืตา จะ เย จะ สังฆา อะนาคะตา ปัจจุปปันนา จะ เย 
สังฆา อะหัง วันทามิ สัพพะทา 
..........สุปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อชุุปะฏปัินโน ภะคะ- 
วะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามี- 
จิปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะททิงั จัตตาริ ปริุสะยุคานิ 
อฏัฐะ ปริุสะปคุคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย 
ปาหุเนยโย ทกัขิเณยโย อญัชะลกีะระณีโย อะนุตตะรัง ปญุญักเขตตัง 
โลกสัสาติ 
..........สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คจัฉามิ นัตถิ เม 

สะระณัง อญัญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
โหตุ เม ชะยะมังคะลงั อตุตะมังเคนะ วันเทหัง สังฆัญจะ ทวุิธุตตะมัง 
สังเฆ โย ขะลโิต โทโล สังโฆ ขะมะต ุตัง มะมัง 
..........อจิเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง 
ยัง ปญุญาภิสันทงั วิปลุงั อะลตัถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย.  

 

  



 

 

เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ  

..............เอวัมเม สุตัง ฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง 
วิหะระต ิเชตะวะเน อะนาถะปิณฑกสัสะ อาราเม ฯ ตัต์ระ โข 
ภะคะวา ภิกข ุอามันเตสิ ภิกขะโวต ิฯ ภะทนัเตต ิเต ภิกข ุ
ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ 
..............เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ 
พะหุลกีะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ 
สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏกิงัขา ฯ กะตะเม เอกาทะสะ ฯ 

สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏพิุชฌะติ ฯ นะ ปาปะกงั สุปินัง ปัสสะต ิฯ 

มะนุสสานัง ปิโย โหต ิฯ อะมะนุสสานัง ปิโย โหต ิฯ เทวะตา 
รักขันติ ฯ นาสสะ อคัคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะต ิฯ ตุวะฏงั 
จิตตัง สะมาธิยะต ิฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ อะสัมมุฬ์โห กาลงั 
กะโรติ ฯ อตุตะริง อปัปะฏวิิชฌนัโต พรัหมะโลกูปะโค โหติ ฯ 

..............เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ 
พะหุลกีะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ 
สุสะมารัทธายะ อเิม เอกาทะสานิสังสา ปาฏกิงัขาติ ฯ อทิะมะโวจะ 
ภะคะวา ฯ อตัตะมะนา เต ภิกข ุภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทนุติ ฯ  

  

  



 

 

โคตะมะกะเจตยิะธัมมะปะริยาโย 

อะภิญญายะ โข โส ภะคะวา ธัมมัง เทเสติ โน อะนะภิญญายะ 
สะนิทานัง ธัมมัง เทเสติ โน อะนิทานัง สัปปาฏหิาริยัง ธัมมัง เทเสติ 
โน อปัปาฏหิาริยังตัสสะ โข ปะนะ ภะคะวะโต อะภิญญายะ ธัมมัง 
เทสะยะโต โน อะนะภิญญายะ สะนิทานัง ธัมมัง เทสะยะโต โน 

อะนิทานัง สัปปาฏหิาริยัง ธัมมัง เทสะยะโต โน อปัปาฏหิาริยัง กะระ- 
ณีโย โอวาโท กะระณียา อะนุสาสะน ีอะลญัจะ ปะนะ โน ตุฏฐิยา 
อะลงั อตัตะมะนะตายะ อะลงั โสมะนัสสายะ สัมมาสัมพุทโธ 
ภะคะวา ส์วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สุปะฏปัินโน สังโฆต ิฯ 

  

  



 

 

มะหาการุณิโก 

มะหาการุณิโก นาโถ...................... 
ปูเรต์วา ปาระมี สัพพา 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
มะหาการุณิโก นาโถ 
ปูเรต์วา ปาระมี สัพพา 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
มะหาการุณิโก นาโถ 
ปูเรต์วา ปาระมี สัพพา 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 

อตัถายะ สัพพะปาณินัง 
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
มา โหนตุ สัพพุปัททะวา 
หิตายะ สัพพะปาณินัง 
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
มา โหนตุ สัพพุปัททะวา 
สุขายะ สัพพะปาณินัง 
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
มา โหนตุ สัพพุปัททะวา 

 

  



 

 

สีลุทเทสะปาฐะ 

..........ภาสิตะมิทงั เตนะ ภะคะวาตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา 
สัมมาสัมพุทเธนะ สัมปันนะสีลา ภิกขะเว วิหะระถะ สัมปันนะปาฏิ- 
โมกขา ปาฏโิมกขะสังวะระสังวุตา วิหะระถะ อาจาระโคจะระสัมปันนา 
อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทสัสาว ีสะมาหายะ สิกขะถะ สิกขา- 
ปะเทสูติ ฯ ตัส์มาติหัมเหหิ สิกขีตัพพัง สัมปันนะสีลา วิหะริสสามะ 
สัมปันนะปาฏโิมกขา ปาฏโิมกขะสังวะระสังวุตา วิหะริสสามะ อาจา- 
ระโคจะระสัมปันนา อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทสัสาว ีสะมาทายะ 
สิกขิสสามะ สิกขาปะเทสูติ ฯ เอวัญหิ โน สิกขิตัพพัง ฯ 

  

 

  



 

 

ตายะนะคาถา 

ฉินทะ โสตัง ปะรักกมัมะ.................. 
นัปปะหายะ มุน ีกาเม 

กะยิรา เจ กะยิราเถนัง 
สิถิโล หิ ปะริพพาโช 
อะกะตัง ทกุกะฏงั เสยโย 
กะตัญจะ สุกะตัง เสยโย 
กโุส ยะถา ทคุคะหิโต 

สามัญญัง ทปุปะรามัตถัง 
ยังกญิจิ สิถิลงั กมัมัง 
สังกสัสะรัง พรัหมะจะริยัง 

กาเม ปะนุทะ พราหมะณะ 
เนกตัตะมุปะปัชชะต ิ
ทฬัหะเมนัง ปะรักกะเม 

ภิยโย อากริะเต ระชัง 
ปัจฉา ตัปปะติ ทกุกะฏงั 
ยัง กต์ัวา นานุตัปปะติ 
หัตถะเมวานุกนัตะต ิ
นิระยายุปะกฑัฒะต ิ

สังกลิฏิฐัญจะ ยัง วะตัง 
นะ ตัง โหต ิมะหัปผะสันต ิฯ 

 

  



 

 

วันทาม ิ 

วัทามิ เจติยัง สัพพัง 
สารีริกะธาตุ มะหาโพธิง....... 

สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง 
พุทธะรูปัง สะกะลงั สะทา ฯ  

--------------------------  

วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง 
ตืโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง 
โย โลกะเสฏโฐ สะกะลงั กเิลสัง 
เฉต์วานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง ฯ 

ยัง นัมมะทายะ นะทยิา ปลุเิน จะ ตีเร 
ยัง สัจจะพันธะคริิเก สุมะนาจะลคัเค 
ยัง ตัตถะ โยนะกะปเุร มุนิโน จะ ปาทงั 
ตัง ปาทะลญัชะนะมะหัง สิระสา นะมาม ิฯ 

สุวัณณะมาลเิก สุวัณณะปัพพะเต 

สุมะนะกูเฏ โยนะกะปเุร นัมมะทายะ นะทยิา 
ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต ฯ 

............อจิเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง 

............นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง 

............ปญุญาภิสันทงั วิปลุงั อะลตัถัง 

............ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ 

อามันตะยาม ิโว ภิกขะเว ปะฏเิวทะยาม ิโว ภิกขะเว 
ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อปัปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ ฯ 

-----------------------------  

  



 

 

วันทาใหญ่ 

ตามแบบวดัหวัถนน อ.พนสันิคม จ.ชลบุร   

..........วัทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ 
มะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลงั สะทา ฯ 

..........วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง ตืโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง 
โย โลกะเสฏโฐ สะกะลงั กเิลสัง เฉต์วานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง ฯ 

ยัง นัมมะทายะ นะทยิา ปลุเิน จะ ตีเร ยัง สัจจะพันธะคริิเก 
สุมะนาจะลคัเค ยัง ตัตถะ โยนะกะปเุร มุนิโน จะ ปาทงั ตัง 
ปาทะลญัชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ สุวัณณะมาลเิก สุวัณณะปัพพะเต 

สุมะนะกูเฏ โยนะกะปเุร นัมมะทายะ นะทยิา ปัญจะปาทะวะรัง 
ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต ฯ อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ 
สัพพะโส สีสัง เม ปะทมุัง กต์ัวา ทปัีญจะนะยะนา ทะวะยัง วะจะ 
สาธูปะกาเรนะ มะนะสาจะ สุคนัธะคา พุทธะคาระวะตา ธัมมะคาระ- 
วะตา สังฆะคาระวะตา สิกขาคาระวะตา สะมาธิคาระวะตา อปัปะมาทะ- 
คาระวะตา ปะฏสัินถาระคาระวะตา กล์ัยาณะมิตตะตา โสวะจัสสะตา 
อะหัง ภันเต พุทธะรักขิโต ยาวะชีวัง พุทธังสะระณัง คจัฉามิ อะหัง 
ภันเต ธัมมะรักขิโต ยาวะชีวัง ธัมมังสะระณัง คจัฉามิ อะหัง ภันเต 
สังฆะรักขิโต ยาวะช๊วัง สังฆังสะระณัง คจัฉามิ 
..........วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ 
ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ สังฆัง 
สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง 
โพธิรุกขัง เจติยัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ 
ครูอปัุชฌาย์ อาจาริยะคุณัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต 
วันทามิ กมัมัฏฐานัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต 



 

 

..........วันทามิ ภันเต ภะคะวา โลกะนาถัง อะตีตังเมสัง 
อะนาคะตัง เมโทสัง ปัจจุปันนัง เมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต 
วันทามิ พุทธัง ปณุณะสากะลนัตัง สัตตา สะทา โหนตุ สุขี 
อะเวรา กาโย ชิคณัโย สะกะโล ทคุนัโธ คจัฉันติ สัพเพ มะระณัง 
อะหัง จะ นะมามิ ธัมมัง สุคะเต นะเตสิตัง สัตตา สะทา โหนต ุ
สุขี อะเวรา กาโย ชิคณัโย สะกะโล ทคุนัโธ คจัฉันติ สัพเพ 

มะระณัง อะหัง จะ นะมามิ สังฆัง มุนิลา จะสาวะกงั สัตตา 
สะทา โหนต ุสุข ีอะเวรา กาโย ชิคณัโย สะกะโล ทคุนัโธ 
คจัฉันติ สัพเพ มะระณัง อะหัง จะ อามันตะยาม ิโว ภิกขะเว 
ปะฏเิวทะยาม ิโว ภิกขะเว ขะยะวะยะ ธัมมา สังขารา อปัปะมาเทนะ 
สัมปาเทถาติ อเิจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน 

ระตะนัตตะยัง ยัง ปญุญาภิสันทงั วิปลุงั อะลตัถัง ตัสสานุภาเวนะ 
หะตันตะราโย ฯ 

-----------------------------  

  



 

 

วันทาบทใหญ่ 

คดัจากหนงัสือเพ่ือนนวกะ ของวดัใหม่เกตุงาม อ. เมือง จ.ชลบุร   

..........วัทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ 
มะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลงั สะทา วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระ 
ติณณัง ตืโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง โย โลกะเสฏโฐ สะกะลงั กเิลสัง 
เฉต์วานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง ยัง นัมมะทายะ นะทยิา ปลุเิน จะ  
ตีเร ยัง สัจจะพันธะคริิเก สุมะนาจะลคัเค ยัง ตัตถะ โยนะกะปเุร  
มุนิโน จะ ปาทงั ตัง ปาทะลญัชะนะมะหัง สิระสา นะมาม ิ 

สุวัณณะมาลเิก สุวัณณะปัพพะเต สุมะนะกูเฏ โยนะกะปเุร  
นัมมะทายะ นะทยิา ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต  

อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส สีสัง เม ปะทมุัง กต์ัวา 
ทปัีญจะ นะยะนาทะวะยัง วะจะสาธูปะกาเรนะ มะนะสาจะ สุคนัธะคา  
พุทธะคาระวะตา ธัมมะคาระวะตา สังฆะคาระวะตา สิกขาคาระวะตา  
สะมาธิคาระวะตา อปัปะมาทะคาระวะตา ปะฏสัินถาระคาระวะตา  
กล์ัยาณะมิตตะตา โสวะจัสสะตา อะหัง ภันเต พุทธะรักขิโต ยาวะชีวัง  
พุทธังสะระณัง คจัฉามิ อะหัง ภันเต ธัมมะรักขิโต ยาวะชีวัง  
ธัมมังสะระณัง คจัฉามิ อะหัง ภันเต สังฆะรักขิโต ยาวะช๊วัง  
สังฆังสะระณัง คจัฉามิ โย โทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัส์มิง 
ปะกะโตมะยะ ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง สัพพะ ปาปัง วินัสสะตุ 
โย โทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัส์มิง ปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม 

กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสะต ุโยโทโส โมหะจิตเตนะ 
สังฆัส์มิง ปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง 
วินัสสะต ุอจิเจวะมัจจันตะ นะมัสสะ เนยยัง นะมัสสะมาโน 

ระตะนัตตะยัง ยัง ปญุญาภิสันทงั วิปลุงั อะลตัถัง ตัสสานุภาเวนะ 



 

 

หะตันตะราโย อามันตะยาม ิโว ภิกขะเว ปะฏเิวทะยาม ิโว 
ภิขะเว ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อปัปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ ฯ 

-----------------------------  

  



 

 

วันทาบทเช้า 

คดัจากหนงัสือเพ่ือนนวกะ ของวดัใหม่เกตุงาม อ. เมือง จ.ชลบุร   

..........วัทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง  
สารีริกะธาตุ มะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลงั สะทา วันทามิ  
พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ ธัมมัง 
สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง  
ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ กมัมัฏฐานานัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ  
เม ภันเต วันทามิ ครูอปัุชฌาย์ อาจาริยะคุณัง สัพพะเมโทสัง  
ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง 
เจติยัง สัพพะเม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต วันทามิ ภันเต 
ภะคะวา โลกะนาถัง อะตีตัง เม โทสัง อะนาคะตัง เม โทสัง 
ปัจจุปปันนัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต อะหัง ภันเต 

พุทธะรักขิโต ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ อะหัง ภันเต 
ธัมมะรักขิโต ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ อะหัง ภันเต 
สังฆะรักขิโต ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ โย โทโส 
โมหะจิตเต พระพุทธัส์มืง ปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง 
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสะต ุโย โทโส โมหะจิตเต พระธัมมัส์มิง 
ปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสะต ุ
โย โทโส โมหะจิตเต พระสังฆัส์มิง ปะกะโต มะยา ขะมะถะ 
เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสะต ุอจิเจวะมัจจันตะนะมัสสะ- 
เนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง ปญุญาภิสันทงั วิปลุงั 
อะลตัถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย อามันตะยาม ิโว ภิกขะเว 
ปะฏเิวทะยาม ิโว ภิกขะเว ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อปัปะมาเทนะ 
สัมปาเทถาติ 



 

 

เทวธรรม 

หิริโอตตัปปะสัมปันนา.................. 
สัมโต สัปปริุสา โลเก 

สุกกะธัมมะสะมาหิตา 
เทวะธัมมาต ิวุจจะเร ฯ 

 

  



 

 

อุณ์หสิสะวิชชะยะคาถา  

อตัถิ อณ์ุหิสสะ วิชะโย 
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ 
ปะริวัชเช ราชะทณัเฑ 

พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต 
สัพพัส์มา มะระณา มุตโต.... 
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ  
สุทธะสีลงั สะมาทายะ 
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ 
ลกิขิตัง จินติตัง ปูชัง 
ปะเรสัง เทสะนัง สุต์วา .... 

ธัมโม โลเก อะนุตตะโร 
ตัง ต์วัง คณัหาหิ เทวะเต 

อะมะนุสเสห ิปาวะเก 
อะกาละมะระเณนะ วา 
ฐะเปต์วา กาละมาริตัง 
โหตุ เทโว สุขี สะทา 
ธัมมัง สุจะริตัง จะเร 
โหตุ เทโว สุขี สะทา 
ธาระณัง วาจะนัง คะรุง 
ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ  

--------------------------  

   

   

  



 

 

ปัพพะโตปะมะคาถา 

ยะถาปิ เสลา วิปลุา 
สะมันตา อะนุปะริเยยยุง 
เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ 
ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส 

นะ กญิจิ ปะริวัชเชติ 
นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ 
นะ จาปิ มันตะยุทเธนะ 
ตัส์มา หิ ปัณฑิโต โปโส 

พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ 
โย ธัมมะจารี กาเยนะ 
อเิธวะ นัง ปะสังสันต.ิ. 

นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา 
นิปโปเถนตา จะตุททสิา 
อะธิวัตตันต ิปาณิโน 

สุทเท จัณฑาละปกุกเุส 

สัพพะเมวาภิมัททะต ิ
นะ ระถานัง นะ ปัตติยา 
สักกา เชตุง ธะเนนะ วา 
สัมปัสสัง อตัถะมัตตะโน  

ธีโร สัทธัง นิเวสะเย 
วาจายะ อทุะ เจตะสา 
เปจจะ สัคเค ปะโมทะต ิฯ 

--------------------------  

   

  



 

 

อิริยะธะนะคาถา 

ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต 
สีลญัจะ ยัสสะ กล์ัยาณัง 
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถ ิ
อะทะลทิโท ตัง อาหุง 
ตัส์มา สัทธัญจะ สีลญัจะ 
อะนุยุญเชถะ เมธาวี 

อะจะลา สุปะติฏฐิตา 
อะริยะกนัตัง ปะสังสิตัง 
อชุุภูตัญจะ ทสัสะนัง 
อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง 
ปะสาทงั ธัมมะทสัสะนัง 
สะรัง พุทธานะ สาสะนันติ ฯ 

--------------------------  

   

   

  



 

 

บทขัดธัมมะนิยามะสุตตงั 

ยัง เว นิพพานะญาณัสสะ..... 
ตัสเสวะ วิสะยีภูตา 
อะนิจจะตา ทกุขะตา จะ 
ตัสสา ปะกาสะกงั สุตตัง 
สาธุนัง ญาณะจาเรนะ 
โยนิโส ปะฏปัิต์ยัตถัง 

ญาณัง ปพุเพ ปะวัตตะเต 
ยายัง ธัมมะนิยามะตา 
สัพเพสัง จะ อะนัตตะตา 
ยังสัมพุทเธนะ ภาสิตัง 
ยะถา พุทเธนะ เทสิตัง 
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ 

--------------------------  

  



 

 

ธัมมะนิยามะสุตตัง  

..........เอวัมเม สุตัง ฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวา 
สาวัตถิยัง วิหะระติ 
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกสัสะ อาราเม ฯ ตัต์ระ โข 
ภะคะวา ภิกข ุ
อามันเตสิ ภิกขะโวต ิฯ ภะทนัเตต ิเต ภิกขุ ภะคะวะโต 
ปัจจัสโสสุง ฯ 

ภะคะวา เอตะทะโวจะ 
..........อปุปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา 
วา 
ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา 
ธัมมะนิยามะตา สัพเพ 

สังขารา อะนิจจาติฯตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะต ิ
อะภิสะเมต ิอะภ-ิ 

สัมพุชฌต์ิวา อะภิสะเมต์วา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ 
ปัฏฐะเปติ 
วิวะระต ิวิภะชะตะ อตุตานีกะโรต ิสัพเพ สังขารา 
อะนิจจาติ ฯ 

..........อปุปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา 
วา ตะถาคะ- 
ตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมะนิยามะตา สัพเพ สังขารา 
ทกุขาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะต ิอะภิสะเมต ิ
อะภิสัมพุช- 
ฌต์ิวา อะภิสะเมต์วา อาจิกขะต ิเทเสติ ปัญฐะเปติ วิวะระต ิ
วิภะชะต ิอตุตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา ทขุาติ ฯ 



 

 

..........อปุปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา 
วา ตะถาคะ- 
ตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมะนิยามะตา สัพเพ สังขารา 
อะนัตตาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะต ิอะภิสะเมต ิ

อะภิสัมพุช- 
ฌต์ิวา อะภิสะเมต์วา อาจิกขะต ิเทเสติ ปัญฐะเปติ วิวะระต ิ
วิภะชะต ิอตุตานีกะโรติ สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ฯ 

อทิะมะโว จะ 
ภะคะวา ฯ อตัตะมะนา เต ภิกข ุภะคะวะโต ภาสิตัง 
อะภินันทนุติ ฯ 

--------------------------  

   

  



 

 

ตลัิกขะณาทคิาถา 

สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ... 
อะถะ นิพพินทะต ิทกุเข 

สัพเพ สังขารา ทกุขาติ 
อะถะ นิพพินทะต ิทกุเข 

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาต ิ
อะถะ นิพพินทะต ิทกุเข 

อปัปะกา เต มะนุสเสสุ 
อะถายัง อติะรา ปะชา 
เย จะ โข สัมมะทกัขาเต 

เต ชะนา ปาระเมสสันติ 
กณัหัง ธัมมัง วิปปะหายะ 
โอกา อะโนกะมาคมัมะ 
ตัต์ราภิระติมิจเฉยยะ 
ปะริโยทะเปยยะ อตัตานัง 
เยสัง สัมโพธิยังเคสุ 

อาทานะปะฏนิิสตัคเค 

ขีณาสะวา ชุติมันโต 

ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ 
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา 
ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ 
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา 
ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ 
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา 
เย ชะนา ปาระคามิโน 

ตีระเมวานุธาวะต ิ

ธัมเม ธัมมานุวัตติโน 

มัจจุเธยยัง สุทตุตะรัง 
สุกกงั ภาเวถะ ปัณฑิโต 

วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง 
หิต์วา กาเม อะกญิจะโน 

จิตตัก์เลเสหิ ปัณฑิโต 

สัมมา จิตตัง สุภาวิตัง 
อะนุปาทายะ เย ระตา 
เต โลเก ปะรินิพพุตาติ ฯ 

--------------------------  

  

  

  



 

 

ปะฏจิจะสะมุปปาทะปาฐะ 

..........อะวิชชาปัจจะยา สังขารา สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง วิญ- 

ญาณะปัจจะยา นามะรูปัง นามะรูปังปัจจะยา สะฬายะตะนัง สะฬา- 
ยะตะนะปัจจะยา ผัสโส ผัสสะปัจจะยา เวทะนา เวทะนาปัจจะยา 
ตัณหา ตัณหาปัจจะยา อปุาทานัง อปุาทานะปัจจะยา ภะโว ภะวะ- 
ปัจจะยา ชาติ ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทกุขะโทมะ- 
นัสสุปายาสา สัมภะวันต ิฯ เอวะเมตัสสะ เกวะลสัสะ ทกุขักขันธัสสะ 
สะมุทะโย โหต ิฯ 

..........อะวิชชายะเต์ววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ สังขา- 
ระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ นามะรู- 
ปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ 
ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ ตัณหานิโรธา 
อปุาทานะนิโรโธ อปุาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ 
ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทกุขะโทมะนัสสุปายาสา 
นิรุชฌนัติ ฯ เอวะเมตัสสะ เกวะลสัสะ ทกุขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ ฯ 

--------------------------  

  

  



 

 

พุทธะอุทานะคาถา 

.......ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา 
อาตาปิโน ฌายะโต พ์ราห์มะฌสัสะ 
อะถัสสะ กงัขา วะปะยันต ิสัพพา 
ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมัง ฯ 

.......ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา 
อาตาปิโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ 
อะถัสสะ กงัขา วะปะยันต ิสัพพา 
ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อะเวท ิฯ 

.......ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา 
อาตาปิโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ 
วิธุปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง 
สุโรวะ โอภาสะยะมันตะลกิขันต ิฯ  

--------------------------  

  



 

 

ภัทเทกะรัตตะคาถา 

อะตีตัง นานวาคะเมยยะ..... 
ยะทะตีตัมปะหินันตัง 
ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง 
อะสังหิรัง อะสังกปุปัง 
อชัเชวะ กจิจะมาตัปปัง 
นะ หิ โน สังคะรันเตนะ 
เอวัง วิหาริมาตาปิง 
ตัง เว ภัทเทกะรัตโตต ิ

นัปปะฏกิงัเข อะนาตะตัง 
อปัปัตตัญจะ อะนาคะตัง 
ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ 
ตัง วิทธา มะนุพ์รูหะเย 
โก ชัญญา มะระณัง สุเว 
มะหาเสเนนะ มัจจุนา 
อะโหรัตตะมะตันทติัง 
สันโต อาจิกขะเต มุนีต ิฯ 

-----------------------  

  



 

 

ปฐมพุทธะวะจะนะ 

อะเนกะชาติสังสารัง 
คะหะการัง คะเวสันโต 
คะหะการะกะ ทฏิโฐสิ 

สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา..... 
วิสังขาระคะตัง จิตตัง 

สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง 
ทกุขา ชาติ ปนุัปปนุัง 
ปนุะ เคหัง นะ กาหะสิ 

คะหะกฏุงั วิสังขะตัง 
ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคาต ิฯ 

-----------------------  

  



 

 

อภธัิมมนิทาน 

กะรุณา วิยะ สัตเตสุ.......... 

เญยยะธัมเมสุ สัพเพสุ 
ทะยายะ ตายะ สัตเตสุ 
ปาฏหิราวะสานัมหิ 
ปาริจฉัตตะกะมูลมัหิ 
สิลาสะเน สันนิสินโน 

จักกะวาฬะสะหัสเสห ิ

สันนิสินเนนะ เทวานัง 
มาตะรัง ปะมุขัง กต์ัวา 
อะภิธัมมะกะถัง มัคคงั 
ตัสสะ ปาเท นะมัสสิต์วา 
สัทธัมมัญจัสสะ ปูเชต์วา 
นิปัจจะการัสเส ตัสสะ 
อานุภาเวนะ โสเสต์วา 
อติิ เม ภาสะมานัสสะ 
อะวิกขิต์วา นิสาเมถะ 

ปัญญายัสสะ มะเหสิโน 

ปะวัตติตถะ ยะถารุจิง 
สะมุสสาหิตะมานะโส 
วะสันโต ติทะสาละเย 
ปัณฑุกมัพะละนามะเก 
อาทจิโจวะ ยุคนัธะเร 
ทะสะหาคมัมะ สัพพะโส 
คะเณนะ ปะริวาริโต 

ตัสสา ปัญญายะ เตชะสา 
เทวานัง สัมปะวัตตะย ิ
สัมพุทธัสสะ สิรีมะโต 
กต์ัวา สังฆัสสะ จัญชะลงิ 
กะตัสสะ ระตะนัตตะเย 
อนัตะราเย อะเสสะโต 
อะภิธัมมะกะถัง อมิัง 
ทลุละภา หิ อะยัง กะถา ฯ 

เอกงั สะมะยัง ภะคะวา เทเวสุ วิหะระติ ตาวะติงเสสุ 

ปาริจฉัตตะกะมุลมัหิ ปิณฑุกมัพะละสิลายัง ตัต์ระ โข  

ภะคะวา เทวานัง ตาวะติงสานัง อะภิธัมมะกะถัง กะเถสิ 

จิตตะวิภัตติรูปัญจะ 
คมัภีรัง นิปณุัง ฐานัง....... 

นิกเขโป อตัถะโชตะนา 
ตัมปิ พุทเธนะ เทสิตัง ฯ 

-----------------------  

  



 

 

ท้ายมะหาสะมะยะสูตร 

......สัฏเฐเต เทวะนิกายา 
นามันวะเยนะ อาคญัฉุง 
ปะวุตถะชาติมักขีลงั 
ทกัเข โมฆะตะรัง นาคงั 
สุพรัหมา ปะระมัตโต จะ 
สันนังกมุาโร ติสโส จะ 
สะหัสสะพรัหมะโลกานัง 
อปุะปันโน ชุติมันโต 
ทะเสตถะ อสิสะรา อาคู 

เตสัญจะ มัชฌะโต อาคา 
เต จะ สัพเพ อะภิกกนัเต 
มาระเสนา อะภิกกามิ 
เอถะ คณัหะถะ พันธะถะ 
สะมันตา ปะริวาเรถะ 
อติิ ตัตถะ มะหาเสโน 

ปาณินา ตะละมาหัจจะ 
ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ 

ตะทา โส ปัจจุทาวัตติ 
ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ..... 
ตะโต อามันตะย ิสัตถา 
มาระเสนา อะภิกกนัตา 
เต จะ อาตัปปะมะกะรุง 
วีตะราเคหิ ปักกามุง  
สัพเพ วิชิตะสังคามา 

สัพเพ นานัตตะวัณณิโน 

เย จัญเญ สะทสิา สะหะ 
โอฆะติณณะมะนาสะวัง 
จันทงัวะ อะสิตาติตัง 
ปตุตา อทิธิมะโต สะหะ 
โสปาคะ สะมิติง วะนัง 
มะหาพรัหมาภิติฏฐะต ิ

ภิส์มากาโย ยะสัสสิ โส 

ปัจเจกะวะสะวัตติโน 

หาริโต ปะริวาริโต 

สินเท เทเว สะพรัหมะเก 
ปัสสะ กณ์ัหัสสะ มันทยิัง 
ราเคนะ พันธะมัตถ ุโว 
มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง 
กณ์ัหะ เสนัง อะเปสะย ิ
สะรัง กต์ัวานะ เภระวัง 
ถะนะยันโต สะวิชชุโก 
สังกทุโธ อะสะยัง วะเส 
วะวักขิต์วานะ จักขุมา 
สาวะเก สาสะเน ระเต 
เต วิชานาถะ ภิกขะโว 
สุต์วา พุทธัสสะ สาสะนัง 
เนสัง โลมัมปิ อญิชะยุง 
ภะยาตีตา ยะสัสสิโน 



 

 

โมทนัติ สะหะ ภูเตห ิ สาวะกา เต ชะเนสุตาต ิฯ 

---------------------  

  

  



 

 

ท์วัตตงิสาการะปาโฐ 

อตัถิ อมิัส์มิง กาเย เกสา โลมา นะขา ทนัตา ตะโจ มังสา นะหารู 
อฏัฐี อฏัฐิมิญชัง วักกงั หะทะยัง ยะกะนัง กโิลมะกงั ปิหะกงั 
ปัปผาสัง อนัตัง อนัตะคุณัง อทุะริยัง กะรีสัง ปิตตัง เสมหัง ปพุโพ 

โลหิตัง เสโท เมโส อสัสุ วะสา เขโฬ สิงฆาฌกิา มุตตัง 
มัตถะเก มัตถะลงุคนัติ ฯ 

---------------------  

  

  



 

 

สุริยะปะริตตะปาโฐ (ย่อ ) 

กนินุ สันตะระมาโน วะ 
สังวิคคะรูโป อาคมัมะ 
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา..... 
พุทธะคาถาภิคโีตม์ห ิ

ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ 
กนินุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ ฯ 

ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ 

โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ ฯ 

---------------------  

  

  



 

 

คาถาหว่านทราย 

..........อมิัส์มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะ- 
สะหัสสานิ พุทธะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ  

..........อมิัส์มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะ- 
สะหัสสานิ ธัมมะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ  

..........อมิัส์มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะ- 
สะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ  

..........อมิัส์มิง ราชะเสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะ- 
สะหัสสานิ สังฆะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ  

  

คาถาหว่านทรายนี้ ใช้สวดไล่ภูตผีปีศาจร้ายต่างๆ ถ้าสวดเป็นประจ าท าให้ 

เทวดารักษา อยู่กเ็ป็นสุข ไปกเ็ป็นสุข และเจริญด้วย อาย ุวรรณะ สุขะ พละ 
---------------------  

  

  



 

 

คาถาโพธิบาท 

..........บูระพารัส์มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส์มิง พระธัมเมตัง 
บูระพารัส์มิง พระสังฆานัง ทกุขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทกุข์ 
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญ- 

ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันต ุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ 

..........อาคะเนยรัส์มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส์มิง พระธัมเมตัง 
อาคะเนยรัส์มิง พระสังฆานัง ทกุขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทกุข์ 
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญ- 

ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันต ุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ 

..........ทกัษิณรัส์มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส์มิง พระธัมเมตัง 
ทกัษิณรัส์มิง พระสังฆานัง ทกุขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทกุข์ 
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญ- 

ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันต ุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ 

..........หรดีรัส์มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส์มิง พระธัมเมตัง 
หรดีรัส์มิง พระสังฆานัง ทกุขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทกุข์ 
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญ- 

ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันต ุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ 

..........ปัจจิมรัส์มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส์มิง พระธัมเมตัง 
ปัจจิมรัส์มิง พระสังฆานัง ทกุขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทกุข์ 
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญ- 

ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันต ุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ 

..........พายัพรัส์มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส์มิง พระธัมเมตัง 
พายัพรัส์มิง พระสังฆานัง ทกุขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทกุข์ 
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญ- 

ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันต ุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ 



 

 

..........อดุรรัส์มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส์มิง พระธัมเมตัง 
อดุรรัส์มิง พระสังฆานัง ทกุขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทกุข์ 
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญ- 

ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันต ุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ 

..........อสิานรัส์มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส์มิง พระธัมเมตัง 
อสิานรัส์มิง พระสังฆานัง ทกุขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทกุข์ 
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญ- 

ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันต ุเม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ 

---------------------  

  

  



 

 

คาถามงคลจักรวาฬแปดทศิ 

..........อมิัส์มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทศิ ประสิทธิ จงมาเป็นก าแพง 
แก้วทั้งเจ็ดช้ัน มาป้องกนัห้อมล้อมรอบ รอบทัว่อนัตตา ราชะ เสมานา 
เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสาน ิพุทธะชาละปะริก- 
เขตเด รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ 

..........อมิัส์มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทศิ ประสิทธิ จงมาเป็นก าแพง 
แก้วทั้งเจ็ดช้ัน มาป้องกนัห้อมล้อมรอบ รอบทัว่อนัตตา ราชะ เสมานา 
เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสาน ิธัมมะชาละปะริก- 
เขตเด รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ 

..........อมิัส์มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทศิ ประสิทธิ จงมาเป็นก าแพง 
แก้วทั้งเจ็ดช้ัน มาป้องกนัห้อมล้อมรอบ รอบทัว่อนัตตา ราชะ เสมานา 
เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสาน ิปัจเจกะพุทธะชาละปะริก- 
เขตเด รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ 

..........อมิัส์มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทศิ ประสิทธิ จงมาเป็นก าแพง 
แก้วทั้งเจ็ดช้ัน มาป้องกนัห้อมล้อมรอบ รอบทัว่อนัตตา ราชะ เสมานา 
เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสาน ิสังฆะชาละปะริก- 
เขตเด รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ 

---------------------  

  

  



 

 

เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา 

พะหุง เว สะระณัง ยันติ 
อารามะรุกขะเจต์ยาน ิ

เนตัง โข สะระณัง เขมัง 
เนตัง สะระณะมาคมัมะ 
โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ..... 
จัตตาริ อะริยะสัจจาน ิ

ทกุขัง ทกุขะสะมุปปาทงั 
อะริยัญจัฏฐังคกิงั มัคคงั 
เอตัง โข สะระณัง เขมัง 
เอตัง สะระณะมาคมัมะ 

ปัพพะตาน ิวะนาน ิจะ 
มะนุสสา ภะยะตัชชิตา 
เนตัง สะระณะมุตตะมัง 
สัพพะทกุขา ปะมุจจะต ิ
สังฆัญจะ สะระณัง คะโต 
สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ 
ทกุขัสสะ จะ อะติกกะมัง 
ทกุขูปะสะมะคามินัง 
เอตัง สะระณะมุตตะมัง 
สัพพะทกุขา ปะมุจจะตีต,ิ 

---------------------  

  

  



 

 

ภาระสุตตะคาถา 

ภารา หะเว ปัญจักขันธา 
ภาราทานัง ทกุขัง โลเก 
นิกขิปิต์วา คะรุง ภารัง 
สะมูลงั ตัณหัง อพัพุฬ์หะ.....  

ภาระหาโร จะ ปคุคะโล 
ภาระนิกเขปะนัง สุขัง 
อญัญัง ภารัง อะนาทยิะ 
นิจฉาโต ปะรินิพพุโตต,ิ 

---------------------  

  

  



 

 

ชุมนุมเทวดา 

(ถ้าจะสวดเจ็ดต านานใช้) 

------------สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทงั  
------------ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ 
------------ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทนัตา  
------------อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันต ุ 
สัคเค กาเม จะ รูเป คริิสิขะระตะเฏ จันตะลกิเข วิมาเน 

ทเีป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมห ิเขตเต 
ภุมมา จายันต ุเทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคนัธัพพะนาคา 
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ 

------------ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทนัตา 
------------ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทนัตา 
------------ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทนัตาฯ  

(ถ้าจะสวดสิบสองต านานใช้)  

สะมันตา จักกะวาเฬสุ......  

สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ 
อตัราคจัฉันตุ เทวะตา  
สุณันตุ สัคคะโมกขะทงั ฯ 

สัคเค กาเม จะ รูเป คริิสิขะระตะเฏ จันตะลกิเข วิมาเน ฯลฯ 

(เหมือนเจ็ดต านานไปจนจบ)  

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ  

พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 



 

 

ธัมมัง สะระณัง คจัฉามิ 
สังฆัง สะระณัง คจัฉามิ 

ทตุิยัมปิ พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 
ทตุิยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คจัฉามิ 
ทตุิยัมปิ สังฆัง สะระณัง คจัฉามิ 

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คจัฉามิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คจัฉามิ 

(ถ้าสวดให้คนไข้ฟัง หรือสวดให้งานท าบุญสะเดาะเคราะห์ 

ต่อชะตาอายุ สวดดังนี)้  

พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คจัฉามิ 
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คจัฉามิ 
สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คจัฉามิ  

ทตุิยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คจัฉามิ 
ทตุิยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คจัฉามิ 
ทตุิยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คจัฉามิ 

ตะติยัมปิ พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คจัฉามิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คจัฉามิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คจัฉามิ 

  

  



 

 

นะมะการะสทิธิคาถา  

(ใช้แทน สัมพุทเธ) 

........โย จักขุมา โมหะมะลาปะกฏัโฐ 
สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต 
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต 
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ 

พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมาม ิ

โลกสัสะ นาถัญจะ วินายะกญัจะ 
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธ ิโหต ุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนต ุฯ 

........ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ 
ทสัเสสิ โลกสัสะ วิสุทธิมัคคงั 
นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี 
สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ 

ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมาม ิ

โมหัปปะทาลงั อปุะสันตะทาหัง 
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธ ิโหต ุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนต ุฯ 

........สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค 
โย โลกสัสะ ปาปูปะกเิลสะเชตา 
สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ 
สวากขาตะธัมมัง วิทติัง กะโรติ ฯ 

สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมาม ิ

พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทฏิฐิง 



 

 

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธ ิโหต ุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนต ุฯ 

  

  



 

 

สัมพุทเธ 

........สัมพุทเธ อฏัฐะวีสัญจะ 
ปัญจะสะตะสะหัสสาน ิ

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ 
นะมะการานุภาเวนะ 
อะเนกา อนัตะรายาปิ 

........สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ........ 
ทะสะสะตะสะหัสสาน 

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ 
นะมะการานุภาเวนะ 
อะเนกา อนัตะรายาปิ 

........สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต 
วีสะติสะตะสะหัสสาน ิ

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ 
นะมะการานุภาเวนะ 
อะเนกา อนัตะรายาปิ 

ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก 
นะมาม ิสิระสา อะหัง 
อาทะเรนะ นะมามิหัง 
หันตวา สัพเพ อปัุททะเว 
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ  

จะตุวีสะติสะหัสสะเก 
นะมาม ิสิระสา อะหัง 
อาทะเรนะ นะมามิหัง 
หันตวา สัพเพ อปัุททะเว 
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 

อฏัฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก 
นะมาม ิสิระสา อะหัง 
อาทะเรนะ นะมามิหัง 
หันตวา สัพเพ อปัุททะเว 
วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 

(ถ้าไม่สวด สัมพุทเธ จะสวด นะมะการะสิทธิคาถา แทนกไ็ด้) 

  

  



 

 

นะโมการะอัฏฐะกะ 

นะโม อะระหะโต สัมมา -------- 
นะโม อตุตะมะธัมมัสสะ 
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ 

นะโม โอมาตยารัทธัสสะ 
นะโม โอมะกาตีตัสสะ 
นะโมการัปปะภาเวนะ 
นะโมการานุภาเวนะ 
นะโมการัสสะ เตเชนะ 

สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน 

สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ 
วิสุทธะสีละทฏิฐิโน 

ระตะนัตตยัสสะ สาธุกงั 
ตัสสะ วัตถุตตยัสสะปิ 

วิคจัฉันตุ อปัุททะวา 
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา 
วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ 

 

  



 

 

บทขัดมังคะละสุตตัง  

เย สันตา สันตะจิตตา ติสะระณะสะระณา เอตถะ โลกนัตะเร วา 
ภุมมาภุมมา จะ เทวา คุระคะณะคะหะณัพยาวะฏา สัพพะกาลงั 
เอเต อายันตุ เทวา วะระกะนะกะมะเย เมรุราเช วะสันโต สันโต 

สันโต สะเหตุง มุนิวะระวะจะนัง โสตุมัคคงั สะมัคคงั ฯ  

สัพเพสุ จักกะวาเฬสุ  

ยัง อมัเหหิ กะตัง ปญุญัง 
สัพเพ ตัง อะนุโมทติวา 
ปะมาทะระหิตา โหนตุ 
สาสะนัสสะ จะ โลกสัสะ 
สาสะนัมปิ จะ โลกญัจะ 
สัทธิง โหนตุ สุขี สัพเพ 

อะนีฆา สุมะนา โหนตุ 
.....ยัญจะ ทวาทะสะ วัสสานิ ..... 
จิรัสสัง จินตะยันตาปิ  

จักกะวาฬะสะหัสเสสุ 
กาลงั โกลาหะลงั ชาตัง 
ยัง โลกะนาโถ เทเสสิ 
ยัง สุตวา สัพพะทกุเขห ิ

เอวะมาทคุิณูเปตัง 

ยักขา เทวา จะ พรัหมุโน 

สัพพะสัมปัตติสาธะกงั 
สะมัคคา สาสะเน ระตา 
อารักขาสุ วิเสสะโต 
วุฑฒี ภะวะต ุสัพพะทา 
เทวา รักขันตุ สัพพะทา 
ปะริวาเรหิ อตัตะโน 

สะหะ สัพเพห ิญาติภิ 
จินตะยิงสุ สะเทวะกา 
เนวะ ชานิงสุ มังคะลงั 
ทะสะสุ เยนะ ตัตตะกงั 
นาวะ พรัหมะนิเวสะนา 
สัพพะปาปะวินาสะนัง 
มุจจันตาสังขิยา นะรา 
มังคะลนัตัมภะณามะ เห ฯ 

-------------------------  

  



 

 

มังคะละสุตตัง  

..........เอวัมเม สุตัง ฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระต ิ 
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกสัสะ อาราเม ฯ อะถะโข อญัญะตะรา เทวะตา 
อะภิกกนัตายะ รัตติยา อะภิกกนัตะวัณณา เกวะละกปัปัง เชตะวะนัง 
โอภาเสตวา เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะม ิอปุะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง 
อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง อฏัฐาสิ ฯ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา 
ภะคะวันตัง คาถายะ อชัฌะภาสิ  

พะหู เทวา มะนุสสา จะ 
อากงัขะมานา โสตถานัง 
......อะเสวนา จะ พาลานัง ...... 
ปูชา จะ ปูชะนียานัง 
ปะฏรูิปะเทสะวาโส จะ 
อตัตะสัมมาปะณิธิ จะ 
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ 
สุภาสิตา จะ ยา วาจา 
มาตาปิตุอปัุฏฐานัง 
อะนากลุา จะ กมัมันตา 
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ 
อะนะวัชชานิ กมัมานิ 
อาระตี วิระตี ปาปา 
อปัปะมาโท จะ ธัมเมสุ 

คาระโว จะ นิวาโต จะ 
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง 
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา 
กาเลนะ ธัมมะสากจัฉา 

มังคะลานิ อะจินตะยุง 
พรูห ิมังคะละมุตตะมัง ฯ 

ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

ปพุเพ จ กะตะปญุญะตา 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

วินะโย จะ สุสิกขิโต 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

ปตุตะทารัสสะ สังคะโห 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

ญาตะกานัญจะ สังคะโห 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

มัชชะปานา จะ สัญญะโม 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

สะมะณานัญจะ ทสัสะนัง 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 



 

 

ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ 
นิพพานะสัจฉิกริิยา จะ 
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมห ิ

อะโสกงั วิระชัง เขมัง 
เอตาทสิานิ กตัวานะ 
สัพพัตถะ โสตถิง คจัฉันติ 

อะริยะสัจจานะ ทสัสะนัง 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

จิตตัง ยัสสะ นะ กมัปะต ิ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 

สัพพัตถะมะปะราชิตา 
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ 

  

  



 

 

บทขัดระตะนะสุตตัง 

.............ราชะโต วา โจระโต วา มะนุสสะโต วา อะมะนุสสะโต วา 
อคัคโิต วา อทุะกะโต วา ปิสาจะโต วา ขาณุกะโต วา กณัฏะกะโต วา 
นักขัตตะโต วา ชะนะปะทะโรคะโต วา อะสัทธัมมะโต วา อะสันทฏิฐิโต 

วา อะสัปปริุสะโต วา จัณฑะหัตถิอสัสะมิคะโคณะกกุกรุะอะหิวิจฉิกะมะ- 
นิสัปปะทปิีอจัฉะตะรัจฉะสุกะระมะหิสะ ยักขะรักขะสาทหี ินานา ภะยะโต 
วา นานาโรคะโต วา นานาอปัุททะวะโต วา อารักขัง คณัหันตุ ฯ  

..............ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ ตะถาคะตัสสะ ทะสะ ปาระมิโย ทะสะ 
อปุะปาระมิโย ทะสะ ปะระมัตถะปาระมิโย ปัญจะ มหา ปะริจจาเค 
ติสโส จะริยา ปัจฉิมัพภะเว คพัภาวักกนัติง ชาติง อะภินิกขะมะนัง  
ปะธานะจะริยัง โพธิปัลลงัเก มาระวิชะยัง สัพพัญญุตะญาณัปปะฏเิวธัง 
นะวะ โลกตุตะระธัมเมต ิสัพเพปิเม พุทธะคุเณ อาวัชชิตวา เวสาลยิา 
ตีสุ ปาการันตะเรสุ ติยามะรัตติง ปะริตตัง กะโรนโต อายัสมา อานัน- 

ทตัเถโร วิยะ การุญญะจิตตัง อปัุฏฐะเปตวา ฯ 

โกฏสิะตะสะหัสเสสุ 
ยัสสาณัมปะฏคิคณัหันติ.......... 
โรคามะนุสสะทพุภิกขะ- 
ขิปปะมันตะระธาเปสิ 

จักกะวาเฬสุ เทวะตา 
ยัญจะ เวสาลยิัมปเุร 
สัมภูตันติวิธัมภะยัง 
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ 

--------------------------------  

  



 

 

ระตะนะสุตตัง 

..........ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตาน ิ

ภุมมาน ิวา ยานิวะ อนัตะลกิเข 

สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันต ุ
อะโถปิ สักกจัจะ สุณันตุ ภาสิตัง 
ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ 

เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ 
ทวิา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลงิ 
ตัสมา หิ เน รักขะถะ อปัปะมัตตา ฯ  

.......... ยังกญิจิ วิตตัง อธิะ วา หุรัง วา 
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง 
นะ โน สะมัง อตัถิ ตะถาคะเตนะ 
อทิมัปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

.......... ขะยัง วิราคงั อะมะตัง ปะณีตัง 
ยะทชัฌะคา สักยะมุน ีสะมาหิโต 
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถ ิกญิจิ 
อทิมัปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ  

.......... ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะย ีสุจิง 
สะมาธิมานันตะริกญัญะมาหุ 
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ 
อทิมัปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ  

.......... เย ปคุคะลา อฏัฐะ สะตัง ปะสัฏฐา 



 

 

จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนต ิ
เต ทกัขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา 
เอเตสุ ทนินานิ มะหัปผะลาน ิ

อทิมัปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ  

.......... เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทฬัเหนะ 
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมห ิ

เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคยัหะ 
ลทัธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา 
อทิมัปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ  

.......... ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา 
จะตุพภ ิวาเตภิ อะสัมปะกมัปิโย 
ตะถูปะมัง สัปปริุสัง วะทามิ 
โย อะริยสัจจาน ิอะเวจจะ ปัสสะติ 
อทิมัปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

.......... เย อะริยะสัจจาน ิวิภาวะยันต ิ
คมัภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ 
กญิจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา 
นะ เต ภะวัง อฏัฐะมะมาทยิันต ิ

อทิมัปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ  

.......... สะหาวัสสะ ทสัสะนะสัมปะทายะ 
ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันต ิ



 

 

สักกายะทฏิฐิ วิจิกจิฉิตัญจะ 
สีลพัพะตัง วาปิ ยะทตัถ ิกญิจิ 
จะตูหะปาเยห ิจะ วิปปะมุตโต 
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง 
อทิมัปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ  

.......... กญิจาปิ โส กมัมัง กะโรติ ปาปะกงั 
กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา 
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏจิฉะทายะ 
อะภัพพะตา ทฏิฐะปะทสัสะ วุตตา 
อทิมัปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ  

.......... วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค 
คมิหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คมิเห 

ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะย ิ
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ 
อทิมัปิ พุทเธ ระตะ นัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

.......... วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร 
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะย ิ
อทิมัปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

.......... ขีณัง ปรุาณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง 
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง 
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา 



 

 

นิพพันต ิธีรา ยะถายัมปะทโีป 

อทิมัปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

.......... ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตาน ิ

ภุมมาน ิวา ยานิวะ อนัตะลกิเข 

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

.......... ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตาน ิ

ภุมมาน ิวา ยานิวะ อนัตะลกิเข 

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถ ิโหต ุฯ 

.......... ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตาน ิ

ภุมมาน ิวา ยานิวะ อนัตะลกิเข 

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ  

  

  



 

 

บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง  

ยัสสานุภาวะโต ยักขา.......... 
ยัมห ิเจวานุยุญชันโต 

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ 
เอวะมาทคุิณูเปตัง 

เนวะ ทสัเสนติ ภิงสะนัง 
รัตตันทวิะมะตันทโิต 

ปาปัง กญิจิ นะ ปัสสะติ 
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ  

---------------------------------  

กะระณียะเมตตะสุตตัง 

.......กะระณียะมัตถะกสุะเลนะ 
สักโก อชูุ จะ สุหุชู จะ  
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ 
สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ 
นะ จะ ขุททงั สะมาจะเร กญิจิ 
สุขิโน วา เขมิโน โหนต ุ
เย เกจิ ปาณะภูตัตถ ิ
ทฆีา วา เย มะหันตา วา 
ทฏิฐา วา เย จะ อะทฏิฐา 
ภูตา วา สัมภะเวสี วา 
นะ ปะโร ปะรัง นิกพุเพถะ 
พยาโรสะนา ปะฏฆีะสัญญา 
มาตา ยะถา นิยัง ปตุตัง 
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ 
....... เมตตัญจะ สัพพะโลกสัมิง.......  
อทุธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ 
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา 

ยันตัง สันตัง ปะทงั อะภิสะเมจจะ 
สุวะโจ จัสสะ มุท ุอะนะติมาน ิ

อปัปะกจิโจ จะ สัลละหุกะวุตติ  
อปัปะคพัโภ กเุลสุ อะนะนุคทิโธ  
เยนะ วิญญู ปะเร อปุะวะเทยยุง 
สัพเพ สัตตา ภะวันต ุสุขิตัตตา 
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา  
มัชฌมิา รัสสะกา อะณุกะถูลา 
เย จะ ทูเร วะสันต ิอะวิทูเร 
สัพเพ สัตตา ภะวันต ุสุขิตัตตา 
นาติมัญเญถะ กตัถะจ ินัง กญิจิ 
นาญญะมัญญัสสะ ทกุขะมิจเฉยยะ 
อายุสา เอกะปตุตะมะนุรักเข 
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง 
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ 



 

 

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ 
ทฏิฐิญจะ อะนุปะคมัมะ สีละวา 
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง 

พรัหมะเมตัง วิหารัง อธิะมาหุ 
ทสัสะเนนะ สัมปันโน 

นะ หิ ชาตุ คพัภะเสยยัง ปนุะเรตีติฯ  

  

  



 

 

บทขัดขันธะปะริตตะคาถา  

สัพพาสีวิสะชาตีนัง 
ยันนาเสต ิวิสัง โฆรัง 
อาณักเขตตัมปิ สัพพัตถะ............ 
สัพพะโสปิ นิวาเรติ 

ทพิพะมันตาคะทงั วิยะ 
เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง 
สัพพะทา สัพพะปาณินัง 
ปะริตตันตัมะภะณามะ เห ฯ 

------------------------------  

ขันธะปะริตตะคาถา 

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง 
ฉัพยาปตุเตห ิเม เมตตัง 
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง 
จะตุปปะเทห ิเม เมตตัง 
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ 

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ 

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา.......... 
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ 

เมตตัง เอราปะเถหิ เม 

เมตตัง กณัหาโคตะมะเกหิ จะ 
เมตตัง ทปิาทะเกหิ เม 

เมตตัง พะหุปปะเทห ิเม 

มา มัง หิงสิ ทปิาทะโก 
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท 

สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา 
มา กญิจิ ปาปะมาคะมา  

อปัปะมาโณ พุทโธ อปัปะมาโณ ธัมโม อปัปะมาโณ สังโฆ 

ปะมาณะวันตาน ิสิริงสะปานิ อะห ิวิจฉิกา สะตะปะท ีอณุณานาภี  
สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏกิกะมันตุ 
ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ 

  

  



 

 

ฉัททันตะปะริตตัง  

วะธิสสะเมนันต ิปะรามะสันโต 

กาสาวะมัททกัขิ ธะชัง อสีินัง 
ทกุเขนะ ผุฏฐัสสุทะปาทิ สัญญา 
อะระหัทธะโช สัพภ ิอะวัชฌะรูโป 

สัลเลนะ วิทโธ พยะถิโตปิ สันโต 

กาสาวะวัตถัมหิ มะนัง นะ ทสุสะย ิ
สะเจ อมิัง นาคะวะเรนะ สัจจัง 
มา มัง วะเน พาละมิคา อะคญัฉุนติ ฯ  

 

  



 

 

บทขัดโมระปะริตตัง 

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร 
เยนะ สังวิหิตารักขัง 
จิรัสสัง วายะมันตาปิ 

พรัหมะมันตันต ิอกัขาตัง.............  

นิพพัตตัง โมระโยนิยัง 
มะหาสัตตัง วะเนจะรา 
เนวะ สักขิงสุ คณัหิตุง 
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ 

-----------------------------  

โมระปะริตตัง  

............อเุทตะยัญจักขุมา เอกะราชา 

............หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส 

ตัง ตัง นะมัสสาม ิหะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง 
............ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรม ุทวิะสัง 
............เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม 

............เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันต ุ

............นะมัตถ ุพุทธานัง นะมัตถ ุโพธิยา 

............นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา 
อมิัง โส ปะริตตัง กตัวา โมโร จะระต ิเอสะนา ฯ  

............อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา 

............หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส 

ตัง ตัง นะมัสสาม ิหะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง 
............ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรม ุรัตติง 
............เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม 

............เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันต ุ

............นะมัตถ ุพุทธานัง นะมัตถ ุโพธิยา 

............นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา 



 

 

อมิัง โส ปะริตตัง กตัวา โมโร วาสะมะกปัปะยีต ิฯ 

  

  



 

 

บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง 

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร 
ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ........ 
เถรัสสะ สารีปตุตัสสะ 
กปัปัฏฐายิ มะหาเตชัง  

นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง 
มะหาสัตตัง วิวัชชะย ิ
โลกะนาเถนะ ภาสิตัง 
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ  

-------------------------------  

วัฏฏะกะปะริตตัง 

อตัถิ โลเก สีละคุโณ 

เตนะ สัจเจนะ กาหามิ 
อาวัชชิตวา ธัมมะพะลงั 
สัจจะพะละมะวัสสายะ 
สันติ ปักขา อะปัตตะนา 
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา 
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง 
วิชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ........ 
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ  

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา 
สัจจะกริิยะมะนุตตะรัง 
สะริตวา ปพุพะเก ชิเน 

สัจจะกริิยะมะกาสะหัง 
สันติ ปาทา อะวัญจะนา 
ชาตะเวทะ ปะฏกิกะมะ 
มะหาปัชชะลโิต สิข ี
อทุะกงั ปัตวา ยะถา สิขี 
เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ  

  

  



 

 

บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตงั 

ยัสสานุสสะระเณนาปิ...........  

ปะติฏฐะมะธิคจัฉันติ  
สัพพุปัททะวะชาลมัหา  
คะณะนา นะ จะ มุตฺตานัง 

อนัตะลกิเขปิ ปาณิโน  

ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา  
ยักขะโจราทสัิมภะวา  
ปะริตตันตัมภะณามะ 
เหฯ 

------------------------------  

ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง 

..........เอวัมเม สุตังฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ  
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกสัสะ อาราเม ฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู  

อามันเตสิ ภิกขะโวต ิฯ ภะทนัเตต ิเต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ฯ  

ภะคะวา เอตะทะโวจะฯ 

..........ภูตะปพุพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปัพยุฬโห อะโหสิ ฯ  

อะถะโข ภิกขะเว สักโก เทวานะมิโท เทเว ตาวะติงเส อามันเตสิ  

สะเจ มาริสา เทวานัง สังคา มะคะตานัง อปุปัชเชยยะ ภะยัง วา  
ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ ตัสมิง สะมะเย ธะชัคคงั  
อลุโลเกยยาถะ มะมัง หิ โว ธะชัคคงั อลุโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะต ิ 
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปิหิยยิสสะต ิโน  

เจ เม ธะชัคคงั อลุโลเกยยาถะ  
..........อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคงั อลุโลเกยยาถะ 
ปะชาปะติสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคงั อลุโลกะยะตัง  
ยัมภะวิสสะต ิภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส  

ปะหิยยิสสะต ิโน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคงั  
อลุโลเกยยาถะ  



 

 

..........อะถะ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคงั อลุโลเกยยาถะ 
วะรุณัสสะ หิโว เทวะราชัสสะ ธะชัคคงั อลุโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะต ิ 
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิส สะติ โน เจ  
วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคงั อลุโลเกยยาถะ  
..........อะถะ อสีานัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคงั อลุโลเกยยาถะ 
อสีานัสสะ หิโว เทวะ ราาชัสสะ ธะชัคคงั อลุโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะต ิ 
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะตีติฯ 

..........ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกสัสะ วา เทวานะ มินทสัสะ  
ธะชัคคงั อลุโลกะยะตัง ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคงั  
อลุโลกะยะตัง วะรุณัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคงั อลุโลกะยะตัง  
อสีานัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคงั อลุโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะต ิ 
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วาโส ปะหิยเยถาปิ โนปิ 

ปะหิยเยถะ ตัง กสิสะเหต ุสักโก หิ ภิกขะเว เทวานะมินโท อะวีตะ- 
ราโค อะวีตะโทโส อะวีตะโมโห ภิรุ ฉัมภี อตุราสี ปะลายีติฯ  

..........อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทาม ิสะเจ ตุมหากงั ภิกขะเว  
อะรัญญะคะตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา สุญญาคาระคะตานัง วา  
อปุปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ  
ตัสมิง สะมะเย อนัุสสะเรยยาถะ  
..........อติิปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ- 
สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปริุสะทมัมะสาระถิ  
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาต ิมะมัง หิ โว ภิกขะเว  
อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะต ิภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส  
วา โส ปะหิยยิสสะต ิโน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ 
ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ  
..........สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทฏิฐิโก อะกาลโิก  



 

 

เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทติัพโพ วิญญูหีติ ธัมมัง หิ 

โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะต ิภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา  
โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะต ิโน เจ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ  
อะถะ สังฆัง อะนุสสะเรยยาถะ  
..........สุปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะ กะสังโฆ อชุุปะฏปัินโน  

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะ ปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

สามีจิปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะททิงั จัตตาริ ปริุสะยุคานิ  
อฏัฐะ ปริุสะปคุคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย  
ปาหุเนยโย ทกัขิเณยโย อญัชะลกีะระณะโย อะนุตตะรัง ปญุญักเขตตัง  
โลกสัสาติ  
..........สังฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะต ิภะยัง  
วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะต ิตัง กสิสะ  
เหตุ ตะถา คะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วีตะราโค  
วีตะโทโส วีตะโมโห อะภิรุ อจัฉัมภี อะนุตราสี อะปะ ลายีติฯ อทิะมะ- 
โวจะ ภะคะวา อทิงั วตวานะ สุคะโต อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา  

อะรัญเญ รุกขะมูเล วา  
อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง .......... 
โน เจ พุทธัง สะเรยยาถะ  
อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ  
โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ  
อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ  
เอวัมพุทธัง สะรันตานัง  
ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา 

สุญญาคาเรวะ ภิกขะโว  
ภะยัง ตุมหากะ โน สิยา  
โลกะ เชฏฐัง นะราสะภัง  
นิยยานิกงั สุเทสิตัง  
นิยยานิกงั สุเทสิตัง  
ปญุญักเขตตัง อะนุตตะรัง 
ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว  
โลมะหังโส นะ เหสสะตีต ิฯ 

  



 

 

บทขัดอาฏานาฏยิะปะริตตัง  

อปัปะสันเนหิ นาถัสสะ.......... 
อะมะนุสเสห ิจัณเฑหิ 
ปะริสานัญจะตัสสันนะ 
ยันเทเสสิ มะหาวีโร 

สาสะเน สาธุสัมมะเต 
สะทา กพิพิสะการิภ ิ

มะหิงสายะ จะ คุตติยา 
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ 

--------------------------  

อาฏานาฏยิะปะริตตัง  

........วิปัสสิสสะ นะมัตถ ุ
สิขิสสะปิ นะมัตถ ุ
เวสสะภุสสะ นะมัตถ ุ
นะมัตถ ุกะกสัุนธัสสะ 
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถ ุ
กสัสะปัสสะ นะมัตถ ุ
องัครีะสัสสะ นะมัตถุ 
โย อมิัง ธัมมะมะเทเสสิ 
เย จาปิ นิพพุตา โลเก 
เต ชะนะา อะปิสุณา 
หิตัง เทวะมะนุสสานัง 
วิชชาจะระณะสัมปันนัง 
(วิชชาจะระณะสัมปันนัง  
........นะโม เม สัพพะพุทธานัง........ 
ตัณหังกะโร มะหาวีโร 
สะระณังกะโร โลกะหิโต 
โกณทญัโญ ชะนะปาโมกโข 

จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต 
สัพพะภูตานุกมัปิโน 

นะหาตะกสัสะ ตะปัสสิโน 

มาระเสนัปปะมัททโิน 

พราหมะณัสสะ วุสีมะโต 
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธ ิ
สักยะปตุตัสสะ สิรีมะโต 
สัพพะทกุขาปะนูทะนัง 
ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง 
มะหันตา วีตะสาระทา 
ยัง นะมัสสันต ิโคตะมัง 
มะหันตัง วีตะสาระทงั ฯ 

พุทธัง วันทามะ โคตะมันต)ิ 
อปุปันนานัง มะเหสินัง 
เมธังกะโร มะหายะโส 
ทปัีงกะโร ชุตินธะโร 
มังคะโล ปริุสาสะโภ 



 

 

สุมะโน สุมะโน ธีโร 
โสภีโต คุณะสัมปันโน 

ปะทโุม โลกะปัชโชโต 

ปะทมุุตตะโร สัตตะสาโร 
สุชาโต สัพพะโลกคัโค 
อตัถะทสัสี การุณิโก 
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก 
ปสุโส จะ วะระโท พุทโธ 
สิขี สัพพะหิโต สัตถา 
กะกสัุนโธ สัตถะวาโห 

กสัสะโป สิริสัมปันโน 

........เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา 
สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา 
สัพเพ ทะสะพะลูเปตา 
สัพเพ เต ปะฏชิานันติ 
สีหะนาทงั นะทนัเต เต 
พรัหมะจักกงั ปะวัตเตนติ 
อเุปตา พุทธะธัมเมห ิ

ทะวัตติงสะลกัขะณูเปตา - 
พยามัปปะภายะ สุปปะภา 
พุทธา สัพพัญญุโน เอเต 
มะหัปปะภา มะหาเตชา 
มะหาการุณิกา ธีรา 
ทปีา นาถา ปะติฏฐา จะ 
คะตี พันธู มะหัสสาสา 

เรวะโต ระติวัฑฒะโน 

อะโนมะทสัสี ชะนุตตะโม 

นาระโท วะระสาระถ ี
สุเมโธ อปัปะฏปิคุคะโล 
ปิยะทสัสี นะราสะโภ 

ธัมมะทสัสี ตะโมนุโท 

ติสโส จะ วะทะตัง วะโร 
วิปัสสี จะ อะนูปะโม 
เวสสะภู สุขะทายะโก 
โกนาคะมะโน ระณัญชะโห 

โคตะโม สักยะปงุคะโว ฯ  

อะเนกะสะตะโกฏะโย 
สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา 
เวสารัชเชหุปาคะตา 
อาสะภัณฐานะมุตตะมัง 
ปะริสาสุ วิสาระทา 
โลเก อปัปะฏวิัตติยัง 
อฏัฐาระสะหิ นายะกา 
สีตยานุพยัญชะนาธะรา 
สัพเพ เต มุนิกญุชะรา 
สัพเพ ขีณาสะวา ชินา 
มะหาปัญญา มะหัพพะลา 
สัพเพสานัง สุขาวะหา 
ตาณา เลณา จะ ปาณินัง 
สะระณา จะ หิเตสิโน 



 

 

สะเทวะกสัสะ โลกสัสะ 
เตสาหัง สิระสา ปาเท 

วะจะสา มะนะสา เจวะ 
สะยะเน อาสะเน ฐาเน 

สะทา สุเขนะ รักขันตุ 
เตหิ ตวัง รักขิโต สันโต 

สัพพะโรคะวินิมุตโต 
สัพพะเวระมะติกกนัโต 
........เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ 
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ 
........ปรัุตถิมัสมิง ทสิาภาเค 
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ 
ทกัขิณัสมิง ทสิาภาเค 
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ 
ปัจฉิมัสมิง ทสิาภาเค 
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ 
อตุตะรัสมิง ทสิาภาเค 

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ 
ปริุมะทสัิง ธะตะรัฏโฐ 
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข 

จัตตาโร เต มะหาราชา 
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ 
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา 
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันต 

........นัตถิ เม สะระณัง อญัญัง 

สัพเพ เอเต ปะรายะนา 
วันทามิ ปริุสุตตะเม 

วันทาเมเต ตะถาคะเต 
คะมะเน จาปิ สัพพะทา 
พุทธา สันติกะรา ตุวัง 
มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ 
สัพพะสันตาปะวัชชิโต 
นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ 

ขันติเมตตาพะเลนะ จะ 
อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ ฯ 

สันติ ภูตา มะหิทธิกา 
อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ 
สันติ เทวา มะหิทธิกา  
อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ 
สันติ นาคา มะหิทธิกา 
อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ 
สันติ ยักขา มะหิทธิกา 
อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ 
ทกัขิเณนะ วิรุฬหะโก 
กเุวโร อตุตะรัง ทสัิง 
โลกะปาลา ยะสัสสิโน 

อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ 
เทวา นาคา มะหิทธิกา 
อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ 
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง 



 

 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
นัตถิ เม สะระณัง อญัญัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
นัตถิ เม สะระณัง อญัญัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
........ยังกญิจิ ระตะนัง โลเก 
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถ ิ
ยังกญิจิ ระตะนัง โลเก 
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ 
ยังกญิจิ ระตะนัง โลเก 
ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถ ิ
........สักกตัวา พุทธะระตะนัง 
หิตัง เทวะมะนุสสานัง 
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ 

สักกตัวา ธัมมะระตะนัง 
ปะริฬาหูปะสะมะนัง 
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ 

สักกตัวา สังฆะระตะนัง 
อาหุเนยยัง ปาหุเณยยัง 
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ 

........สัพพีติโย วิวัชชันตุ  
มา เต ภะวัตตวันตะราโย  
อะภิวาทะนะสีลสิสะ  
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ 

โหตุ เต ชะยะมังคะลงั 
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง 
โหตุ เต ชะยะมังคะลงั 
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง 
โหตุ เต ชะยะมังคะลงั ฯ  

วิชชะติ วิวิธัง ปถุุ 
ตัสมา โสตถี ภะวันต ุเต 
วิชชะติ วิวิธัง ปถุุ 
ตัสมา โสตถี ภะวันต ุเต 
วิชชะติ วิวิธัง ปถุุ 
ตัสมา โสตถี ภะวันต ุเต 
โอสะถัง อตุตะมัง วะรัง 
พุทธะเตเชนะ โสตถินา 
ทกุขา วูปะสะเมนต ุเต 

โอสะถัง อตุตะมัง วะรัง 
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา 
ภะยา วูปะสะเมนต ุเต 

โอสะถัง อตุตะมัง วะรัง 
สังฆะเตเชนะ โสตถินา 
โรคา วูปะสะเมนต ุเต ฯ 

สัพพะโรโค วินัสสะตุ  
สุขี ทฆีายุโก ภะวะ  
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน  

อายุ วัณโณ สุขัง พะลงั ฯ 

  



 

 

บทขัดอังคุลมิาละปะริตตงั 

ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ...... 
อทุะกมัปิ วินาเสต ิ
โสตถินา คพัภะวุฏฐานัง 
เถรัสสังคุลมิาลสัสะ 
กปัปัฏฐายิ มะหาเตชัง 

นิสินนัฏฐานะโธวะนัง 
สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง 
ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ 

โลกะนาเถนะ ภาสิตัง 
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ 

-------------------------------  

องัคุลมิาละปะริตตัง  

...........ยะโตหัง ภะคนิ ิอะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ 
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต 

โหตุ โสตถ ิคพัภัสสะ ฯ 

...........ยะโตหัง ภะคนิ ิอะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ 
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต 

โหตุ โสตถ ิคพัภัสสะ ฯ 

...........ยะโตหัง ภะคนิ ิอะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ 
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต 

โหตุ โสตถ ิคพัภัสสะ ฯ 

  

  



 

 

บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง  

สังสาเร สังสะรันตานัง  
สัตตะ ธัมเม จะ โพขฌงัเค........ 
พุชฌติวา เยปิเม สัตตา 
อะช่ติง อะชะราพยาธิง 
เอวะมาทคุิณูเปตัง 
โอสะถัญจะ อมิัง มันตัง  

สัพพะทกุขะวินาสะเน 

มาระเสนัปปะมัททโิน 

ติภะวามุตตะกตุตะมา 
อะมะตัง นิพภะยัง คะตา 
อะเนกะคุณะสังคะหัง 
โพชฌงัคนัตัมภะณามะ เห ฯ 

-------------------------------  

โพชฌงัคะปะริตตัง  

..........โพชฌงัโค สะติสังขาโต.......... 
วิริยัมปีติปัสสัทธิ - 
สะมาธุเปกขะโพชฌงัคา 
มุนินา สัมมะทกัขาตา 
สังวัตตันติ อะภิญญายะ 
..........เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
เอกสัมิง สะมะเย นาโถ 
คลิาเน ทกุขิเต ทสิวา 
เต จะ ตัง อะภินันทติวา 
..........เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
เอกะทา ธัมมะราชาปิ 

จุนทตัเถเรนะ ตัญเญวะ 
สัมโมทติวา จะ อาพาธา 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
..........ปะหีนา เต จะ อาพาธา 

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา 
โพชฌงัคา จะ ตะถาปะเร 
สัตเตเต สัพพะทสัสินา 
ภาวิตา พะหุลกีะตา 
นิพพานายะ จะ โพธิยา 
โสตถ ิเต โหต ุสัพพะทา ฯ 

โมคคลัลานัญจะ กสัสะปัง 
โพชฌงัเค สัตตะ เทสะย ิ
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ 

โสตถ ิเต โหต ุสัพพะทา ฯ 

เคลญัเญนาภิปีฬิโต 

ภะณาเปตวานะ สาทะรัง 
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส 
โสตถ ิเต โหต ุสัพพะทา ฯ 

ติณณันนัมปิ มะเหสินัง 



 

 

มัคคาหะตะกเิลสา วะ 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 

ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง 
โสตถ ิเต โหต ุสัพพะทา ฯ 

  

  



 

 

บทขัดอะภะยะปะริตตงั 

ปญุญะลาภัง มะหาเตชัง.........  
สัพพะสัตตะหิตัง ชาตัง  
อตัตัปปะระหิตัง ชาตัง  

วัณณะกติติมะหายะสัง 
ตัง สุณันตุ อะเสสะโต  
ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ 

----------------------------  

อะภะยะปะริตตัง  

........ยันทนุนิมิตตัง อะวะมังคะลญัจะ 
โย จามะนาโป สะกณุัสสะ สัทโท 

ปาปัคคะโห ทสุสุปินัง อะกนัตัง 
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนต ุฯ  

........ยันทนุนิมิตตัง อะวะมังคะลญัจะ 
โย จามะนาโป สะกณุัสสะ สัทโท 

ปาปัคคะโห ทสุสุปินัง อะกนัตัง 
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนต ุฯ  

........ยันทนุนิมิตตัง อะวะมังคะลญัจะ 
โย จามะนาโป สะกณุัสสะ สัทโท 

ปาปัคคะโห ทสุสุปินัง อะกนัตัง 
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนต ุฯ 

  

  



 

 

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา 

........ทกุขัปปัตตา จะ นิททกุขา 
โสกปัปัตตา จะ นิสโสกา 
เอตตาวะตา จะ อมัเหหิ 

สัพเพ เทวานุโมทนัต ุ
ทานัง ทะทนัตุ สัทธายะ 
ภาวะนาภิระตา โหนต ุ
........ สัพเพ พุทธา พะลปัปัตตา........  
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ 

ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา 
โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน 

สัมภะตัง ปญุญะสัมปะทงั 
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 
สีลงั รักขันตุ สัพพะทา 
คจัฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ 

ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลงั 
รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ 

  

..........ขอสัตว์ทั้งปวง ทีป่ระสบทกุข์ จงพ้นจากทกุข์ 

ทีป่ระสบภัย จงพ้นจากภัย และทีป่ระสบความโศก 
จงพ้นจากความโศกเสียได้เถิด และขอเทวดาทั้งปวง จงได้อนุโมทนา 
ซ่ึงบุญสมบัติอนัข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างสมไว้แล้วนี ้เพื่อความส าเร็จ 
แห่งสมบัติทั้งปวงมนุษย์ ทั้งหลาย จงให้ทานด้วยใจศรัทธา รักษาศีล 
ตลอดกาลทั้งปวง ทวยเทพทั้งหลาย ทีม่าชุมนุมแล้วขอเชิญกลบัเถิด 

.........พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงถึงพร้อม ด้วยพละธรรม 

ด้วยเดชแห่งพละธรรมของ พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย และ 
ด้วยเดชแห่งพละธรรม ของพระอรหันต์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้า 
จงคุ้มครองรักษา ความดีไว้ได้โดยประการทั้งปวงเทอญ 

  

  



 

 

บทขัดชะยะปะริตตฺงั 

ชะยัง เทวะมะนุสสานัง 
มาระเสนา อะภิกกนฺัตา  
ขันฺติเมตตาอะธิฎฺฐานา  
ภะวาภะเว สังสะรันโต  

ปะริยาปันฺนาทโิสตฺถานัง.......  
พุทธะกจฺิจัง วิโสเธตวา 

ชะโย โหตุ ปะราชิโต  

สะมันตา ทวาทะสะโยชะนา  
วิทธังเสตวานะ จักขุมา  
ทพฺิพะจักฺขงุ วิโสธะย ิ 
หิตายะ จะ สุขายะ จะ  
ปะริตตันตัมฺภะณามะ เห ฯ  

------------------------  

ชะยะปะริตตัง  

มะหาการุณิโก นาโถ  
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  
........ชะยันโต โพธิยา มูเล ........  
เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ  

อะปะราชิตะปัลลงัเก  
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง 
สุนักขัตตัง สุมังคะลงั 
สุกขะโณ สุมุหุตโต จะ 
ปะทกัขิณัง กายะกมัมัง 
ปะทกัขิณัง มะโนกมัมัง 
ปะทกัขิณานิ กตัวานะ 
........โส อตัถะลทัโธ สุขิโต 
อะโรโค สุขิโต โหหิ 

หิตายะ สัพพะปาณินัง  
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง  
โหตุ เต ชะยะมังคะลงัฯ  

สักยานัง นันทวิัฑฒะโน  

ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล  
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร  
อคัคปัปัตโต ปะโมทะติฯ  

สุปะภาตัง สุหุฎฐิตัง  
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ  

วาจากมัมัง ปะทกัขิณัง  
ปะณิธี เต ปะทกัขิณา  
ละภันตัตเถ ปะทกัขิเณฯ  

วิรุฬโห พุทธะสาสะเน  

สะหะ สัพเพห ิญาติภิ  



 

 

สา อตัถะลทัธา สุขิตา  
อะโรคา สุขิตา โหหิ  

เต อตัถะลทัธา สุขิตา  
อะโรคา สุขิตา โหถะ 

วิรุฬหา พุทธะสาสะเน  

สะหะ สัพเพห ิญาติภิ  
วิรุฬหา พุทธะสาสะเน  

สะหะ สัพเพห ิญาติภิฯ  

  

  



 

 

ระตะนัตตะยัปปะภาวาภยิาจะนะคาถา 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
มะหาสังฆัง ปะโพเธสิ 
พุทโธ ธัมโม สังโฆ จาติ 
อญัญะมัญญาวิโยคา วะ 
พุทโธ ธัมมัสสะ โพเธตา 
สังโฆ จะ สาวะโก พุทธัสสะ 
วิสุทธัง อตุตะมัง เสฏฐัง 
สังวัตตะต ิปะสันนานัง 
สัมมา ปะฏปัิชชันตานัง 
วิสุทธ ิสัพพัก์เลเสห ิ

นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ 
อปัุททะวันตะรายา จะ 
มา กะทาจิ สัมผุสิงสุ 

อาโรคยิะสุขัญเจวะ 
ตัพพัตถูนัญจะ สัมปัต์โย 
ภะวันต ุสัมปะวัตตันต ุ

เต จะ รัฏฐัญจะ รักขันตุ 
ส์ยามานัง รัฏฐะปาสีหิ 
สิทธะมัตถุ สิธะมัตถ ุ
เอตัส์มิง ระตะนัตตะยัส์มิง........ 

อตุตะมัง ธัมมะมัชฌะคา 
อจิเจตัง ระตะนัตตะยัง 
นานาโหนตัมปิ วัตถุโต 

เอกภูีตัมปะนัตถะโต 
ธัมโม สังเฆนะ ธาริโต 

อจิเจกาพัทธะเมวิทงั 
โลกส์ัมิง ระตะนัตตะยัง 
อตัตะโน สุทธิกามินัง 
ปะระมายา วิสุทธิยา ฯ 

โหติ ทกุเขหิ นิพพุต ิ
นิพพานัง ปะระมัง สุขัง 
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา ฯ 

ระตะนัตตะยะเตชะสา 
อปุะสัคคา จะ สัพพะโส 
รัฏฐัง ส์ยามานะเมวิทงั 
ตะโต ทฆีายุตาปิ จะ 
สุขัง สัพพัตถะ โสตถ ีจะ 
ส์ยามานัง รัฏฐะปาลนิัง 
ส์ยามะรัฏฐิกะเทวะตา 
ธัมมามิเสห ิปูชิตา 
สิทธะมัตถุ อทิงั ผะลงั 
สัมปะสาทะนะเจตะโส ฯ 

------------------------  



 

 

ระตะนัตตะยัปปะภาวะสทิธิคาถา 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
เวเนยยานัง ปะโพเธตา 
ส์วากขาโต อตุตะโม ธัมโม 

นิยยานิโก จะ ทกุข์ส์มา 
สุปะฏปัินโน มะหาสังโฆ 

สีละทฏิฐีหิ สังสุทโธ 
อจิเจตัง ระตะนัง เสฏฐัง 
ปะริกขะกานะ ธีรานัง 
ยัสสะ โลกงั ปะภาเสต ิ
ทยัยะเทโส อมิาคมัมะ 
สันติสุเข ปะติฏฐาติ 
อคัคะเมตัง ติระตะนัง 
ธะชัง กต์ัวา ปะเทสัสสะ 
นีติปัญญัติการายะ 
ธัมมะนุญญัง วะ รัฏฐัสสะ 
เอวัง สาสะนะกจิเจสุ 
ปะสิชฌะนันติทงั พุทธะ- 
เอวัง ปะสาสะนุปาเยนะ 
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ 
ทยัยะชาต ิวิโรเจต ุ
อทิธิง ปัปโปตุ เวปลุลงั 
-จิรัง ติฏฐะตุ โลกส์ัมิง 
ทสัเสนตัง ภัพพะสัตตานัง 
จิรัญชีวะตุ ทฆีายุ 

โลกานัง อะนุกมัปะโก 
สันติมัคคานุสาสะโก ฯ 

โลกานัง ตะมะทาละโก 
ธัมมะจารีนุปาละโก ฯ 

โลกานัง ปญุญะมากะโร 
สันติมัคคะนิโยชะโก ฯ 

โลเก สะระฌะมุตตะมัง 
ญาณะสัญจาระณักขะมัง ฯ 

อาตะโปวะ ตะโมนุโท 

เขมะมัคคปัปะโชตะนัง 
อสิสะโร สาตะตัง ฐีโต ฯ 

คะรุง กต์ัวานะ รักขิตัง 
ทยัยะเทเสนะ อทุธะตัง ฯ 

สะทฏิฐิยา ปะกพุพะเน 

รัฏฐานัง สิทธิทายะกงั ฯ 

สังฆัง กต์ัวานะธิสสะรัง 
สาสะนัสสะ ปะสาสะนัง 
ถิรัง ติฏฐะติ สาสะนัง ฯ 

ระตะนัตตะยะเตชะสา 
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 
วิรุฬหิง จุตตะริง สะทา ฯ 

สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง 
อญัชะสัง วะ วิสุทธิยา ฯ 

ทยัยานัง ธัมมะขัตติโย 



 

 

วัณณะวา พะละสัมปันโน 

รัฏฐัสสะ ธัมมะนุญญัญจะ 
ระตะนัตตะยัปปะภาเวนะ 
ทยัยานัง รัฏฐะปาลนิัง 
ชะยะมัตถ ุจะ ทยัยานัง 
ปะวัฑฒะตัง จะ ภิยโยโส........... 

นิรามะโย จะ นิพภะโย ฯ 

จิรัง ติฏฐะตุ โสตถินา ฯ 

วุฑฒิยาสา สะมิชฌะต ุ
สัพพะสิทธ ิสะทา ถิรัง ฯ 

วุฑฒิ สันติ นิรันตะรัง 
ธะนุฏฐาเนนะ สัมปะทาติ ฯ  

------------------------  

  

 

  



 

 

สุขาภยิาจะนะคาถา 

ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง 
ตัสสะ ตัสสานุภาเวนะ 
เย เย อารักขะกา เทวา 
อมิินา ธัมมะทาเนนะ 
สะทา ภัท์รานิ ปัสสันตุ 
อปัปะมัตตา จะ อมัเหสุ 

ยัญจะ โน ภาสะมาเนห ิ

ตันโน เทวานุโมทนัตุ 
เย วา ชะลาพุชัณฑะชา 
อะเวรา โหนต ุสัพเพ เต 

ปัสสันตุ อะนะวัชชาน ิ

จิรัง ติฏฐะตุ โลกส์ัมิง 
ทสัเสนตัง โสตะวันตุนัง 
ยาวะ พุทโธต ินามัมปิ 

สัมมาเทสิตะธัมมัสสะ 
ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ 

สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต 
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง 
มาตา ปิตา จะ อตัระชัง 
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน........... 

มังคะลตัถายะ ภาสิตัง 
โหตุ ราชะกเุล สุขัง 
ตัตถะ ตัตถาธวาสิโน 

สัพเพ อมัเหหิ ปูชิตา 
สุขิตา โหนตุ นิพภะยา 
สัพเพ รักขันตุ โน สะทา 
กสุะลงั ปะสุตัง พะหุง 
จิรัง ติฏฐันตุ สาคะตัง 
สังเสทะโชปะปาติกา 
อะนีฆา นิรุปัททะวา 
มา จะ สาวัชชะมาคะมา 
สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง 
มัคคงั สัตตะวิสุทธิยา 
โลกะเชฏฐัสสะ สัตถุโน 

ปะวัตตะต ิมะเหสิโน 

ปาณิโน พุทธะสาสะเน 

กาเล เทโว ปะวัสสะต ุ
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง 
นิจจัง รักขันติ ปตุตะกงั 
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ 

------------------------  

  



 

 

มงคลจักรวาฬใหญี่ 

..........สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปญุญาธ-ิ 
การัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 
สัมมาสัมพุทธัสสะ ท์วัตติงสะมะหาปริุสะลกัขะณานุภาเวนะ อะสีต์ยา- 
นุพ์ยัญชะนานุภาเวนะ อฏัฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะ- 
รังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอปุะ- 
ปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ สีละสะมาธ-ิ 
ปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชา- 
นุภาเวนะ อทิธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะต-ุ 
ราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ นะวะโลกตุตะระธัมมานุภาเวนะ 
อฏัฐังคกิะมัคคานุภาเวนะ อฏัฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญา- 
นุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ 
สัพพัญญตะญาณานุภาเวนะ เมตตาการุณามุทติาอเุปกขานุภาเวนะ 
สัพพะปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพ- 

พะโรคะโสกปัุททะวะทกุขะโทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะ 
อนัตะรายาปิ วินัสสันต ุสัพพะสังกปัปา ตุยหัง สะมิชฌนัตุ ทฆีายุตา 
ตุยหัง โหนตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคโิก โหตุ สัพพะทา ฯ อากาสะ- 
ปัพพะตะวะนะภูมิคงัคามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา 
ตุม์เห อะนุรักขันตุ ฯ 

..........ภะวะต ุสัพพะมังคะลงั.......... 
สัพพะพุทธานุภาเวนะ 
ภะวะต ุสัพพะมังคะลงั 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ 
ภะวะต ุสัพพะมังคะลงั 
สัพพะสังฆานุภาเวนะ 

รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สะทา โสตถ ีภะวันต ุเต 

รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สะทา โสตถ ีภะวันต ุเต 

รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สะทา โสตถ ีภะวันต ุเต 



 

 

..........นักขัตตะยักขะภูตานัง 
ปะริตตัสสานุภาเวนะ 
นักขัตตะยักขะภูตานัง 
ปะริตตัสสานุภาเวนะ 
นักขัตตะยักขะภูตานัง 
ปะริตตัสสานุภาเวนะ....... 

ปาปัคคะหะนิวาระณา 
หันต์วา เตสัง อปััททะเว 
ปาปัคคะหะนิวาระณา 
หันต์วา เตสัง อปััททะเว 
ปาปัคคะหะนิวาระณา 
หันต์วา เตสัง อปััททะเว ฯ 

------------------------  

  

  



 

 

บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตร 

อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง 
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ 

สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต 
ยัตถากขาตา อโุภ อนัตา 
จะตูส์วาริยะสัจเจสุ 

เทสิตัง ธัมมะราเชนะ 
นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง 
เวยยากะระณะปาเฐนะ.......... 

สัมพุชฌต์ิวา ตะถาคะโต 
ธัมมะจักกงั อะนุตตะรัง 
โลเก อปัปะฏวิัตติยัง 
ปะฏปัิตติ จะ มัชฌมิา 
วิสุทธัง ญาณะทสัสะนัง 
สัมมาสัมโพธิกติตะนัง 
ธัมมะจักกปัปะวัตตะนัง 
สังคตัันภะฌามะ เส ฯ 

------------------------  

ธัมมะจักกปัปะวัตตะนะสุตตัง 

..........เอวัมเม สุตังฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระต ิ
อสิิปะตะเน มิคะทาเย ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคเิย ภิกขู 
อามันเตสิ ฯ 

..........เทวเม ภิกขะเว อนัตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย จายัง 
กาเมสุ กามะสุขัลลกิานุโยโค หีโน คมัโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย 
อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง อตัตะกลิะมะถานุโยโค ทกุโข อะนะริโย 
อะนัตถะสัญหิโต ฯ  

..........เอเต เต ภิกขะเว อโุภ อนัเต อะนุปะคมัมะ มัชฌมิา ปะฏปิะทา 
ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณ ีญาณะกะระณี อปุะสะมายะ 
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ 

..........กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌมิา ปะฏปิะทา ตะถา คะเตนะ 
อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อปุะสะมายะ 



 

 

อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะต ิฯ 

..........อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐังคโิก มัคโค ฯ เสยยะถีทงั ฯ สัมมา- 
ทฏิฐิ สัมมาสังกปัโป สัมมาวาจา สัมมากมัมันโต สัมมาอาชีโว สัมมา- 
วายาโม สัมมาสะต ิสัมมาสะมาธิ ฯ  

..........อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌมิา ปะฏปิะทา ตะถาคะเตนะ 
อะภ ิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณ ีอปุะสะมายะ อะภิญญายะ 
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะต ิฯ 

..........อทิงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทกุขัง อะริยัะสัจจัง ชาติปิ ทกุขา 
ชะราปิ ทกุขา มะระณัมปิ ทกุขัง โสกะปะริเทวะ ทกุขะโทมะนัสสุปายา- 
สาปิ ทกุขา อปัปิเยหิ สัมปะโยโค ทกุโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทกุโข 

ยัมปิจฉัง นะ ละภะต ิตัมปิ ทกุขัง สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา 
ทกุขา ฯ  

..........อทิงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทกุขะสะมุมะโย อะริยะสัจจัง ฯ ยายัง 
ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทริาคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตราภิ นันทนิี ฯ 

เสยยะถีทงั ฯ กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา ฯ 

..........อทิงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทกุขะนิโรโธ อะริยะสัจจังฯ โย 
ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะ นิโรโธ จาโค ปะฏนิิสสัคโค มุตติ 
อะนาละโย ฯ 

..........อทิงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทกุขะนิโรธะคามิน ีปะฏปิะทา 
อะริยะ สัจจัง ฯ 

..........อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐังคโิก มัคโค ฯ เสยยะถีทงั ฯ สัมมา- 
ทฏิฐิ สัมมาสังกปัโป สัมมาวาจา สัมมากมัมันโต สัมมา อาชีโว สัมมา- 
วายาโม สัมมาสะต ิสัมมาสะมาธิ ฯ 

..........อทิงั ทกุขัง อะริยะสัจจันต ิเม ภิกขะเว ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ 
ธัมเมสุ จักขุง อทุพปาทิ ญาณัง อทุะปาทปัิญญา อทุะปาทิ วิชชา 



 

 

อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ 

..........ตัง โข ปะนิทงั ทกุขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันต ิเม ภิกขะเว 
ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา 
อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทฯิ 

..........ตัง โข ปะนิทงั ทกุขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว 
ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา 
อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทฯิ 

..........อทิงั ทกุขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันต ิเม ภิกขะเว ปพุเพ อะนะ- 
นุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา อทุะปาท ิ

วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ  

..........ตัง โข ปะนิทงั ทกุขะสะมุทมะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันต ิ
เม ภิกขะเว ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อทุะปาท ิญาณัง  
อทุะปาทิ ปัญญา อทุะปาท ิวิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ  

..........ตัง โข ปะนิทงั ทกุขะสะมุทมะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม  

ภิกขะเว ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อทุะปาท ิญาณัง 
อทุะปาทิ ปัญญา อทุะปาท ิวิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ  

..........อทิงั ทกุขะนิโรโธ อะริยะสัจจันต ิเม ภิกขะเว ปพุเพ อะนะ- 
นุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา อทุะปาท ิ 

วิชชา อทุะปาทิ อาโลโกอทุะปาทิ ฯ 

..........ตัง โข ปะนิทงั ทกุขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจจิกาตัพพันต ิเม  

ภิกขะเว ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อทุะปาท ิญาณัง 
อทุะปาทิ ปัญญา อทุะปาท ิวิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ  

..........ตัง โข ปะนิทงั ทกุขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจจิกะตันต ิเม  

ภิกขะเว ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อทุะปาท ิญาณัง อทุะ- 
ปาทิ ปัญญา อทุะปาท ิวิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทิ ฯ  



 

 

..........อทิงั ทกุขะนิโรธะคามินี ปะฏปิะทา อะริยะสัจจันต ิเม ภิกขะเว  
ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อทุะปาทิ ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา  
อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาทฯิ  

..........ตัง โข ปะนิทงั ทกุขะนิโรธะคามินี ปะฏปิะทา อะริสัจจัง  
ภาเวตัพพันต ิเม ภิกขะเว ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อทุะปาทิ  
ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาท ิฯ  

..........ตัง โข ปะนิทงั ทกุขะนิโรธะคามินี ปะฏปิะทา อะริยะสัจจัง  
ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อทุะปาทิ  
ญาณัง อทุะปาทิ ปัญญา อทุะปาทิ วิชชา อทุะปาทิ อาโลโก อทุะปาท ิฯ  

..........ยาวะกวีัญจะ เม ภิกขะเว อเิมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ- 
ปะริวัฏฏงั ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทสัสะนัง นะ สุวิสุทธัง  
อะโหสิ ฯ  

..........เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะ- 
เก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุต 
ตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ  

..........ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อเิมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ- 
ปะริวัฏฏงั ท์วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทสัสะนัง สุวิสุทธัง  
อะโหสิ ฯ  

..........อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก  
สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะ มะนุสสายะ อะนุตตะรัง  
สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ  

..........ญาณัญจะ ปะนะ เม ทสัสะนัง ปทุะปาทิ อะกปุปา เม  

วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปนุัพภะโวต ิฯ  

..........อทิะมะโว จะ ภะคะวาฯ อตัตะมะนา ปัญจะวัคคยิา ภิขู  
ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทงุ ฯ อมิัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส์มิง 



 

 

ภัญญะมาเน อายัส์มะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลงั  
ธัมมะจักขุง อทุะปาท ิยังกญิจิ สุมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง  
นิโรธะธัมมันต ิฯ 

..........ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา สัททะ- 
มะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยังบ อสิิปะตะเน มิคะทาเย  
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกงั ปะวัตติตัง อปัปะฏวิัตติยัง สะมะเณนะ  
วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา  
เกนะจ ิวา โลกส์ัมินต ิฯ 

..........ภุมมานัง เทวานัง สัททงั สุต์วา  

..........จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯจาตุมมะหา- 
ราชิกานัง เทวานัง สัททงั สุต์วา 
..........ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ตาวะติงสานัง  
เทวานัง สัททงั สุต์วา  
..........ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ยามานัง เทวานัง สัททงั  
สุต์วา  
..........ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ตุสิตานัง เทวานัง สัททงั  
สุต์วา 
..........นิมมานะระต ีเทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ นิมมานะระตีนัง  
เทวานัง สัททงั สุต์วา 
..........ปะระนิมมิตะวะสะวัตต ีเทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะระ- 
นิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททงั สุต์วา ( เมื่อจะสวดย่อเพียงสวรรค์ 
๖ ช้ัน คร้ันสวดมาถึงตรงนีแ้ส้วสวด พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุส- 

สะเวสุง แล้วลง เอตัมภะคะวะตา พาราณัสิยัง อสิิปะตะเน 

มิคะทาเย ฯลฯ เหมือนกนัไปจนจบ ) พรัหมะปาริสัชชา เทวา  
สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ พรัหมะปาริสัชชานัง เทวานัง สัททงั สุต์วา  



 

 

..........พรัหมะปะโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ พรัหมะปะ 
โรหิตานัง เทวานัง สัททงั สุต์วา  
..........มะหาพรัหมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ มะหาพรัหมานัง  
เทวานัง สัททงั สุต์วา  
..........ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะริตตาภานัง เทวานัง  
สัททงั สุต์วา  
..........อปัปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสา เวสุง ฯ อปัปะมาณาภานัง  
เทวานัง สัททงั สุต์วา  
..........อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อาภัสสะรานัง เทวานัง  
สัททงั สุต์วา  
..........ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะริตตะสุภานัง  
เทวานัง สัททงั สุต์วา  
..........อปัปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อปัปะมาณะ- 
สุภานัง เทวานัง สัททงั สุต์วา  
..........สุภะกณิหะกา เทวา สัททะ มะนุสสาเวสุง ฯ สุภะกณิหะกานัง  
เทวานัง สัททงั สุต์วา  
..........เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ เวหัปผะลานัง  
เทวานัง สัททงั สุต์วา  
..........อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อะวิหานัง เทวานัง  
สัททงั สุต์วา  
..........อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสา เวสุง ฯ อะตัปปานัง เทวานัง  
สัททงั สุต์วา  
..........สุทสัสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุทสัสานัง เทวานัง  
สัททงั สุต์วา  
..........สุทสัสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุทสัสีนัง เทวานัง  



 

 

สัททงั สุต์วา 
..........อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  

..........เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อสิิปะตะเน มิคะทาเย  
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกงั ปะวัตติตัง อปัปะฏิ วัตติยัง สะมะเณนะ 
วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา  
เกนะจ ิวา โลกสัมินต ิฯ 

..........อติิหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา  
สัทโท อพัภุคคจัฉิฯ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกมัปิ  

สัมปะกมัปิ สัมปะเวธิฯ อปัปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก  
ปาตุระโหสิ อะติกกมัเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง ฯ  

..........อะถะโข ภะคะวา อทุานัง อทุาเนสิ อญัญาสิ วะตะ โภ  

โกณฑัญโญ อญัญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ ฯ 

..........อติิหิทงั อายัส์มะโต โกณฑัญญัสสะ อญัญาโกณฑัญโญ เตว์วะ  
นามัง อะโหสีต ิฯ 

------------------------  

  

 

  



 

 

บทขัดอะนัตตะลักขะณะสุตร 

ยันตัง สัตเตหิ ทกุเขนะ 
อตัตะวาทาตตะสัญญานัง 
สัมพุทโธ ตัง ปะกาเสสิ 
อตุตะริง ปะฏเิวธายะ 
ยันเตสัง ทฏิฐะธัมมานัง 
สัพพาสะเวห ิจิตตานิ 
ตะถา ญาณานุสาเรนะ 
สาธุนัง อตัถะสิทธัตถัง......... 

เญยยัง อะนัตตะลกัขะณัง 
สัมมะเทวะ วิโมจะนัง 
ทฏิฐะสัจจานะ โยคนิัง 
ภาเวตุง ญาณะมุตตะมัง 
ญาเณนุปะปะริกขะตัง 
วิมุจจิงสุ อะเสสะโต 
สาสะนัง กาตุมิจฉะตัง 
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ 

------------------------  

อะนัตตะลกัขะณะสุตตัง  

..........เอวัมเม สุตังฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง  
วิหะระต ิอสิิปะตะเน มิคะทาเย ตัต์ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคเิย 
ภิกขู อามันเตสิ ฯ 

..........รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา ฯ รูปัญจะหิทงั ภิกขะเว อตัตา 
อะภะวิสสะ นะยิทงั รูปัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลพัเภถะ จะ 
รูเป เอวัง เม รูปัง โหต ุเอวัง เม รูปัง มา อะโหสีต ิฯ ยัส์มา 
จะ โข ภิกขะเว รูปัง อะนัตตา ตัส์มา รูปัง อาพาธายะ สังวัตตะติ 
นะ จะ ลพัภะต ิรูเป เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา 
อะโหสีต ิฯ 

..........เวทะนา อะนัตตา ฯ เวทะนา จะ หิทงั ภิกขะเว อตัตา 
อะกะวิสสะ นะยิทงั เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลพัเภถะ 
จะ เวทะนายะ เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา 



 

 

อะโหสีต ิยัส์มา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา ตัส์มา 
เวทะนา อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลพัภะต ิเวทะนายะ เอวัง เม 

เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ ฯ 

..........สัญญา อะนัตตา ฯ สัญญา จะ หิทงั ภิกขะเว อตัตา 
อะกะวิสสะ นะยิทงั สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลพัเภถะ จะ 
สัญญายะ เอวัง เม สัญญา โหต ุเอวัง เม สัญญา มา อะโหสีต ิฯ 

ยัส์มา จะ โข ภิกขะเว สัญญา อะนัตตา ตัส์มา สัญญา อาพาธายะ  
สังวัตตะต ินะ จะ ลพัภะต ิสัญญายะ เอวัง เม สัญญา โหตุ 
เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีต ิฯ 

..........สังขารา อะนัตตา ฯ สังขารา จะ หิทงั ภิกขะเว อตัตา 
อะกะวิสสะ นะยิทงั สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลพัเภถะ  
จะ สังขาเรสุ เอวัง เม สังขารา โหต ุเอวัง เม สังขารา มา  
อะโหสีต ิฯ ยัส์มา จะ โข ภิกขะเว สังขารา อะนัตตา ตัส์มา  
สังขารา อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลพัภะต ิสังขาเรสุ เอวัง  
เม สังขารา โหตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ ฯ 

..........วิญญาณัง อะนัตตา ฯ วิญญาณังจะ หิทงั ภิกขะเว อตัตา 
อะกะวิสสะ นะยิทงั วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลพัเภถะ  
จะ วิญญาเณ เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง  
มา อะโหสีติ ฯ ยัส์มา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา  
ตัส์มา วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตตะต ินะ จะ ลพัภะต ิ 
วิญญาณัง เอวัง เม วิญญาณัง โหต ุเอวัง เม วิญญาณัง มา  
อะเหสุนต ิฯ 

..........ตัง กมิ มัญญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ ฯ 

อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทกุขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทกุขัง 
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทกุขัง วิปะริณามะธัมมัง กลัลงั นุ ตัง 



 

 

สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส์ม ิเอโส เม อตัตาติ ฯ โน 

เหตัง ภันเต ฯ  

..........ตัง กมิ มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ ฯ 

อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทกุขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทกุขัง 
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทกุขัง วิปะริณามะธัมมัง กลัลงั นุ ตัง 
สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส์ม ิเอโส เม อตัตาติ ฯ โน 

เหตัง ภันเต ฯ  

..........ตัง กมิ มัญญะถะ ภิกขะเว สัญญา นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ ฯ 

อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทกุขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทกุขัง 
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทกุขัง วิปะริณามะธัมมัง กลัลงั นุ ตัง 
สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส์ม ิเอโส เม อตัตาติ ฯ โน 

เหตัง ภันเต ฯ 

..........ตัง กมิ มัญญะถะ ภิกขะเว สังขารา นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ ฯ 

อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทกุขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทกุขัง 
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทกุขัง วิปะริณามะธัมมัง กลัลงั นุ ตัง 
สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส์ม ิเอโส เม อตัตาติ ฯ โน 

เหตัง ภันเต ฯ 

..........ตัง กมิ มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ ฯ 

อะนิจจัง ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทกุขัง วา ตัง สุขัง วาติ ฯ ทกุขัง 
ภันเต ฯ ยัมปะนานิจจัง ทกุขัง วิปะริณามะธัมมัง กลัลงั นุ ตัง 
สะมะนุปัสสิตุง เอตัง มะมะ เอโสหะมัส์ม ิเอโส เม อตัตาติ ฯ โน 

เหตัง ภันเต ฯ 

..........ตัส์มาติหะ ภิกขะเว ยังกญิจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง 
อชัฌตัตัง วา พะหิทธา วา โอฬาริกงั วา สุขุมัง วา หินัง วา 
ปะณีตัง วา ยันทูเร สันติเก วา สัพพัง รูปัง เนตัง มะมะ เนโสหะ- 



 

 

มัส์ม ินะ เมโส อตัตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ 
ทฏัฐัพพัง ฯ 

..........ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อชัฌตัตัง  
วา พะหิทธา วา โอฬาริกงั วา สุขุมัง วา หินัง วา ปะณีตา วา ยา 
ทูเร สันติเก วา สัพพา เวทะนา เนตัง มะมะ เนโสหะมัส์ม ินะ เมโส  
อตัตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทฏัฐัพพัง ฯ 

..........ยา กาจิ สัญญา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อชัฌตัตัง วา  
พะหิทธา วา โอฬาริกงั วา สุขุมัง วา หินัง วา ปะณีตา วา ยา ทูเร 
สันติเก วา สัพพา สัญญา เนตัง มะมะ เนโสหะมัส์ม ินะ เมโส  
อตัตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทฏัฐัพพัง ฯ 

..........ยา กาจิ สังขารา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อชัฌตัตัง วา  
พะหิทธา วา โอฬาริกงั วา สุขุมัง วา หินัง วา ปะณีตา วา ยา ทูเร 
สันติเก วา สัพเพ สังขารา เนตัง มะมะ เนโสหะมัส์ม ินะ เมโส  
อตัตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทฏัฐัพพัง ฯ 

..........ยังกญิจิ วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อชัฌตัตัง วา  
พะหิทธา วา โอฬาริกงั วา สุขุมัง วา หินัง วา ปะณีตัง วา  
ยันทูเร สันติเก วา สัพพัง วิญญาณัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัส์ม ินะ  
เมโส อตัตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทฏัฐัพพัง ฯ 

..........เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุต์วา อะริยะสาวะโก รูปัส์มิงปิ 

นิพพินทะต ิเวทะนายะปิ นิพพินทะต ิสัญญายะปิ นิพพินทะต ิสังขา- 
เรสุปิ นิพพินทะต ิวิญญาณัส์มิงปิ นิพพินทะต ิฯ นิพพินทงั วิรัชชะติ ฯ 

วิราคา วิมุจจะต ิวิมุตตัส์มิง วิมุตตะมีต ิญาณัง โหต ิขีณา ชาติ วุสิตัง 
พรัหมะจะริยัง กะตัง กะระณียัง นาปะรัง อติถัตตายาต ิปะชานาตีติ ฯ 

..........อทิะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อตัตะมะนา ปัญจะวัคคยิา ภิกข ุ
ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทงุ ฯ 



 

 

..........อมิัส์มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส์มิง ภัญญะมาเน ปัญจะ 
วัตติยานัง ภิกขุนัง อะนุปาทายะ อาสะเวห ิจิตตานิ วิมุจจิงสุติ ฯ 

------------------------  

  

 

  



 

 

บทขัดอาทติตะปะริยายะสุตร 

เวเนยยะทะมะโนปาเย  
อะโมฆะวะจะโน พุทโธ  
จิณณานุรูปะโต จาปิ  

จิณณาคคปิาริจะริยานัง  
ยะมาทติตะปะริยาย ัง  
เต โสตาโร วิโมเจสิ  
ตะเถโวปะปะริกขายะ  
ทกุขะตาลกัขะโณปายัง......... 

สัพพะโส ปาริมิง คะโต 
อะภิญญายานุสาสะโก 
ธัมเมนะ วินะยัง ปะชัง 
สัมโพชฌาระหะโยคนิัง 
เทสะยันโต มะโนหะรัง 
อะเสกขายะ วิมุตติยา 
วิญญูนัง โสตุมิจฉะตัง 
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ 

------------------------  

อาทติตะปะริยายะสุตตัง 

..........เอวัมเม สุตัง ฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติ 
คะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะ ฯ 

..........ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ฯ 

..........สัพพัง ภิกขะเว อาทติตัง ฯ กญิจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทติตัง ฯ 

จักขุง ภิกขะเว อาทิ ตตั ง รูปา อาทติตา จักขุวิญญาณัง อาทติตัง 
จั กขุ สัมผัสโส อาทิ ตโต ยัมปิท ัง จั กขุ สัมผัสสะปัจจะยา 
อ ุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทกุขัง วา อะทกุขะมะสุขัง วา 
ตัมปิ อาทติตัง เกนะ อาทติตัง ฯ อาทติตัง ราคคัคนิา โทสัคคนิา 
โมหัคคนิา อาทติตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ 
ทกุเขหิ โทมะนัสเสห ิอปุายาเสหิ อาทติตันติ วะทามิ ฯ 

..........โสตัง อาทติตัง สัททา อาท ิตตา โสตะว ิญญาณัง อาทิ ตตัง 
โสตะสัมผัสโส อาทติโต ย ัมปิ ทั ง โสตะสัมผัสสะปั จจะยา 



 

 

อปุปัชชะติ เวทะยิตัง สุขั ง วา ทกุขัง วา อะทกุขะมะสุข ัง วา 
ตัมปิ อาทติตัง ฯ เกนะ อาทติตัง ฯ อาทติตัง ราคคัคนิา โทสัคคนิา 
โมหัคคนิา อาทติตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ 
ทกุเขหิ โทมะนัสเสห ิอปุายาเสหิ อาทติตันติ วะทามิ ฯ 

..........ฆานั ง อาทติตั ง คนัธา อาทติตา ฆานะวิญญาณัง อาทิ ตตัง 
ฆานะสั มผั สโส อาทติโต ย ัมปิ ท ัง ฆานะสัมผัสสะปั จจะยา 
อปุปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทกุขัง วา อะทกุขะมะสุขัง วา ตัมปิ 

อาทติตัง ฯ เกนะ อาทติตัง ฯ อาทติตั ง ราคคัคนิา โทสัคค ินา 
โมหัคคนิา อาทติตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ 
ทกุเขหิ โทมะนัสเสห ิอปุายาเสหิ อาทติตันติ วะทามิ ฯ 

..........ชิวหา อาทิ ตตา ระสา อาทติตา ชิ วหาวิ ญญาณัง อาทติตัง 
ชิวหาสัมผัสโส อาทติโต ยั มปิ ท ัง ชิวหาสัมผัสสะปั จจะยา 
อปุปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทกุขัง วา อะทกุขะมะสุขัง วา ตัมปิ 

อาทติตัง ฯ เกนะ อาทติตัง ฯ อาทติตั ง ราคคัคนิา โทสัคค ินา 
โมหัคคนิา อาทติตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริ เทเวหิ 
ทกุเขหิ โทมะนัสเสห ิอปุายาเสหิ อาทติตันติ วะทามิ ฯ 

..........กาโย อาทติโต โผฏฐัพพา อาทติตา กายะวิญญานัง อาทติตัง 
กายะสั มผ ัสโส อาทิ ตโต ย ัมปิ ทงั กายะสั มผั สสะปั จจะยา 
อปุปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทกุขัง วา อะทกุขะมะสุขัง วา ตัมปิ 

อาทติตัง ฯ เกนะ อาทติตัง ฯ อาทติตัง ราคั คคนิา โทสัคคนิา 
โมหัคคนิา อาทติตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ 
ทกุเขหิ โทมะนัสเสห ิอปุายาเสหิ อาทติตันติ วะทามิ ฯ 

..........มะโน อาทติโต ธัมมา อาทติตา มะโนวิญญาณัง อาท ิตตัง 
มะโนสัมผัสโส อาทติโต ย ัมปิท ัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา 
อปุปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทกุขัง วา อะทกุขะมะสุขัง วา ตัมปิ 



 

 

อาทติตัง ฯ เกนะ อาทติตัง ฯ อาทติตัง ราคั คคนิา โทสัคคนิา 
โมหัคคนิา อาทติตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ 
ทกุเขหิ โทมะนัสเสห ิอปุายาเสหิ อาทติตันติ วะทามิ?? 

..........เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุตวา อะริยะสาวะโก 

..........จักขุส๎มิงปิ นิพพินทะต ิรูเปสุปิ นิพพินทะต ิจักขุวิญญาเณปิ 

นิ พพิ นทะติ จักข ุสั มผัสเสปิ นิพพิ นทะติ ยัมปิท ัง 
จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อปุปัชชะติ เวทะยิตัง สุ ข ัง วา ทกุขัง วา 
อะทกุขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะต ิฯ 

..........โสตัส๎มิงปิ นิพพ ินทะติ สั ทเทสุ ปิ นิ พพ ินทะต ิ
โสตะวิญญาเณปิ นิพพิ นทะติ โสตะสั มผัสเสปิ นิพพินทะต ิ
ยัมปิทงั โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อปุปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา 
ทกุขัง วา อะทกุขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะต ิฯ 

..........ฆานั ส๎ มิ งปิ นิ พพินทะต ิคนัเธสุปิ นิ พพ ินทะติ 
ฆานะ วิ ญญาเณปิ นิ พพิ นทะติ ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะต ิ
ยัมปิทงั ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อปุปัชชะติ เวทะย ิตั ง สุขัง วา 
ทกุขัง วา อะทกุขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะต ิฯ 

..........ชิ วหายะปิ นิพพ ินทะติ ระเสสุ ปิ นิพพ ินทะติ 
ชิวหาวิ ญญาเณปิ นิ พพ ินทะต ิชิ วหาสัมผั สเสปิ นิพพินทะต ิ
ยัมปิท ัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อปุปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา 
ทกุขัง วา อะทกุขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะต ิฯ 

..........กายัส๎ มิ งปิ นิ พพ ินทะติ โผฏฐัพเพสุปิ นิพพ ินทะต ิ
กายะวิญญาเณปิ นิ พพินทะต ิกายะสั มผ ัสเสปิ นิ พพินทะต ิ
ยัมปิทงั กายะสั มผัสสะปัจจะยา อปุปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา 
ทกุขัง วา อะทกุขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะต ิฯ 

..........มะน ัส๎มิงปิ นิพพิ นทะติ ธั มเมสุปิ นิพพ ินทะติ 



 

 

มะโนวิญญาเณปิ นิ พพินทะต ิมะโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะต ิ
ยัมปิทงั มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อปุปัชชะติ เวทะย ิตั ง สุขัง วา 
ทกุขัง วา อะทกุขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ นิพพินทะต ิฯ 

..........นิพพินท ัง วิรัชชะติ ฯ ว ิราคา วิมุ จจะติ ฯ วิมุตต ัส๎ ม ิง 
วิมุตตะมีต ิญาณัง โหติ ขีณา ชาติ วุสิตัง พรัหมะจะริยัง กะตัง 
กะระณียัง นาปะรัง อติถัตตายาติ ปะชานาตีติ ฯ 

..........อทิะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อ ัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต 
ภาสิตัง อะภินันทงุ ฯ 

..........อมิัส๎ มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณ ัส๎ มิง ภัญญะมาเน ตัสสะ 
ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ ฯ 

------------------------  

  

 

  



 

 

คาถาพ่นตาแดงตาเจบ็ 

สะหัสสะเนตโต เทวินโท 

ทพิพะจักขุง วิโสธะย ิ
อกิะวิติ พุทธสังมิ โลกะวิทู ฯ 

 

คาถานี ้ใช้เสกน า้พ่นตาแดงตาต้อ เสกน า้ล้างหน้า 
ทกุวัน จะไม่เป็นโรคตา เสกน า้มนต์หยอดตาแก้เจ็บตากไ็ด้ ฯ 

------------------------  

  

 

  



 

 

สามภาณ 

มะหากสัสะปะโพชฌงัคะสุตตะปาโฐ 

...........เอวัมเม สุตัง ฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระต ิ
เวฬุวะเน กะลนัทะกะนิวาเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัสมา 
มะหากสัสะโป ปิปผะลคุิหายัง วิหะระต ิอาพาธิโก ทกุขิโต 

พาฬหะคลิาโน ฯ 

...........อะถะโข ภะคะวา สายัญหะสะมะยัง ปะฏสัิลลานา วุฏฐิโต 

เยนายัสมา มะหากสัสะโป เตนุปะสังกะม ิอปุะสังกะมิตวา ปัญญัตเต 

อาสะเน นิสีท ิฯ นิสัชชะ โข ภะคะวา อายัสมันตัง มะหากสัสะปัง 
เอตะทะโวจะ 
...........กจัจิ เต กสัสะปะ ขะมะนียัง กจัจิ ยาปะนียัง กจัจิ ทกุขา 
เวทะนา ปะฏกิกะมันติ โน อะภิกกะมันต ิปะฏกิกะโมสานัง ปัญญายะติ 
โน อะภิกกะโมต ิฯ นะ เม ภันเต ขะมะนียัง นะ ยาปะนียัง พาฬหา 
เม ทกุขา เวทะนา อะภิกกะมันต ิโน ปะฏกิกะมันติ อะภิกกะโมสานัง 
ปัญญายะติ โน ปะฏกิกะโมต ิฯ 

...........สัตติเม กสัสะปะ โพชฌงัคา มะยา สัมมะทกัขาตา ภาวิตา 
พะหุลกีะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ ฯ 

กะตะเม สัตตะ ฯ 

...........สะติสัมโพชฌงัโค โข กสัสะปะ มะยา สัมมะทกัขาโต ภาวิโต 

พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะต ิฯ  

...........ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌงัโค โข กสัสะปะ มะยา สัมมะทกัขาโต 

ภาวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

...........วิริยะสัมโพชฌงัโค โข กสัสะปะ มะยา สัมมะทกัขาโต ภาวิโต 

พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะต ิฯ 

...........ปีติสัมโพชฌงัโค โข กสัสะปะ มะยา สัมมะทกัขาโต ภาวิโต 



 

 

พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะต ิฯ 

...........ปัสสัทธิสัมโพชฌงัโค โข กสัสะปะ มะยา สัมมะทกัขาโต 

ภาวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

...........สะมาธิสัมโพชฌงัโค โข กสัสะปะ มะยา สัมมะทกัขาโต 

ภาวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

...........อเุปกขาสัมโพชฌงัโค โข กสัสะปะ มะยา สัมมะทกัขาโต 

ภาวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

...........อเิม โข กสัสะปะ สัตตะ โพชฌงัคา มะยา สัมมะทกัขาตา 
ภาวิตา พะหุลกีะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันตีต ิฯ 

...........ตัคฆะ ภะคะวา โพชฌงัคา ตัคฆะ สุคะตะ โพชฌงัคาติ ฯ 

...........อทิะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อตัตะมะโน อายัสมา มะหากสัสะโป 

ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันท ิฯ วุฏฐะหิ จายัสมา มะหากสัสะโป 

ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จายัสมะโต มะหากสัสะปัสสะ โส 

อาพาโธ อะโหสีติ ฯ  

------------------------  

  

 

  



 

 

มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ 

............เอวมัเม สุตงั ฯ เอกงั สะมะยงั ภะคะวา ราชะคะเห 

วิหะระติ เวฬุวะเน กะลนัทะกะนิวาเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ 
อายสัมา มะหาโมคคลัลาโน คิชฌะกเูฏ ปัพพะเต วิหะระติ 
อาพาธิโก ทุกขิโต พาฬหะคิลาโน ฯ 
............อะถะโข ภะคะวา สายณัหะสะมะยงั ปะฏิสัลลานา วุฏฐิโต 
เยนายสัมา มะหาโมคคลัลาโน เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา 
ปัญญตัเต อาสะเน นิส ทิ ฯ นิสัชชะ โข ภะคะวา อายสั มนัตงั มะหาโมค- 
คลัลานงั เอตะทะโวจะ 
............กจัจิ เต โมคคลัลานะ ขะมะน ยงั กจัจิ ยาปะน ยงั กจัจิ 
ทุกขา เวทะนา ปะฏิกกะมนัติ โน อะภิกกะมนัติ ปะฏิกกะโมสานงั 
ปัญญายะติ โน อะภิกกะโมติ ฯ นะ เม ภนัเต ขะมะน ยงั นะ 
ยาปะน ยงั พาฬหา เม ทุกขา เวทะนา อะภิกกะมนัติ โน ปะฏิกกะมนัติ 
อะภิกกะโมสานงั ปัญญายะติ โน ปะฏิกกะโมติ ฯ 
............สัตติเม โมคคลัลานะ โพชฌงัคา มะยา สัมมะทกัขาตา 
ภาวิตา พะหุล กะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ 
สังวตัตนัติ ฯ กะตะเม สัตตะ ฯ 
............สะติสัมโพชฌงัโค โข โมคคลัลานะ มะยา สัมมะทกัขาโต 
ภาวิโต พะหุล กะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวตัตะติ ฯ 
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌงัโค โข โมคคลัลานะ มะยา สัมมะทกั- 
ขาโต ภาวิโต พะหุล กะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ 
สังวตัตะติ ฯ  
............วิริยะสัมโพชฌงัโค โข โมคคลัลานะ มะยา สัมมะทกัขาโต 
ภาวิโต พะหุล กะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวตัตะติ ฯ 
............ป ติสัมโพชฌงัโค โข โมคคลัลานะ มะยา สัมมะทกัขาโต 



 

 

ภาวิโต พะหุล กะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวตัตะติ ฯ 
............ปัสสัทธิสัมโพชฌงัโค โข โมคคลัลานะ มะยา สัมมะทกัขาโต 
ภาวิโต พะหุล กะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวตัตะติ ฯ 
............สะมาธิสัมโพชฌงัโค โข โมคคลัลานะ มะยา สัมมะทกัขาโต 
ภาวิโค พะหุล กะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวตัตะติ ฯ 
............อุเปกขาสัมโพชฌงัโค โข โมคคลัลานะ มะยา สัมมะทกัขาโต 
ภาวิโต พะหุล กะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวตัตะติ ฯ 
............อิเม โข โมคคลัลานะ สัตตะ โพชฌงัคา มะยา สัมมะทกัขาตา 
ภาวิตา พะหุล กะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ 
สังวตัตนัต ติ ฯ 
............ตคัฆะ ภะคะวา โพชฌงัคา ตคัฆะ สุคะตะ โพชฌงัคาติ ฯ 
............อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อตัตะมะโน อายสัมา มะหาโมคคลั- 
ลาโน ภะคะวะโต ภาสิตงั อะภินนัทิ ฯ วุฏฐะหิ จายสัมา มะหาโมค- 
คลัลาโน ตมัหา อาพาธา ตะถาปะห โน จายสัมะโต มะหาโมคคลัลา- 
นสัสะ โส อาพาธ อะโหส ติ ฯ  

------------------------  

  

  



 

 

มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ 

............เอวัมเม สุตัง ฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ 
เวฬุวะเน กะลนัทะกะนิวาเป ฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ ภะคะวา 
อาพาธิโก โหต ิทกุขิโต พาฬหะคลิาโน ฯ 

............อะถะโข อายัสมา มะหาจุนโท สายัณหะสะมะยัง ปะฏสัิลลานา 
วุฏฐิโต เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะม ิอปุะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง 
อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง นิสีท ิฯ เอกะมันตัง นิสินนัง โข อายัสมันตัง 
มะหาจุนทงั ภะคะวา เอตะทะโวจะ 
............ปะฏภิันตุ ตัง จุนทะ โพชฌงัคาติ ฯ 

............สัตติเม ภันเต โพชฌงัคา ภะคะวะตา สัมมะทกัขาตา ภาวิตา 
พะหุลกีะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ ฯ 

กะตะเม สัตตะ ฯ 

............สะติสัมโพชฌงัโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทกัขาโต 

ภาวิโต พะหุลกีะโต อภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ 
สังวัตตะต ิฯ 

............ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌงัโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทกั- 
ขาโต ภาวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ 
สังวัตตะต ิฯ 

............วิริยะสัมโพชฌงัโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทกัขาโต 

ภาวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ  

............ปีติสัมโพชฌงัโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทกัขาโต 

ภาวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

............ปัสสัทธิสัมโพชฌงัโค โข ภันเค ภะคะวะตา สัมมะทกุขาโต 

ภาวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

............สะมาธิสัมโพชฌงัโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทกัขาโต 



 

 

ภาวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

............อเุปกขาสัมโพชฌงัโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทกัขาโต 
ภาวิโต พะหุลกีะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

............อเิม โข ภันเต สัตตะ โพชฌงัคา ภะคะวะตา 
สัมมะทกัขาตา ภาวิตา พะหุลกีะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ 
นิพพานายะ สังวัตตันตีติ ฯ 

............ตัคฆะ จุนทะ โพชฌงัคา ตัคฆะ จุนทะ โพชฌงัคาติ ฯ 

............อทิะมะโวจายัส์มา มะหาจุนโท ฯ สะมะนุญโญ สัตถา 
อะโหสิ ฯ วุฏฐะหิ จะ ภะคะวา ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน 

จะ ภะคะวะโต โส อาพาโธ อะโหสีต ิฯ 

 



 

 

ยาอายุยืน 

ทิง้ถ่อนตะโกนา  
บอระเพ็ดแห้วหมู........................  

เม็ดข่อยพริกไทย  
ต าเป็นผงแล้ว  
วันหนึ่งพึงป้ัน...... 

เปลอืกหาเตรียมไว้ 
หาดูให้ได้ 
หกส่ิง เสมอกนั 

น า้ผึง้ละลายฉัน 

เท่าเม็ดพุทรา  

------------------------  

  

  



 

 

คิริมานันทะสุตตะปาโฐีุ 

..........เอวัมเม สุตัง ฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง 
วิหะระต ิเชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกสัสะ อาราเม เตนะ โข ปะนะ  
สะมะเยนะ อายัสมา คริิมานันโท อาพาธิโก โหต ิทกุขิโต 

พาฬหะคลิาโน อะถะโข อายัสมา อานันโท เยนะ ภะคะวา 
เตนุปะสังกะม ิอปุะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง 
นิสีท ิเอกะมันตัง นิสินโน โข อายัสมา อานันโท ภะคะวันตัง 
เอตะทะโวจะ ฯ 

..........อายัสมา ภันเต คริิมานันโท อาพาธิโก ทกุขิโต พาฬหะคลิาโน 

สาธ ุภันเต ภะคะวา เยนายัสมา คริิมานันโท เตนุปะสังกะมะต ุ

อะนุกมัปัง อปุาทายาติ ฯ สะเจ โข ตวัง อานันทะ คริิมานันทสัสะ 
ภิกขุโน อปุะสังกะมิตวา ทะสะ สัญญา ภาเสยยาสิ ฐานัง โข 
ปะเนตัง วิชชะติ ยัง คริิมานันทสัสะ ภิกขุโน ทะสะ สัญญา 
สุตวา โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏปิปัสสัมเภยยะ ฯ กะตะมา ทะสะ ฯ 

อะนิจจะสัญญา อะนัตตะสัญญา อะสุภะสัญญา อาทนีะวะสัญญา 
ปะหานะสัญญา วิราคะสัญญา นิโรธะสัญญา สัพพะโลเก 
อะนะภิระตะสัญญา สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา อานาปานัสสะติ ฯ 

..........กะตะมา จานันทะ อะนิจจะสัญญา ฯ อธิานันทะ ภิกข ุ
อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา 
อติิ ปะฏสัิญจิกขะต ิรูปัง อะนิจจัง เวทะนา อะนิจจา สัญญา อะนิจจา 
สังขารา อะนิจจา วิญญาณัง อะนิจจันติ ฯ อติิ อเิมสุ ปัญจะสุ  

อปุาทานักขันเธสุ อะนิจจานุปัสสี วิหะระต ิฯ อะยัง วุจจะตานันทะ 
อะนิจจะสัญญา ฯ 

..........กะตะมา จานันทะ อะนัตตะสัญญา ฯ อธิานันทะ ภิกขุ 
อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อติิ 



 

 

ปะฏสัิญจิกขะติ จักขุง อะนัตตา รูปา อะนัตตา โสตัง อะนัตตา 
สัททา อะนัตตา ฆานัง อะนัตตา คนัธา อะนัตตา ชิวหา อะนัตตา 
ระสา อะนัตตา กาโย อะนัตตา โผฏฐัพพา อะนัตตา มะโน 

อะนัตตา ธัมมา อะนัตตาติ ฯ อติิ อเิมสุ ฉะสุ อชัฌตัติกะพาหิเรสุ 

อายะตะเนสุ อะนัตตานุปัสสี วิหะระติ ฯ อะยัง วุจจะตานันทะ 
อะนัตตะสัญญา ฯ 

..........กะตะมา จานันทะ อะสุภะสัญญา ฯ อธิานันทะ ภิกขุ 
อมิะเมวะ กายัง อทุธัง ปาทะตะลา อะโธ เกสะมัตถะกา 
ตะจะปะริยันตัง ปูรันนานัปปะการัสสะ อะสุจิโน ปัจจะเวกขะต ิอตัถ ิ
อมิัสมิง กาเย เกสา โลมา นะขา ทนัตา ตะโจ มังสัง นะหารู 
อฏัฐี อฏัฐิมิญชัง วักกงั หะทะยัง ยะกะนัง กโิลมะกงั ปิหะกงั 
ปัปผาสัง อนัตัง อนัตะคุณัง อทุะริยัง กะรีสัง ปิตตัง เสมหัง ปพุโพ 

โลหิตัง เสโท เมโท อสัสุ วะสา เขโฬ สิงฆาณิกา ละสิกา 
มุตตันต ิฯ อติิ อมิัสมิง กาเย อะสุภานุปัสสี วิหะระต ิฯ อะยัง 
วุจจะตานันทะ อะสุภะสัญญา ฯ 

..........กะตะมา จานันทะ อาทนีะวะสัญญา ฯ อธิานันทะ ภิกขุ 
อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อติิ  
ปะฏสัิญจิกขะติ พะหุทกุโข โข อะยัง กาโย พะหุอาทนีะโวต ิฯ อติิ 
อมิัสมิง กาเย วิวิธา อาพาธา อปุปัชชันติ ฯ เสยยะถีทงั ฯ จักขุโรโค 
โสตะโรโค ฆานะโรโค ชิวหาโรโค กายะโรโค สีสะโรโค กณัณะโรโค 
มุขะโรโค ทนัตะโรโค กาโส สาโส ปินาโส ฑะโห ชะโร กจุฉิโรโค 

มุจฉา ปักขันทกิา สุลา วิสูจิกา กฏุฐัง คณัโฑ กลิาโส โสโส 

อะปะมาโร ทนัท ุกณัฑุ กจัฉุ ระขะสา วิตัจฉิก โลหิตัง ปิตตัง 
มะธุเมโห องัสา ปิฬะกา ภะคณัฑะลา ฯ ปิตตะสะมุฏฐานา อาพาธา 
เสมหะสะมุฏฐานา อาพาธา วาตะสะมุฏฐานา อาพาธา สันนิปาติกา 



 

 

อาพาธา อตุุปะริณามะชา อาพาธา วิสะมะปะระหาระชา อาพาธา 
โอปักกะมิกา อาพาธา กมัมะวิปากะชา อาพาธา สีตัง อณุหัง ชิฆัจฉา 
ปิปาสา อจุจาโร ปัสสาโวติ ฯ อติิ อมิัสมิง กาเย อาทนีะวานุปัสสี 

วิหะระต ิฯ อะยัง วุจจะตานันทะ อาทนีะวะสัญญา ฯ 

..........กะตะมา จานันทะ ปะหานะสัญญา ฯ อธิานันทะ ภิกขุ 
อปุปันนัง กามะวิตักกงั นาธิวาเสติ ปะชะหะต ิวิโนเทต ิพยันตีกะโรต ิ
อะนะภาวัง คะเมต ิอปุปันนัง พยาปาทะวิตักกงั นาธิวาเสติ ปะชะหะต ิ
วิโนเทต ิพยันตีกะโรต ิอะนะภาวัง คะเมต ิอปุปันนัง วิหิงสาวิตักกงั 
นาธิวาเสติ ปะชะหะต ิวิโนเทต ิพยันตีกะโรต ิอะนะภาวัง คะเมต ิ
อปุปันนุปปันเน ปาปะเก อะกสุะเล ธัมเม นาธิวาเสติ ปะชะหะต ิ
วิโนเทต ิพยันตีกะโรต ิอะนะภาวัง คะเมต ิฯ อะยัง วุจจะตานันทะ 
ปะหานะสัญญา ฯ 

..........กะตะมา จานันทะ วิราคะสัญญา อธิานันทะ ภิกขุ 
อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อติิ  
ปะฏสัิญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง ยะททิงั สัพพะสังขา 
ระสะมะโก สัพพูปะธิปะฏนิิสสัคโค ตัณหักขะโย วิราโค นิพพานันต ิฯ 

อะยัง วุจจะตานันทะ วิาคะสัญญา ฯ 

..........กะตะมา จานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ อธิานันทะ ภิกขุ 
อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อติิ 
ปะฏสัิญจิกขะติ เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง ยะททิงั 
สัพพะสังขาระสะมาโถ สัพพูปะธิปะฏนิิสสัคโค ตัณหักขะโย นิโรโธ 
นิพพานันต ิฯ อะยัง วุจจะตานันทะ นิโรธะสัญญา ฯ 

..........กะตะมา จานันทะ สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญา ฯ 

อธิานันทะ ภิกข ุเย โลเก อปุายุปาทานา เจตะโส อะธิฏฐานาภินิเวสา- 
นุสะยา เต ปะชะหันโต วิระมะต ินะ อปุาทยิันโต อะยัง 



 

 

วุจจะตานันทะ สัพพะโลเก อะนะภิะระตะสัญญา ฯ 

..........กะตะมา จานันทะ สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ฯ 

อธิานันทะ ภิกข ุสัพพะสังขาเรห ิอฏัฏยิะติ หะรายะต ิชิคุจฉะติ ฯ 

อะยัง วุจจะตานันทะ สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ฯ 

..........กะตะมา จานันทะ อานาปานัสสติ อธิานันทะ ภิกขุ 
อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา นิสีทะติ 
ปัลลงักงั อาภุชิตวา อชุุง กายัง ปะณิธายะ ปะริมุขัง สะติง  
อปัุฏฐะเปตวา ฯ โส สะโต วะ อสัสสะสะต ิสะโต ปัสสะสะต ิฯ 

..........ทฆีัง วา อสัสะสันโต ทฆีัง อสัสะสามีติ ปะชานาติ 

..........ทฆีัง วา ปัสสะสันโต ทฆีัง ปัสสะสามีติ ปะชานาติ  
รัสสัง วา อสัสะสันโต รัสสัง อสัสะสามีต ิปะชานาติ 
รัสสัง วา ปัสสะสันโต รัสสัง ปัสสะสามีต ิปะชานาติ 
สัพพะกายะปะฏสัิงเวท ีอสัสะสิสสามีติ สิกขะต ิ
สัพพะกายะปะฏสัิงเวท ีปัสสะสิสสามีติ สิกขะต ิ
ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง อสัสะสิสสามีต ิสิกขะต ิ
ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปัสสะสิสสามีต ิสิกขะต ิ
ปีติปะฏสัิงเวท ีอสัสะสิสสามีต ิสิกขะต ิ
ปีติปะฏสัิงเวท ีปัสสะสิสสามีต ิสิกขะต ิ
สุขะปะฏสัิงเวท ีอสัสะสิสสามีติ สิกขะต ิ 
สุขะปะฏสัิงเวท ีปัสสะสิสสามีติ สิกขะต ิ
จิตตะสังขาระปะฏสัิงเวท ีอสัสะสิสสามีติ สิกขะติ 
จิตตะสังขาระปะฏสัิงเวท ีปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ 
ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง อสัสะสิสสามีต ิสิกขะต ิ
ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง ปัสสะสิสสามีต ิสิกขะต ิ
จิตตะปะฏสัิงเวท ีอสัสะสิสสามีติ สิกขะต ิ



 

 

จิตตะปะฏสัิงเวท ีปัสสะสิสสามีติ สิกขะต ิ
อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง อสัสะสิสสามีต ิสิกขะต ิ
อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามิติ สิกขะต ิ
สะมาทะหัง จิตตัง อสัสะสิสสามีต ิสิกขะต ิ
สะมาทะหัง จิตตัง ปัสสะลสิสามีต ิสิกขะต ิ
วิโมจะยัง จิตตัง อสัสะสิสสามีติ สิกขะติ  
วิโมจะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ 
อะนิจจานุปัสสี อสัสะสิสสามีต ิสิกขะติ 
อะนิจจานุปัสสี ปัสสะสิสสามีต ิสิกขะต ิ
วิราคานุปัสสี อสัสะสิสสามีต ิสิกขะต ิ
วิราคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีต ิสิกขะต ิ
นิโรธานุปัสสี อสัสะสิสสามีต ิสิกขะต ิ
นิโรธานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะต ิ
ปะฏนิิสสัคคานุปัสสี อสัสะสิสสามีติ สิกขะติ  
ปะฏนิิสสัคคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ 
อะยัง วุจจะตานันทะ อานาปานัสสะติ ฯ 

..........สะเจ โข ตวัง อานันทะ คริิมานันทสัสะ ภิกขุโน 

อปุะสังกะมิตวา อมิา ทะสะ สัญญา ภาเสยยาสิ ฐานัง โข ปะเนตัง 
วิชชะติ ยัง คริิมานันทสัสะ ภิกขุโน อมิา ทะสะ สัญญา สุตวา 
โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏปิปัสสัมเภยยาต ิฯ 

..........อะถะโข อายัสมา อานันโท ภะคะวะโต สันติเก อมิา ทะสะ 
สัญญา อคุคะเหตวา เยนายัสมา คริิมานันโท เตนุปะสังกะม ิ

อปุะสังกะมิตวา อายัสมะโต คริิมานันทสัสะ อมิา ทะสะ สัญญา 
อะภาสิ ฯ 

..........อะถะโข อายัสมะโต คริิมานันทสัสะ อมิา ทะสะ สัญญา 



 

 

สุตวา โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏปัิสสัมภิ ฯ วุฏฐะหิ จายัสมา 
คริิมานันโท ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จะ ปะนายัสมะโต 
คริิมานันทสัสะ โส อาพาโธ อะโหสีติ ฯ  

  

  



 

 

บทขัดมัคคะวิภังคะสูตร 

..........สะเทวะโก อะยัง โลโก..........  
ยัมมัคคงั อปัปะชานันโต  

มัคคกัขายีนะมัคโค โส  

ตัง เว มัคคงั อะภิญญายะ  
สะยัง เตเนวะ คนัตวานะ  
สัมมานุปะฏปัิตยัตถัง  
นานาวิเธหุปาเยภิ  
ตัมมัคคะทปีะกงั สุตตัง  
วัตถุตตะเย ปะสันนานัง  
ภิยโย ปะสาทปุปาเทนะ  
สุวัตถิสาธะนัตถังปิ  

..........สะมาระโก สะพรัหมะโก 
สัพพะทกุขา นะ มุจจะต ิ
ภะคะวา มัคคะโกวิโท 

ทกุขะสังขะยะคามินัง 
ปัตโต โพธิมะนุตตะรัง 
สัตตานัง โพธิกามินัง 
ปะเวเทสิ หิเตสะโก 
ยัง สัมพุทเธนะ ภาสิตัง 
สาธูนัง ธัมมะกามินัง 
ทฏิโฐชุกะระเณนะ จะ 
ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส.. 

-----------------------------  

มัคคะวิภังคะสุตตัง 

..........เอวัมเม สุตัง เอกงั สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ 
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกสัสะ อาราเม ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู 

อามันเตสิ ภิกขะโวต.ิ ภะทนัเตต ิเต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง 
ภะคะวา เอตะทะโวจะ อะริยัง โว ภิกขะเว อฏัฐังคกิงั มัคคงั เทสิสสามิ 
วิภะชิสสาม ิตัง สุณาถะ สาธุกงั มะนะสิกะโรถะ ภาสิสสามีติ. เอวัม- 

ภันเตต ิโข เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ. 
..........กะตะโม จะ ภิกขะเว อะริโย อฏัฐิงคโิก มัคโค เสยยะถีทงั สัมมาทฏิฐิ 
สัมมาสังกปัโป สัมมาวาจา สัมมากมัมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม 
สัมมาสะต ิสัมมาสะมาธ.ิ  
..........กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาทฏิฐิ ยัง โข ภิกขะเว ทกุเข ญาณัง 



 

 

ทกุขะสะมุทะเย ญาณัง ทกุขะนิโรเธ ญาณัง ทกุขะนิโรธะคามินิยา 
ปะฏปิะทายะ ญาณัง อะยัง วุจจะต ิภิกขะเว สัมมาทฏิฐิ. 
กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสังกปัโป โย โข ภิกขะเว เนกขัมมะ- 
สังกปัโป อพัยาปาทะสังกปัโป อะวิหิงสาสังกปัโป. อะยัง วุจจะต ิ
ภิกขะเว สัมมาสังกปัโป. 

..........กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาวาจา ยา โข ภิกขะเว มุสาวาทา 
เวระมะณ ีปิสุณายะ วาจายะ เวระมะณี ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณ ี

สัมผัปปะลาปา เวระมะณ.ี อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวาจา. 
..........กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมากมัมันโต. ยา โข ภิกขะเว 
ปาณาติปาตา เวระมะณ ีอะทนินาทานา เวระมะณ ีอะพรัหมะจะริยา 
เวระมะณ ีอะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมากมัมันโต. 
..........กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว. อธิะ ภิกขะเว อะริยะ- 
สาวะโก มิจฉาอาชีวัง ปะหายะ สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกงั กปัเปติ 
อะยัง วุจจะต ิภิกขะเว สัมมาอาชีโว. 
..........กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาวายาโม อธิะ ภิกขะเว ภิกขุ 
อะนุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกสุะลานัง ธัมมานัง อะนุปปาทายะ 
ฉันทงั ชะเนติ วายะมะต ิวิริยัง อาระภะต ิจิตตัง ปัคคณัหาติ 
ปะทะหะต.ิ อปุปันนานัง ปาปะกานัง อะกสุะลานัง ธัมมานัง 
ปะหานายะ ฉันทงั ชะเนต ิวายะมะต ิวิริยัง อาระภะติ จิตตัง 
ปัคคณัหาติ ปะทะหะต ิอะนุปปันนานัง กสุะลานัง ธัมมานัง 
อปุปาทายะ ฉันทงั ชะเนต ิวายะมะต ิวิริยัง อาระภะติ จิตตัง  
ปัคคณัหาติ ปะทะหะต.ิ อปุปันนานัง กสุะลานัง ธัมมานัง ฐิติยา 
อะสัมโมสายะ ภิยโยภาวายะ เวปลุลายะ ภาวะนายะ ปาริปูริยา 
ฉันทงั ชะเนติ วายะมะต ิวิริยัง อาระภะต ิจิตตัง ปัคคณัหาติ 
ปะทะหะต.ิ อะยัง วุจจะต ิภิกขะเว สัมมาวายาโม. 



 

 

..........กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาสะต.ิ อธิะ ภิกขะเว ภิกขุ 
กาเย กายานุปัสสี วิหะระต ิอาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระต ิ
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง 
จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระต ิอาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระต ิอาตาปี 

สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง, อะยัง 
วุจจะต ิภิกขะเว สัมมาสะต.ิ 
..........กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสะมาธ ิอธิะ ภิกขะเว ภิกขุ  
วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกสุะเลหิ ธัมเมห ิสะวิตักกงั สะวิจารัง 
วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อปุะสัมปัชชะ วิหะระติ 
วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา อชัฌตัตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส 
เอโกทภิาวัง อะวิตักกงั อะวิจารัง สะมาธิชัมปีติสุขัง ทตุิยัง ฌานัง 
อปุะสัมปัชชะ วิหะระติ ปีติยา จะ วิราคา อเุปกขะโก จะ วิหะระต ิ
สะโต จะ สัมปะชาโน สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏสัิงเวเทติ ยันตัง 
อะริยา อาจิกขันติ อเุปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ ตะติยัง ฌานัง 
อปุสัมปัชชะ วิหะรติ สุขัสสะ จะ ปะหานา ทกุขัสสะ จะ ปะหานา  
ปพุเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อตัถังคะมา อะทกุขะมะสุขัง 
อเุปกขาสะติปาริสุทธิง จะตุตถัง ฌานัง อปุะสัมปัชชะ วิหะระต ิ
อะยัง วุจจะต ิภิกขะเว สัมมาสะมาธีต.ิ อทิะมะโวจะ ภะคะวา 
อตัตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทนุติ. 

-----------------------------  

  

  



 

 

บทขัดสตปัิฏฐานะปาฐะ 

สัมพุทโธ ทปิะทงัเสฏโฐ  

เอกายะน ัง มัคคงั นามะ  
กลิฏิฐะจิตตะสัตตานัง  
โสกานัง ปะริเทวานัง  
ทกุขานัง โทมะนัสสานัง  
ญายัสเสวาธิคะมายะ  
สะติปัฏฐานะนาเมนะ  
จิตตักเ๎ลสะวิสุทธัตถัง 

มะหาการุณิโก มุน ิ

เวเนยยานัง อะเทสะย ิ
จิตตักเ๎ลสะวิสุทธิยา 
อะติกกะมายะ สัพพะโส 
อตัถังคะมายะ อฏัฐิตัง 
นิพพานัสสาภิปัตติยา 
วิสสุตัง อธิะ สาสะเน 

ตัง มัคคนัตัมภะณามะ เส. 

-----------------------------  

สะติปัฏฐานะปาโฐ  

..........อตัถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา 
สัมมาสั มพุทเธนะ เอกายะโน อะยัง มัคโค สั มมะทกัขาโต 
สั ตตานั ง วิ สุทธิ ยา โสกะปะริเทวานั ง. สะมะต ิกกะมายะ 
ท ุกขะโทมะน ัสสานัง อ ัตถังคะมายะ ญายัสสะ อะธิคะมายะ 
น ิพพานั สสะ สัจฉิ กริิยายะ ยะททิงั จัตตาโร สะต ิปั ฏฐานา, 
กะตะเม จัตตาโร. 
..........อธิะ ภิกขุ กาเย กายานุปั สสี วิหะระต ิอาตาปี สัมปะชาโน 

สะต ิมา วิ เนยยะ โลเก อะภ ิชฌาโทมะนัสสัง. เวทะนาสุ 

เวทะนานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระต ิอาตาปี 

สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. ธัมเมสุ 
ธัมมานุปัสสี วิหะระต ิอาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิ เนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. 



 

 

..........กะถัญจะ ภิกข ุกาเย กายานุปัสสี วิหะระต.ิ อธิะ ภิกขุ อชัฌตัตัง 
วา กาเย กายานุปัสสี วิ หะระต ิพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี 

วิ หะระต.ิ อชัฌตัตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระต ิ
สะมุทะยะธัมมาน ุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ วะยะธ ัมมานุปัสสี 

วา กายัส๎มิง วิหะระต ิสะมุทะยะวะยะธัมมาน ุปัสสี วา กายัส๎มิง 
วิ หะระต ิอตัถิ กาโยต ิวา ปะนัสสะ สะต ิปัจจุ ปั ฏฐิตา โหต ิ
ยาวะเทวะญาณะมัตตายะ ปะฏสิสะติมัตตายะ อะนิสสิโต 
จะ วิ หะระติ นะจะ กญิจิ โลเก อ ุปาทิ ยะต.ิ เอวัง โข ภ ิกขุ 
กาเย กายานุปัสสี วิหะระต.ิ 
..........กะถัญจะ ภ ิกขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิ หะระติ . อ ิธะ 
ภิกขุ อชัฌตัตัง วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระต ิพะหิทธา วา 
เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิ หะระติ. อชัฌ ัตตะพะห ิทธา วา 
เวทะนาสุ เวทะนานุปั สสี วิหะระติ สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา 
เวทะนาสุ วิหะระติ วะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ 
สะมุทะยะวะยะธัมมาน ุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระต ิอตัถ ิ
เวทะนาติ วา ปะนัสสะ สะต ิปัจจุปัฏฐิ ตา โหต ิยาวะเทวะ- 
ญาณะมัตตายะ ปะฏสิสะติมัตตายะ อะนิ สสิโต จะ วิหะระติ 
นะ จะ ก ิญจิ โลเก อุ ปาทยิะติ. เอวัง โข ภิกขุ เวทะนาสุ - 

เวทะนานุปัสสี วิหะระติ. 
..........กะถัญจะ ภิกข ุจิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ. อธิะ ภิกขุ อชัฌตัตัง 
วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี 

วิหะระต ิ. อชัฌั ตตะพะห ิทธา วา จิ ตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ 
สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มิง วิหะระต ิวะยะธัมมานุปัสสี 

วา จิตตัส๎มิง วิหะระต ิสะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มิง 
วิหะระต ิอตัถิ จิตตันติ วา ปะนั สสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ 



 

 

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะฏสิสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ 
วิหะระต ินะจะ กญิจิ โลเก อปุาทยิะติ. เอวัง โข ภิกขุ จิตเต 
จิตตานุปัสสี วิหะระต.ิ 
..........กะถั ญจะ ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระต.ิ อ ิธะ ภิ กขุ 
อชัฌตัตัง วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา ธัมเมสุ 

ธัมมานุปัสสี วิหะระต.ิ อชัฌตัตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี 

วิ หะระต ิ. สะมุ ทะยะธัมมาน ุปัสสี วา ธัมเมสุ วิ หะระติ 
วะยะธ ัมมานุปั สสี วา ธัมเมสุ วิหะระต ิสะม ุทะยะวะยะ- 
ธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ อตัถิ ธัมมาติ วา ปะนัสสะ 
สะต ิปั จจุ ปัฏฐิตา โหต ิยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ 
ปะฏสิสะติม ัตตายะ อะนิสสิโต จะ วิหะระต ินะ จะ กญิจิ โลเก 
อปุาทยิะติ. เอวัง โข ภิกขุ ธั มเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระต.ิ 
..........อะย ัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา 
สัมมาสัมพุทเธนะ เอกายะโน มัคโค สัมมะทกัขาโต สั ตตานัง 
วิ สุทธ ิยา โสกะปะริเทวาน ัง สะมะต ิกกะมายะ ท ุกขะ- 
โทมะนัสสานัง อตัถังคะมายะ ญายัสสะ อะธิคะมายะ 
นิพพานัสสะ สัจฉิกริิยายะ ยะททิงั จัตตาโร สะติปัฏฐานาติ. 
..........................เอกายะนัง ชาติขะยันตะทสัสี 

..........................มัคคงั ปะชานาติ หิตานุกมัปี 

..........................เอเตนะ มัคเคนะ ตะริงสุ ปพุเพ 

..........................ตะริสสะเร เจวะ ตะรันต ิโจฆันต.ิ 

-----------------------------  

  

  



 

 

พระวินัย 

..........ยันเตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปั สสะตา อะระหะตา 
สั มมาสั มพุทเธนะ ปะฐะมัง ปาราชิกงั กตัถะ ปัญญัตตั นติ ฯ 

เวสาลยิัง ปัญญัตตันติ ฯ กงั อารัพภาติ ฯ สุทนินัง กะลนัทะปตุตัง 
อารัพภาติ ฯ กส๎ัมิ ง วัตถุ ส๎ มินติ ฯ สุทนิโน กะลนัทะปตุโต 

ปรุาณะทตุิยิกายะ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏเิสวิ ตัส๎มิง วัตถุส๎มินติ ฯ 

..........เตนะ สะมะเยนะ พ ุทโธ ภะคะวา เวรัญชายัง ว ิหะระติ นะ 
เฬรุปุ จิมั นทะมู เล มะหะตา ภิ กข ุสังเฆนะ สัทธ ิง ปัญจะมัตเตหิ 
ภิกขุสะเตห ิฯ 

..........อสัโสสิ โข เวรัญโช พราหมะโณ สะมะโณ ขะล ุโภ โคตะโม 
สั กย๎ะปตุโต สั กย๎ะกลุา ปัพพะชิโต เวรัญชายัง วิ หะระต ินะ 
เฬรุปุ จิมั นทะมู เล มะหะตา ภิ กข ุสังเฆนะ สัทธ ิง ปัญจะมัตเตหิ 
ภิกขุสะเตห ิ

..........ตังโข ปะนะ ภะวันตัง โคตะมัง เอวัง กลัย๎าโณ กติติ สัทโท 

อพัภุคคะโต อติิ ปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสั มพุ ทโธ 
วิ ชชาจะระณะสั มปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุ ตตะโร 
ปริุสะทมัมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาต ิฯ 

..........โส อมิัง โลกงั สะเทวะก ัง สะมาระกงั สะพรั หมะก ัง 
สั สสะมะณะพราหมะณ ิง ปะชัง สะเทวะมะน ุสสั ง สะย ัง 
อะภิญญา สัจฉิกตั๎วา ปะเวเทต ิโส ธัมมั ง เทเสติ อาทกิลัย๎าณัง 
มัชเฌกลั ๎ยาณัง ปะริโยสานะกลั ๎ยาณัง สาตถัง สะพยัญชะน ัง 
เกวะละปะริปณุณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสติ ฯ 

..........สาธ ุโข ปะนะ ตะถารูปานัง อะระหะตัง ทสัสะนัง โหตีต ิฯ 

  



 

 

พระสูตร 

..........เอวัมเม สุ ตัง ฯ เอกงั สะมะยัง ภะคะวา อนัตะรา จะ 
ราชะคะหัง อนัตะรา จะ นาลนัทงั อทัธานะมัคคะปะฏปัินโน โหติ 
มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธ ิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตห ิฯ 

สุปปิโยปิ โข ปะริพพาชะโก อนัตะรา จะ ราชะคะหัง อนัตะรา จะ 
นาลนัทงั อทัธานะมัคคะปะฏปัินโน โหต ิสัทธิง อนัเตวาสินา 
พรัหมะทตัเตนะ มาณะเวนะ ฯ ตัต๎ระ สุทงั สุปปิโย ปะริพพาชะโก 
อะเนกะปะริยาเยนะ พุทธัสสะ อะวัณณัง ภาสะต ิธัมมัสสะ 
อะวัณณั ง ภาสะต ิสังฆั สะ อะวัณณั ง ภาสะต ิฯ สุปปิยัสสะ 
ปะนะ ปะริพพาชะกสัสะ อนัเตวาสี พรั หมะท ัตโต มาณะโว 
อะเนกะปะริยาเยนะ พุทธัสสะ วัณณัง ภาสะต ิธัมมัสสะ วัณณัง 
ภาสะต ิสั งฆั สสะ วั ณณัง ภาสะติ ฯ อติิ หะ เต อ ุโภ 

อาจะริยันเตวาสี อ ัญญะมัญญัสสะ อชุุวิปั จจะน ิกะวาทา 
ภะคะวันตัง ปิฏฐิโต ปิฏฐิโต อะนุพันธา โหนติ ภิกขุสังฆัญจะ ฯ 

  

  



 

 

พระสังคิณีี 

..........กสุะลา ธัมมา อะกสุะลา ธัมมา อพัยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม 
ธัมมา กสุะลา ฯ ยัสมิง สะมะเย กามาวะจะรัง ก ุสะลงั จิตตัง อปุปันนัง  
โหติ โสมะนัสสะสะหะคะต ัง ญาณะสัมปะยุตตัง รู ปารั มมะณัง วา  
สัททารัมมะณั ง วา คนัธารั มมะณ ัง วา ระสารัมมะณัง วา โผฏฐั พพา- 
รัมมะณัง วา ธัมมารั มมะณ ัง วา ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ ตัสมิง  
สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหต ิเย วา ปะนะ ตัสมิง  
สะมะเย อญัเญปิ อตัถิ ปะฏจิจะสะมุปปันนา อะรูปิโน ธัมมา อเิม  

ธัมมา กสุะลา ฯ 

  

  



 

 

พระวิภังคี์ 

..........ปัญจักขันธา รูปักขันโธ เวทะนากขั นโธ สัญญากขันโธ สังขา- 
รักขันโธ วิญญาณักขันโธ ฯ ตัตถะ กะตะโม รูปักขันโธ ฯ ยังกญิจิ  
รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อชัฌตัตัง วา พะหิทธา วา โอฬาริกงั  
วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง วา ยัง ทูเร วา สันติเก วา ตะเทกชัฌงั  
อะภิสั ญญูหิตวา อะภิสังข ิปิตวา อะย ัง วุจจะต ิรูปักขันโธ ฯ 

  

  



 

 

พระธาตุกะถา 

..........สังคะโห อะสั งคะโห ฯ สังคะหิ เตนะ อะสังคะหิต ัง อะสั ง- 
คะหิ เตนะ สังคะหิตั ง สั งคะหิ เตนะ สั งคะหิ ต ัง อะสั งคะหิ เตนะ 
อะสั งคะหิ ตั ง ฯ สัมปะโยโค วิปปะโยโค สั มปะยุตเตนะ วิปปะ- 
ยุ ตตั ง วิปปะย ุตเตนะ สัมปะย ุตตั ง อะสังคะหิตัง 

  

  



 

 

พระปุคะละปัญญัตตีิ 

..........ฉะ ปัญญั ตติ โย ขันธะปัญญัตติ อายะตะนะปัญญัตต ิ
ธาตุปั ญญั ตติ สัจจะปัญญัตติ อนิทริยะปั ญญั ตติ 
ปคุคะละปัญญัตติ ฯ กติตาวะตา ปคุคะลานัง ปคุคะละปัญญัตติ ฯ 

สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต กปุปะธัมโม อะกปุปะธัมโม 

ปะริหานะธั มโม อะปะริ หานะธ ัมโม เจตะนาภัพโพ 

อะนุ รักขะนาภัพโพ ปถุุชชะโน โคตระภู ภะยูปะระโต 
อะภะยูปะระโต ภัพพาคะมะโน อะภ ัพพาคะมะโน นิยะโต 
อะนิยะโต ปะฏปัินนะโก ผะเลฏฐิโต อะระหา อะระหัตตายะ 
ปะฏปัินโน ฯ 

  

  



 

 

พระกะถาวัตถีุ 

.........ปคุคะโล อปุะลพัภะต ิสัจฉิกตัถะปะระมัตเถนาต ิอามันตาฯ 

โย สั จฉิกตัโถ ปะระมั ตโถ ตะโต โส ปคุคะโล อ ุปะลพัภะต ิ

สัจฉิก ัตถะปะระม ัตเถนาติ ฯ นะ เหวัง วัตตัพเพ ฯ อาชานาหิ 
นิคคะหัง หัญจิ ปคุคะโล อปุะลพัภะต ิสัจฉิกตัถะปะระมัตเถนะ 
เตนะ วะตะ เร วัตตัพเพ โย สัจฉิกตัโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส 

ปคุคะโล อปุะลพัภะต ิสัจฉิกตัถะปะระมัตเถนาต ิฯ มิจฉาฯ 

  

  



 

 

พระยะมะกะ 

.........เย เกจิ กสุะลา ธัมมา สัพเพ เต กสุะละมูลา ฯ เย วา ปะนะ 
กสุะละมูลา สั พเพ เต ธัมมา กุ สะลา ฯ เย เกจิ กสุะลา ธัมมา 
สัพเพ เต กสุะละมูเลนะ เอกะมูลา ฯ เย วา ปะนะ กสุะละมูเลนะ 
เอกะมูลา สัพเพ เต ธัมมา กสุะลา ฯ 

  

  



 

 

พระมะหาปัฏฐาน 

.........เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย อะธิปะติปัจจะโย 
อะนันตะระปัจจะโย สะมะนันตะระปัจจะโย สะหะชาตะปัจจะโย 
อญัญะมัญญะปัจจะโย นิสสะยะปัจจะโย อปุะนิสสะยะปัจจะโย 
ปเุรชาตะปัจจะโย ปัจฉาชาตะปั จจะโย อาเสวะนะปัจจะโย 
กมัมะปัจจะโย วิปากะปัจจะโย อาหาระปัจจะโย อนิทริยะปัจจะโย 
ฌานะปัจจะโย มัคคะปัจจะโย สัมปะยุตตะปัจจะโย วิปปะยุตตะ- 
ปั จจะโย อตัถิ ปั จจะโย นัตถิปั จจะโย วิ คะตะปั จจะโย 
อะวิคะตะปัจจะโย 

  

  



 

 

บังสุกุลตาย 

แบบมหานิกาย 

อะนิจจา วะตะ สังขารา.......  
อปุปัชชิต๎วา นิรุชฌนัติ 

อปุปาทะวะยะธัมมิโน, 

เตสัง วูปะสะโม สุโขฯ 

แบบธรรมยุต 

อะนิจจา วะตะ สังขารา.......  
อปุปัชชิต๎วา นิรุชฌนัติ  
สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ  
ตะเถวาหัง มะริสสามิ 

อปุปาทะวะยะธัมมิโน, 

เตสัง วูปะสะโม สุโขฯ 

มะริงสุ จะ มะริสะเร 
นัตถิ เม เอตถะ สังสะโยฯ 

  

  



 

 

บังสุกุลเป็น 

อะจิรัง วะตะยัง กาโย  
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ........ 

ปะฐะวิง อะธิเสสสะต ิ
นิรัตถังวะ กะลงิคะรัง 

   

  

  



 

 

ธัมมะสังคิณีมาตกิา 

..........กสุะลา ธัมมา อะกสุะลา ธัมมา อพัยากะตา ธัมมา ฯ 

..........สุ ขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทกุขายะ เวทะนายะ 
สัมปะยุตตา ธัมมา อะทกุขะมะสุ ขายะ เวทะนายะ สัมปะย ุตตา 
ธัมมา ฯ 

..........วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธ ัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะ- 
ธัมมะธัมมา ฯ 

..........อปุาทนินุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทนินุ ปาทานิ ยา ธั มมา 
อะนุปาทนินานุปาทานิยา ธัมมา ฯ 

..........สังกลิฏิฐะสังกเิลสิกา ธัมมา อะสังกลิฏิฐะสั งกเิลสิกา ธัมมา 
อะสังกลิฏิฐาสังกเิลสิกา ธัมมา ฯ 

..........สะวิต ักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธั มมา 
อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ฯ 

..........ปีติ สะหะคะตา ธั มมา สุขะสะหะคะตา ธั มมา อ ุเปกขา- 
สะหะคะตา ธัมมา ฯ 

......ทสัสะเนนะ ปะหาต ัพพา ธั มมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา 
ธัมมา เนวะทสัสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ 

..........ทสัสะเนนะ ปะหาต ัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ- 
ปะหาตัพพะเหต ุกา ธัมมา เนวะทสัสะเนนะ นะภาวะนายะ- 
ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฯ 

..........อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา 
เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ 

..........เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมา ฯ 

..........ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อปัปะมาณา ธัมมา ฯ 

..........ปะริ ตตารัมมะณา ธัมมา มะหั คคะตารัมมะณา ธัมมา 



 

 

อปัปะมาณารัมมะณา ธัมมา ฯ 

..........หีนา ธัมมา มัชฌมิา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ 

..........มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา 
ธัมมา ฯ 

..........มัคคารั มมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติ โน 

ธัมมา ฯ 

..........อปุปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อปุปาทโิน ธัมมา ฯ 

..........อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา ฯ 

..........อะตี ตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตา รั มมะณา ธัมมา 
ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา ฯ 

..........อชัฌตัตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อชัฌตัตะพะหิทธา ธัมมา ฯ 

..........อชัฌตัตารั มมะณา ธั มมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา 
อชัฌตัตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฯ 

..........สะนิทสัสะนะสัปปะฏฆิา ธัมมา อะนิท ัสสะนะสัปปะฏฆิา 
ธัมมา อะนิทสัสะนาปปะฏฆิา ธัมมา ฯ. 

   

  

  



 

 

วิปัสสะนาภูมิปาฐะ 

..........ปัญจักขันธา ฯ รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขั นโธ 
สังขารักขันโธ วิญญาณักขันโธ ฯ 

..........ทว๎าทะสายะตะนาน ิฯ จั กข๎ วายะตะนัง รูปายะตะนั ง 
โสตายะตะนัง สั ททายะตะน ัง ฆานายะตะนัง คนัธายะตะนัง 
ชิวหายะตะนัง ระสายะตะนัง กายายะตะนัง โผฏฐัพพายะตะนัง 
มะนายะตะนัง ธัมมายะตะนัง ฯ 

..........อฏัฐาระสะ ธาตุโย ฯ จักขุธาตุ รูปะธาตุ จักขุวิญญาณะธาตุ 
โสตะธาต ุสัททะธาตุ โสตะวิญญาณะธาต ุฆานะธาต ุคนัธะธาตุ 
ฆานะวิญญาณะธาตุ ชิ วหาธาตุ ระสะธาตุ ชิ วหาวิญญาณะธาตุ 
กายะธาตุ โผฏฐัพพะธาต ุกายะว ิญญาณะธาตุ มะโนธาต ุ
มะโนวิญญาณะธาต ุฯ 

..........พาวีสะตินทริ๎ ยาน ิฯ จักขุนทริ๎ยัง โสตินทริ๎ยัง ฆานินทริ๎ ยัง 
ชิวหินทริ๎ยัง กายินทริ๎ยัง มะนินทริ๎ยัง อติถินทริ๎ ยัง ปริุสินทริ๎ยัง 
ชี วิ ติ นทริ๎ยัง สุ ขินท ๎ริ ยัง ทกุขินท ๎ริ ยัง โสมะนัสสินท ๎ริ ยัง 
โทมะน ัสสินทริ๎ ย ัง อเุปกขินท ๎ริยัง สัทธินทริ๎ยั ง วิริ ยันทริ๎ยั ง 
สะต ินทริ๎ยัง สะมาธินท ๎ริ ยั ง ปัญญินท๎ ริ ยั ง อะนั ญญะ- 
ตัญญัสสามีตินทริ๎ยัง อญัญินทริ๎ยัง อญัญาตาวินทริ๎ยัง 
..........จัตตาริ อะริยะสัจจาน ิฯ ทกุขัง อะริยะสัจจัง ทกุขะสะมุทะโย 
อะริ ยะสัจจัง ทกุขะนิ โรโธ อะริยะสัจจัง ทุ กขะนิโรธะคามินี 
ปะฏปิะทา อะริยะสัจจัง 

  

  



 

 

ถวายพรพระ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ 

(ว่า ๓ หน) 

..........อติิปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ- 
สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปริุสะทมัมะสาระถิ สัตถา 
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาต ิฯ 

..........สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทฏิฐิโก อะกาลโิก 
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทติัพโพ วิญญูหีติ ฯ 

..........สุปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อชุุปะฏปัินโน 

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

สามีจิปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะททิงั จัตตาริ ปริุสะ-  
ยุคานิ อฏัฐะ ปริุสะปคุคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทกัขิเณยโย อญัชะลกีะระณีโย อะนุตตะรัง 
ปญุญักเขตตัง โลกสัสาติ ฯ 

  

  



 

 

พาหงุ 

..........พาหุง สะหสัสะมะภินิมมิตะสาวุธันตงั 
ค ร เมขะลงั อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ ฯ 
..........มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 
โฆรัมปะนาฬะวะมกัขะมะถทัธะยกัขงั 
ขนัต สุทนัตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ ฯ 
..........นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมตัตะภูตงั 
ทาวคัคิจกักะมะสะน วะ สุทารุณันตงั 
เมตตมัพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ ฯ 
..........อุกขิตตะขคัคะมะติหตัถะสุทารุณันตงั 
ธาวนัติโยชะนะปะถงัคุลิมาละวนัตงั 
อิทธ ภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ ฯ 
..........กตัวานะ กฏิฐะมุทะรัง อิวะ คพัภิน ยา 
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนงั ชะนะกายะมชัเฌ  

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ ฯ 
..........สัจจงั วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง 
วาทาภิโรปิตะมะนงั อะติอนัธะภูตงั 
ปัญญาปะท ปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ ฯ 



 

 

..........นนัโทปะนนัทะภุชะคงั วิพุธัง มะหิทธิง 
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยนัโต 
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ ฯ 
..........ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทฏัฐะหตัถงั 
พรัหมงั วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานงั 
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ ฯ 
..........เอตาปิ พุทธะชะยะมงัคะละอฏัฐะคาถา 
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตนัท  
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ 

โมกขงั สุขงั อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ  

  

  

มะหาการุณิโก 

..........มะหาการุณิโก นาโถ  
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  
..........ชะยันโต โพธิยา มูเล  
เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ  

อะปะราชิตะปัลลงัเก  
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง  
สุนักขัตตัง สุมังคะลงั  
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ  

หิตายะ สัพพะปาณินัง 
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
โหตุ เต ชะยะมังคะลงั ฯ 

สักยานัง นันทวิัฑฒะโน 

ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล 
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 
อคัคปัปัตโต ปะโมทะต ิฯ 

สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง 
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ 



 

 

ปะทกัขิณัง กายะกมัมัง  
ปะทกัขิณัง มะโนกมัมัง  
ปะทกัขิณานิ กตัวานะ  
..........ภะวะต ุสัพพะมังคะลงั..........  
สัพพะพุทธานุภาเวนะ  
ภะวะต ุสัพพะมังคะลงั  
สัพพะธัมมานุภาเวนะ  
ภะวะต ุสัพพะมังคะลงั  
สัพพะสังฆานุภาเวนะ  

วาจากมัมัง ปะทกัขิณัง 
ปะณิธี เต ปะทกัขิณา 
ละภันตัตเถ ปะทกัขิเณ ฯ 

รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สะทา โสตถ ีภะวันต ุเต ฯ 

รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สะทา โสตถ ีภะวันต ุเต ฯ  

รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สะทา โสตถ ีภะวันต ุเต ฯ  

  

ยะถา วาริวะหา 

........ยะถา วาริวะหา ปูรา  
เอวะเมวะ อโิต ทนินัง  
อจิฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง  
สัพเพ ปูเรนตุ สังกปัปา.........  
. 

ปะริปูเรนติ สาคะรัง 
เปตานัง อปุะกปัปะต ิ
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะต ุ
จันโท ปัณณะระโส ยะถา 
มะณ ิโชติระโส ยะถา ฯ 

สัพพีตโิย 

..........สัพพีติโย วิวัชชันตุ..........  
มา เต ภะวัตวันตะราโย  
สัพพีติโย วิวัชชันตุ  
มา เต ภะวัตวันตะราโย  
สัพพีติโย วิวัชชันตุ  

สัพพะโรโค วินัสสะตุ 
สุขี ทฆีายุโก ภะวะ 
สัพพะโรโค วินัสสะตุ 
สุขี ทฆีายุโก ภะวะ 
สัพพะโรโค วินัสสะตุ 



 

 

มา เต ภะวัตวันตะราโย  
อะภิวาทะนะสีลสิสะ  
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  

สุขี ทฆีายุโก ภะวะ ฯ 

นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน 

อายุ วัณโณ สุขัง พะลงั ฯ 
 

มงคลจักรวาฬน้อย 

..........สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสั งฆา- 
นุภาเวนะ พ ุทธะระตะนัง ธัมมะระตะน ัง สังฆะระตะนัง ติณณัง 
ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ 
ปิฏะกตัตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต โรคา สัพเพ 

เต ภะยา สัพเพ เต อนัตะรายา สัพเพ เต อปัุททะวา สั พเพ เต 

ทนุนิมิ ตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสั นตุ อายุวัฑฒะโก 
ธะนะวัฑฒะโก สิ ริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก 
วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ 

ทกุขะโรคะภะยา เวรา  
อะเนกา อนัตะรายาปิ  

ชะยะสิทธ ิธะนัง ลาภัง  
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ  
สะตะวัสสา จะ อายู จะ.......... 

โสกา สัตตุ จุปัททะวา 
วินัสสันตุ จะ เตชะสา 
โสตถ ิภาคยัง สุขัง พะลงั 
โภคงั วุฑฒ ีจะ ยะสะวา 
ชีวะสิทธี ภะวันต ุเต ฯ 

-----------------------------  

  



 

 

มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ) 

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ  
ทกุขะโรคะภะยา เวรา  
อะเนกา อนัตะรายาปิ  

ชะยะสิทธ ิธะนัง ลาภัง  
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ  
สะตะวัสสา จะ อายู จะ  

ภะวะต ุสัพพะมังคะลงั  
สัพพะพุทธานุภาเวนะ  
ภะวะต ุสัพพะมังคะลงั  
สัพพะธัมมานุภาเวนะ  
ภะวะต ุสัพพะมังคะลงั  
สัพพะสังฆานุภาเวนะ  

ระตะนัตตะยะเตชะสา 
โสกา สัตตุ จุปัททะวา 
วินัสสันตุ อะเสสะโต 
โสตถ ิภาคยัง สุขัง พะลงั 
โภคงั วุฑฒี จะ ยะสะวา 
ชีวะสิทธี ภะวันต ุเต ฯ  

รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สะทา โสตถ ีภะวันต ุเต ฯ 

รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สะทา โสตถ ีภะวันต ุเต ฯ 

รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สะทา โสตถ ีภะวันต ุเต ฯ 

--------------------------- 

  

 

  



 

 

เกณิยานุโมทะนาคาถา 

อคัคหิุตตัง มุขา ยัญญา  
ราชา มุขัง มะนุสสานัง  
นักขัตตานัง มุขัง จันโท  

ปญุญะมากงัขะมานานัง  
ภะณิสสามะ มะยัง คาถา  
เอตา สุณันตุ สักกจัจัง ...... 

สาวิตติ ฉันทะโส มุขัง 
นะทนีัง สาคะโร มุขัง 
อาทจิโจ ตะปะตัง มุขัง 
สังโฆ เว ยะชะตัง มุขัง ฯ 

กาละทานัปปะทปิีกา 
ทายะกา ปญุญะกามิโน ฯ 

  

หมายเหต ุ..แบบนีน้ า กาละทานะสุตตะคาถา  
ถ้าน า วิหาระทานะคาถาเปลีย่นเป็น วิหาระทานะทปิีกา  

-----------------------------  

  

  



 

 

กาละทานะสุตตะคาถา 

กาเล ทะทนัติ สะปัญญา  
กาเลนะ ทนินัง อะริเยสุ  

วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ  
เย ตัตถะ อะนุโมทนัติ  
นะ เตนะ ทกัขิณา โอนา  
ตัสมา ทะเท อปัปะฏวิานะจิตโต..........  

ปญุญานิ ปะระโลกสัมิง 

วะทญัญู วีตะมัจฉะรา 
อชุุภูเตสุ ตาทสุิ 

วิปลุา โหติ ทกัขิณา 
เวยยาวัจจัง กะโรนต ิวา 
เตปิ ปญุญัสสะ ภาคโิน 

ยัตถะ ทนินัง มะหัปผะลงั 
ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ ฯ  

 

  



 

 

ตโิรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค 

อะทาสิ เม อะกาสิ เม  

เปตานัง ทกัขิณัง ทชัชา  
นะ หิ รุณณัง วา โสโก วา  
นะ ตัง เปตานะมัตถายะ  
อะยัญจะ โข ทกัขิณา ทนินา..........  
ทฆีะรัตตัง หิตายัสสะ 

ญาติมิตตา สะขา จะ เม 

ปพุเพ กะตะมะนุสสะรัง 
ยา วัญญา ปะริเทวะนา 
เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย 
สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา 
ฐานะโส อปุะกปัปะติ 

โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทสัสิโต 

เปตานะ ปูชา จะ กะตา อฬุารา 
พะลญัจะ ภิกขูนะมะนุปปะทนินัง 
ตุมเหหิ ปญุญัง ปะสุตัง อะนัปปะกนัต ิฯ  

--------------------------  

  

  

  



 

 

อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา 

อคัคะโต เว ปะสันนานัง  
อคัเค พุทเธ ปะสันนานัง  
อคัเค ธัมเม ปะสันนานัง  
อคัเค สังเฆ ปะสันนานัง  
อคัคสัมิง ทานัง ทะทะตัง  
อคัคงั อายุ จะ วัณโณ จะ..........  
อคัคสัสะ ทาตา เมธาว ี 
เทวะภูโต มะนุสโส วา 

อคัคงั ธัมมัง วิชานะตัง 
ทกัขิเณยเย อะนุตตะเร 
วิราคูปะสะเม สุเข 
ปญุญักเขตเต อะนุตตะเร 
อคัคงั ปญุญัง ปะวัฑฒะต ิ
ยะโส กติติ สุขัง พะลงั 
อคัคะธัมมะสะมาหิโต 
อคัคปัปัตโต ปะโมทะตีต ิฯ 

 

  



 

 

โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา 

อายุโท พะละโท ธีโร  
สุขัสสะ ทาตา เมธาวี  
อายุง ทตัวา พะลงั วัณณัง.....  
ทฆีายุ ยะสะวา โหต ิ 

วัณณะโท ปะฏภิาณะโท 

สุขัง โส อะธิคจัฉะติ 
สุขัญจะ ปะฏภิาณะโท 

ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีต ิฯ 

 

  



 

 

อาฏานาฏยิะปะริตตัง (ย่อ) 

สัพพะโรคะวินิมุตโต  
สัพพะเวระมะติกกนัโต  
สัพพีติโย วิวัชชันตุ  
มา เต ภะวัตวันตะราโย  
อะภิวาทะนะสีลสิสะ  
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ ......  

สัพพะสันตาปะวัชชิโต 
นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ 

สัพพะโรโค วินัสสะตุ 
สุขี ทฆีายุโก ภะวะ 
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน 

อายุ วัณโณ สุขัง พะลงั ฯ 

 

  



 

 

เทวะตาทสิสะทักขิณานุโมทะนาคาถา 

ยัส์มิง ปะเทเส กปัเปติ  
สีละวันเตตถะ โภเชตวา  
ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง  
ตา ปูชิตา ปูชะยันต ิ 
ตะโต นัง อะนุกมัปันติ  
เทวะตานุกมัปิโต โปโส.....  

วาสัง ปัณฑิตะชาติโย 
สัญญะเต พรัหมะจาริโน 

ตาสัง ทกัขิณะมาทเิส 

มานิตา มานะยันต ินัง 
มาตา ปตุตังวะ โอระสัง 
สะทา ภัท์รานิ ปัสสะต ิฯ 

-----------------------  

  

  



 

 

เทวะตาภสัิมมันตะนะคาถา 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตาน ิ

ภุมมาน ิวา ยาน ิวะ อนัตะลกิเข 
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันต ุ
อะโถปิ สักกจัจะ สุณันตุ ภาสิตัง 
สุภาสิตัง กญิจิปิ โว ภะเณม ุ
ปญุเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปัง 
ธัมมูปะเทสัง อะนุการะกานัง 
ตัส๎มา หิ ภูตานิ สะเมนต ุสัพเพ 

เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ 
ภูเตสุ พาฬหัง กะตะภัตติกายะ 
ทวิา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลงิ 
ปัจโจปะการัง อะภิกงัขะมานา 
เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา 
ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ 
อาทสิสะมานา มะนุเชห ิญาตา 
ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อปัปะมัตตา ฯ 

---------------------------  

  

  



 

 

อาทยิะสุตตะคาถา 

ภุตตา โภคา ภะฏา ภัจจา  
อทุธัคคา ทกัขิณา ทนินา  
อปัุฏฐิตา สีละวันโต  
ยะทตัถ ัง โภคะมิจเฉยยะ  
โส เม อตัโถ อะนุปปัตโต  
เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ  
อเิธวะ นัง ปะสังสันตีิ  

วิติณณา อาปะทาสุ เม 

อะโถ ปัญจะ พะล ีกะตา 
สัญญะตา พรัหมะจาริโน 

ปัณฑิโต ฆะระมาวะสัง 
กะตัง อะนะนุตาปิยัง 
อะริยะธัมเม ฐิโต นะโร 
เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีต ิฯ 

---------------------------  

  

  



 

 

วิหาระทานะคาถา 

สีตัง อณุหัง ปะฏหิันติ  
สิริงสะเป จะ มะกะเส  
ตะโต วาตาตะโป โฆโร  
เลนัตถัญจะ สุขัตถัญจะ  
วิหาระทานัง สังฆัสสะ  
ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส  

วิหาเร การะเย รัมเม  

เตสัง อนันัญจะ ปานัญจะ  
ทะเทยยะ อชุุภูเตสุ  

เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ  
ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ  

ตะโต วาฬะมิคานิ จะ 
สิสิเร จาปิ วุฏฐิโย 
สัญชาโต ปะฏหิัญญะติ 
ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง 
อคัคงั พุทเธหิ วัณณิตัง 
สัมปัสสัง อตัถะมัตตะโน 

วาสะเยตถะ พะหุสสุเต 
วัตถะเสนาสะนาน ิจะ 
วิปปะสันเนนะ เจตะสา 
สัพพะทกุขาปะนูทะนัง 
ปะรินิพพาตะยะนาสะโวต ิฯ 

---------------------------  

  

  



 

 

อนุโมทนารัมภคาถาแปล 

ยะถา วาริวะหา ปูรา ..........ปะริปูเรนติ สาคะรัง 
หว้งน ้าท ่เต็มย่อมยงัสมุทรสาครใหเ้ต็มไดฉ้นัใด 

เอวะเมวะ อโิต ทนินัง ..........เปตานัง อปุะกปัปะต ิ
ทานท ่ท่านอุทิศใหแ้ลว้แต่โลกน ้, ย่อมส าเร็จ 
ประโยชนแ์กผ่ทู ่ละโลกน ้ไปแลว้ได ้ฉนันั้น 

อจิฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ..........ขิปปะเมวะ สะมิชฌะต ุ
ขออิฏฐผลท ่ท่านปรารถนาแลว้ตั้งใจแลว้ จงส าเร็จโดยฉบัพลนั 

สัพเพ ปูเรนตุ สังกปัปา ..........จันโท ปัณณะระโส ยะถา 
ขอความด าริทั้งปวงจงเต็มท  ่เหมือนพระจนัทร์วนัเพญ็ 

มะณ ิโชติระโส ยะถา ฯ 

เหมือนแกว้มณ อนัสว่างไสวควรยินด  ฯ 

---------------------------  

  

  



 

 

สามัญญานุโมทนาคาถาแปล 

สัพพีติโย วิวัชชันตุ .......... ..........สัพพะโรโค วินัสสะต ุ
ความจญัไรทั้งปวงจงบ าราศไป โรคทั้งปวง(ของท่าน)จงหาย 
มา เต ภะวัตวันตะราโย ..............สุขี ทฆีายุโก ภะวะ 
อนัตรายอย่าม แกท่่าน ท่านจงเป็นผูม้ ความสุขม อายุยืน 

สัพพีติโย วิวัชชันตุ .......... ..........สัพพะโรโค วินัสสะต ุ
ความจญัไรทั้งปวงจงบ าราศไป โรคทั้งปวง(ของท่าน)จงหาย 
มา เต ภะวัตวันตะราโย ..............สุขี ทฆีายุโก ภะวะ 
อนัตรายอย่าม แกท่่าน ท่านจงเป็นผูม้ ความสุขม อายุยืน 

สัพพีติโย วิวัชชันตุ .......... ..........สัพพะโรโค วินัสสะต ุ
ความจญัไรทั้งปวงจงบ าราศไป โรคทั้งปวง(ของท่าน)จงหาย 
มา เต ภะวัตวันตะราโย ..............สุขี ทฆีายุโก ภะวะ ฯ 

อนัตรายอย่าม แกท่่าน ท่านจงเป็นผูม้ ความสุขม อายุยืน 

อะภิวาทะนะสีลสิสะ ..................นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน 

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ ............อาย ุวัณโณ สุขัง พะลงั ฯ 

ธรรมส ่ประการ คือ อาย ุวรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก ่
ผูม้ ปรกติไหวก้ราบ,ม ปรกติอ่อนนอ้ม (ต่อผูใ้หญ่) เป็นนิตย ์ฯ 

---------------------------  

  

  



 

 

มงคลจักรวาฬน้อยแปล 

สัพพะพุทธานุภาเวนะ  
ดว้ยอานุภาพแห่งพระพุทธเจา้ทั้งปวง 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ  
ดว้ยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง 
สัพพะสั งฆานุภาเวนะ 
ดว้ยอานุภาพแห่งพระสงฆท์ั้งปวง 
พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง  
ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ  
ดว้ยอานุภาพแห่งระตะนะสาม คือ  
พุทธรตนะ ธรรมรตนะ สังฆรตนะ 
จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ 
ดว้ยอานุภาพแห่งพระธรรมขนัธ์แปดหม่ืนส ่พนั 

ปิฏะกตัตะยานุภาเวนะ.......ชินะสาวะกานุภาเวนะ  
ดว้ยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก ดว้ยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจา้  
สัพเพ เต โรคา สัพเพเต ภะยา  
สรรพโรคทั้งหลายของท่าน สรรพภยัทั้งหลายของท่าน 

สัพเพ เต อนัตะรายา สัพเพ เต อปัุททะวา  
สรรพอนัตรายทั้งหลายของท่าน สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน 
สัพเพ เตทนุนิม ิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา  
สรรพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่าน สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน 

วินัสสั นตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิ ริวัฑฒะโก 
จงพินาศไป ความเจริญอายุ ความเจริญทรัพย ์ความเจริญศิริ 
ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก  
ความเจริญยศ ความเจริญก  าลงั ความเจริญวรรณะ 



 

 

สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ 

ความเจริญสุข จงม  (แกท่่าน) ในกาลทั้งปวง 
ทกุขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา 
ทุกขโ์รคภยั แลเวรทั้งหลาย ความโศกศตัรูแลอุปัทวะทั้งหลาย 
อะเนกา อนัตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา 
ทั้งอนัตรายทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปดว้ยเดช 

ชะยะสิทธ ิธะนัง ลาภัง โสตถ ิภาคยัง สุขัง พะลงั 
ความช านะความส าเร็จทรัพยล์าภ ความสวสัด  ความม โชค ความสุช ก  าลงั 
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคงั วุฑฒ ีจะ ยะสะวา 
ศิริอายุแลวรรณะ โภคะความเจริญแลความเป็นผูม้ ยศ 
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันต ุเต ฯ 

แลอายุยืนร้อยป  แลความส าเร็จกจิในความเป็นอยู่จงม แกท่่าน ฯ 

---------------------------  

  

  



 

 

กาละทานะสุตตะคาถาแปล 

กาเล ทะทนัติ สะปัญญา วะทญัญู วีตะมัจฉะรา 
กาเลนะ ทนินัง อะริเยสุ อชุุภูเตสุ ตาทสุิ 

วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ วิปลุา โหติ ทกัขิณา 
ทายกทั้งหลายเหล่าใด, เป็นผูม้ ปัญญาม ปรกติรู้จกัค าพดู ปราศจากตระหน ่ 
ม ใจเล่ือมใสแลว้ในพระอริยะเจา้ทั้งหลาย ซ่ึงเป็นผูต้รงคงท ่, บริจาคทาน 

ท าใหเ้ป็นของท ่ตนถวายโดยกาลนิยมในกาลสมยั,  
ทกัษิณาของทายกนั้นเป็นคุณสมบติั ม ผลไพบูลย ์
เย ตัตถะ อะนุโมทนัติ เวยยาวัจจัง กะโรนต ิวา 
ชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนา หรือช่วยกระท าการขวนขวายในทานนั้น 

นะ เตนะ ทกัขิณา โอนา เตปิ ปญุญัสสะ ภาคโิน 

ทกัษิณาทานของเขามิไดบ้กพร่องไป ดว้ยเหตุนั้น  

ชนทั้งหลายแมเ้หล่านั้นย่อมเป็นผูม้ ส่วนแห่งบุญนั้นดว้ย 
ตัสมา ทะเท อปัปะฏวิานะจิตโต ยัตถะ ทนินัง มะหัปผะลงั 
เหตุนั้น ทายกควรเป็นผูม้ จิตไม่ทอ้ถอย, ใหใ้นท ่ใดม ผลมากควรใหใ้นท ่นั้น 

ปญุญานิ ปะระโลกสัมิง ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ ฯ 

บุญย่อมเป็นท ่พ่ึงอาศยัของสัตวท์ั้งหลายในโลกหนา้ ฉะน ้ 

---------------------------  

  

  



 

 

ตโิรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาคแปล 

อะทาสิ เม อะกาสิ เม ญาติมิตตา สะขา จะ เม 

บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอนัท่านไดท้  าแกต่นในกาล- 
กอ่นว่า, ผูน้ ้ ไดใ้หส่ิ้งน ้แกเ่รา ผูน้ ้ ไดท้  ากจิน ้ของเรา  
ผูน้ ้ เป็นญาติ เป็นมิตร เป็นเพ่ือนของเรา ดงัน ้  
เปตานัง ทกัขิณัง ทชัชา ปพุเพ กะตะมะนุสสะรัง 
กค็วรใหท้กัษิณาทาน เพ่ือผูท้ ่ละโลกน ้ไปแลว้ 
นะ หิ รุณณัง วา โสโก วา ยา วัญญา ปะริเทวะนา 
การร้องไหก้ด็  การเศร้าโศกกด็  หรือการร ่ าไรร าพนั 

อย่างอ่ืนกด็ , บุคคลไม่ควรท าท เด ยว 
นะ ตัง เปตานะมัตถายะ เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย 
เพราะว่าการร้องไหเ้ป็นตน้นั้น,ไม่เป็นประโยชนแ์กญ่าติ 

ทั้งหลายผูล้ะโลกน ้ไปแลว้ ญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้น 

อะยัญจะ โข ทกัขิณา ทนินา สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา 
กท็กัษิณานุปทานน ้แล อนัท่านใหแ้ลว้  
ประดิษญานไวด้ แลว้ในสงฆ ์

ทฆีะรัตตัง หิตายัสสะ ฐานะโส อปุะกปัปะติ 
ย่อมส าเร็จประโยชนเ์กือ้กลูแกผู่ท้ ่ละโลกน ้ 
ไปแลว้นั้น, ตลอดกาลนาน ตามฐานะ 
โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทสัสิโต 

ญาติธรรมน ้นั้น ท่านไดแ้สดงใหป้รากฏแลว้  
เปตานะ ปูชา จะ กะตา อฬุารา 
แลบูชาอนัย่ิง ท่านกไ็ดท้  าแลว้  
แกญ่าติทั้งหลายท ่ไดล้ะโลกน ้ไปแลว้ 
พะลญัจะ ภิกขูนะมะนุปปะทนินัง 



 

 

ก  าลงัแห่งภิกษุทั้งหลายช่ือว่าท่านไดเ้พ่ิมใหแ้ลว้ดว้ย 
ตุมเหหิ ปญุญัง ปะสุตัง อะนัปปะกนัต ิฯ 

บุญไม่นอ้ย ท่านไดข้วนขวายแลว้ ดงัน ้แล. 

---------------------------  

  

  



 

 

โภชนทานานุโมทนาคาถาแปล 

อายุโท พะละโท ธีโร วัณณะโท ปะฏภิาณะโท 

ผูม้ ปัญญา ใหอ้ายุ ใหก้  าลงั ใหว้รรณะ ใหป้ฏิภาณ 

สุขัสสะ ทาตา เมธาวี สุขัง โส อะธิคจัฉะต ิ
ผูม้ ปัญญา ใหค้วามสุข ย่อมไดป้ระสพสุข 
อายุง ทตัวา พะลงั วัณณัง สุขัญจะ ปะฏภิาณะโท 

บุคคลผูใ้หอ้าย ุพละ วรรณะ สุขะ แลปฏิภาณ 

ทฆีายุ ยะสะวา โหต ิยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีต ิฯ 

บงัเกดิในท ่ใดๆย่อมเป็นผูม้ อายุยืน ม ยศในท ่นั้นๆ ดงัน ้  
 

   

 

  



 

 

เทวะตาทสิสะทักขิณานุโมทนาคาถาแปล 

ยัสมิง ปะเทเส กปัเปติ วาสัง ปัณฑิตะชาติโย 
บณัฑิตชาติส าเร็จการอยู่ในประเทศสถานท ่ใด 
สีละวันเตตถะ โภเชตวา สัญญะเต พรัหมะจาริโน 

พึงเชิญเหล่าท่านท ่ม ศิลส ารวมระวงั 
ประพฤติพรหมจรรยเ์ล ้ยงดูกนัในท ่นั้น 

ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง ตาสัง ทกัขิณะมาทเิส 

เทพดาเหล่าใด ม ในท ่นั้น ควรอุทิศ 
ทกัษิณาทานเพ่ือเทพดาเหล่านั้นดว้ย 
ตา ปูชิตา ปูชะยันต ิมานิตา มานะยันต ินัง 
เทพดาท ่ไดบู้ชาแลว้ ท่านย่อมบูชาบา้ง  
ท ่ไดน้บัถือแลว้ ย่อมนบัถือบา้ง 
ตะโต นัง อะนุกมัปันติ มาตา ปตุตังวะ โอระสัง 
แต่นั้น ท่านย่อมอนุเคราะหเ์ขา ประหน่ึง 
มารดาอนุเคราะหบุ์ตร อนัเป็นโอรส 

เทวะตานุกมัปิโต โปโส สะทา ภัทรานิ ปัสสะติ ฯ 

บุรุษไดอ้าศยัเทพดาอนุเคราะหแ์ลว้  
ย่อมเห็นกจิการอนัเจริญทุกเม่ือ. 

---------------------------  

  

  



 

 

เทวะตาภสัิมมันตนคาถาแปล 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตาน ิภุมมาน ิวา ยานิ วะ อนัตะลกิเข 
หมู่ภูตเหล่าใดเป็นภุมเทวดากด็ , เหล่าใดสถิตแลว้ 
ในอากาศกด็ , ซ่ึงมาประชุมกนัแลว้ในท ่น ้ 
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันต ุอะโถปิ สักกจัจะ สุณันตุ ภาสิตัง 
ขอหมู่ภูตเหล่านั้นทั้งหมดเท ยวจงเป็นผูม้ จิต 
โสมนสั อน่ึง จงฟังภาษิตโดยเคารพ  

สุภาสิตัง กญิจิปิ โว ภะเณม ุปญุเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปัง 
เราจะกล่าวสุภาษิตแมบ้างประการแกท่่านทั้งหลาย  
ไม่เป็นบาป เป็นเคร่ืองท าความเตือนสติในบุญ 

ธัมมูปะเทสัง อะนุการะกานัง ตัส๎มา หิ ภูตานิ สะเมนต ุสัพเพ 

เป็นอุบายเคร่ืองแนะน าอนัชอบธรรมของบุคคลผูก้ระท าตามทั้งหลาย  
เพราะเหตุนั้นแลหมู่ภูตทั้งปวงจงฟังเถิด 
เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ ภูเตสุ พาฬหัง กะตะภัตติกายะ 
ท่านทั้งหลายจงกระท าไมตร จิตในหมู่สัตวม์นุษยชาติ  

ผูม้ ภกัด อนัท าแลว้มัน่ในหมู่ภูต  
ทวิา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลงิ ปัจโจปะการัง อะภิกงัขะมานา 
มนุษยท์ั้งหลายเหล่าใด ย่อมน ากระท าพล กรรม ในกลางวนัหรือกลางคืน  

มุ่งหวงัอยู่ซ่ึงความอุดหนุนตอบแทน 

เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ 
มนุษยท์ั้งหลายเหล่านั้นแล เป็นผูม้ อานุภาพนอ้ย  
ส่วนภูตทั้งหลายเป็นผูม้ ฤทธ์ิมากโดยแปลกกนั 

อาทสิสะมานา มะนุเชห ิญาตา ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อปัปะมัตตา ฯ 

เป็นพวกอทิสสมานกาย ท ่มนุษยท์ั้งหลายรู้จกั เพราะเหตุนั้นแล  

ท่านทั้งหลายจงเป็นผูไ้ม่ประมาท รักษามนุษยเ์หล่านั้นเถิด. 



 

 

อาทยิะสุตตะคาถาแปล 

ภุตตา โภคา ภะฏา ภัจจา วิติณณา อาปะทาสุ เม 

โภคะทั้งหลายเราไดบ้ริโภคแลว้ บุคคลทั้งหลายท ่ควรเล ้ยง  
เราไดเ้ล ้ยงแลว้ อนัตรายทั้งหลาย เราไดข้า้มพน้ไปแลว้  
อทุธัคคา ทกัขิณา ทนินา อะโถ ปัญจะ พะล ีกะตา 
ทกัษิณาท ่เจริญผล เราไดใ้หแ้ลว้ อน่ึงพล หา้เราไดท้  าแลว้ 
อปัุฏฐิตา สีละวันโต สัญญะตา พรัหมะจาริโน 

ท่านผูม้ ศิลส ารวมแลว้ประพฤติพรหมจรรย ์เราไดบ้  ารุงแลว้ 
ยะทตัถ ัง โภคะมิจเฉยยะ ปัณฑิโต ฆะระมาวะสัง 
บณัฑิตผูค้รองเรือน ปรารถนาโภคะเพ่ือประโยชนอ์นัใด 

โส เม อตัโถ อะนุปปัตโต กะตัง อะนะนุตาปิยัง 
ประโยชนน์ั้นเราไดบ้รรลุแลว้ กรรมไม่เป็นท ่ตั้งแห่ง 
ความเดือดร้อนภายหลงั เราไดท้  าแลว้ 
เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ อะริยะธัมเม ฐิโต นะโร 
นรชนผูจ้ะตอ้งตายเม่ือตามระลึกถึงคุณขอ้น ้อยู ่ 
ย่อมเป็นผูต้ั้งอยู่ในอริยธรรม 
อเิธวะ นัง ปะสังสันต ิเปจจะ สัคเค ปะโมทะตีต ิ

เทวดาแลมนุษยท์ั้งหลายย่อมสรรเสริญนรชนนั้น ในโลกน ้  
นรชนนั้น ละโลกน ้ไปแลว้ ย่อมบนัเทิงในสวรรคด์งัน ้. 

---------------------------  

  

  



 

 

วิหาระทานะคาถาแปล 

สีตัง อณุหัง ปะฏหิันติ ตะโต วาฬะมิคานิ จะ 
เสนาสนะย่อมป้องกนัเยน็แลร้อน แลสัตวร้์าย 
สิริงสะเป จะ มะกะเส สิสิเร จาปิ วุฏฐิโย 
งู ยุง ฝนท ่ตั้งข้ึนในสิสิระฤด ู
ตะโต วาตาตะโป โฆโร สัญชาโต ปะฏหิัญญะติ 
ลมแลแดดอนักลา้ เกดิแลว้ ย่อมบนัเทาไป  

เลนัตถัญจะ สุขัตถัญจะ ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง 
วิหาระทานัง สังฆัสสะ อคัคงั พุทเธหิ วัณณิตัง 
การถวายวิหารแกส่งฆ ์เพ่ือเร้นอยู่ เพ่ือความสุข  
เพ่ือเพ่งพิจารณา แลเพ่ือเห็นแจง้  
พระพุทธเจา้ทรงสรรเสริญว่าเป็นทานเลิศ 

ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อตัถะมัตตะโน 

เพราะเหตุนั้นแลบุรุษบณัฑิต เม่ือเล็งเห็นประโยชนต์น 

วิหาเร การะเย รัมเม วาสะเยตถะ พะหุสสุเต 
พึงสร้างวิหารอนัร่ืนรมย ์ใหภิ้กษุทั้งหลายผูเ้ป็นพหูสูตรอยู่เถิด 
เตสัง อนันัญจะ ปานัญจะ วัตถะเสนาสะนาน ิจะ 
ทะเทยยะ อชุุภูเตสุ วิปปะสันเนนะ เจตะสา 
อน่ึงพึงถวายขา้วน ้าผา้เสนาสนะแกท่่านเหล่านั้น  

ดว้ยน ้าใจอนัเล่ือมใสในท่านผูซ่ื้อตรง 
เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ สัพพะทกุขาปะนูทะนัง 
ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ ปะรินิพพาตะยะนาสะโวต ิฯ 

เขารู้ธรรมอนัใดในโลกน ้แลว้ จะเป็นผูไ้ม่ม อาสวะปรินิพพาน  

ท่านย่อมแสดงธรรมนั้นอนัเป็นเคร่ืองบนัเทาทุกขท์ั้งปวงแกเ่ขาดงัน .้ 



 

 

ภะวะตุสัพพ์แปล 

ภะวะต ุสัพพะมังคะลงั  
ขอสรรพมงคล จงม แกท่่าน 

รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน 

สัพพะพุทธานุภาเวนะ  
ดว้ยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจา้ทั้งปวง 
สะทา โสตถ ีภะวันต ุเต ฯ 

ขอความสวสัด ทั้งหลาย จงม แกท่่านทุกเม่ือ 
ภะวะต ุสัพพะมังคะลงั  
ขอสรรพมงคล จงม แกท่่าน 

รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน 

สัพพะธัมมานุภาเวนะ  
ดว้ยอานุภาพ แห่งพระธรรมทั้งปวง 
สะทา โสตถ ีภะวันต ุเต ฯ 

ขอความสวสัด ทั้งหลาย จงม แกท่่านทุกเม่ือ 
ภะวะต ุสัพพะมังคะลงั  
ขอสรรพมงคล จงม แกท่่าน 

รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน 

สัพพะสังฆานุภาเวนะสะทา  
ดว้ยอานุภาพ แห่งพระสงฆท์ั้งปวง 
โสตถ ีภะวันต ุเต ฯ 

ขอความสวสัด ทั้งหลาย จงม แกท่่านทุกเม่ือ 



 

 

คาถาป้องกนัภัย 
ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กงิการะณา ฆะเฏสิ 

อะหังปิ ตัง ชานามิ ชานามิ 

คาถาน ้ ใชภ้าวนาเวลาจะไปไหน คุม้ภยัไดด้  
เวลาจะนอนใชเ้สกหมอนหนุนหวั จะไม่ม ภยัมา 
ถึงตวั และคุม้ครองทรัพยส์มบติั ไดช้งดันกัแล.  

------------------------------  

  

  



 

 

คาถาสวดมาฆะบูชา 

มาฆะนักขัตตถยุตตายะ  
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  
สุทธานันตะทะยาญาโณ  

วิหะรันโต ราชะคะเห  

วิหาเร เวฬุวันนัมหิ  
สังฆัสสะสันนิปาตัมหิ  
อฑัฒะเตระสะหัสเสห ิ 

ตีหิ คาถาหิ สังขิปปัง  
สะโมสาเรห ิโอวาทงั  
ตะเมวัมภูตะสัมพุทธัง  
จิระการะมะต ีตัมปิ  

อะยัมปิ ปะริสา สัพพา  
สัมปัตตาตาทสัิกการัง  
ทปีะธูปาทสัิกกาเร  
เตหิ ปูเชตะเวหัตถะ  
อะภิวันทะต ิปูเชต ิ 
กาเลนะ สัมมุขีภูตัง  
โอสาเรนตัง ปาฏโิมกขัง  
อโิตชะเน สุปญุเญนะ  
สาสะนัง สัตถุ อมัหากงั ...........  

ปณุณายะปณุณะมายังโย 
ภะคะวา โคตะโมหะโย 
สัตถา โลเก อะนุตตะโร 
มาฆะทานัง คริิพภะเย 
กะลนัทะกะนิวาปิเย 
อตุตะเม จะตุรังคเิก 
ภิกขูหิ ปะริวาริโต 

สัพพัง พุทธานะสาสะนัง 
ปาฏโิมกขัง อะนุตตะรัง 
สักขีณาสะวะสาวะกงั 
ปะสาเทนะ อะนุตตะรัง 
ปะสันนา ธัมมะคามินี 
สุนักขัตตัง สุมังคะลงั 
อะภิสัชชิ ยะถาผะลงั  
ตุฏฐา อธิะ สะมาคะตา 
ภะคะวันตัง สะสาวะกงั 
อะตีตารัมมะนัตตะนา 
วิสุทธักขะมุโปสะเถ 
โสตถ ีโหนต ุสะทาปิโน 

จิรัง ติฏฐะตุตาทโิน....ติ 

-----------------------  

 

  



 

 

บทขัดโอวาทปาฏโิมกขี์ 

สัตตันนัง ภะคะวันตานัง  
โอวาทะปาฏโิมกขัสสะ  
มะหาปะทานะสุตตันเต  

ตีหิ สิกขาหิ สังขิตตัง  
ตาสัมปะกาสะกงั ธัมมะ- .......  

สัมพุทธานัง มะเหสินัง 
อทุเทสัตเตนะ ทสัสิตา 
ติสโส คาถาติ โน สุตัง 
ยาสุ พุทธานะ สาสะนัง 
ปะริยายัง ภะณามะ เส. 

-----------------------  

โอวาทะปาฏโิมกขาทปิาโฐ 

............อทุทฏิฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา 
อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ โอวาทะปาฏโิมกขัง ตีหิ คาถาหิ 

......................ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา 

......................นิพพานัง ปะระนัง วะทนัต ิพุทธา 

......................นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี 

......................สะมะโณ โหต ิปะรัง วิเหฐะยันโต  

......................สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กสุะลสัสูปะสัมปะทา 

......................สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะ สาสะนัง 

......................อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต ปาฏโิมกเข จะ สังวะโร 

......................มัตตัญญตา จะ ภัตตัสมิง ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง 

......................อะธิจิตเต จะ อาโยโค เอตัง พุทธานะ สาสะนันติ 

......................อะเนกะปะริยเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา 
ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ สีลงั สัมมะทกัขาตัง 
สะมาธิ สัมมะทกัขาโต ปัญญา สัมมะทกัขาตา 
............กะถัญจะ สีลงั สัมมะทกัขาตัง ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะปิ 

ปะริยาเยนะ สีลงั สัมมะทกัขาตัง ภะคะวะตา. อปุะริเมนะปิ 

ปะริยาเยนะ สีลงั สัมมะทกัขาตัง ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ 



 

 

ปะริยาเยนะ สีลงั สัมมะทกัขาตัง ภะคะวะตา อธิะ อะริยะสาวะโก 
ปาณาติปาตา ปะฏวิิระโต โหต ิอะทนินาทานา ปะฏวิิระโต โหติ 
กาเมสุ มิจฉาจารา ปะฏวิิระโต โหต ิมุสาวาทา ปะฏวิิระโต โหติ 
สุราเมระยะมัชชัปปะมาทฏัฐานา ปะฏวิิระโต โหตีต.ิ เอวัง โข 
เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สีลงั สัมมะทกัขาตัง ภะคะตา กะถัญจะ 
อปุะริเมนะ ปะริยาเยนะ สีลงั สัมมะทกัขาตัง ภะคะวะตา. อธิะ 
ภิกขุ สีละวา โหติ ปาฏโิมกขะสังวะระสังวุโต วิหะระต ิ
อาจาระโคจะระสัมปันโน อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทสัสาว ี
สะมาทายะ สิกขะติ สิกขาปะเทสูติ เอวัง โข อปุะริเมนะ 
ปะริยาเยนะ สีลงั สัมะทกัขาตัง ภะคะวะตา.  
............กะถัญจะ สะมาธ ิสัมมะทกัขาโต ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะปิ 

ปะริยาเยนะ สมาธ ิสัมมะทกัขาโต ภะคะวะตา. อปุะริเมนะปิ 

ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทกัขาโต ภะคะวะตา. กะถัญจะ 
เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทกัขาโต ภะคะวะตา. อธิะ 
อะริยะสาวะโก โวสสัคคารัมมะณัง กะริตวา ละภะต ิสะมาธิง 
ละภะต ิจิตตัสเสกคัคะตันติ. เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ 
สะมาธิ สัมมะทกัขาโต ภะคะวะตา. กะถัญจะ อปุะริเมนะ 
ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทกัขาโต ภะคะวะตา. อธิะ ภิกขุ 
วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกสุะเลหิ ธัมเมห ิสะวิตักกงั สะวิจารัง 
วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อปุะสัมปัชชะ วิหะระติ วิตักกะ- 
วิจารานัง วูปะสะมา อชัฌตัตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทภิาวัง 
อะวิตักกงั อะวิจารัง สะมาธิชัมปีติสุขัง ทตุิยัง ฌานัง อปุะสัมปัชชะ 
วิหะระต ิปีติยา จะ วิราคา อเุปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ 
สัมปะชาโน สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏสัิงเวเทติ ยันตัง อะริยา 
อาจิกขันติ อเุปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ ตะติยัง ฌานัง 



 

 

อปุะสัมปัชชะ วิหะระติ. สุขัสสะ จะ ปะหานา ทกุขัสสะ จะ 
ปะหานา ปพุเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อตัถังคะมา 
อะทกุขะมะสุขัง อเุปกขาสะติปาริสุทธิง จะตุตถัง ฌานัง อปุะสัมปัชชะ 
วิหะระตีต.ิ เอวัง โข อปุะริะเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธ ิสัมมะทกัขาโต 

ภะคะวะตา. 
............กะถัญจะ ปัญญา สัมมะทกัขาตา ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะปิ 

ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทกัขาตา ภะคะวะตา. อปุะริเมนะปิ  

ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทกัขาตา ภะคะวะตา. กะถัญจะ 
เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทกัขาตา ภะคะวะตา. อธิะ 
อะริยะสาวะโก ปัญญะวา โหต ิอทุะยัตถะคามินิยา ปัญญายะ 
สะมันนาคะโค อะริยายะ นิพเพธิกายะ สัมมา ทกุขักขะยะคามินิยาต.ิ 
เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทกัขาตา 
ภะคะวะตา. กะถัญจะ อปุะริเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทกัขาตา 
ภะคะวะตา. อธิะ ภิกข ุอทิงั ทกุขันติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง 
ทกุขะสะมุทะโยต ิยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง ทกุขะนิโรโธต ิ
ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง ทกุขะนิโรธะคามินี ปะฏปิะทาติ 
ยะถาภูตัง ปะชานาติ. เอวัง โข อปุะริเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา 
สัมมะทกัขาตา ภะคะวะตา. 
............สีละปะริภาวิโต สะมาธ ิมะหัปผะโล โหต ิมะหานิสังโส 
สะมาธิปะริภาวิตา ปัญญา มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา 
ปัญญาปะริภาวิตัง จิตตัง สัมมะเทวะ อาสะเวหิ วิมุจจะต.ิ เสยยะถีทงั. 
กามาสะวา ภะวาสะวา อะวิชชาสะวา. ภาสิตา โข ปะนะ ภะคะวะตา 
ปะรินิพพานะสะมะเย อะยัง ปัจฉิมะวาจา หันทะทานิ ภิกขะเว 
อามันตะยาม ิโว วะยะธัมมา สังขารา อปัปะมาเทนะ 
สัมปาเทถาติ. ภาสิตัญจิทงั ภะคะวะตา เสยยะถาปิ ภิกขะเว 



 

 

ยานิ กานิจิ ชังคะลานัง ปาณานัง ปะทะชาตานิ สัพพานิ ตาน ิ

หัตถิปะเท สะโมธานัง คจัฉันติ หัตถิปะทงั เตสัง อคัคะมักขายะต ิ

ยะททิงั มะหันตัตเตนะ. เอวะเมวะ โข ภิกขะเว เย เกจิ กสุะลา  
ธัมมา สัพเพ เต อปัปะมาทะมูละกา อปัปะมาทะสะโมสะระณา 
อปัปะมาโท เตสัง อคัคะมัคขายะตีต.ิ ตัสมาติหัมเหหิ สิกขิตัพพัง 
ติพพาเปกขา ภะวิสสามะ อะธิสีละสิกขาสะมาทาเน อะธิจิตตะสิก- 
ขาสะมาทาเน อะธิปัญญาสิกขาสะมาทาน อปัปะมาเทนะ สัมปาเทส- 

สามาติ. เอวัญหิ โน สิกขิตัพพัง 

-----------------------  

  

 

  



 

 

คาถาสวดวิสาขะบูชา 

วิสาขะปณุณะมายัง โย  
ปัตโต จะ อะภิสัมโพธิง  
โลเก อะนุตตะโร สัตถา  
นายะโก โมกขะมัคคสัม ิ 

มะหาการุณิกงั พุทธัง  
อามิเสหิ จะ ปูเชนตา  
อมิันทานิ สุนักขัตตัง  
วิสาโขฬุกะยุตเตนะ  
สัมปัตตา อะนุกาเลนะ  
ชาติ สัมโพธ ินิพพานะ-  
ตัง สัมมานุสสะระมานา  
ปะสันนาการัง กะโรนตา  
ทณัฑะทเีป ทปีะฆะเร  
ตัสเสวะ ปูชะนัตถายะ  
สะมาหะริตวา เอกตัตะ  
นะรานะราหัง สัพเพสัง  
ธัมมัสสะวะนัง กะริสสามะ..........  
พุทธัสสุโพธิตาทนีัง  

ชาโต อนัติมะชาติยา 
อะโถปิ ปะรินิพพุโต 

ทะยาญาณัณณะวาสะโย 
ติวิธัตถูปะเทสะโก 
มะยันตัง สะระณัง คะตา 
ธัมเม จะ ปะฏปัิตติยา 
อะภิมังคะละสัมมะตัง 
ปณุณะจันเทนะ ลกัขิตัง 
พุทธานุสสะระณาระหัง 
กาละภูตัง สะยัมภุโน 

สุจิรัง นิพพุตามะปิ 

สักกาเร อะภิสัชชิยะ 
มาลาวิกะติอาทะโย 
ยะถาสะต ิยะถาพะลงั  
ฐะปะยิมหา ยะถาระหัง 
สัทธัมเม สัมปะสีทะตัง 
สัมพุทธะคุณะทปีนัง 
ทปีะนัตถัง นะเหสิโน...ติ 

-----------------------  

  

  

 



 

 

คาถาขอฝน 

(สวดตามก  าลงัวนั) 

สุภูโต จะ มะหาเถโร  
นีละวัณโณ มะหาเตโช  
อะภิตถะนะยัง ปะชุนนะ  
กากงั โสกายะ รันเธหิ 

มะหากาโย มะโหทะโร 
ปะวัสสันตุ วะลาหะกา 
นิธิง กากสัสะ นาสะยะ 
มัจเฉ โสกา ปะโมจะยะ ฯ 

----------------------- 

คาถาขอฝน 

(อ กแบบหน่ึง)  

สุภูโต จะ มะหาเถโร  
นีละวัณโณ มะหาเตโช..  

มะหากาโย มะโหทะโร 
ปะวัสสันตุ วะลาหะกา..... 

ฉันนา เม กฏุกิา สุขา นิวาตา 
วัสสะ เทวะ ยะถาสุขัง 
จิตตัง เม สุสะมาหิตัง วิมุตตัง 
อาตาปี วิหะรามิ วัสสะ เทวาติ ฯ  

-----------------------  

  

  

 

  



 

 

คาถาสวดเม่ือจุดเทียนชัย 

ในพระราชพิธ สัมพจัฉรฉินทแ์ละพระราชพิธ อ่ืน ๆ 

พุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ............  

สังโฆ มัคคะผะลฏัโฐ จะ  
เอตัสสะ อานุภาเวนะ  
อนัตะรายา จะ นัสสันตุ  

ธัมโม โลกตุตะโร วะโร 
อจิเจตัง ระตะนัตตะยัง 
สัพพะทกุขา อปัุททะวา 
สัพพะโสตถ ีภะวันต ุเต 

คาถาสวดเมื่อจุดเทยีนชัย 
พระราชพิธ พิรุณศาสตร 

พุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ............  

สังโฆ มัคคะผะลฏัโฐ จะ  
เอตัสสะ อานุภาเวนะ  
วัสสันตะรายา มาเหสุง.  

ธัมโม โลกตุตะโร วะโร 
อจิเจตัง ระตะนัตตะยัง 
เทโว วัสสะต ุกาละโต 
สัพพะโสตถ ีภะวันต ุโน 

คาถาสวดเมื่อดับเทยีนชัย 
ทุกพระราชพิธ  

นัตถิ เม สะระณัง อญัญัง............  
โหตุ เต ชะยะมังคะลงั 
นัตถิ เม สะระณัง อญัญัง  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  
นัตถิ เม สะระณัง อญัญัง  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  

พุทโธ เม สะระณัง วะรัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง 
โหตุ เต ชะยะมังคะลงั 
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง 
โหตุ เต ชะยะมังคะลงั  

ยังกญิจิ วิตตัง อธิะ วา หุรัง วา 
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง 



 

 

นะ โน สะมัง อตัถิ ตะถาคะเตนะ 
อทิมัปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ 
ขะยัง วิราคงั อะมะตัง ปะณีตัง 
ยะทชัฌะคา สักยะมุน ีสะมาหิโต 
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถ ิกญิจิ 
อทิมัปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ 
ยัมพุทธเสฏโฐ ปะริวัณณะย ีสุจิง 
สะมาธิมานันตะริกญัญะมาหุ 
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ 
อทิมัปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ 
เย ปคุคะลา อฏัฐะ สะตัง ปะสัตถา 
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนต ิ
เต ทกัขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา 
เอเตสุ ทนินานิ มะหัปผะลาน ิ

อทิมัปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง  
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ 
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทฬัเหนะ 
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมห ิ

เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคยัหะ 
ลทัธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา 
อทิมัปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ 



 

 

ขีณัง ปรุาณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง 
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง 
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา 
นิพพันต ิชีรา ยะถายัมปะทโีป 

อทิมัปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ 

สัพพะโรคะวินิมุตโต  
สัพพะเวระมะติกกนัโต.............. 

สัพพะสันตาปะวัชชิโต 
ยะถาทโีป จะ นิพพุโต 

-----------------------  

  

  

 

  



 

 

ค าน าถวายดอกไม้ธูปเทียน 

วนัวิสาขบูชา 

.........ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน 

ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ  
โข โส ภะคะวา มัชฌเิมสุ ชะนะปะเทสุ อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ 
อปุปันโน, ขัตติโย ชาติยา โคตะโม โคตเตนะ, สักยะปตุโต สักยะกลุา 
ปัพพะชิโต สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะ- 
พราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธ ิ
อะภิสัมพุทโธ, นิสสังสะยัง โข โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปริุสะทมัมะ- 
สาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, สวากขาโต โข ปะนะ 
เตนะ ภะคะวะตา ธัมโม, สันทฏิฐิโก อะกาลโิก เอหิปัสสิโก โอปะนะ- 
ยิโก, ปัจจัตตัง เวทติัพโพ วิญญูหิ, สุปะฏปัินโน โข ปะนัสสะ 
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อชุุปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

ญายะปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏปัินโน 

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะททิงั จัตตาริ ปริุสะยุคานิ อฏัฐะ ปริุสะ- 
ปคุคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย 
ทกัขิเณยโย อญัชะลกีะระณีโย อะนุตตะรัง ปญุญักเขตตัง โลกสัสะ, 
อะยัง โข ปะนะ.......ถูโป  

................................ปะฏมิา.. ตัง 
ภะคะวันตัง....อทุทสิสะ กะโต 
......................อทุทสิสะ กะโต....ยาวะเทวะ ทสัสะเนนะ ตัง ภะคะวันตัง 
อะนุสสะริตวา ปะสาทะ สังเวคะปะฏลิาภายะ, มะยัง โข เอตะระห ิอมิัง  
วิสาขะปณุณะมีก าลงั ตัสสะ ภะคะวะโต ชาติสัมโพธินิพพานะกาละ 
สัมมะตัง (ถ้าวันอฏัฐมี เปลีย่นข้อความทีข่ีดเส้นใต้เป็น เอตะระหิ อมิัง 



 

 

วิสาขะปณุณะมิโตปะรัง อฏัฐะมีก าลงั ตัสสะ ภะคะวะโต สะรีรัชฌา- 
ปะนะกาละ สัมมะตัง) ปัตวา อมิัง ฐานัง สัมปัตตา, อเิม ทณัฑะท-ี 

ปะธูปาทิ สักกาเร คะเหตวา อตัตะโน กายัง สักการุปะธานัง 
กะริตวา ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา, 
อมิัง................ถูปัง 
.......................ปะฏมิัง....ติกขัตตุง ปะทกัขิณัง กะริสสามะ 
อมิัง ยะถา คะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กรุุมานา, สาธุ โน ภันเต 
ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ 
ปัญญายะ มาโน, อเิม อมัเหหิ คะหิเต สักกเร ปะฏคิคณัหาตุ อมัหากงั 
ทฆีะรัตตัง หิตายะ สุขายะ. 
....................................................(ค าแปล) 
.........เราทั้งหลายถึงซ่ึงพระผูม้ พระภาคพระองคใ์ดว่าเป็นท ่พ่ึง, พระผูม้  
พระภาคพระองคใ์ดเป็นศาสดาของเราทั้งหลาย แลเราทั้งหลายชอบซ่ึงธรรม 
ของพระผูม้ พระภาคพระองคใ์ด, พระผูม้ พระภาคพระองคน์ั้นแล ไดอุ้บติั 
แลว้ในหมู่มนุษย ์ชาวอริยกะในมชัฌิมชนบท, พระองคเ์ป็นกษตัริยโ์ดย 
พระชาติ เป็นโคดมโดยพระโคตร, เป็นศากยบุตรเสด็จออกบรรพชาแลว้แต่  
ศากยสกุล เป็นผูต้รัสรู้พร้อมเฉพาะแลว้ซ่ึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

ในโลกทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตวท์ั้งสมณพราหมณ์เทวดาแล 
มนุษย ์พระผูม้ พระภาคเจา้นั้นเป็นพระอรหนัต ์เป็นผูต้รัสรู้ชอบเอง เป็นผู ้
ถึงพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะ เป็นผูเ้สด็จไปด แลว้ เป็นผูรู้้แจง้โลก เป็นสารถ  
แห่งบุรุษควรฝึกได ้ไม่ม ผูอ่ื้นย่ิงไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั้ง 
หลาย เป็นผูต่ื้นแลว้ เป็นผูเ้บิกบานแลว้ เป็นผูม้ โชค โดยไม่ตอ้งสงสัยแล 
อน่ึง พระธรรมอนัพระผูม้ พระภาคเจา้นั้นตรัสด แลว้ อนัผูบ้รรลุจะพึงเห็นเอง 
ไม่ประกอบดว้ยกาล ควรเร ยกใหม้าดู ควรนอ้มเขา้มา อนัวิญํูชนพึงรู้เฉพาะ 
ตน และพระสงฆส์าวกของพระผูม้ พระภาคเจา้นั้น เป็นผูป้ฏิบติัด แลว้แล เป็น 

ผูป้ฏิบติัตรงแลว้ เป็นผูป้ฏิบติัเป็นธรรม, เป็นผูป้ฏิบติัสมควร, น ้ คือคู่แห่ง 



 

 

บุรุษส ่ บุรุษบุคคลแปด, น ่พระสงฆส์าวกของพระผูม้ พระภาค, เป็นผูค้วร 
ของค านบั เป็นผูค้วรของตอ้นรับ เป็นผูค้วรของท าบุญ เป็นผูค้วรท าอญัชล  
(ประนมมือไหว)้ เป็นนาบุญของโลก ไม่ม นาบุญอ่ืนย่ิงกว่า.พระสถูป  

..................................................................................พระปฏิมา น ้แล 
นกัปราชญ ์ไดอุ้ทิศเฉพาะต่อพระผูม้ พระภาคเจา้นั้น สร้างไวแ้ลว้เพ ยงเพ่ือ 

ระลึกถึงพระผูม้ พระภาคเจา้นั้นดว้ยทรรศนะแลว้ ไดค้วามเล่ือมใสแลสังเวช 

บดัน ้ เราทั้งหลายมาถึง กาลวิสาขปุรณม  เป็นท ่รู้กนัว่า กาลเป็นท ่ประสูติ 
ตรัสรู้ แลเสด็จปรินิพพานแห่งพระผูม้ พระภาคเจา้นั้น (ถา้วนัอฏัฐม  เปล ่ยน 

ขอ้ความท ่ข ดเส้นใต ้เป็น กาลท ่ครบ ๘ เบ้ืองหนา้แต่วนัวิสาขปุรณม  เป็นท ่รู้  
กนัว่า กาลเป็นท ่ถวายพระเพลิงพระสร ระ แห่งพระผูม้ พระภาคเจา้นั้น) จึง 
มาประชุมกนัแลว้ ณ ท ่น ้ ถือสักการะม ประท ปดา้มแลธูปเป็นตน้เหล่าน ้ ท า 
กายของตนใหเ้ป็นดงัภาชนะรับเคร่ืองสักการะ ระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริง 
ทั้งหลายของพระผูม้ พระภาคเจา้นั้น บูชาดว้ยสักการะอนัถือไวแ้ลว้อย่างไร 
จกัท าประทกัษิณส้ินวาระสามรอบ ซ่ึง..พระสถูป 

........................................................พระปฏิมากร น ้ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ 

ขอเชิญพระผูม้ พระภาคเจา้แมเ้สด็จปรินิพพานนานมาแลว้ ยงัปรากฏอยู่ดว้ย 
พระคุณสมบติัอนัขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลาย จะพึงรู้โดยความเป็นอต ตารมณ ์

จงทรงรับซ่ึงเคร่ืองสักการะอนัขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลายถือไวแ้ลว้น  ้เพ่ือประ- 
โยชน ์เพ่ือความสุขแกข่า้พระพุทธเจา้ทั้งหลายส้ินกาลนาน เทอญ. 

-----------------------  

  

  

  



 

 

ค าน าถวายดอกไม้ธูปเทียน 

วนัมาฆบูชา 

...........อชัชายงั มาฆะปุณณะม  สัมปัตตา มาฆะนกัขตัเตนะ ปุณณะ 
จนัโท ยุตโต ยตัถะ ตะถาคะโต อะระหงั สัมมาสัมพุทโธ จาตุรังคิเก 

สาวะกะสันนิปาเต โอวาทะปาติโมกขงั อุททิสิ ตะทา หิ อฑัฒะเตระสานิ 

สัพเพสังเยวะ ข ณาสะวานงั สัพเพ เต เอหิภิกขุกา สัพเพปิ เต อะนา- 
มนัติตาวะ ภะคะวะโต สันติกงั อาคะเต เวฬุวะเน กะลนัทะกะนิวาเป 

มาฆะปุณณะมิยงั วฑัฒะมานะภจัฉายายะ ตสัมิญจะสันนิปาเต ภะคะวา  
วิสุทธุโปสะถงั อะกาสิ อะยงั อมัหากงั ภะคะวะโต เอโกเยวะ สาวะกะ- 
สันนิปาโต อะโหสิ จาตุรังคิโก อฑัฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ สัพเพ- 

สังเยวะ ข ณาสะวานงั มะยนัทานิ อิมงั มาฆะปุณณะม  นกัขตัตะสะมะยงั 
ตกักาละสะทิสัง สัมปัตตา จิระปะรินิพพุตมัปิ ตงั ภะคะวนัตงั อะนุส- 

สะระมานา อิมสัมิง ตสัสะ ภะคะวะโต สักขิภูเต เจติเย อิเมหิ 

ท ปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ ตงั ภะคะวนัตงั ตานิ จะ อฑัฒะเตระสานิ 

ภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภนัเต ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ 

สุจิระปะรินิพพุโต คุเณหิ ธะระมาโน อิเท สักกาเร ทุคคะตะปัณณา- 
การะภูเต ปะฏิคคณัหาตุ อมัหากงั ท ฆะรัตตงั หิตายะ สุขายะ 

(ค าแปล)  

...........วนัน ้มาประจวบวนัมาฆปุรณม  เพญ็เดือน ๓ พระจนัทร์เพญ็ประกอบ 

ดว้ยฤทธ์ิมาฆะ ตรงกบัวนัท ่พระตถาคตอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดท้รงแสดง 
โอวาทปาติโมกขข้ึ์น ในท ่ประชุมสาวกสงฆพ์ร้อมดว้ยองค ์๔ ประการ คร้ังนั้น 

พระภิกษุ ๑๒๕๐ องค ์ลว้นแต่พระข ณาสพ อุปสมบทดว้ยเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
ไม่ม ผูใ้ดเร ยก มาประชุมยงัส านกัพระผูม้ พระภาค ณ เวฬุวนาราม เวลาตะวนั 

บ่ายในวนัมาฆปุรณม , แลสมเด็จพระผูม้ พระภาคเจา้ไดท้รงท าวิสุทธอุโบสถ 
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกขข้ึ์น ณ ท ่ประชุมนั้น การประชุมสาวกสงฆพ์ร้อม 



 

 

ดว้ยองค ์๔ ของพระผูม้ พระภาคเจา้แห่งเราทั้งหลายน ้ ไดม้ คร้ังเด ยวเท่านั้น 

พระภิกษุ ๑๒๕๐ องคล์ว้นแต่พระข ณาสพ บดัน ้ เราทั้งหลายมาประจวบ 

มาฆปุณม นกัขตัสมยัน ้ ซ่ึงคลา้ยกบัวนัจาตุรงคสันนิบาตนั้นแลว้ มาระลึกถึง  
พระผูม้ พระภาคนั้นแมป้รินิพพานนานมาแลว้ จะเคารพบูชาพระผูม้ พระภาค 

แลภิกษ ุ๑๒๕๐ องคน์ั้น ดว้ยสักการะทั้งหลายม เท ยนธูปแลดอกไมเ้ป็นตน้ 

เหล่าน ้ ในเจด ยส์ถานน ้  ซ่ึงเป็นพยานของพระผูม้ พระภาคเจา้นั้น ขา้แต่พระ- 
องคผ์ูเ้จริญ ขอเชิญพระผูม้ พระภาคพร้อมดว้ยสาวกสงฆ ์แมป้รินิพพานนาน 

มาแลว้ดว้ยด  ยงัเหลืออยู่แต่พระคุณทั้งหลาย จงทรงรับสักการบรรณการ 
คนยากเหล่าน ้ของขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลาย เพ่ือประโยชน ์เพ่ือความสุข แก ่
ขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลายส้ินกาลนาน เทอญ. 

-----------------------  

  

  

  



 

 

ค าน าถวายดอกไม้ธูปเทียน 

วนัอาสาฬหบูชา 

.............ยะมมัหะ โข มะยงั ภะคะวนัตงั สะระณัง คะตา โย โน 

ภะคะวา สัตถา ยสัสะ จะ มะยงั ภะคะวะโต ธัมมงั โรเจมะ อะโหสิ โข 
โส ภะคะวา อะระหงั สัมมาสัมพุทโธ สัตเตสุ การุญญงั ปะฏิจจะ 
กะรุณายะโก หิเตส  อะนุกมัปัง อุปาทายะ อาสาฬหะปุณณะมิยงั พารา- 
ณะสิยงั อิสิปะตะเน มิคะทาเย ปัญจะวคัคิยานงั ภิกขนูงั อะนุตตะรัง 
ธัมมะจกักงั ปะฐะมงั ปะวตัเตตวา จตัตาริ อะริยะสัจจานิ ปะกาเสสิ ฯ 
.............ตสัมิญจะ โข สะมะเย ปัญจะวคัคยานงั ภิกขนูงั ปะมุโข 
อายสัมา อญัญาโกณฑญัโญ ภะคะวะโต ธัมมงั สุตวา วิระชงั ว ตะมะลงั 
ธัมมะจกัขุง ปะฏิละภิตวา ยงักญิจิ สะมุทะยะธัมมงั สัพพนัตงั 
นิโรธะธัมมนัติ ภะคะวนัตงั อุปะสัมปะทงั ยาจิตวา ภะคะวะโต เยวะ 
สันติกา เอหิภิกข ุอุปะสัมปะทงั ปะฏิละภิตวา ภะคะวะโต ธัมมะวินะเย  
อะริยะสาวะกะสังโฆ โลเก ปะฐะมงั อุปปันโน อะโหสิ พุทธะระตะนงั 
ธัมมะระตะนงั สังฆะระตะนนัติ ติระตะนงั สัมปุณณัง อะโหสิ ฯ 
.............มะยงั โข เอตะระหิ อิมงั อาสาฬหะปุณณะม กาลงั ตสัสะ 
ภะคะวะโต ธัมมะจกักปัปะวตัตะนะกาละสัมมะตงั อะริยะสาวะกะสัง- 
ฆะอุปปัตติกาละสัมมะตญัจะ ระตะนตัตะยะสัมปุณณะกาละสัมมะตญั- 

จะ ปัตวา อิมงั ฐานงั สัมปัตตา อิเม สักกาเร คะเหตวา อตัตะโน 

กายงั สักการุปะธานงั กะริตวา ตสัสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ 
คุเณ อะนุสสะรันตา อิมงั ถูปัง (อิมงั พุทธะปะฏิมงั) ติกขตัตุง 
ปะทกัขิณัง กะริสสสามะ ยะถาคะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชงั กุรุมานา ฯ 
.............สาธุ โน ภนัเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตพัเพหิ 

คุเณหิ อะต ตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน อิเม อมัเหหิ คะหิเต 
สักกาเร ปะฏิคคณัหาตุ อมัหากงั ท ฆะรัตตงั หิตายะ สุขายะ ฯ 



 

 

(ค าแปล)  

.............เราทั้งหลายถึงซ่ึงพระผูม้ พระภาคพระองคใ์ดแลว้ ว่าเป็นท ่พ่ึง พระผู ้
ม พระภาคพระองคใ์ด เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลาย อน่ึง เราทั้งหลายชอบ 

ใจซ่ึงพระธรรมของพระผูม้ พระภาคพระองคใ์ด พระผูม้ พระภาคเจา้พระองคน์ั้น 

เป็นพระอรหนัตต์รัสรู้ชอบเอง ทรงอาศยัความการุณในสัตวท์ั้งหลาย ทรง 
พระกรุณาแสวงหาประโยชนเ์กือ้กลู ทรงอาศยัความเอ็นด ูไดย้งัพระธรรมจกัร 
อนัยอดเย ่ยมใหเ้ป็นไป ทรงประกาศอริยสัจ ๔ เป็นคร้ังแรกแกพ่ระภิกษุ 
ปัญจวคัค ย ์ท ่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ใกลก้รุงพาราณส ในวนัอาสาฬหปุณณม   
อน่ึง ในสมยันั้นแล ท่านพระอญัญาโกณฑญัญะผูเ้ป็นหวัหนา้ของ 
พระภิกษุปัญจวคัค ยฟั์งธรรมของพระผูม้ พระภาคเจา้แลว้ ไดธ้รรมจกัษุอนั 

บริสุทธ์ิปราศจากมลทิน ว่า "ส่ิงใดส่ิงหน่ึงม ความเกดิข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิง 
ทั้งปวงนั้น ม ความดบัเป็นธรรมดา" จึงทูลขออุปสมบทกะพระผูม้ พระภาค 
เจา้เป็นองคแ์รกในโลก 
.............อน่ึง ในสมยัแมน้ั้นแล พระสังฆรัตนะไดบ้งัเกดิข้ึนเป็นคร้ังแรก 
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ไดส้มบูรณ์ 
แลว้ในโลก 
.............บดัน ้ เราทั้งหลายแล มาประจวบมงคลสมยัอาสาฬหปุณณม  วนั 

เพญ็อาสาฬหมาสท ่รู้พร้อมกนัว่า เป็นวนัท ่พระผูม้ พระภาคเจา้พระองคน์ั้น 

ทรงประกาศพระธรรมจกัรเป็นวนัท ่เกดิข้ึนแห่งพระอริยสงฆส์าวก และเป็น 

วนัท ่พระรัตนตรัยสมบูรณ ์คือ ครบ ๓ รัตนะ จึงมาประชุมกนัแลว้ ณ ท ่น ้ 
ถือสักการะเหล่าน ้ ท ากายของตนใหเ้ป็นดงัภาชนะรับเคร่ืองสักการะ ระลึก 
ถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลายของพระผูม้ พระภาคเจา้นั้น จกัท าประทกัษิณ 

ส้ินวาระสามรอบซ่ึงพระสถูป (พระพุทธปฏิมา) น ้ บูชาอยู่ดว้ยสักการะอนั 

ถือไวแ้ลว้อย่างไร 
.............ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขอเชิญพระผูม้ พระภาคเจา้แมเ้สด็จปรินิพพาน 

นานมาแลว้ ยงัปรากฏอยู่ดว้ยพระคุณสมบติัอนัขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลายจะพึงรู้ 



 

 

โดยความเป็นอต ตารมณ์ จงทรงรับเคร่ืองสักการะ อนัขา้พระพุทธเจา้ทั้ง 
หลายถือไวแ้ลว้น ้ เพ่ือประโยชน ์เพ่ือความสุข แกข่า้พระพุทธเจา้ทั้งหลาย 
ส้ินกาลนาน เทอญ.  

-----------------------  

  

  

  



 

 

คาถาบูชาพระพุทธสหิงิคี์ 

.........มะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) 

(น า) หนัทะ มะยงั พุทธะปะสังสา คาถาโย พุทธะสิงหิงโค นามะ 
.........ภะณามะ เส. 

(รับ) อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยะโสปิ เตโช 

.........ยตัถะ กตัถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท 

.........สะกาละพุทธะสาสะนงั โชตะยนัโตวะ ท โป 

.........สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนวะ พุทโธติ.  

ค าแปล  

.........พุทธสิหิงคา อุบติัมา ณ แดนใด 
ประเสริฐ ธ เกริกไกร ดุจกายพระศาสดา 
.........เป็นท ่เคารพนอ้ม มนุษยพ์ร้อมทั้งเทวา 
เปร ยบเช่นชวาลา ศาสนาท ่ยืนยง 
.........เหมือนหน่ึงพระสัมพุทธ สุวิสุทธ์ิพระชนมค์ง 
แดนใดพระด ารง พระศาสนค์งกจ็  ารูญ 

.........ดว้ยเดชสิทธิศกัด์ิ ธ พิทกัษอ์นุกลู 
พระศาสนบ่์ม สูญ พระเพ่ิมพลูมหิทธา 
.........ขา้ ฯ ขอเคารพนอ้ม วจ คอ้มข้ึนบูชา 
พิทกัษ ์ธ รักษา พระศาสนม์าตลอดกาล 

.........ปวงขา้ ฯ จะประกาศ พุทธศาสนใ์หไ้พศาล 

ขอพระอภิบาล ชินมารนิรันดร์ เทอญ. 

-----------------------  

  

  



 

 

พระคาถาชินบัญชรสูตร 

ของสมเด็จพระพุฒาจารย ์(โต พรหมรังส ) วดัระฆงัโฆสิตาราม 

๑. ชินะสะรากะตา พุทธา  
.....จะตุสัจจาสะภงั ระสัง  
๒. ตณัหงักะราทะโญ พุทธา  
.....สัพเพ ปะติฏฐิโต มยัหงั  
๓. ส เส ปะติฏฐิโต มยัหงั  
.....สังโฆ ปะติฏฐิโต มยัหงั  
๔. หะทะเย อะนุรุทโธ จะ  
.....โกณฑญัโญ ปิฏฐิภาคสัมิง  
๕. ทกัขิเณ สะวะเน มยัหงั  
.....กสัสะโป จะ มะหานาโม  

๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคสัมิง  
.....นิสินโน สิริสัมปันโน  

๗. กุมาระกสัสะโป เถโร  
.....โส มยัหงั วะทะเน นิจจงั  
๘. ปุณโณ องัคุลิมาโล จะ  
.....เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา  
๙. เสสาส ติ มะหาเถรา  
.....ชะวนัตา ส ละเตเชนะ  
๑๐. ระตะนงั ปุเรโต อาสิ  

........ธะชคัคงั ปัจฉะโต อาสิ  

๑๑. ขนัธะโมระปะริตตญัจะ  
........อากาเส ฉะทะนงั อาสิ  

๑๒. ชินา นานาวะระสังยุตตา  

เชตวา มารัง สะวาหะนงั 
เย ปิวิงสุ นะราสะภา 
อฏัฐะว สะติ นายะกา 
มตัถะเก เต มะนุสสะรา 
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน 

อุเร สัพพะคุณากะโร 
สาริปุตโต จะ ทกัขิเณ 

โมคคลัลาโน จะ วามะเก 
อาสุง อานนัทะราหุลา  
อาภาสุง วามะโสตถะเก 
สุริโยวะ ปะภงักะโร 
โสภ โต มุน ปุงคะโล 
มะเหส  จิตตะวาทะโก 
ปะติฏฐาสิ คุณากะโร 
อุปาล นนัทะส วะล  
นะลาเต ติละกา มะมะ 
ชิตะวนัโต ชิโนระสา 
องัคะมงัเคสุ สัณฐิตา  
ทกัขิเณ เมตตะสุตตะกงั 
วาเม องัคุลิมาละกงั 
อาฏานาฏิยะสุตตะกงั 
เสสา ปาการะลงักะตงั 
สัตตะปาการะลงักะตา 



 

 

.......วาตาปิตตะทิสัญชาตา  
๑๓. อะเสสา วิญญงั ยนัตุ  
........วะสะโต เม สะกจิเจนะ  
๑๔. ชินะปัญขะระมชัเฌหิ  

........สะทา ปาเลนตุ มงั สัพเพ  

๑๕. อิจเจวะมนัโต  
........ชินานุภาเวนะ  
........ธัมมานุภาเวนะ  
........สังฆานุภาเวนะ  
........สัทธัมมานุภาวะ ปาล โต..............  

พาหิรัชฌตัตุปัททะวา 
อะนนัตะชินะเตชะสา 
สะทา สัมพุทธะปัญชะเร 
วิหะรันตงั มะห ตะเล 

เต มะหาปุริสาสะภา 
สุคุตโต สุรักโข 
ชิตุปัททะโว 
ชิตาริสังโฆ 

ชิตนัตะร โย 
จะรามิ ชินะปัญชะเรต ติ. 

........พระคาถาชินบญัชรของเจา้ประคุณสมเด็จ ฯ ถา้ใคร่ท่องจ าไดข้ึ้นใจ 
ภาวนาทุกคืนวนัม คุณานุภาพมากมาย ม ความศกัด์ิสิทธ์ิและทรงอานุภาพทุกบท 
จะท าใหเ้กดิโชคลาภ เป็นสิริมงคลแกต่วัเอง ใชเ้สกท าน ้ามนตร์ดแกส้รรพ- 

ทุกขโ์ศกโรคภยั ไม่ว่าจะถูกกระท าคุณไสย คุณผ คุณคนทั้งปวง ใชป้ลุกเสก 
พระเคร่ืองรางของขลงัจะเพ่ิมอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยม์ากย่ิงข้ึน แต่ถา้ท่องจ าไม่ได ้
หมด จะเลือกจ าแต่ละบทกไ็ด ้สุดแต่เจตนาจะใช้ ดงัน ้  
........๑. อาราธนาพระสมเด็จไปกบัตวั ใชบ้ทท ่ ๓ ภาวนา 
........๒. ส าหรับนกัพดู นกัแสดง กอ่นพดูกอ่นแสดง " ๗ " 

........๓. ส าหรับเสกน ้าลา้งหนา้ เสกแป้งเจิม " ๘ " 

........๔. ถา้ตอ้งการแคลว้คลาดปลอดอนัตราย " ๙ " 

........๕. ส าหรับป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ " ๑๓ " 

........๖. อาราธนาขอใหคุ้ณพระคุม้ครอง " ๑๔ " 

........(พระคาถาชินบญัชรน ้ เป็นคาถาท ่ถูกตอ้งตรงตามท ่สมเด็จบอกโดยวิธ  
การเขา้ทรง และถูกตอ้งตรงตามเจตนาของเจา้ประคุณสมเด็จ ฯ ซ่ึงเป็นผูแ้ต่ง, 
โดยอาศยัเคา้คาถาท ่ม มาแลว้แต่เดิม ไดรั้บอนุญาตดว้ยความเอ้ือเฟ้ือจาก 
อาจารยพ์ร รัตนสุวรรณ แห่งส านกัวิญญาณ บางล าพ)ู 



 

 

คาถาอาวุธ 

สักกสัสะ  
ยะมัสสะ  
อาฬะวะกสัสะ  
เวสสุวัณณัสสะ  
จัตตาโร วา  
เอเตสัง  
สัพเพ ยักขา................. 

วะชิราวุธัง 
นัยมาวธัง 
ทสุาวุธัง 
คะธาวุธัง 
อาวุธานัง 
อานุภาเวนะ 
ปะลายันต.ิ 

คาถาน ้......... ใชเ้สกมือหรือเสกศสัตราอาวุธกไ็ด ้เม่ือเวลาจะประจญับานกบัศตัรู 
.......................ใชเ้สกตน้ข่าตน้ไพลขบัไล่ ต ผ  ใหห้น กระเจิง ด นกัแล.  

-----------------------  

  

  

  



 

 

ค าพนิทุผ้า 

อิมงั พินทุกปัปัง กะโรมิ 

  

 

  



 

 

ค าอธิษฐาน 

บาตร,  
สังฆาฏิ,  

จ วร,  
สบง,  
ผา้อาบน ้าฝน................ 

อิมงั ปัตตงั อะธิฏฐามิ 

อิมงั สังฆาฏิง อะธิฏฐามิ 

อิมงั อุตตะราสังคงั อะธิฏฐามิ 

อิมงั อนัตะระวาสะกงั อะธิฏฐามิ 

อิมงั วสัสิกะสาฏิกงั อะธิฏฐามิ 

  

 

ค าเสียสละ 

จ วรเป็นนิสัคค ยะ เพราะอยู่ปราศจากเขตล่วงราตร  
อิทงั เม ภนัเต จ วะรัง รัตติวิปปะวุตถงั 
อญัญตัระ ภิกขุสัมมะติยา นิสสัคคิยงั 
อิมาหงั อายสัมะโต นิสสัชชามิ 

(ถา้ ๒ ผืนว่า ทวิจ วะรัง ถา้ทั้ง ๓ ผืนว่า ติจ วะรัง) 

 

ค าคนื  

อิมงั จ วะรัง อายสัมะโต ทมัมิ 

  

 

  



 

 

ค าวิกัปปี์ 

...................อมิัง จีวะรัง ตุยหัง วิกปัเปมิ 
หลายผืนว่า อมิานิ จีวะรานิ ตุยหัง วิกปัเปมิ  

ค าถอน  

.อมิัง จีวะมัง มัยหัง สันตะกงั ปะริภุญชะ วา 
วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรห ิ

(ถ้าผู้ถอนอ่อนกว่า ว่า)  

อมิัง จีวะรัง มัยหัง สันตะกงั ปะริภุญชะถะ วา 
วิสัชเชถะ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรถะ 

 

 

  



 

 

ค าอธิษฐานเข้าพรรษา 

.อมิัสมิง อาวาเส อมิัง เตมาสัง วัสสัง อเุปมิ (ว่า ๓ จบ) 

 

 

ค าปวารณาออกพรรษา 

..............สังฆัมภันเต ปะวาเรม ิทฏิเฐนะ วา สุเตนะ วา 
ปะริสังกายะ วา วะทนัตุ มัง อายัสมันโต อะนุกมัปัง อปุาทายะ 
ปัสสันโต ปะฏกิกะริสสามิ ฯ 

..............ทตุิยัมปิ ภันเต ปะวาเรมิ ทฏิเฐนะ วา สุเตนะ 
วา ปะริสังกายะ วา วะทนัต ุมัง อายัสมันโต อะนุกมัปัง อปุทายะ 
ปัสสันโต ปะฏกิกะริสสามิ ฯ 

..............ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง ปะวาเรมิ ทฏิเฐนะ วา สุเตนะ 
วา ปะริสังกายะ วา วะทนัต ุมัง อายัสมันโต อะนุกมัปัง อปุาทายะ 
ปัสสันโต ปะฏกิกะริสสามิ ฯ  

 

  



 

 

ค าขอขมาโทษ 

(แบบทัว่ไปท ่แกไ้ขใชอ้ยู่ในปัจจุบนั) 

(ผูข้อ) เถเร ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง 
.............ขะมะถะ เม ภันเต (ถา้ขอหลายรูปเปล ่ยน ขะมะถะ เม เป็น 

.............ขะมะต ุโน) 

(ผูรั้บ) อะหัง ขะมาม ิตะยาปิ เม ขะมิตัพพัง (ถา้ผูข้อม หลายรูป 

.............เปล ่ยน ตะยาปิ เป็น ตุมเหหิปี) 

(ผูข้อ) ขะมาม ิภันเต (ถา้ขอหลายรูปเปล ่ยน ม ิเป็น มะ) 

(แบบพิเศษนิยมใชถ้วายพระมหาเถระ)  

(ผูข้อ) อจัจะโย มงั ภนัเต อจัจคัคะมา ยะถาพาลงั ยะถามูฬหงั 
.............ยะถาอะกุสะลงั โยหงั ภนัเต กะทาจิ กะระหะจิ ปะมาทงั 
.............วา อาคมัมะ อะโยนิโสมะนะสิการัง วา อาคมัมะ มะหาเถเร 
.............อะคาระวงั อะกาสิง กาเยนะ วา วาจายะ วา มะนะสา วา 
.............สัมมุขาปิ ปะรัมมุขาปิ ตสัสะ เม ภนัเต มะหาเถโร อจัจะยงั 
.............อจัจะยะโต ปะฏิคคณัหาตุ อายะติง สังวะรายะ 
(ผูรั้บ) ตคัฆะ ตงั อาวุโส อจัจะโย อจัจคัคะมา ยะถาพาลงั 
.............ยะถามูฬหงั ยะถาอะกุสะลงั โย ตะวงั กะทาจิ กะระหะจิ 
.............ปะมาทงั วา อาคมัมะ อะโยนิโสมะนะสิการัง วา อาคมัมะ 
.............มะยิ อะคาระวงั อะกาสิ กาเยนะ วา วาจายะ วา มะนะสา 
.............วา สัมมุขาปิ ปะรัมมุขาปิ ยะโต จะ โข ตะวงั 
.............อจัจะยงั อจัจะยะโต ทิสวา ยะถาธัมมงั ปะฏิกกะโรสิ 

.............อายะติง สังวะรัง อาปัชชะสิ ตงั เต ปะฏิคคณัหามิ  

.............วุฑติ เหสา อาวุโส อะริยสัสะ วินะเย โย อจัจะยงั 

.............อจัจะยะโต ทิสวา ยะถาธัมมงั ปะฏิกกะโรติ อายะติง 

.............สังวะรัง อาปัชชะติ 



 

 

(ค าอวยพรของผูรั้บ) ยงั ยงั ปุญญงั มะยา กะตงั อุปะจิตงั 
.............กาเยนะ วา วาจายะ วา มะนะสา วา ตงั ตงั อายสัมะโต 
.............อาทิสสามิ สาธายสัมา อสัมิง อสัมิง ปุญเญ ปัตติโต 
.............หุตวา อะนุโมทะตุ เตนะ อะนุโมทะนามะเยนะปิ ปุญเญนะ 
.............สุขิโต โหตุ อะโรโค นิรุปัททะโว จิรัง ท ฆะมทัธานงั 
.............อิมสัมิง ตะถาคะตปัปะเวทิเต ธัมมะวินะเย วุฑฒิง วิรุฬหิง 
.............เวปุลลงั อาปัชชะตุ 

(ผูข้อ) สาธุ ภนัเต 

  

 

  



 

 

ค าอนุโมทนากฐนิ 

อตัถะตงั ภนัเต สังฆสัสะ กะฐินงั 
ธัมมิโก กะฐินตัถาโร อะนุโมทามะ (ว่า ๓ จบ) 

  

 

  



 

 

ค าลาสกิขา 

สิกขัง ปัจจักขามิ คหิีติ มัง ธาเรถะ 
ขา้พเจา้ลาสิกขา ท่านทั้งหลายจงจ าขา้พเจา้ไวว้่า เป็นคฤหสัถ ์

  

 

  



 

 

ค าแสดงตนเป็นอุบาสก 

เอสาหงั ภนัเต สุจิระปะรินิพพุตมัปิ ตงั ภะคะวนัตงั สะระณัง 
คจัฉามิ ธัมมญัจะ ภิกขุสังฆญัจะ อุปาสะกตัตงั สังโฆ ธาเรตุ. 

  

 

  



 

 

วิธีแสดงอาบัตีิ 

(พรรษาอ่อนว่า) สัพพา ตา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน) 

...............................สัพพา คะรุละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน) 

...............................อะหงั ภนัเต สัมพะหุลา นานาวตัถุกาโญ อาปัตติโย 

...............................อาปัชชิง ตา ตุมหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ 

(พรรษาแกรั่บว่า) ปัสสะสิ อาวุโส ตา อาปัตติโย 
(พรรษาอ่อนว่า) อุกาสะ อามะ ภนัเต ปัสสามิ 

(พรรษาแกรั่บว่า) อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ 

(พรรษาอ่อนว่า)................. สาธุ สุฏฐุ ภนัเต สังวะริสสามิ 

...............................ทุติยมัปิ สาธุ สุฏฐุ ภนัเต สังวะริสสามิ 

...............................ตะติยมัปิ สาธุ สุฏฐุ ภนัเต สังวะริสสามิ 

...............................นะ ปุเนวงั กะริสสามิ 

...............................นะ ปุเนวงั ภาสิสสามิ 

...............................นะ ปุเนวงั จินตะยิสสามีิ 

(จบพรรษาอ่อน)  

(พรรษาแกว่่า) สัพพา ตา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน) 

...............................สัพพา คะรุละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน) 

...............................อะหงั อาวุโส สัมพะหุลา นานาวตัถุกาโย อาปัตติโย 

...............................อาปัชชิง ตา ตุยหะ มูเล ปะฏิเทเสมิ 

(พรรษาอ่อนรับว่า) อุกาสะ ปัสสะถะ ภนัเต ตา อาปัตติโย 
(พรรษาแกว่่า) อามะ อาวุโส ปัสสามิ  
(พรรษาอ่อนรับว่า) อายะติง ภนัเต สังวะเรยยาถะ 
(พรรษาแกว่่า)................. สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ 

...............................ทุติยมัปิ สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ 

...............................ตะติยมัปิ สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ 



 

 

...............................นะ ปุเนวงั กะริสสามิ 

...............................นะ ปุเนวงั ภาสิสสามิ 

...............................นะ ปุเนวงั จินตะยิสสามิ 

(เสร็จพิธ ) 
วิธีแสดงอาบัติแบบใหม่  

....... ภิกษุผูต้อ้งอาบติัพึงเขา้ไปหาภิกษุรูปหน่ึง แลว้ท าผา้ห่มเฉว ยงบ่า 
นัง่กระหย่งประนมมือกล่าวว่า 
อะหงั........... แกว่่า........... อาวุโส อิตถนันามงั อาปัตติง 
......................อ่อนว่า........... ภนัเต 
......................อาปันโน ตงั ปะฏิเทเสมิ 

ผูรั้บ........... แกว่่า........... ปัสสะสิ อาวุโส 

......................อ่อนว่า........... ปัสสะสิ ภนัเต 
ผูแ้สดง........... แกว่่า........... อามะ อาวุโส ปัสสามิ 

......................อ่อนว่า........... อามะ ภนัเต ปัสสามิ 

ผูรั้บ........... แกว่่า ...........อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ 

......................อ่อนว่า ...........อายะติง ภนัเต สังวะเรยยาถะ 
ผูแ้สดง........... แกว่่า ...........สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ 

......................อ่อนว่า........... สาธุ สุฏฐุ ภนัเต สังวะริสสามิ  

...........ค าว่า อิตถนันามงั ใหเ้ปล ่ยนเป็นช่ืออาบติัท ่ถูกตอ้งดงัน ้ ถุลลจั- 
จะยงั, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั, ปาจิตติยงั, ทุกกะฏงั, ทุพภาสิตงั ถา้ 
ตอ้งอาบติัหลายตวั ม วตัถุอย่างเด ยวกนั เช่นปาจิตต ยเ์ป็นตวัอย่างใช ้

สัมพะหุลา ต่อเป็น อะหงั ภนัเต สัมพะหุลา ปาจิตติยาโย 
อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ ฯลฯ เหมือนขา้งตน้ ถา้อาบติั 
หลายตวัม วถัตุต่าง ๆ กนั เช่น ตอ้งอาบติัปาจิตต ยใ์ช ้นานาวตัถุกาโย 
ต่อเป็น อะหงั ภนัเต สัมพะหุลา นานาวตัถุกาโย ปาจิตติยาโย 
อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทสมิ ฯลฯ เหมือนขา้งตน้ ถา้อาบติั 



 

 

๒ ตวัใช ้เทว ถา้ ๓ ตวัข้ึนไปใช ้สัมพะหุลา 
ถา้สงสัยพึงแสดงดงัน ้ อะหงั อาวุโส อิตถนันามายะ อาปัตติยา 
เวมะติโก ยะทา นิพเพมะติโก ภะวิสสามิ ตะทา ตงั 
อาปัตติง ปะฏิกกะริสสามิ ค าว่า อาวุโส ถา้ผูแ้สดงอ่อนกว่าเปล ่ยนเป็น 

ภนัเต ค าว่า อิตถนันามายะ พึงเปล ่ยนเป็นช่ืออาบติั ฯ 

  

 

  



 

 

กจิวัตร ๑๐ อย่าง 

๑. ลงอุโบสถ  
๒. บิณฑบาตเล ้ยงช พ  

๓. สวดมนตไ์หวพ้ระ  
๔. กวาดอาวาสวิหารลานพระเจด ย ์ 
๕. รักษาผา้ครอง  
๖. อยู่ปริวาสกรรม 

๗. โกนผมปลงหนวดตดัเล็บ 

๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบติัพระอาจารย ์
๙. เทศนาบติั 
๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นตน้ 

กจิวตัร ๑๐ เหล่าน ้ เป็นกจิใหญ่ควรท ่ภิกษุจะตอ้งศึกษาใหท้ราบความชดั 
และจ าไวเ้พ่ือปฏิบติัสมควรแกส่มณสารูปแห่งตน ฯ 

 

 

  



 

 

ภกิษุไม่ควรฉันเนือ้ ๑๐ อย่าง 

๑. เน้ือมนุษย ์ 
๒. เน้ือชา้ง  
๓. เน้ือมา้  
๔. เน้ือสุนขั  
๕. เน้ือง ู 
๖. เน้ือราชส ห์ 
๗. เน้ือหม  
๘. เน้ือเสือโคร่ง 
๙. เน้ือเสือดาว 
๑๐. เน้ือเสือเหลือง 

มงัสะ ๑๐ อย่างน ้ หา้มฉนัและหา้มรับประเคน 

 

 

  



 

 

ค าให้ศีล 

เม่ือคฤหสัถอ์าราธนาศ ลแลว้ พระพึงใหศ้ ลดงัน ้ 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) 

. 

. 

. 

ทตุิยัมปิ  

ทตุิยัมปิ  

ทตุิยัมปิ  

ตะติยัมปิ  

ตะติยัมปิ  

ตะติยัมปิ.......... 

. 

ปาณาติปาตา  
อะทนินาทานา  
กาเมสุมิจฉาจารา  
มุสาวาทา  
สุราเมระยะมัชชะปะมา 

พุทธัง  
ธัมมงั  
สังฆงั  
พุทธัง  
ธัมมงั  
สังฆงั  
พุทธัง  
ธัมมงั  
สังฆงั 
ติสะระณะ 
เวระมะณ   
เวระมะณ   
เวระมะณ   
เวระมะณ .......... 
ทฏัฐานา.. เวระมะ 

สะระณัง  
สะระณัง  
สะระณัง  
สะระณัง  
สะระณัง  
สะระณัง  
สะระณัง  
สะระณัง  
สะระณัง  
คะมะนงั  
สิกขาปะทงั  
สิกขาปะทงั 
สิกขาปะทงั 
สิกขาปะทงั......... 
ณ ...สิกขาปะทงั 

คจัฉามิ 

คจัฉามิ 

คจัฉามิ 

คจัฉามิ 

คจัฉามิ 

คจัฉามิ 

คจัฉามิ 

คจัฉามิ 

คจัฉามิ 

นิฏฐิตงั  
สะมาทิยามิ 

สะมาทิยามิ 

สะมาทิยามิ 

สะมาทิยามิ 

สะมาทิยามิ 

(สรุป)  

........................อมิานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ 

............สีเลนะ สุคะติง ยันต ิ............สีเลนะ โภคะสัมปะทา 

............สีเลนะ นิพพุติง ยันต ิ............ตัสมา สีลงั วิโสธะเย 

............ถา้ใหศ้ ล ๘ กว็่าเหมือนกนั เปล ่ยนแต่ขอ้ กาเม เป็นอะพรัหมะจะริยา 
เวระมะณ ีสิกขาปะทงั สะมาทยิามิ เท่านั้น แลว้ต่อจากขอ้ สุรา ไปดงัน ้ 
............วิกาละโภชะนา เวระมะณ ีสิกขาปะทงั สะมาทยิาม ิ



 

 

............นัจจะคตีะวาทติะวิสูกะทสัสะนา มาลาคนัธะวิเลปะนะธาระณะ- 
มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณ ีสิกขาปะทงั สะมาทยิามิ 
............อจุจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณ ีสิกขาปะทงั สะมาทยิามิ 
............(สรุปเหมือนศ ล ๕ เปล ่ยนแต่ ปัญจะ เป็น อฏัฐะ เท่านั้น) 

............ถา้ใหอุ้โบสถศ ล ใชน้ าว่าต่อจากขอ้สุดทา้ย ท ละตอน ดงัน ้ 

............อมิัง อฏัฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อโุปสะกงั, 
อมิัญจะ รัตติง อมิัญจะ ทวิะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทยิาม ิ

(สรุป) อมิานิ อฏัฐะ สิกขาปะทานิ อโุปสะถะสีละวะเสนะ สาธุกงั 
............กตัวา อปัปะมาเทนะ รักขิตัพพานิ ฯ  

............สีเลนะ สุคะติง ยันต ิ............สีเลนะ โภคะสัมปะทา 

............สีเลนะ นิพพุติง ยันต ิ............ตัสมา สีลงั วิโสธะเย  

  

 

 

  



 

 

ค าบอกศักราชเทศนา 

..........อิทานิ ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
ปะรินิพพานะโต ปัฏฐายะ สัตตะว สุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ เทวสัง- 
วจัฉะระสะหสัสานิ อะติกกนัตานิ ปัจจุปปันนะกาละวะเสน อาสาฬหะ 
มาสัสสะ ทวาทะสะมงั ทินงั วาระวะเสน ปะนะ คะรุวาโร โหติ เอวงั 
ตสัสะ ภะคะวะโต ปะรินิพพานา สาสะนายุกาละคะณะนา สัลลกัเข 
ตพัพาติ ฯ 
..........(ค าแปล) ศุภมสัดุ พระพุทธศาสนายุกาล จ าเดิมแต่ปรินิพพาน 

แห่งองคส์มเด็จพระผูม้ พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้นั้น บดัน ้ ล่วง 
แลว้ ๒๕๒๗ พรรษา ปัจจุบนัสมยั กรกฎาคมมาส สุรทินท ่ ๑๒ คะรุวาร 
พระพุทธศาสนายุกาลจ าเดิมแต่ปิรินิพพาน แห่งองคส์มเด็จพระผูม้ พระภาคเจา้ 
นั้น ม นยัอนัจะพึงก  าหนดนบัดว้ยประการฉะน ้ 

ค าเปลีย่น พ.ศ. เดือน วันที่ วัน  

พ.ศ. ๒๕๒๘ เปล ่ยนว่า อฏัฐะว สุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ 

พ.ศ. ๒๕๒๙ เปล ่ยนว่า อูนะติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ  

พ.ศ. ๒๕๓๐ เปล ่ยนว่า ติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ 

พ.ศ. ๒๕๓๑ เปล ่ยนว่า เอกะติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ เปล ่ยนว่าทวตัติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ 

พ.ศ. ๒๕๓๓ เปล ่ยนว่า เตตติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ เปล ่ยนว่าจตุตติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ เปล ่ยนว่า ปัญจะติงสุตตะระปัญจะสะตาธิกานิ 

เดือน มกราคม เปล ่ยนว่า ปุสสะมาสัสสะ 
เดือน กุมภาพนัธ์ เปล ่ยนว่า มาฆะมาสัสสะ 
เดือน ม นาคม เปล ่ยนว่า ผคัคุณะมาสัสสะ 
เดือน เมษายน เปล ่ยนว่า จิตตะมาสัสสะ 



 

 

เดือน พฤษภาคม เปล ่ยนว่า วิสาขะมาสัสสะ 
เดือน มิถุนายน เปล ่ยนว่า เชฏะมาสัสสะ 
เดือน กรกฏาคม เปล ่ยนว่า อาสาฬหะมาสัสสะ 
เดือน สิงหาคม เปล ่ยนว่า สาวะนะมาสัสสะ 
เดือน กนัยายน เปล ่ยนว่า โปฏฐะปะทะ หรือ ภทัทะปะทะมาสัสสะ 
เดือน ตุลาคม เปล ่ยนว่า อสัสะยุชะมาสัสสะ 
เดือน พฤศจิกายน เปล ่ยนว่า กตัติกะมาสัสสะ 
เดือน ธันวาคม เปล ่ยนว่า มิคะสิระมาสัสสะ  
วนัท ่ ๑ เปล ่ยนว่า ปะฐะมงั ทินงั 
วนัท ่ ๒ เปล ่ยนว่า ทุติยงั ทินงั 
วนัท ่ ๓ เปล ่ยนว่า ตะติยงั ทินงั 
วนัท ่ ๔ เปล ่ยนว่า จะตุตถงั ทินงั 
วนัท ่ ๕ เปล ่ยนว่า ปัญจะมงั ทินงั 
วนัท ่ ๖ เปล ่ยนว่า ฉฏัฐงั ทินงั 
วนัท ่ ๗ เปล ่ยนว่า สัตตะมงั ทินงั 
วนัท ่ ๘ เปล ่ยนว่า อฏัฐะมงั ทินงั 
วนัท ่ ๙ เปล ่ยนว่า นะวะมงั ทินงั 
วนัท ่ ๑๐ เปล ่ยนว่า ทะสะมงั ทินงั 
วนัท ่ ๑๑ เปล ่ยนว่า เอกาทะสะมงั ทินงั 
วนัท ่ ๑๒ เปล ่ยนว่า ทวาทะสะมงั ทินงั 
วนัท ่ ๑๓ เปล ่ยนว่า เตระสะมงั ทินงั 
วนัท ่ ๑๔ เปล ่ยนว่า จะตุททะสะมงั ทินงั 
วนัท ่ ๑๕ เปล ่ยนว่า ปัณณะระสะมงั ทินงั 
วนัท ่ ๑๖ เปล ่ยนว่า โสฬะสะมงั ทินงั 
วนัท ่ ๑๗ เปล ่ยนว่า สัตตะระสะนงั ทินงั 
วนัท ่ ๑๘ เปล ่ยนว่า อฏัฐาระสะมงั ทินงั 



 

 

วนัท ่ ๑๙ เปล ่ยนว่า อูนะว สะติมงั ทินงั 
วนัท ่ ๒๐ เปล ่ยนว่า ว สะติมงั ทินงั  
วนัท ่ ๒๑ เปล ่ยนว่า เอกะว สะติมงั ทินงั 
วนัท ่ ๒๒ เปล ่ยนว่า ทวาว สะติมงั ทินงั 
วนัท ่ ๒๓ เปล ่ยนว่า เตว สะติมงั ทินงั 
วนัท ่ ๒๔ เปล ่ยนว่า จะตุว สะติมงั ทินงั 
วนัท ่ ๒๕ เปล ่ยนว่า ปัญจะว สะติมงั ทินงั 
วนัท ่ ๒๖ เปล ่ยนว่า ฉพัพ สะติมงั ทินงั 
วนัท ่ ๒๗ เปล ่ยนว่า สัตตะว สะติมิง ทินงั 
วนัท ่ ๒๘ เปล ่ยนว่า อฏัฐะว สะติมงั ทินงั 
วนัท ่ ๒๙ เปล ่ยนว่า อูนะติงสะตมงั ทินงั 
วนัท ่ ๓๐ เปล ่ยนว่า ติงสะติมงั ทินงั 
วนัท ่ ๓๑ เปล ่ยนว่า เอกะติงสะติมงั ทินงั 
วนั อาทิตย ์เปล ่ยนว่า ระวิวาโร 
วนั จนัทร์ เปล ่ยนว่า จนัทะวาโร 
วนั องัคาร เปล ่ยนว่า ภุมมะวาโร 
วนั พุธ เปล ่ยนว่า วุธะวาโร 
วนั พฤหสับด  เปล ่ยนว่า คะรุวาโร 
วนั ศุกร์ เปล ่ยนว่า สุกกะวาโร 
วนั เสาร์ เปล ่ยนว่า โสระวาโร  

  

 
  



 

 

พธีิบวช 

............ค าว่า บวช มาจากค าว่า ป+วช แปลว่าเวน้ทัว่ คือเวน้จากกาม ใน 

ท ่น ้หมายเพ ยงบวชเป็นสามเณรและบวชเป็นพระภิกษุเท่านั้น จุดมุ่งหมายใน 

การบวชกคื็อการปฏิบติัตนเพ่ือร้ือถอนออกจากความทุกข ์และท าใหแ้จง้ซ่ึง 
พระนิพพาน คือความดบัทุกข ์อย่างไรกต็าม การบวชไดแ้มเ้พ ยงชัว่คราวก ็
นบัว่าด  เพราะนอกจากเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาแลว้ อย่างนอ้ยกย็งัเป็น 

เหตุใหรู้้จกัฝึกหดัความอดทน และความเส ยสละอย่างมาก อาจท าใหเ้ขา้ถึง 
พุทธธรรมไดโ้ดยใกลชิ้ด 

การบวชเป็นสามเณร  

............สามเณร แปลว่า ผูเ้ป็นเช้ือสายแห่งสมณะ เม่ือเป็นสามเณรแลว้ 
ตอ้งถือศ ล ๑๐ คือ 
............๑. เวน้จากการฆ่าสัตวท์ั้งมนุษยแ์ละเดรัจฉาน 

............๒. เวน้จากการลกัทรัพย ์

............๓. เวน้จากเสพเมถุนธรรม 

............๔. เวน้จากการพดูเท็จ 

............๕. เวน้จากการด่ืมสุราและเมรัย 

............๖. เวน้จาการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 

............๗. เวน้จากการฟ้อนร าขบัร้องและการบรรเลง ตลอดถึงการด ู

............การฟังส่ิงเหล่านั้น  

............๘. เวน้จากการทดัทรงดอกไมก้ารใชข้องหอมเคร่ืองประเทืองผิว 

............๙. เวน้จาการนอนท ่สูงใหญ่และยดันุ่นส าล อนัม ลายวิจิตร 

............๑๐. เวน้จากการรับเงินทอง 

............นอกจากน ้ ยงัตอ้งม  ปัจจเวกขณะ คือ การพิจารณา จ วร บิณฑบาต 
เสนาสนะ คิลานเภสัช ตลอดถึงวตัรท ่ควรศึกษา อนัเก ย่วดว้ยมารยาท คือ 
เสขิยวตัร อ ก ๗๕ ขอ้ ดว้ย 



 

 

............ถานท ่ท  าพิธ  เป็นกุฎ ของพระอุปัชฌายผ์ูใ้หบ้วชกไ็ด ้เป็นโรง 
อุโบสถกไ็ด ้ม พระอนัดบัตั้งแต่ ๔ รูปข้ึนไปกไ็ด ้ไม่ม กไ็ด ้

ของใช้ในพิธีคอื  

............๑. ไตรแบ่ง (สบง ๑ ประคตเอง ๑ องัสะ ๑ จ วร ๑ ผา้รัด อก ๑ ผา้กราบ ๑) 

............๒. จ วร สบง องัสะ (อาศยัหรือส ารอง) ผา้อาบ ๒ ผืน 

............๓. ย่าม ผา้เช็ดหนา้ นาฬิกา 

............๔. บาตร (ม เชิงรองและฝาพร้อม) 

............๕. รองเทา้ ร่ม 

............๖. ท ่นอน เส่ือ หมอน ผา้ห่ม มุง้ 

............๗. จานขา้ว ชอ้นส้อม แกว้น ้า ผา้เช็ดมือ ป่ินโต กระโถน 

............๘. ขนัน ้า สบู่ กล่องสบู ่แปรง ยาส ฟัน ผา้เช็ดตวั 

............๙. ธูป เท ยน ดอกไม ้ส าหรับบูชาพระรัตนตรัย 

............๑๐. ธูป เท ยน ดอกไม ้(หรือจะใชเ้ท ยนแพม กรวยดอกไมก้ใ็ชไ้ด)้ 

............ส าหรับถวายพระอุปัชฌายผ์ูใ้หบ้วช  

และจะม เคร่ืองจตุปัจจยัไทยธรรมส าหรับถวายพระอุปัชฌายะและพระในพิธ นั้น 

อ กองคล์ะชุดกไ็ด ้แลว้แต่ก  าลงัศรัทธา 
............ผูบ้วชตอ้งปลงผม โกนค้ิว โกนหนวด ตดัเล็บมือเล็บเทา้ใหส้ะอาด 
หมดจด ส่วนพิธ การวนับวช ม กล่าวไวส่้วนหน่ึงแลว้ และขอ้ส าคญัตอ้งว่า 
ไตรสรณคมน ์ใชช้ดัถอ้ยชดัค า เพราะความเป็นสามเณรจะส าเร็จไดก้ด็ว้ยไตร 
สรณคมนเ์ท่านั้น นอกจากนั้นกม็  

หัวข้อทีผู้่จะบวชจะต้องจดจ าคอื  

............๑. ใหบิ้ดามารดาหรือผูป้กครอง พาไปหาเจา้อาวาสและพระ 
อุปัชฌาย ์(ถา้เจา้อาวาสเป็นพระอุปัชฌายด์ว้ยกไ็ม่ตอ้งไป ๒ แห่ง) 
............๒. ท่องค าขอบวช สรณคมน ์และศ ล ๑๐ ใหไ้ดด้ว้ยตนเอง 
............๓. หมัน่ฝึกซ้อมพิธ  เช่นการกราบ เป็นตน้ 

การบวชเป็นพระภิกษุ  



 

 

............ภิกษุ แปลว่า ผูเ้ห็นภยัในวฏัฏสงสาร เม่ือเป็นพระภิกษุแลว้ ตอ้ง 
ถือศ ล ๒๒๗ และตอ้งรักษาขอ้วตัรปฏิบติัอ่ืน ๆ อ กมาก 
............การบวชเป็นสามเณรเป็นเบ้ืองตน้ของการบวชเป็นพระภิกษุ กล่าว 
คือจะบวชเป็นพระภิกษุไดก้ต็อ้งบวชเป็นสามเณรกอ่น เพราะฉะนั้นกุลบุตร 
ผูจ้ะบวชเป็นพระภิกษ ุจึงจ าตอ้งบวชเป็นสามเณรกอ่น ซ่ึงม วิธ การดงัท ่ 
กล่าวมาแลว้ แมผู้เ้ป็นสามเณร กจ็  าตอ้งขอไตรสรณคมนแ์ละศ ลใหม่ เพ่ือท า 
ใหแ้น่นแฟ้นย่ิงข้ึน จึงด าเนินการบวชเป็นพระภิกษุไดต่้อไป แต่ทางท ่ด ท ่สุด 
ควรของบรรพชาแต่เบ้ืองตน้ไปใหม่ เพราะเม่ือตอนขอบรรพชาเป็นสามเณร 
ไดเ้วน้ค าไว ้ละเภยยงั อุปะสัมปะทงั ไว ้ 
............สถานท ่ท  าพิธ  คือ โรงอุโบสถ ประชุมสงฆ ์๒๘ รูป ม พระอุปัช- 
ฌาย ์๑ พระกรรมวาจาจารย ์๑ พระอนุสาวนาจารย ์๑ (สองรูปหลงัน ้ เร ยกว่าพระ 
คู่สวด) อ ก ๒๕ รูป เร ยกวาพระอนัดบั (๑๐ รูปข้ึนไป ไม่ถึง ๒๕ รูปกใ็ชไ้ด)้ 

อฏัฐบริขารและเคร่ืองใช้อืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นและควรจัดหา  

............๑. ไตรครอง (สบง ๑ ประคตเอว ๑ องัสะ ๑ จ วร ๑ สังฆาฏิ ๑ ผา้รัดอก ๑ ผา้กราบ 

๑ ) 
............๒. บาตร (ม เชิงรองและฝาพร้อม) ถลกบาตร สายโยค ถุง ตะเคร ยว 
............๓. ม ดโกน พร้อมทั้งหินลบัม ดโกน 

............๔. เข็มเยบ็ผา้ พร้อมทั้งกล่องเข็มและดา้ย 

............๕. เคร่ืองกรองน ้า (ธมกรก) 

............๖. เส่ือ หมอน ผา้ห่ม มุง้ 

............๗. จ วร สบง องัสะ ผา้อาบ ๒ ผืน (อาศยั) 

............๘. ตาลปัตร ย่าม ผา้เช็ดหนา้ ร่ม รองเทา้ 

............๙. โคมไฟฟ้า หรือตะเก ยง ไฟฉาย นาฬิกาปลุก 

............๑๐. ส าหรับ ป่ินโต คาว หวาน จานขา้ว ชอ้นส้อม ผา้เช็ดมือ 

............๑๑. ท ่ตม้น ้า กาตม้น ้า กาชงน ้าร้อน ถว้ยน ้าร้อน เหยือกน ้า 

............และแกว้น ้าเยน็ กระติกน ้าแข็ง กระติกน ้าร้อน 



 

 

............๑๒. กระโถนบว้น และโถนถ่าย 

............๑๓. ขนัอาบน ้า สบู่และกล่องสบู ่แปรงและยาส ฟัน ผา้ขน- หนู กระดาษช าระ  

............๑๔. สันถตั (อาสนะ) 

............๑๕. ห บไมห้รือกระเป๋าหนงัส าหรับเกบ็ไตรครอง 

............๑. ถึง ๕. เป็นส่ิงจ าเป็นมาก เร ยกว่า อฏัฐบริขาร แปลว่า บริขาร ๘ 

(ม ผา้ ๕ อย่าง คือ สบง ๑ ประคตเอว ๑ จ วร ๑ สังฆาฏิ ๑ ผา้กรองผา้ ๑ เหล็ก ๓ อย่าง คือ 
บาตร ๑ ม ดโกน ๑ เข็มเยบ็ผา้ ๑) ของนอกนั้นม ความจ าเป็นลดนอ้ยลง แลว้แต่ 
ก  าลงัของเจา้ภาพจะจดัหามาไดอ้ ก 
............ไตร วางไวบ้นพานแว่นฟ้า บาตร สวมอยู่ในถุงตะเคร ยว ภายใน 

บาตรใส่ม ดโกนพร้อมดว้ยหินลบัม ดโกนเข็มพร้อมทั้งกล่องเข็มและดา้ย และ 
เคร่ืองกรองน ้า นอกจากนั้นยงันิยมใส่พระเคร่ืองรางต่าง ๆ ลงในบาตร เพ่ือ 
ปลุกเสกใหข้ลงัข้ึนอ กดว้ย 

ถ้ามีกระบวนแห่งควรจัดกระบวนดังนี ้ 

............๑. การแสดงต่าง ๆ เช่น หวัโต สิงโต ฯ (ถา้ม ) 

............๒. แตร หรือ เถิดเทิง (ถา้ม ) 

............๓. ของถวายพระอุปัชฌาย ์คู่สวด 

............๔. ไตรครอง ซ่ึงมารดาของผูบ้วชมกัจะเป็นผูอุ้ม้ (ม สัปทนก ัน้) 

............๕. ผูบ้วชพนมมือถือดอกบวั ๓ ดอก ธูป ๓ ดอก เท ยน ๒ เล่ม (ม สัปทนก ัน้) 

............๖. บาตร และ ตาลปัตร ซ่ึงบิดาของผูบ้วชเป็นผูส้ะพายและถือ 

............๗. ของถวายพระอนัดบั 

............๘. บริขารและเคร่ืองใชอ้ย่างอ่ืนของผูบ้วช  

............ถา้ม ไตรถวายพระอุปัชฌายแ์ละคู่สวด กต็อ้งม สัมปทนก ัน้อ ก ๓ คนั 

ของถวายพระอุปัฌายม์ พิเศษอยู่อย่างหน่ึงคือกรวยขอนิสัย ซ่ึงภายในกรวยม  
หมากพลูหรือเม ่ยงและบุหร ่ นอกนั้นแลว้แต่จะเห็นสมควร ควรจดัของถวาย 
ส าหรับพระอุปัชฌายเ์ป็นพิเศษ รองลงมาคือคู่สวด รองลงมาอ กคือพระอนัดบั 

............เม่ือจดัขบวนเร ยบร้อยแลว้ กเ็คล่ือนไปสู่หนา้พระอุโบสถ แลว้เว ยน 



 

 

ขวารอบนอกส มา ๓ รอบ พร้อมกนัเส ยง โห่ - ฮ้ิว เป็นระยะ ๆ ไป เว ยนครบ 

๓ รอบ กเ็ขา้ไปภายในพระอุโบสถทั้งหมด เวน้ไวแ้ต่การแสดงต่าง ๆ เช่น 

แตร หรือเถิดเทิง ส่วนผูจ้ะบวชกอ่นจะเขา้โบสถต์อ้งวนัทาเสมาหนา้พระอุโบสถ 
เส ยกอ่น ว่า วนัทามิ อาราเม พทัธะเสมายงั โพธิรุกขงั เจติยงั สัพพะ 
เม โทสัง ขะมะถะ เม ภนัเต ฯ 

ค าวันทาเสมา (อกีแบบหนึ่ง)  

............อุกาสะ วนัทามิ ภนัเต สัพพงั อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภนัเต 
มะยา กะตงั ปุญญงั สามินา อะนุโมทิตพัพงั สามินา กะตงั ปุญญงั 
มยัหงั ทาตพัพงั สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ 
............สัพพงั อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภนัเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ 
กะตงั สัพพงั อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภนัเต ฯ อุกาสะ ขะมามิ ภนัเต ฯ 
............วนัทามิ ภนัเต สัพพงั อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภนัเต มะยา 
กะตงั ปุญญงั สามินา อะนุโมทิตพัพงั สามินา กะตงั ปุญญงั มยัหงั 
ทาตพัพงั สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ  
............เสร็จแลว้โปรยทาน แลว้เขา้สู่พระอุโบสถได ้โดยมารดาบิดาหรือ 

ญาติผูใ้หญ่หรือเจา้ภาพจูงประกอบดว้ยญาติและมิตรเป็นผูเ้กาะต่อ ๆ กนั คร้ัน 

แลว้ผูบ้วชจึงไปวนัทาพระประธานในพระอุโบสถดา้นขา้งพระหตัถข์วา แลว้ 
มารับไตรครองจากมารดาบิดาหรือญาติผูใ้หญ่หรือเจา้ภาพ ต่อจากนั้นจึงเร่ิม 
พิธ การบวชตามหลกัพระธรรมวินยัต่อไป 

............เม่ือบวชเป็นสามเณรเสร็จแลว้ บิดาตอ้งคอยประเคนบาตรแก ่
สามเณรนั้น ขณะท ่พระคู่สวดก  าลงัสวดญตัติจตุตถกรรมวาจา หา้มมิใหอ้นุป- 

สัมบนั (ผูท้ ่มิใช่พระภิกษ)ุ เขา้ใกลอ้าสนส์งฆ ์๑ ศอก ทางท ่ด ควรสงบอยู ่
กบัท ่ ภายหลงัจากบวชเป็นพระภิกษุเสร็จแลว้ เจา้ภาพและญาติมิตรจึงถวาย 
อฏัฐบริขารและเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ ท ่สมควรแกส่มณะ แกพ่ระบวชใหม่ต่อไป 

เสร็จแลว้พระบวชใหม่กรวดน ้า เป็นเสร็จพิธ  

ข้อส าคญัทีค่วรจดจ าไว้กค็อื  



 

 

............๑. มารดาบิดา หรือญาติผูใ้หญ่หรือเจา้ภาพ พร้อมผูจ้ะบวช 
ตอ้งไปติดต่อกบัเจา้อาวาสท ่ตนจะบวชอยู ่และพระอุปัชฌายแ์ต่เน่ิน ๆ 

(ถา้เจา้อาวาสเป็นอุปัชฌายด์ว้ยกไ็ม่ตอ้งไปติดต่อ ๒ แห่ง) 
............๒. ผูจ้ะบวช เร ยกกนัว่า อุปสัมปทาเปกข ์หรือ นาค หรือ 
นกับวช ตอ้งท่องค าบาล  ซ่ึงเร ยกกนัว่า ขานนาค ใหไ้ดค้ล่องแคล่ว 
ชดัถอ้ยชดัค า 
............๓. หมัน่ฝึกซ้อมกบัพระอุปัชฌายห์รืออาจารย ์ในเร่ืองระเบ ยบ 

ต่าง ๆ อนัเน่ืองในการน ้ใหค้ล่อง มิใหเ้คอะเขินในเวลาเขา้พิธ   
............หมายเหตุ ในการบวชน ้ บางคนนิยมม พิธ ท  าขวญันาคกอ่นวนับวช 
๑ วนั หรือท าในวนันั้น คือท าขวญัเชา้บวชบ่าย การท าขวญักเ็พ่ือใหเ้จา้นาค 

รู้จกัคุณมารดาบิดา และม ใจศรัทธาซาบซ้ึงในการบวชข้ึนอ ก ในการน ้จะตอ้ง 
ม ของอ กหลายอย่าง เช่น บายศร  แว่นเว ยนเท ยน ฆอ้ง ธูปเท ยนตามแบบของ 
หมอท าขวญั การท าขวญักด็  แมก้ารแสดงต่าง ๆ ตลอดถึงแตร เถิดเทิงกด็  
บางคนกไ็ม่นิยม ชอบเง ยบ ๆ ตรงไปเดินเว ยนโบสถเ์ขา้โบสถเ์ฉย ๆ ทั้งน ้ 
แลว้แต่อธัยาศยั ส่วนการแต่งตวัเจา้นาค มกัใชชุ้ดขาว นุ่งแบบผา้ถุงจ บ 

องัสะขาว บางท กม็ เส้ือขาวแขนยาว แลว้สวมเส้ือครุยทบั 

............เม่ือบวชแลว้มกัม การฉลองพระใหม่ ถา้บวชเชา้กฉ็ลองเพล ถา้บวช 
บ่ายกฉ็ลองวนัรุ่งข้ึนหรือจะเล่ืยนไปฉลองในวนัต่อ ๆ ไปกไ็ด ้ตามความ 

สะดวกของเจา้ภาพ. 

----------------------------------  

 
  



 

 

คาถาคาดปูน 

อิมงั องัคะพนัธะนงั อะธิฏฐามิ. 

คาถาน ้ ใชเ้สกปูนคาดแกส้ารพดัพิษต่าง ๆ 

มิใหแ้ล่นไปได ้แล.  

  

 

 

  



 

 

วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะ 

.........กุลบุตรผูม้ ศรัทธามุ่งบรรพชา อุปสมบท พึงรับผา้ไตรอุม้ประนมมือเขา้ 
ไปในสังฆสันนิบาต วางผา้ไตรไวข้า้งตวัดา้นซ้าย รับเคร่ืองสักการถวายพระ, 
อุปัชฌายะ แลว้กราบดว้ยเบญจางคประดิษฐ ์๓ คร้ัง แลว้อุม้ผา้ไตรประนม 

มือยืนข้ึนเปล่งวาจาขอบรรพชา หยุดตามจุดจุลภาค ว่า 
.........อุกาสะ วนัทามิ ภนัเต, สัพพงั อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภนัเต, 
มะยา กะตงั ปุญญงั สามินา อะนุโมทิตพัพงั, สามินา กะตงั ปุญญงั 
มยัหงั, ทาตพัพงั สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ 
.........อุกาสะ การุญญงั กตัวา, ปัพพชัชงั เทถะ เม ภนัเต, 

(นัง่ลงคุกเขา้ประนมมือว่า)  

..............................อะหงั ภนัเต, ปัพพชัชงั ยาจามิ, 

..........ทุติยมัปิ อะหงั ภนัเต, ปัพพชัชงั ยาจามิ, 

..........ตะติยมัปิ อะหงั ภนัเต, ปัพพชัชงั ยาจามิ, 

..........สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, อิมงั 
กาสาวงั คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มงั ภนัเต, อะนุกมัปัง อุปาทายะ ฯ 
(ตั้งแต่ สัพพะทุกขะ มา ว่า ๓ หน พระอุปัชฌายะรับผา้ไตร แลว้ว่าต่อไป) 

..........สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, เอตงั 
กาสาวงั ทตัวา, ปัพพาะเชถะ มงั ภนัเต, อะนุกมัปัง อุปาทายะ ฯ 
(ตั้งแต่ สัพพะทุกขะ มา ว่า ๓ หน) 

..........ในล าดบันั้น พระอุปัชฌายะใหโ้อวาทและบอก ตะจะปัญจะกะกมั- 

มฏัฐาน ใหว้่าตามไปท ละบท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดงัน ้ 
..........เกสา โลมา นะขา ทนัตา ตะโจ (อนุโลม) 

..........ตะโจ ทนัตา นะขา โลมา เกสา ฯ (ปฏิโลม)  

..........พระอุปัชฌายะชกัองัสะออกจากไตรสวมใหแ้ลว้ สั่งใหอ้อกไปครอง 
ผา้ครบไตรจ วรตามระเบ ยบ คร้ันเสร็จแลว้รับเคร่ืองไทยทานเขา้ไปหาพระ 



 

 

อาจารย ์ถวายท่านแลว้กราบลง ๓ หน ยืนประนมมือเปล่งวาจาขอสรณะ 
และศ ลดงัน ้ 
..........อุกาสะ วนัทามิ ภนัเต, สัพพงั อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภนัเต, 
มะยา กะตงั ปุญญงั สามินา อะนุโมทิตพัพงั, สามินา กะตงั ปุญญงั 
มยัหงั, ทาตพัพงั สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ, 
..........อุกาสะ การุญญงั กตัวา, ติสะระเณนะ สะหะ, ส ลานิ เทถะ 
เม ภนัเต, 

(นัง่ลงคุกเข่าขอสรณะและศ ลดงัต่อไปน )้  

................ อะหงั ภนัเต, สะระณะส ลงั ยาจามิ, 

ทุติปยมัปิ อะหงั ภนัเต, สะระณะส ลงั ยาจามิ, 

ตะติยมัปิ อะหงั ภนัเต, สะระณะส ลงั ยาจามิ, 

ล าดบันั้น พระอาจารยก์ล่าวค านมสัการน าใหผู้มุ่้งบรรพชาว่าตามไป ดงัน ้ 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ ฯ 

(ว่า ๓ หน)  

..........แต่นั้นท่านจะสั่งดว้ยค าว่า เอวงั วะเทหิ หรือ ยะมะหงั วะทามิ 
ตงั วะเทหิ พึงรับว่า อามะ ภนัเต คร้ันแลว้ท่านน าใหเ้ปล่งวาจาว่า 
สรณคมน ์พึงว่าตามไปท ละพากยด์งัน ้ 
....................พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 

....................ธัมมงั สะระณัง คจัฉามิ 

....................สังฆงั สะระณัง คจัฉามิ  

..........ทุติยมัปิ พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 

..........ทุติยมัปิ ธัมมงั สะระณัง คจัฉามิ 

..........ทุติยมัปิ สังฆงั สะระณัง คจัฉามิ 

..........ตะติยมัปิ พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 

..........ตะติยมัปิ ธัมมงั สะระณัง คจัฉามิ 

..........ตะติยมัปิ สังฆงั สะระณัง คจัฉามิ 



 

 

..........เม่ือจบแลว้ ท่านบอกว่า ติสะระณะคะมะนงั นิฏฐิตงั พึงรับว่า 
อามะ ภนัเต ล าดบันั้นพระอาจารายจ์ะบอกใหรู้้ว่า การบรรพชาเป็น 

สามเณรส าเร็จดว้ยสรณคมนเ์พ ยงเท่าน ้  ต่อแต่นั้นพึงสมาทานสิกขาบท ๑๐ 

ประการ ว่าตามท่านไปดงัน ้ 
..........ปาณาติปาตา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ 

..........อะทินนาทานา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ 

..........อะพรัหมะจะริยา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ 

..........มุสาวาทา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ 

..........สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมา- 
ทิยามิ 

..........วิกาละโภชะนา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ 

..........นจัจะค ตะวาทิตะวิสูกะทสัสะนา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมา- 
ทิยามิ 

..........มาลาคนัธะวิเลปะนะธาระณะมณัฑะนะวิภูสะนฏัฐานาเวระมะณ  
สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ 

..........อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมา- 
ทิยามิ  

..........ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณ  สิกขาปะทงั 
สะมาทิยามิ ฯ 
..........อิมาทิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ฯ ขอ้ อิมานิ น ้ว่า ๓ จบ 

แลว้กราบลง ๑ หน ยืนข้ึนว่า 
..........วนัทามิ ภนัเต, สัพพงั อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภนัเต, มะยา 
กะตงั ปุญญงั สามินา อะนุโมทิตพัพงั, สามินา กะตงั ปุญญงั มยัหงั, 
ทาตพัพงั สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ คุกเข่ากราบ ๓ หน 

..........ในล าดบันั้น สามเณรพึงรับบาตรอุม้เขา้ไปหาพระอุปัชฌายะในสังฆ- 

สันนิบาต วางไวข้า้งตวัซ้ายรับเคร่ืองไทยทานถวายท่านแลว้กราบลง 



 

 

๓ หน ยืนปะนมมือกล่าวค าขอนิสัย ว่าดงัน ้ 
..........อุกาสะ วนัทามิ ภนัเต, สัพพงั อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภนัเต, 
มะยา กะตงั ปุญญงั สามินา อะนุโมทิตพัพงั, สามินา กะตงั ปุญญงั 
มยัหงั, ทาตพัพงั สาธุ สาธุ อะนุโมทานิ ฯ, 
..........อุกาสะ การุญญงั กตัวา นิสสะยงั เทถะ เม ภนัเต, 

(นัง่คุกเข่า)  

.....................อะหงั ภนัเต, นิสสะยงั ยาจามิ, 

..........ทุติยมัปิ อะหงั ภนัเต, นิสสะยงั ยาจามิ 

..........ตะติยมัปิ อะหงั ภนัเต, นิสสะยงั ยาจามิ ฯ 

..........อุปัชฌาโย เม ภนัเต โหหิ ฯ วรรคน ้ว่า ๓ หน เม่ือพระ 

..........อุปัชฌายว์่า โอปายิกงั, ปะฏิรูปัง ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ, แลว้สามเณร 
พึงกล่าวรับว่า อุกาสะ สัมปะฏิจฉามิ ฯ ในระหว่าง ๆ ๓ หน แลว้ว่าต่อ 
..........อชัชะตคัเคทานิ เถโร มยัหงั ภาโร, อะหมัปิ เถรัสสะ ภาโร 
วรรคน ้ว่า ๓ หน แลว้กราบลง ๑ หน ยืนข้ึนว่าต่อ  
..........วนัทามิ ภนัเต, สัพพงั อะปาราธัง ขะมะถะ เม ภนัเต, มะยา 
กะตงั ปุญญงั สามินา อะนุโมทิตพัพงั, สามินา กะตงั ปุญญงั มยัหงั 
ทาตพัพงั สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ, คุกเข่ากราบ ๓ หน 

..........ตั้งแต่ อุปัชฌาโย ฯลฯ เถรัสสะ ภาโร ๓ วรรค น ้ พระ 
อุปัชฌายะบางองคใ์หว้่ารวดเด ยวตามแบบนั้นกม็  ใหว้่าเป็นตอน ๆ ดงัน ้ คือ 
เม่ือสามเณรว่า อุปัชฌาโย เม ภนัเต โหหิ ๓ หน แลว้พระ 
อุปัชฌายะกล่าวรับว่า โอปายิกงั ปะฏิรูปัง ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ, 

บทใดบทหน่ึงพึงรับว่า อุกาสะ สัมปะฏิจฉามิ ทุกบทไปแลว้สามเณร 
พึงกล่าวรับเป็นธุระใหท่้านว่า อชัชะตคัเคทานิ ฯลฯ ภาโร ๓ หน ฯ กม็  
ล าดบันั้น พระอุปัชฌายะหรือพระกรรมวาจาจารยเ์อาบาตรม สายโยคคลอ้งตวัผู ้
มุ่งอุปสมบทแลว้บอกบาตรและจ วร ผูมุ้ง้อุปสมบทพึงรับว่า อามะ ภนัเต, 
๔ หน ดงัน ้ 



 

 

..........ปะฐะมงั อุปัชฌงั คาหาเปตพัโพ อุปัชฌงั คาหาเปตวา ปัตตะ 
จ วะรัง อาจิกขิตพัพงั 
..........ค าบอกบาตรจ วร.............................. ค ารับ 

..........๑. อะยนัเต ปัตโต ....................อามะ ภนัเต 

..........๒. อะยงั สังฆาฏิ ....................อามะ ภนัเต 

..........๓. อะยงั อุตตะราสังโค .............อามะ ภนัเต 

..........๔. อะยงั อนัตะระวาสะโก ..........อามะ ภนัเต 

..........ต่อจากนั้น พระอาจารยท่์านบอกใหอ้อกไปขา้งนอก ว่า คจัฉะ 
อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ พึงถอยออกลุกข้ึนเดินไปยืนอยู่ในท ่ท ่ก  าหนดไว ้
พระอาจารยท่์านสวดสมมติตนเป็นผูส้อนซ้อม แลว้ออกไปสวดถามอนัตรา- 
ยิกธรรม พึงรับว่า นตัถิ ภนัเต ๕ หน อามะ ภนัเต ๘ หน ดงัน ้  
ถาม ......................................................................ตอบ 

๑. กุฏฐงั......................................................... นตัถิ ภนัเต 
๒. คณัโฑ ..................................................นตัถิ ภนัเต 
๓. กลิาโส ..................................................นตัถิ ภนัเต 
๔. โสโส .........................................................นตัถิ ภนัเต 
๕. อะปะมาโร ..................................................นตัถิ ภนัเต 

๑. มะนุสโสส๊ิ ..................................................อามะ ภนัเต 
๒. ปริโสส๊ิ......................................................... อามะ ภนัเต 
๓. ภุชิสโสส๊ิ.................................................. อามะ ภนัเต 
๔. อะนะโณส๊ิ.................................................. อามะ ภนัเต 
๕. นะส๊ิ ราชะภะโฏ ........................................อามะ ภนัเต 
๖. อะนุญญาโตส๊ิ มาตาปิตูหิ ..............................อามะ ภนัเต 
๗. ปะริปุณณะว สะติวสัโสส๊ิ ..............................อามะ ภนัเต 
๘. ปะริปุณณันเต ปัตตะจ วะรัง.................................. อามะ ภนัเต 
๑. กนินาโมสิ ..................................................อะหงั ภนัเต........................ 



 

 

......................................................................นามะ 
๒. โก นามะ เต อุปัชฌาโย ..............................อุปัชฌาโย เม ภนัเต 
......................................................................อายสัมา.........................
.... 

.......................................................................นามะ 

..........ช่องท ่..............ไว ้พระอุปัชฌายะ หรืออาจารยท่์านจะตั้งช่ือของ 
อุปสัมปทาเปกขะกรอบลงชอ้งใหไ้วก้อ่นวนับวช 
..........และช่องท ่ ........ ไวใ้นช่องช่ือของพระอุปัชฌายะกเ็ช่นเด ยวกนั ให ้

กรอกตามช่ือของพระอุปัชฌายะ ซ่ึงท่านจะบอกและกรอกใหไ้วก้อ่นวนับวช  
..........คร้ันสวดสอนซ้อมแลว้ ท่านกลบัเขา้มาสวดขอเร ยกอุปสัมปทาเปกขะ 
เขา้มา อุปสัมปทาเปกขะ พึงเขา้มาในสังฆสันนิบาต กราบลงตรงหนา้ 
พระอุปัชฌะ ๓ หน แลว้นัง่คุกเข่าประนมมือ เปล่งวาจาขออุปสมบท 

ว่าดงัน ้ 
..........สังฆมัภนัเต, อุปะสัมปะทงั ยาจามิ, อุลลุมปะตุ มงั ภนัเต, 
สังโฆ อะนุกมัปัง อุปาทายะ 
..........ทุติยมัปิ ภนัเต, สังฆงั อุปะสัมปะทงั ยาจามิ, อุลลุมปะตุ 
มงั ภนัเต, สังโฆ อะนุกมัปัง อุปาทายะ, 
..........ตะติยมัปิ ภนัเต, สังฆงั อุปะสัมปะทงั ยาจามิ, อุลลุมปะตุ 
มงั ภนัเต, สังโฆ อะนุกมัปัง อุปาทายะ, 
..........ในล าดบันั้น พระอุปัชฌายะกล่าวเผด ยงสงฆแ์ลว้ พระอาจารยส์วด 

สมมติตนถามอนัตรายิกธรรม อุปสัมปทาเปกขะพึงรับว่า นตัถิ ภนัเต 
๕ หน อามะ ภนัเต ๘ หน บอกช่ือตนและช่ือพระอุปัชฌายะรวม 

๒ หน เหมือนท ่กล่าวแลว้ในหนหลงั ฯ แต่นั้นพึงนัง่ฟังท่านสวดกรรมวาจา 
อุปสมบทไปจนจบ คร้ันจบแลว้ท่านเอาบาตรออกจากตวั แลว้พึงกราบลง 
๓ หน แต่นั้นพึงนัง่พบัเพ ยบประนมมือฟังพระอุปัชฌายะบอกอนุศาสน ์

ไปจนจบ แลว้รับว่า อามะ ภนัเต เป็นเสร็จพิธ อุปสมบท แลว้กราบ 



 

 

พระอุปัชฌายะ ๓ หน ถา้ม ไทยทายถวายกใ็หรั้บไทยทานถวายพระอนัดบั 

เสร็จแลว้คอยฟังพระท่านอนุโมทนาต่อไป เม่ือพระอนุโมทนา พึงกรวดน ้า 
ตั้งใจอุทิศบุญกุศลส่วนน ้ใหแ้กท่่านผูม้ พระคุณ เม่ือพระว่า ยะถา จบ ก ็
เทน ้าโกรกลงใหห้มด ต่อนั้นประนมมือฟังอนุโมทนาไปจนจบเป็นอนัเสร็จพิธ . 

จบพิธ อุปสมบทแบบอุกาสะ  

  

 

  



 

 

วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหัง 

.........วิธ บรรพชาอุปสมบทแบบเอสาหงั 
กุลบุตรผูม้ ศรัทธามุ่งอุปสมบท พึงรับผา้ไตรอุม้ประนมมือเขา้ไปใน 

สังฆสันนิบาต วางผา้ไตรไวข้า้งตวัดา้นซ้าย รับเคร่ืองสักการะถวายพระ 
อุปัชฌายะ แลว้กราบลงดว้ยเบญจางคประดิษฐ ์๓ คร้ังแลว้นัง่คุกเขา้อุม้ผา้ไตร 
ประนมมือเปล่งวาจา ถึงสรณะและขอบรรพชาดว้ยค ามคธ หยุดตามจุดจุลภาค 

ว่า 
.........เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง 
คจัฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ ภะคะ- 
วะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อปุะสัมปะทงั 
.........ทตุิยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระ- 
ณัง คจัฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ 
ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อปุะสัมปะทงั 
.........ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง 
สะระณัง คจัฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ ละเภยยาหัง ภันเต, ตัสสะ 
ภะคะวะโต,ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง, ละเภยยัง อปุะสังปะทงั 
.........อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจาม,ิ อมิานิ กาสายานิ วัตถานิ 
คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกมัปัง อปุาทายะ 
.........ทตุิยัมปิ อะหัง ภันเต, ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อมิานิ กาสายามิ 
วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพเชถะ มัง ภันเต, อะนุกมัปัง อปุาทายะ 
.........ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ, อมิานิ กาสายานิ 
วัตถานิ คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกมัปัง อปุาทายะ 
.........ถา้บวชเป็นสามเณร ยกค าว่า ละเภยยงั อุปะสัมปะทงั ออกเส ย  
.........ในล าดบันั้น พระอุปัชฌายะรับเอาผา้ไตรจากผูมุ่้งบรรพชาวางไวต้รง 
หนา้ตกั แลว้กล่าวสอนถึงพระรัตนตรัยเป็นตน้ และบอก ตะจะปัญจะกะกมั- 



 

 

มัฏฐาน ใหว้่าตามไปท ละบท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดงัน ้ 
.........เกสา โลมา นะขา ทนัตา ตะโจ (อนุโลม) 

.........ตะโจ ทนัตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม) 

.........คร้ันสอนแลว้พระอุปัชฌายะชงัองัสะออกจากไตร สวมใหแ้ลว้ สั่งให ้

ออกไปครองไตรจ วรตามระเบ ยบ คร้ันเสร็จแลว้เขา้ไปหาพระอาจารย ์รับ 

เคร่ืองสักการะถวายท่านแลว้กราบ ๓ หน นัง่คุกเข่า ประนมมือเปล่งวาจา 
ขอสรณะและศ ลดงัน ้ 
........................อะหัง ภันเต, สะระณะสีลงั ยาจาม ิ

.........ทตุิยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลงั ยาจามิ 

.........ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลงั ยาจามิ 

.........ล าดบันั้น พระอาจารยก์ล่าวค านมสัการน าใหผู้มุ่้งบรรพชาว่าตามไป 

ดงัน ้ 
.........นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธสสะ 

ว่า ๓ หน  

.........แต่นั้นท่านจะสั่งดว้ยค าว่า เอวงั วะเทหิ หรือ ยะมะหงั วะทามิ 

ตัง วะเทหีิ พึงรับว่า อามะ ภันเต 
.........คร้ันแลว้ท่านน าใหเ้ปล่งวาจาว่าสรณคมนต์ามไปท ละพากยด์งัน ้ 
..................พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 
..................ธัมมัง สะระณัง คจัฉามิ 
..................สังฆัง สะระณัง คจัฉามิ  
..................ทตุิยัมปิ พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 
..................ทตุิยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คจัฉามิ 
..................ทตุิยัมปิ สังฆัง สะระณัง คจัฉามิ 
..................ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 
..................ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คจัฉามิ 



 

 

..................ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คจัฉามิ 

.........เม่ือจบแลว้ ท่านบอกว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับว่า 
อามะ ภันเต ล าดบันั้นพระอาจารยจ์ะบอกใหรู้้ว่า การบรรพชาเป็น 

สามเณรส าเร็จดว้ยสรณคมนเ์พ ยงเท่าน ้  ท นั้นพึงสมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการ 
ว่าตามท่านไปดงัน ้ 
..................ปาณาติปาตา เวระมะณ ี 

..................อะทนินาทานา เวระมะณ ี

..................อะพรัหมะจะริยา เวระมะณ ี

..................มุสาวาทา เวระมะณ ี

..................สุราเมระยะมัชชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณ ี

..................วิกาละโภชะนา เวระมะณ ี

..................นัจจะคตีะวาทติะวิสูกะทสัสะนา เวระมะณ ี

..................มาลาคนัธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณ ี

..................อจุจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณ ี

..................ชาตะรูปะระชะตะปะฏคิคะหะณา เวระมะณ ี

..................อมิานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทยิาม ิฯ (ว่า ๓ หน) 

.........ในล าดบันั้น สามเณรพึงรับบาตร อุม้เขา้ไปหาพระอุปัชฌายะใน 

สังฆสันนิบาตวางไวข้า้งตวัดา้นซ้าย รับเคร่ืองสักการะถวายท่าน แลว้กราบ 

๓ หน นัง่คุกเข่าประนมมือกล่าวค าขอนิสัย ว่าดงัน ้ 
...........................อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจาม ิ

..................ทตุิยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจาม ิ

..................ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจาม ิ

..................อปัุชฌาโย เม ภันเต, โหหีิ ว่า ๓ หน 

.........พระอุปัชฌายะกล่าวว่า โอปายิกงั, ปะฏรูิปัง, ปาสาทเิกนะ 
สัมปาเทหิ บทใดบทหน่ึงพึงรับว่า สาธ ุภันเต ทุกบทไป แต่นั้น 



 

 

สามเณรพึงกล่าวรับเป็นธุระใหท่้านว่าดงัน ้ 
.........อชัชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะภาโร 
...........................ว่า ๓ หน เสร็จแลว้กราบลง ๓ หน 

.........ล าดบันั้น พระอุปัชฌายะแนะน าสามเณรไปตามระเบ ยบแลว้ พระ 
อาจารยผ์ูเ้ป็นกรรมวาจา เอาบาตรม สายคลอ้งตวัผูมุ่้งอุปสมบท บอกบาตร 
และจ วร ผูมุ่้งอุปสมบทพึงรับว่า อามะ ภนัเต ๔ หนดงัน ้ 
ค าบอกบาตรจ วร ค ารับ 

ค าบอกบาตรจ วร  
๑. อะยันเต ปัตโต  

๒. อะยัง สังฆาฏิ  
๓. อะยัง อตุตะราสังโค  

๔. อะยัง อนัตะระวาสะโก..................  

ค ารับ 

อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 

.........ต่อจากนั้นพระอาจารยท่์านบอกใหอ้อกไปขา้งนอกว่า คจัฉะ 
อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ พึงถอยออกลุกข้ึนเดินไปยืนอยู่ในท ่ท ่ก  าหนดไว ้
พระอาจารยท่์านแสดงสมมติตนเป็นผูส้อนซ้อม แลว้ออกไปสวดถามอนัตรา- 
ยิกกรรม พึงรับว่า นตัถิ ภนัเต ๕ หน อามะ ภนัเต ๘ หน ดงัน ้ 

...........ถาม  

๑. กฏุฐัง  
๒. คณัโฑ  

๓. กลิาโส  

๔. โสโส  
๕. อะปะมาโร  
๑. มะนุสโสส๊ิ  
๒. ปริโสส๊ิ  

๓. ภุชิสโสส๊ิ  

ตอบ 

นัตถิ ภันเต 

นัตถิ ภันเต 

นัตถิ ภันเต 

นัตถิ ภันเต 

นัตถิ ภันเต 

อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 



 

 

๔. อะนะโณส๊ิ  
๕. นะส๊ิ ราชะภะโฏ  

๖. อะนุญญาโตส๊ิ มาตาปิตูหิ  
๗. ปะริปณุณะวีสะติวัสโสส๊ิ  

๘. ปะริปณุณันเต ปัตตะจีวะรัง.......  
๑. กนินาโมสิ  

. 

๒. โก นามะ เต อปัุชฌาโย  
.1 

2 

อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 
อะหัง ภันเต........................ 

นามะ 
อปัุชฌาโย เม ภันเต 
อายัสมา............................. 
นามะ  

.........ถา้ตอบพร้อมกนัใหเ้ปล ่ยน เม เป็น โน 

ช่องท ่...ไว ้พระอุปัชฌายะหรืออาจารยท่์านจะตั้งช่ือของ อุปสัม- 
ปทาเปกขะ กรอกลงช่องใหไ้วก้อ่นวนับวช และช่องท ่ ... ไวใ้นช่องช่ือของ 
พระอุปัชฌาย ์กเ็ช่นเด ยวกนั ใหก้รอกตามช่ือของพระอุปัชฌายะ ซ่ึงท่านจะ 
บอกและกรอกใหไ้วก้อ่นวนับวช 
.........คร้ันสวดสอนซ้อมแลว้ ท่านกลบัเขา้มาสวดขอเร ยกอุปสัมปทาเปกขะ 
เขา้มา อุปสัมปทาเปกขะ พึงเขา้มาในสังฆสันนิบาต กราบลงตรงหนา้ 
พระอุปัชฌายะ ๓ หน แลว้นัง่คุกเข่าประนมมือ เปล่งวาจาขออุปสมบท 

ว่าดงัน ้ 
.........สังฆัมภันเต, อปุะสัมปะทงั ยาจามิ, อลุลมุปะตู มัง ภันเต, 

สังโฆ อะนุกมัปัง อปุายทายะ 
.........ทตุิยัมปิ ภันเต, สังฆัง อปุะสัมปะทงั ยาจามิ, อลุลปุะตุ 
มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกมัปัง อปุทายะ 
.........ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อปุะสัมปะทงั ยาจามิ, อลุลมุปะตุ 
มัง ภันเต, สังโฆ อะนุกมัปัง อปุาทายะ 



 

 

.........ถา้ว่าพร้อมกนัใหเ้ปล ่ยน ยาจามิ เป็น ยาจามะ เปล ่ยน มงั 
เป็น โน  

.........ในล าดบันั้น พระอุปัชฌายะกล่าวเผด ยงสงฆแ์ลว้ และพระอาจารย ์
สวดสมมติตน ถามอนัตรายิกธรรมอุปสัมปทาเปกขะ พึงรับว่า นัถติ ภันเต 
๕ หน อามะ ภันเต ๘ หน ตอบช่ือตนและอุปัชฌายะรวม ๒ หนโดย 
นยัหนหลงั แต่นั้นนัง่ฟังท่านสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ คร้ันจบ 

แลว้ท่านเอายาตรออกจากตงั แลว้พึงกราบ ๓ หน นัง่พบัเพ ยบประนมมือนัง่ 
พระอุปัชฌายะบอกอนุศาสนไ์ปจนจบแลว้รับว่า อามะ ภันเต แลว้กราบ 

๓ หน ถวายไทยทาน กรวดน ้า เหมือนกล่าวแลว้ในแบบ อุกาสะ 

จบวิธีอปุสมบทแบบเอสาหัง 

  

 

  



 

 

ค าขอบรรพชานาคคู่ (แบบใหม่) 

.........(จะกล่าวแต่เฉพาะท ่แปลก ส่วนท ่แปลกและค าอธิบายวิธ ต่าง ๆ ซ่ึงเหมือนกนั 

๒ วิธ  ท ่กล่าวมาแลว้ จะไม่กล่าวอ ก ขอใหพ้ลิกกลบัไปศึกษาใน ๒ วิธ นั้น แมค้ าขออุปสมบท 

พร้อมกนั (สังฆมัภนัเต) กไ็ดอ้ธิบายไวแ้ลว้ทา้ยค าขออุปสมบทแบบ เอสาหงั) 
.........เอเต มะยงั ภนัเต, สุจิระปะรินิพพุตมัปิ, ตงั ภะคะวนัตงั 
สะระณัง คจัฉามะ, ธัมมญัจะ ภิกขุสังฆญัจะ, ละเภยยามะ มะยงั 
ภนัเต, ตสัสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพชัชงั, ละเภยยามะ 
อุปะสัมปะทงั, 
.........ทุติยมัปิ มะยงั ภนัเต, สุจิระปะรินิพพุตมัปิ, ตงั ภะคะวนัตงั 
สะระณัง คจัฉามะ, ธัมมญัจะ ภิกขุสังฆญัจะ, ละเภยยามะ มะยงั 
ภนัเต, ตสัสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพชัชงั, ละเภยยามะ 
อุปะสัมปะทงั, 
.........ตะติยมัปิ มะยงั ภนัเต, สุจิระรินิพพุตมัปิ, ตงั ภะคะวนัตงั 
สะระณัง คจัฉามะ , ธัมมญัจะ ภิกขุสังฆญัจะ, ละเภยยามะ มะยงั 
ภนัเต, ตสัสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปัพพชัชงั, ละเภยยามะ 
อุปะสัมปะทงั, 
.........มะยงั ภนัเต, ปัพพชัชงั ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ วตัถานิ 

คะเหตวา, ปัพพาเชถะ โน ภนัเต, อะนุกมัปัง อุปาทายะ, 
.........ทุติยมัปิ มะยงั ภนัเต, ปัพพชัชงั ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ 

วตัถานิ คะเหตวา, ปัพพาเชถะ โน ภนัเต, อะนุกมัปัง อุปาทายะ, 
.........ตะติยมัปิ มะยงั ภนัเต, ปัพพชัชงั ยาจามะ, อิมานิ กาสายานิ 

วตัถานิ คะเหตวา, ปัพพาเชถะ โน ภนัเต, อะนุกมัปัง อุปาทายะ, 

ค าขอนิสสัยนาคคู่  

.........มะยงั ภนัเต, นิสสะยงั ยาจามะ, 
ทุติยมัปิ มะยงั ภนัเต นิสสะยงั ยาจามะ, 



 

 

ตะติยมัปิ มะยงั ภนัเต, นิสสะยงั ยาจามะ, 
.........อุปัชฌาโย โย ภนัเต โหหิ (๓ หน) 

.........อชัชะตคัเคทานิ เถโร, อมัหากงั ภาโร, 

.........มะยมัปิ เถรัสสะ ภารา (๓ หน) 

ค าขออุปสมบทพร้อมกนั  

.........สังฆมัภนัเต, อุปะสัมปะทงั ยาจามะ, อุลลุมปะตุ โน ภนัเต, 
สังโฆ อะนุกมัปัง อุปาทายะ. 
.........ทุติยมัปิ ภนัเต, สังฆงั อุปะสัมปะทงั ยาจามะ, อุลลุมปะตุ 
โน ภนัเต, สังโฆ อะนุกมัปัง อุปาทายะ, 
.........ตะติยมัปิ ภนัเต, สังฆงั อุปะสัมปะทงั ยาจามะ, อุลลุมปะตุ 
โน ภนัเต, สังโฆ อะนุกมัปัง อุปาทายะ.  

----------------------------  

  

 

  



 

 

คาถาคัดเลือด 

อะวะสุละตุเต สะร เรมงัสัง โลหิตงั. 
คาถาน ้คดัเลือดหยุดแล 

วะโรวะรัญํู วะระโท วะราหะโร. 
คาถาน ้ ถา้เป็นบาดแผล ใหเ้สกประสานหา้มเลือด 

และถา้ลูกออกยากหรือรกไม่ออกกด็  ใชเ้สกน ้ามนตใ์หก้นิ 

สะเดาะออกมา แล.  

  

 

  



 

 

แบบสวดกรรมวาจากในอุปสมบทกรรม 

ส าหรับนาคเด ่ยว 

.........เม่ือผูมุ่้งอุปสมบทออกไปยืน ขา้งนอกเร ยบร้อยแลว้ พระกรรม- 

วาจาอาจารย ์(คู่สวด) จึงนัง่คุกเข่าประนมมือ กราบพระ ๓ คร้ังแลว้ เปล่ง 
ค านมสัการพระรัตนตรัย 
.........นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
.........นะโม ตสัสะ, ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, 
.........นะโม ตสัสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต สัมมา, สัมพุทธัสสะ. 

ค าสมมติตนเพื่อสอนซ้อม  

.........สมมตินาคช่ือ โอภาโส สมมติพระอปัุชฌายะช่ือ โสภะโณ 

.........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, โอภาโส, อายสัมะโต โสภะณัสสะ 
อุปะสัมปะทาเปกโข, ยะทิ สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั, อะหงั โอภาสัง 
อะนุสาเสยยงั, 

ค าสอนซ้อม 

.........สุณะส๊ิ โอภาสะ, อะยนัเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล, ยงั ชาตงั ตงั 
สังฆะมชัเฌ ปุจฉนัเต, สันตงั อตัถ ติ วตัตพัพงั, อะสันตงั นตัถ ติ  
วตัตพัพงั, มา โข วิตถาสิ, มา โข มงักุ อะโหสิ, เอวนัตงั ปุจฉิสสันติ, 
สันต๊ิ เต เอวะรูปา อาพาธา. 

...........ถาม  

กฏุฐัง  
คณัโฑ  

กลิาโส  

โสโส  
อะปะมาโร  
มะนุสโสส๊ิ  

ตอบ 

นัตถิ ภันเต 

นัตถิ ภันเต 

นัตถิ ภันเต 

นัตถิ ภันเต 

นัตถิ ภันเต 

อามะ ภันเต 



 

 

ปริุโสส๊ิ  

ภุชิสโสส๊ิ  
อะนะโณส๊ิ  
นะส๊ิ ราชะภะโฏ  

อะนุญญาโตส๊ิ มาตาปิตูหิ  
ปะริปณุณะวีสะติวัสโสส๊ิ  

ปะริปณุณันเต ปัตตะจีวะรัง.......  
กนินาโมสิ  

โก นามะ เต อปัุชฌาโย  
.1 2 

อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 
อามะ ภันเต 
อะหัง ภันเต โอภาโส นามะ 
อปัุชฌาโย เม ภันเต 
อายัสมา โสภะโณ นามะ  

ค าขอเรียกอปุสัมปทาเปกขะเข้ามา  

.........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, โอภาโส, อายสัมะโต โสภะณัสสะ 
อุปะสัมปะทาเปกโข, อะนุสิฏโฐ โส มะยา, ยะทิ สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั, 
โอภาโส อาคจัเฉยยะ. (ค าเร ยก) อาคจัฉาหิ 

ค าพระอปัุชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์  

..........อิทานิ โข อาวุโส (ภนัเต) อะยงั โอภาโส มานะ สามะเณโร 
มะมะ อุปะสัมปะทาเปกโข อุปะสัมปะทงั อากงัขะมาโน, สังฆงั ยาจะติ, 
อะหงั สัพพะมิมงั สังฆงั อชัเฌสามิ, สาธุ อาวุโศ (ภนัเต) สัพโพยงั 
สังโฆ, อิมงั โอภาสัง นามะ สามะเณรัง, อนัตะราานิเก ธัมเม ปุจฉิตวา, 
ตตัถะ ปัตตะกลลัตตงั ญตัวา. ญตัติจะตุตเถนะ กมัเมนะ อะกุปเปนะ 
ฐานาระเหนะ อุปะสัมปาเทมาติ, กมัมะสันนิฏฐานงั กะโรตุ, ท ่ประชุม 

สงฆรั์บพร้อมกนัว่า สาธุ 
.........หมายเหตุ บทว่า อาวุโส นั้น ถา้ม ภิกษุแกพ่รรษากว่าอุปัชฌาย ์
ร่วมประชุมอยู่ดว้ย พึงใช ้ภนัเต แทน 

ค าสมมติตนเพื่อถามอนัตรายิกธรรม  



 

 

...........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, อะยงั โอภาโส, อายสัมะโต 
โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข, ยะทิ สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั, 
อะหงั โอภาสัง อนัตะรายิเก ธัมเม ปุจเฉยยงั.  

ค าถามอนัตรายิกธรรม  

...........สุณะส๊ิ โอภาสะ, อะยมัเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล, ยงั 
ชาตงั ตงั ปุจฉามิ, สันตงั อตัถ ติ วตัตพัพงั, อะสันตงั นตัถ ติ วตัตพัพงั, 
สันติ เต เอวะรูปา อาพาธา ? (ถาม) กุฏฐงั ฯลฯ โก นามะ เต 

อุปัชฌาโย, (ตอบ) นตัถิ ภนัเต ฯลฯ อุปัชฌาโย เม ภนัเต อายสัมา 
โสภะโณ นามะ.  

กรรมวาจาอปุสมบท  

...........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, อะยงั โอภาโส, อายสัมะโต 
โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข, ปะริสุทโธ อนัตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, 

ปะริปุณณัสสะ ปัตตะจ วะรัง, โอภาโส สังฆงั อุปะสัมปะทงั ยาจะติ, 
อายสัมะตา โสภะเณนะ อุปัชฌาเยนะ, ยะทิ สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั 
สังโฆ โอภาสัง อุปะสัมปทาเทยยะ, อายสัมะตา โสภะเณนะ 
อุปัชฌาเยนะ, เอสา ญตัติ. 
...........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, อะยงั โอภาโส, อายสัมะโต 
โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข, ปะริสุทโธ อนัตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, 

ปะริปุณณัสสะ ปัตตะจ วะรัง, โอภาโส สังฆงั อุปะสัมปะทงั ยาจะติ, 
อายสัมะตา โสภะเณนะ อุปัชฌาเยนะ, สังโฆ โอภาสัง อุปะสัมปาเทติ, 
อายสัมะตา โสภะเณนะ อุปัชฌาเยนะ, ยสัสายสัมะโต ขะมะติ, 
โอภาสัสสะ อุปะสัมปะทา, อายสัมะตา โสภะเณนะ อุปัชฌาเยนะ, 
โส ตุณหสัสะ, ยสัสะ นะ ขะมะติ, โส ภาเสยยะ.  
...........ทุติยมัปิ เอตะมตัถงั วะทามิ, สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, อะยงั 
โอภาโส, อายสัมะโต โสภะณัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข ฯลฯ โส 

ภาเสยยะ. 



 

 

...........ตะติยมัปิ เอตะมตัถงั วะทามิ, สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ ฯลฯ 
โสภาเสยยะ. 
...........อุปะสัมปันโน สังเฆนะ, โอภาโส อายสัมะตา โสภะเณนะ 
อุปัชฌาเยนะ ขะมะติ สังฆสัสะ, ตสัมา ตุณห , เอวะเมตงั, ธาระยามิ, 

...........หมายเหตุ อนุสาวนาที่ ๒ ที ่๓ ซ่ึง ฯลฯ ไว้นั้นพึงสวดเต็มความ 

เหมือนอนุสาวนาที่ ๑ 

ส าหรับนาคคู่  

...........อุปสัมปทาเปกขะม หลายรูป อุปสมบทพร้อมกนัไดค้ราวละ ๒ รูป 

๓ รูป แต่ใหม้ พระอุปัชฌายะองคเ์ด ยวกนัได ้ค าสวดกรรมวาจา จึงตอ้งเปล ่ยน 

วิภตัติ วจนะ ใหถู้กตอ้งตามหลกับาล ดงัน ้, สมมตินาคช่ือ ปณุโณ, สุโภ, 

สมมติพระอุปัชฌายะช่ือ มะนุสสะนาโค 

ค าสวดสมมติและค าสอนซ้อม  

...........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, ปุณโณ จะ สุโก จะ อายสัมะโต 
มะนุสสะนาคสัสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ยะทิ สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั, 
อะหงั ปุณณัญจะ สุภญัจะ อะนุสาเสยยงั 
...........สุณะสิ ปุณณะ อะยนัเต สัจจะกาโล ภูตะกาโล, ยงั ชาตงั ฯลฯ 
อุปัชฌาโย เม ภนัเต อายสัมา มะนุสสะนาโค นามะ (ถา้ถามท ละรูป 

ขอ้ความเหมือนกนั) 

ค าขอเรียกอปุสัมปทาเปกขะเข้ามา  

...........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, ปุณโณ จะ สุโภ จะ อายสัมะโต 
มะนุสสะนาคสัสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, อะนุสิฏฐา เต มะยา, ยะทิ 

สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั, ปุณโณ จะ สุโภ จะ อาคจัเฉยยงั (ค าเร ยก) 

อาคจัฉะถะ 

ค าสมมติและค าถามอนัตรายิกธรรม  

...........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, อะยญัจะ ปุณโณ อะยญัจะ 



 

 

สุโภ, อายสัมะโต มะนุสสะนาคสัสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ยะทิ 

สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั, อะหงั ปุณณัญจะ สุภญัจะ อนัตะรายิเก 
ธัมเม ปุจเฉยยงั  

(แลว้สอบถามท ละรูป) 

ค าอปัุชฌายะพึงกล่าวเผดียงสงฆี์  

...........อิทานิ โข อาวุโส (ภนัเต) อะยญัจะ ปุณโณ นามะ สามะเณโร, 
อะยญัจะ สุโภ นามะ สามะเณโร, มะมะ อุปะสัมปะทาเปขา, 
อุปะสัมปะทงั อากงัขะมานา, สังฆงั ยาจนัติ, อะหงั สัพพะมิมงั 
สังฆงั อชัเฌสามิ, อาวุโส (ภนัเต) สัพโพยงั สังโฆ, อิมญัจะ 
ปุณณัง นามะ สามะเณรัง, อิมญัจะ สุภงั นามะ สามะเณรัง, 
อนัตะรายิเก ธัมเม ปุจฉิตวา, ตตัถะ ปัตตะกลัลตัตงั ญตัวา, 
ญตัติจะตุตเถนะ กมัเมนะ อะกุปเปนะ ฐานาระเหนะ อุปะสัมปาเทมาติ, 
กมัมะสันนิฏฐานงั กะโรตุ. 
...........หมายเหตุ บทว่า อาวุโส นั้น ถา้ม พระภิกษุแกพ่รรษกว่าอุปัชฌายะ 
ร่วมประชุมอยู่ดว้ย พึงใช ้ภันเต แทน 

ค าสวดกรรมวาจาอปุสมบท  

...........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, อะยญัจะ ปุณโณ, อะยญัจะ สุโภ, 

อายสัมะโต มะนุสสะนาคสัสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ปะริสุทธา 
อนัตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณะมิเมสัง ปัตตะจ วะรัง, ปุณโณ 

จะ สุโก จะ สังฆงั อุปะสัมปะทงั ยาจนัติ, อายสัมะตา มะนุสสะนาเคนะ 
อุปัชฌาเยนะ, ยะทิ สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั, สังโฆ ปุณณัญจะ 
สุภญัจะ อุปะสัมปาเทยยะ, อายสัมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปัชฌาเยนะ, 
เอสา ญตัติ. 
...........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, อะยญัจะ ปุณโณ อะยญัจะ 
สุโภ, อายสัมะโต มะนุสสะนาคสัสะ อุปะสัมปะทาเปกขา, ปะริสุทธา 
อนัตะรายิเกหิ ธัมเมหิ, ปะริปุณณะมิเมสัง ปัตตะจ วะรัง, ปุณโณ 



 

 

จะ สุโภ จะ สังฆงั อุปะสัมปะทงั ยาจนัติ, อายสัมะตา มะนุสสะนาเคนะ 
อุปัชฌาเยนะ. สังโฆ ปุณณัญจะ สุภญัจะ อุปะสัมปาเทติ, 
อายสัมะตา มะนุสสะนาเคนะ อุปัชฌาเยนะ. ยสัสายสัมะโต ขะมะติ, 
ปุณณัสสะ จะ สุภสัสะ จะ อุปะสัมปะทา, อายสัมะตา มะนุสสะนาเคนะ 
อุปัชฌาเยนะ โส ตุณหสัสะ ยสัสะ นะ ขะมะติ โส ภาเสยยะ, 
...........ทุติยมัปิ เอตะมตัถงั วะทามิ, สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, 

อะยญัจะ ปุณโณ, อะยญัจะ สุโภ, อายสัมะโต มะนุสสะนาคสัสะ 
อุปะสัมปะทาเปกขา, ฯลฯ โส ภาเสยยะ. 
...........ตะติยมัปิ เอตะมตัถงั วะทามิ, สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, 

ฯลฯ โส ภาเสยยะ. 
...........อุปะสัมปันนา สังเฆนะ, ปุณโณ จะ สุโภ จะ, อายสัมะตา 
มะนุสสะนาเคนะ อุปัชฌาเยนะ, ขะมะติ สังฆสัสะ, ตสัมา ตุณห , 
เอวะเมตงั ธาระยามิ. (ในท ่ลงเคร่ืองหมาย ฯลฯ ไวน้ั้น ใหส้วดเต็มความ) 

  

  

  



 

 

ค าบอกอนุศาสน์ 

(นิสัย ๔) 

.........อะนุญญาสิ โข ภะคะวา อุปะสัมปาเทตวา จตัตาโณ นิสสะเย 
จตัตาริ จะ อะกะระณ ยานิ อาจิกขิตุง 
.........๑. ปิณฑิยาโลปะโภชะนงั นิสสายะ ปัพพชัชา, ตตัถะ เต 

(ถา้หลายรูปเปล ่ยน เต เป็น โว) ยาวะซ วงั อุสสาโห กะระณ โย. 
อะติเรกะลาโภ, สังฆะภตัตงั อุเทสะภตัตงั นิมนัตะนงั สะลกะภตัตงั 
ปักขิกงั อุโปสะถิกงั ปาฏิปะทิกงั. 
.........๒. ปังสุกลูะจ วะรัง นิสสายะ ปัพพชัชา, ตตัถะ เต (ถา้หลายรูป 

เปล ่ยน เต เป็น โว) ยาวะช วงั อุสสาโห กะระณ โย อะติเรกะลาโภ, 
โขมงั กปัปาสิกงั โกเสยยงั กมัพะลงั สาณัง ภงัคงั, 
.........๓. รุกขะมูละเสนาสะนงั นิสสายะ ปัพพชัชา, ตตัถะ เต 
(ถา้หลายรูปเปล ่ยน เต เป็น โว) ยาวะช วงั อุสสาโห กะระณ โย. 
อะติเรกะลาโภ, วิหาโร อฑัฒะโยโค ปาสาโท หมัมิยงั คุหา. 
.........๔. ปูติมุตตะเภสัชชงั นิสสายะ ปัพพชัชา, ตตัถะ เต 
(ถา้หลายรูปเปล ่ยน เต เป็น โว) ยาวะช วงั อุสสาโห กะระณ โย. 
อะติเรกะลาโภ. สัปปิ นะวะน ตงั เตลงั มะธุ ผาณิตงั. 

(อกรณียกจิ ๔)  

.........๑. อุปะสัมปันเนนะ ภิกขุนา เมถุนโน ธัมโม นะ ปะฏิเสวิตพัโพ 

อนัตะมะโส ติรัจฉานะคะตายะปิ. 

.........โย ภิกขุ เมถุยงั ธัมมงั ปะฏิเสวะติ, อสัสะมะโณ 

โหติ อะสักยะปุตติโย.  
.........เสยยะถาปิ นามะ ปุริโส ส สัจฉินโน อะภพัโพ เตนะ 
สะร ระพนัธเนนะ ช วิตุง, 
.........เอวะเมวะ ภิกข ุเมถุนงั ธัมมงั ปะฏิเสวิตวา, อสัสะมะโณ 



 

 

โหติ อะสักยะปุตติโย. 
.........ตนัเต (ถา้หลายรูปเปล ่ยน ตนัเต เป็น ตงั โว) ยาวะช วงั อะกะ- 
ระณ ยงั 
.........๒. อุปะสัมปันเนนะ ภิกขุนา อะทินนงั เถยยะสังขาตงั นะ 
อาทาตพัพงั, อนัตะมะโส ติณะสะลากงั อุปาทายะ. 
.........โย ภิกขุ ปาทงั วา ปาทาระหงั วา อะติเรกะปาทงั วา อะทิน- 

นงั เถยยะสังขาตงั อาทิยะติ. อสัสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย. 
.........เสยยะถาปิ นามะ ปัณฑุปะลาโส พนัธะนา ปะมุตโต อะภพัโพ 

หะริตตัตายะ. 
.........เอวะเมวะ ภิกข ุปาทงั วา ปาทาระหงั วา อะติเรกะปาทงั วา 
อะทินนงั เถยยะสังขาตงั อาทิยตวา อสัสะมะโณ โหติ อะสักยะปุต- 
ติโย. 
.........ตนัเต (ถา้หลายรูปเปล ่ยน ตนัเต เป็น ตงั โว) ยาวะช วงั อะกะระ- 
ณ ยงั. 
.........๓. อุปะสัมปันเนนะ ภิกขุนา สัญจิจจะ ปาโณ ช วิตา นะ 
โวโรเปตพัโพ. อนัตะมะโส กุนถะกปิิลลิกงั อุปาทายะ. 
.........โย ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสะวิคคะหงั ช วิตา โวโรเปติ. 
อนัตะมะโส คพัภะปาตะนงั อุปาทายะ, อสัสะมะโณ โหติ อะสักยะ- 
ปุตติโย.  
.........เสยยะถาปิ นามะ ปุถุสิลา ทวิธา ภินนา อปัปะฏิสันธิกา โหติ, 

.........เอวะเมะ ภิกข ุสัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหงั ช วิตา โวโร- 
เปตวา, อสัสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย. 
.........ตนัเต (ถา้หลายรูปเปล ่ยน ตนัเต เป็น ตงั โว) ยาวะช วงั อะกะระ- 
ณ ยงั. 
.........๔. อุปะสัมปันเนนะ ภิกขุนา อุตตะริมะนุสสะธัมโม นะ อุลละ- 
ปิตพัโพ อนัตะมะโส สุญญาคาเร อะภิระมาม ติ. 



 

 

.........โย ภิกขุ ปาปิจโฉ อิจฉาปะกะโต อะสันตงั อะภูตงั อุตตะ- 
ริมะนุสสะธัมมงั อุลละปะติ, ฌานงั วา วิโมกขงั วา สะมาธิง วา สะมา- 
ปัตติง วา มคัคงั วา ผะลงั วา, อสัสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย. 
.........เสยยะถาปิ นามะ ตาโล มตัถะกจัฉินโน อะภพัโพ ปุนะ วิรุฬ- 

หิยา, 
.........เอวะเมวะ ภิกข ุปาปิจโฉ อิจฉาปะกะโต อะสันตงั อะภูตงั 
อุตตะริมะนุสสะธัมมงั อุลละปิตวา อสัสะมะโณ โหติ อะสักยะปุตติโย 
.........ตนัเต (ถา้หลายรูปเปล ่ยน ตนัเต เป็น ตงั โว) ยาวะช วงั อะกะระ- 
ณ ยนัติ. 
.........อะเนกะปะริยาเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา 
ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ, ส ลงั สัมมะทกัขาตงั สะมาธิ 
สัมมะทกัขาโต ปัญญา สัมมะทกัขาตา. 
.........ยาวะเทวะ ตสัสะ มะทะนิมมะทะนสัสะ ปิปาสะวินะยสัสะ 
อาละยะสะมุคฆาตสัสะ วฏัฏูปัจเฉทสัสะ ตณัหกัขะยสัสะ วิราคสัสะ 
นิโรธัสสะ นิพพานสัสะ สัจฉิกริิยายะ. 
.........ตตัถะ ส ละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหปัผะโล โหติ มะหานิสังโส 

.........สะมาธิปะริภาวิตา ปัญญา มะหปัผะลา โหติ มะหานิสังสา 

.........ปัญญาปะริภาวิตงั จิตตงั สัมมะเทวะ อาสะเวหิ วิมุจจะติ 

.........เสยยะถ ทงั. กามาสะวา ภะวาสะวา อะวิชชาสะวา. 

.........ตสัมาติหะ เต (ถา้หลายรูปเปล ่ยน เต เป็น โว ) อิมสัมิง ตะถา- 
คะตปัปะเวทิเต ธัมมะวินะเย, สักกจัจงั อะธิส ละสิกขา สิกขิตพัพา, 
อะธิจิตตะสิกขา สิกขิตพัพา, อะธิปัญญาสิกขา สิกขิตพัพา. 
.........ตตัถะ อปัปะมาเทนะ สัมปาเทตพัพงั. 

------------------------------------------ 

  



 

 

ยาแก้พษิคางคก 

คางคกข่วนกาย  
ตดัตน้บอนมา  
ขา้งปลายน ้าฉ ่ .................... 

พิษร้ายนกัหนา 
เอาโคนเผาไฟ 

จงจ ้ปากแปล 

ถอนแกพิ้ษหาย  
------------------------------------------  

  

  

 

  



 

 

ค าขอบวชชีี 

.........เอสาหงั ภนัเต, สุจิระปะรินิพพุตมัปิ, ตงั ภะคะวนัตงั สะระณัง 
คจัฉามิ, ธัมมญัจะ ภิกขุสังฆญัจะ, ปัพพชัชงั มงั ภนัเต, สังโฆ ธาเรตุ 

อชัชะตคัเค ปาณุเปตงั, สะระณัง คะตงั. 

ค าแปล  

.........ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ ขา้พเจา้ขอถึงสมเด็จพระผูม้ พระภาคเจา้ แมเ้สด็จ 
ดบัขนัธปรินิพพานนานแลว้ กบัทั้งพระธรรมและพระสงฆว์่าเป็นสรณะท ่พ่ึงท  ่
ระลึก ขอพระสงฆจ์งจ าขา้พเจา้ไวว้่าเป็นผูบ้วชในพระธรรมวินยั ผูถึ้งพระ 
รัตนตรัยเป็นสรณะตลอดช วิต ตั้งแต่บดัน ้ เป็นตน้ไป 

ค าอาราธนาศีล  

.........มะยงั ภนัเต ติสะระเณนะ สะหะ อฏัฐะ ส ลานิ ยาจามะ (๓ คร้ัง) 
(ถา้คนเด ยวว่า อะหงั แทน มะยงั และ ยาจามิ แทน ยาจามะ)  

นะมะการคาถา  

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
(๓ คร้ัง)  

ไตรสรณาคมน ์ 

พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 

ธัมมงั สะระณัง คจัฉามิ 

สังฆงั สะระณัง คจัฉามิ 

ทุติยมัปิ พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 

ทุติยมัปิ ธังมงั สะระณัง คจัฉามิ 

ทุติยมัปิ สังฆงั สะระณัง คจัฉามิ 

ตะติยมัปิ พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 

ตะติยมัปิ ธัมธัง สะระณัง คจัฉามิ 

ตะติยมัปิ สังฆงั สะระณัง คจัฉามิ 



 

 

(พระท่านว่า) ติสะระณะ คะมะนงั นิฏฐิตงั (รับว่า) อามะ ภนัเต. 

ค าสมาทานศ ล  

.........๑. ปาณาติปาตา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ (ขา้พเจา้ 
สมาทานซ่ึงสิกขาบท คือ เวน้จากฆ่าสัตวด์ว้ยตนเองและไม่ใชใ้หผู้อ่ื้นฆ่า) 
.........๒. อะทินนาทานา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ (ขา้พเจา้ 
สมาทานซ่ึงสิกขาบท คือ เวน้จากลกั, ฉอ้ ของผูอ่ื้นดว้ยตนเองและไม่ใชใ้ห ้

ผูอ่ื้นลกั ฉอ้) 
.........๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ 

(ขา้พเจา้สมาทานซ่ึงสิกขาบท คือ เวน้จากอสัทธรรม กรรมอนัเป็นขา้ศึกแก ่
พรหมจรรย)์ 
.........๔. มุสาวาทา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ (ขา้พเจา้ 
สมาทานซ่ึงสิกขาบท คือ เวน้จากพดูเท็จ ค าไม่เป็นจริง และค าล่อลวง 
อ าพรางผูอ่ื้น) 

.........๕. สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณ  สิกขาปะทงั 
สะมาทิยามิ (ขา้พเจา้สมาทานซ่ึงสิกขาบท คือ เวน้จากการด่ืมกนิสุรา และ 
เมรัยเคร่ืองดองของท าใจใหค้ลัง่ไคลต่้าง ๆ) 

.........๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ (ขา้พเจา้ 
สมาทานซ่ึงสิกขาบท คือเวน้จากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล) 
.........๗. นจัจะค ตะวาทิตะวิสูกะทสัสะนา มาลาคนัธะวิเลปะนะธา- 
ระณะ มณัฑะนะวิภูสะนฏัฐานา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ 

(ขา้พเจา้สมาทานซ่ึงสิกขาบท คือ เวน้จากด ูฟัง ฟ้อนร า ขบัร้องและประโคม 
เคร่ืองดนตร ต่าง ๆ และดูการเล่นท ่เป็นขา้ศึกแกกุ่ศล และทดัทรงตกแต่งร่าง 
กายดว้ยเคร่ืองประดบัและดอกไมข้องหอม เคร่ืองทาเคร่ืองยอ้ม ผดัผิดใหง้าม 

ต่าง ๆ ) 

.........๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณ  สิกขาปะทงั สะมา- 
ทิยามิ (ขา้พเจา้สมาทานซ่ึงสิกขาบท คือ เวน้จากนัง่นอนเหนือเต ยง ตัง่ ม  



 

 

เทา้สูงเกนิประมาณ และท ่นัง่ ท ่นอนอนัสูงใหญ่ ภายในใส่นุ่นและส าส  อาสนะ 
อนัวิจิตรไปดว้ยลวดลายงามดว้ยเงินทองต่าง ๆ) 

.........อิมานิ อฏัฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (๓ คร้ัง)  
-----------------------------------  

  

  

  

  

  



 

 

กฐิน 

ค าถวายผา้กฐิน 

.........อิมงั ภนัเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจ วะระทุสสัง, สังฆสัสะ, 
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภนัเต, สังโฆ, อิมงั, สะปะริวารัง, กะฐินะ- 
ทุสสัง, ปะฏิคคณัหาตุ, ปะฏิคคะเหตวา จะ, อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินงั, 
อตัถะระตุ, อมัหากงั, ท ฆะรัตตงั, หิตายะ, สุขายะ, 

ค าแปล  

.........ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จริญ ขา้พเจา้ทั้งหลาย ขอนอ้มถวาย ผา้กฐินจ วร 
กบัทั้งบริวารน ้ แกพ่ระสงฆ ์ของพระสงฆจ์งรับผา้กฐิน กบัทั้งบริวารน ้ ของ 
ขา้พเจา้ทั้งหลาย รับแลว้จงกราบกฐิน ดว้ยผา้น ้ เพ่ือประโยชนแ์ละความสุข 

แกข่า้พเจา้ทั้งหลาย ส้ินกาลนาน เทอญ. 

ค าอปโลกน์กฐิน 

แบบ ๒ รูป  

.........รูปท ่ ๑ 
ผา้กฐินทานกบัทั้งผา้อานิสังสบริวารทั้งปวงน  ้เป็นของ............... 
พร้อมดว้ย..............ผูป้ระกอบดว้ยศรัทธา อุตสาหะพร้อมเพร ยงกนั 

น ามาถวาย แด่พระภิกษุสงฆผ์ูอ้ยู่จ  าพรรษาถว้นไตรมาสในอาวาสน ้ 
.........กแ็ลผา้กฐินทานน ้ เป็นของบริสุทธ์ิ ดุจเล่ือนลอยมาโดยนภากาศ  
แลว้แลตกลงในท ประชุมสงฆ ์จะไดจ้  าเพาะเจาจงลงว่าเป็นของพระ 
ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงกห็ามิได ้ม พระบรมพุทธานุญาตไวว้่า ใหพ้ระสงฆท์ั้ง 
ปวงยอมอนุญาตใหแ้กภิ่กษุรูปหน่ึง เพ่ือจะท าซ่ึงกฐินนตัถารกจิ ตามพระ 
บรมพุทธานุญาต และม ค าพระอรรถกถาจารย ์ผูรู้้พระบรมพุทธาธิบาย 
สังวรรณนาไวว้่า ภิกษุรูปใดประกอบดว้ยศ ลสุตาธิคุณ ม สติปัญญา 
สามารถ รู้ธรรม ๘ ประการ ม บุพกจิ เป็นตน้ ภิกษุรูปนั้นจึง 
สมควร เพ่ือจะกระท ากฐินนตัถารกจิ ตามพระบรมพุทธานุญาตได้ 



 

 

.........บดัน ้ พระสงฆท์ั้งปวง จะเห็นสมควรแกภิ่กษรูปใด จงพร้อม 
กนัยอมอนุญาตใหแ้กภิ่กษุรูปนั้น เทอญ. 

(ไม่ตอ้ง สาธุ)  

.........รูปท ่ ๒ 

.........ผา้กฐินทาน กบัทั้งผา้อานิสังสบริวารทั้งปวงน  ้ขา้พเจา้พิจารณา 
เห็นสมควรแก.่..................เป็นผูม้ สติปัญญาสามารถ เพ่ือกระท ากฐิน 

นตัถารกจิใหถู้กตอ้งตามพระบรมพุทธานุญาตได้ ถา้พระภิกษุรูปใดเห็น 

ไม่สมควรทกัทว้งข้ึนในท่ามกลางระหว่างสงฆ ์(หยุดนิดหน่ึง) ถา้เห็น 

สมควรแลว้ไซร้จงใหส้ัททสัญญาสาธุการะข้ึนใหพ้ร้อมกนั เทอญ. 

(สาธุ) 
ค าอปุโลกน์กฐิน 

แบบ ๔ รูป  

........รูปท ่ ๑ 

........ผา้กฐินทาน กบัทั้งผา้อานิสังสบริวารทั้งปวงน  ้เป็นของ..... 
ผูก้อปรดว้ยศรัทธาอุตสาหะนอ้มน ามาถวายแกพ่ระภิกษุสงฆผ์ูจ้  าพรรษา 
กาลถว้นไตรมาสในอาวาสวิหารน ้ 
........กแ็ลผา้กฐินทานน ้ เป็นของบริสุทธ์ิดุจเล่ือนลอยมาโดยนภากาศ 
แลว้แลตกลงยงัท่ามกลางสงฆ ์จะไดจ้  าเพาะเจาะจงแกพ่ระภิกษุสงฆ ์

รูปหน่ึงรูปใดกห็าบ่มิได ้ม พระพุทธานุญาตไวใ้หใ้หแ้กภิ่กษุผูม้ จ วร 
อนัเกา่ หรือม จ วรทุพพลภาพ หรือภิกษุรูปใดรูปหน่ึงซ่ึงม สติปัญญา 
สามารถอาจกระท ากฐินนตัถารกจิ มิใหเ้พ ้ยนผิด ตอ้งตามวินยันิยม 

บรมพุทธานุญาต 

........เม่ือไดก้รานกฐินแลว้ไซร้ อานิสังสคุณจะพึงบงัเกดิม  ๕ ประการ 
คือ อยู่ปราศจากไตรจ วรไดไ้ม่เป็นอาบติัดว้ยทุติยกฐินสิกขาบท ๑ เกบ็ 

อติเรกจ วรไวไ้ดเ้ป็นอาบติั ดว้ยปฐมกฐินสิกขาบท ๑ ฉนัคณะโภชน ์

ปรัมปรโภชนไ์ดไ้ม่เป็นอาบติั ดว้ยคณะโภชนะและปรัมปรโภชนะสิกขา 



 

 

บท ๑ เขา้ไปในละแวกบา้นไดไ้ม่อาบติั ดว้ยอนามนัตจาริกสิกขา 
บท ๑ จ วรลาภท ่บงัเกดิข้ึนในอาวาสจะเป็นของภิกษุผูไ้ดก้รานกฐินแลว้ 
๑ ทั้งจ วรกาลจะยืดออกไปอ ก ๔ เดือน ตลอดเหมนัตฤดู ดงัน ้ 
........บดัน ้ พระสงฆท์ั้งหลายจะม ความยินยอมพร้อมกนัรับกฐินน ้ 
หรือไม่ ถา้ม ความยินยอมพร้อมกนัรับกฐินน ้แลว้ไซร้ จงใหส้ัททสัญญา 
สาธุการะข้ึนใหพ้ร้อมกนั เทอญ. 

สาธุ  

........รูปท ่ ๒ 

สมเด็จพระผูม้ พระภาคเจา้ ทรงอนุญาตกฐินนตัถารกจินั้น ให้ 
เป็นการเฉพาะบุคคล สงฆก์ด็  คณะกด็ จะกรานกฐินไม่ได ้แต่เพราะ 
อนุโมทนาแห่งสงฆแ์ละคณะและอตัถารกจิแห่งบุคคล กฐินเป็นอนัสงฆ ์

อนัคณะอนับุคคลกรานได ้กแ็ละผา้กฐินทานน ้ ควรแกภิ่กษุผูม้ จ วรเกา่ 
หรือม จ วรอนัทุพพลภาพ หรือภิกษุรูปใดจะม อุตสาหะและสามารถท า 
จ วรกรรมในวนัเด ยวน ้ ใหเ้บนกฐินนตัถารกจิ ตอ้งตามพระบรมพุทธา- 
นุญาต มิใหว้ิธ วินยันิยมทั้งปวงเคล่ือนคลาดได.้ 
........บดัน ้ พระสงฆท์ั้งปวงจะเห็นสมควรแกพ่ระภิกษุรูปใด จง 
พร้อมกนัยอมอนุญาตใหแ้กภิ่กษุรูปนั้น เทอญ. 

(ไม่ตอ้ง สาธุ)  

........รูปท ่ ๓ 

ผา้กฐินทาน กบัทั้งผา้อานิสังสบริวารทั้งปวงน  ้ขา้พเจา้พิจารณา 
เห็นสมควร แด่...................................ผูเ้ป็น....................................... 

ในวดัน ้ ซ่ึงเป็นพหุสูตรทรงธรรม ทรงวินยั เป็นผูช้ ้แจงชกัน าใหส้พรหม- 

จาร สงฆบ์ริษทัร่ืนเริง เป็นผูใ้หโ้อวาทานุศาสนแ์กภิ่กษุสามเณรและ 
คฤหสัถเ์ป็นผูท้รงกฐินมาติกาฉลาดรู้ในวินยักรรม จะไม่ใหว้ินยันิยม 

นั้น ๆ ก  าเริบได ้และเป็นผูม้ สติปัญญาสามารถ อาจกระท ากฐิน- 

นตัถารกจิใหต้อ้งตามพระบรมพุทธานุญาตได ้



 

 

........เพราะฉะนั้น ขา้พเจา้จึงพิจารณาเห็นว่า พระสงฆท์ั้งปวงจะ 
ยินยอมพร้อมกนัถวายผา้กฐินทาน กบัทั้งผา้อานิสังสบริวารทั้งปวงน  ้
แด่............................ ถา้พระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร จงทกัทว้ง 
ข้ึนในท่ามกลางสงฆ ์(หยุดนิดหน่ึง) ถา้เห็นสมควรแลว้ จงสาธุการะข้ึน 

ใหพ้ร้อมกนัเทอญ.  

สาธุ  

........รูปท ่ ๔ 

ผา้กฐินทานกบัทั้งผา้อานิสังสบริวารทั้งปวงน  ้ถา้และพระสงฆ ์

บริษทัม เอกฉนัทานุมติั พร้อมกนัยอมถวายแด่..................แลว้ ขอ 
พระสงฆจ์งอย่าไดถื้อเอาผา้ไตรจ วร ซ่ึงเป็นบริวารแห่งผา้กฐินตามล าดบั 

ผา้จ าพรรษาเลย จงถวายแด่...................ดว้ยอปโลกนวาจาน ้ ส่วนผา้กฐิน 

ทานนั้น ถึงพระสงฆท์ั้งปวงจะยินยอมพร้อมกนัถวายดว้ยอปโลกนวาจา 
กไ็ม่ข้ึน ตอ้งถวายดว้ยญตัติทุติยกรรมวาจา ตามพระบรมพุทธานุญาต 

........เพราะฉะนั้น ขอพระสงฆจ์งท ากรรมสันนิษฐานว่า จะถวาย 
ผา้กฐินทานนั้น แด่...........................ดว้ยญตัติทุติยกรรมวาจาอนัไม่ก  าเริบ 

ตามสมควรแกส่ถานะ ณ กาลบดัน ้ เทอญ ฯ 

สาธุ  
แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน  

........นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, 

........นะโม ตสัสะ, ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, 

........นะโม ตสัสะ, ภะคะวะโต, อะระหะโต สัมม, สัมพุทธัสสะ, 

........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, อิทงั สังฆสัสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนงั, 
ยะทิ สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั, สังโฆ อิมงั กะฐินะทุสสัง อายสัมะโต 

(อิตถนันามสัสะ) ทะเทยยะ, กะฐินงั อตัถะริตุง, เอสา ญตัติ. 
........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ, อิทงั สังฆสัสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนงั, 
สังโฆ อิมงั กะฐินะทุสสัง อายสัมะโต (อิตถนันามสัสะ), เทติ, กะฐินงั 



 

 

อตัถะริตุง, ยสัสายสัมะโต ขะมะติ, อิมสัสะ กะฐินะทุสสัสสะ, อายสั- 

มะโต (อิตถนันามสัสะ). ทานงั, กะฐินงั อตัถะริตุง, โส ตุณหสัสะ 
ยสัสะ นกัขะมะติ, โส ภาเลยยะ 
........ทินนงั อิทงั สังเฆนะ, กะฐินะทุสสัง อายสัมะโต (อิตถนันา- 
มสัสะ). กะฐินงั อตัถะริตุง, ขะมะติ สังฆสัสะ ตสัมา ตุณห , 
เอวะเมตงั ธาระยามิ. 

........หมายเหตุ ในวงเล็บ อตัถนันามสัสะ นั้น ใหใ้ส่ช่ือผูค้รองกฐินแทน 

ค าอธิษฐานผ้ากฐิน  

สังฆาฏิ อิมายะ สังฆาฏิยา กะฐินงั อตัถะรามิ (๓ หน) 

อุตตราสงค ์อิมินา อุตตะราสังเคนะ กะฐินงั อตัถะรามิ (๓ หน) 

อนัตรวาสก อิมานา อนัตะระวาสะเกนะ กะฐินงั อตถะรามิ (๓ หน)  

ค าอนุโมทนากฐิน  

.........อตัถะตงั อาวุโส สังฆสัสะ กะฐินงั ธัมมิโก กะฐินตัถาโร 
อะนุโมทะถะ (๓ หน ) น ้ส าหรับท่านผูค้รองกฐินม พรรษาแกก่ว่าภิกษุทั้งปวง 
ถา้ม ภิกษุอ่ืนท ่ม พรรษามากกว่าท่านผูค้รองกฐินอยู ่ใน ท ่ นั้น ให้ เปล ่ยนค าว่า 
อาวุโส เป็น ภนัเต แลว้ใหพ้ระสงฆท์ั้งปวงเปล่งวาจาอนุโมทนาต่อไปว่า 
.........อตัถะตงั ภนัเต สังฆสัสะ กะฐินงั ธัมมิโก กะฐินตัถาโร 
อะนุโมทานะ (๓ หน) น ้ส าหรับผูอ่้อนพรรษากว่าท่านผูค้รองกฐินกล่าว ถา้ 
ม ภิกษุท ่แกพ่รรษากว่าท่านผูค้รองกฐินอยู่ในท ่นั้น ก รู่ปกต็ามใหผู้แ้กเ่หล่านั้น 

เปล ่ยนค าว่า ภนัเต เป็น อาวุโส หรือจะใหว้่าพร้อมกนัเฉพาะผูแ้กเ่ส ยคราว 
หน่ึงกอ่น ๓ จบ แลว้จึงใหผู้อ่้อนกว่าว่าอ กคราวหน่ึง ๓ จบ กไ็ด ้

------------------------------------- 

  

  



 

 

ค าสัตตาหะ 

สัตตาหะกะระณ ยงั กจิจงั เม อตัถิ 
ตสัมา มะยา คนัตพัพงั 

อิมสัมิง สัตตาหพัภนัตะเร นิวตัติสสามิ.  

 

 

  



 

 

ปริวาสกรรม 

อย่างจุลสุทธันตะ 
(ม ค าขอ ค าสมาทาน ค าเกบ็ และกรรมวาจา ครบ) 

ค าขอสุทธันตปริวาส 

อย่างจุลสุทธันตะ 

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิง 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 

อาปัตติปะริยันเต เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ นิพเพมะติโก 

โสหัง ภันเต สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจาม.ิ  

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชติ 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 

อาปัตติปะริยันเต เอกจัจัง สะรามิ เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันตุ เอกจัจัง สะรามิ เอกจัเจ นิพเพมะติโก 

โสหัง ทตุิยัมปิ ภันเต สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสังยาจามิ. 

อะหงั ภนัเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง 
อาปัตตปะริยนัตงั เอกจัจงั ชานามิ เอกจัจงั นะ ชานามิ 



 

 

รัตติปะริยนัตงั เอกจัจงั ชานามิ เอกจัจงั นะ ชานามิ 

อาปัตติปะริยนัตงั เอกจัจงั สะรามิ เอกจัจงั นะ สะรามิ 

รัตติปะริยนัตงั เอกจัจงั สะรามิ เอกจัจงั นะ สะรามิ 

อาปัตติปะริยนัเต เอกจัจงั เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 

รัตติปะริยนัเต เอกจัจงั เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 

โสหงั ตะติยมัปิ ภนัเต สังฆงั ตาสัง อาปัตต นงั สุทธันตะปะริวาสังยาจามิ. 

-------------------------------- 

กรรมวาจาให้สุทธันตะปริวาส 

 

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. อยัง อติถันนาโม 

ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิ 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจจัง นะ ชานราติ 
อาปัจจิปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ

อาปัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจะต ิ

ยะท ิสังฆัสสะ ปัตตะกลัลงั สังโฆ อติถันนามัสสะ ภิกขุโน 

ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ทะเทยยะ เอสา ญัตติ. 

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อติถันนาโม 

ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิ 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 



 

 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระรติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ

อาปัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจะต ิ

สังโฆ อติถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง 
สุทธันตะปะริวาสัง เทติ ยัสสายัสมะโต ขะมะต ิ

อติถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัสสะ 
ทานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะต ิโส ภาเสยยะ 

ทตุิยัมปิ เอตะมัตถัง วะทาม ิสุณาตุ เม ภันเต สังโฆ 

อะยัง อติถันนาโม ภิกข ุสัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิ 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัเจ นะ สะระติ 

อาปัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจะต ิ

สังโฆ อติถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง 
สุทธันตะปะริวาสัง เทติ ยัสสายัสมะโต ขะมะต ิ

อติถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัสสะ 
ทานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะต ิโส ภาเสยยะ 

ตะติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ 

อยัง อติถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิ 



 

 

อาปัตติปะริยัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ 

อาปัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจะต ิ

สังโฆ อติถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง 
สุทธันตะปะริวาสัง เทติ ยัสสายัสมะโต ขะมะต ิ

อตัถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัสสะ 
ทานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะต ิโส ภาเสยยะ. 

ทนิโน สังเฆนะ อติถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง 
อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาโส ขะมะต ิสังฆัสสะ 

ตัสมา ตุณหี เอวะเมตัง ธาะยามิ. 

-------------------------------- 

ค าสมาทานปริวาส 

ปะริวาสัง สะมาทยิาม ิวัตตัง สะมาทยิาม ิ

ทตุิยัมปิ ปะริวาสัง สะมาทยิาม ิวัตตัง สะมาทยิามิ 
ตะติยัมปิ ปะริวาสัง สะมาทยิามิ วัตตัง สะมาทยิาม ิ

ค าบอกสุทธันตปริวาส 

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิง 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 



 

 

รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
ีิอาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 

อาปัตติปะริยันโต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง 

ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ 

โสหัง ปะริวะสามิ เวทะยามะหัง ภันเต เวทะยะตีต ิมัง สังโฆ ธาเรตุ 

-------------------------------- 

ค าเกบ็ปริวาส 

วัตตัง นิกขิปามิ ปะริวาสัง นิกขิปามิ 
ทตุิยัมปิ วัตตัง นิกขิปามิ ปะริวาสัง นิกขิปามิ 
ตะติยัมปิ วัตตัง นิกขิปามิ ปะริวาสัง นิกขิปามิ 

-------------------------------- 

ค าขอมานตัต ์ 

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิง 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 

อาปัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพิเพมะติโก 
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง 



 

 

ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ 

โสหัง ภันเต ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 
มานัตตัง ยาจามิ. 

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิง 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 

อาปัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง 

ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ 

โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส ทตุิยัมปิ ภันเต สังฆัง 
ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจาม.ิ  

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิง 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 

อาปัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง 

ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ 

โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง 
ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจาม.ิ 



 

 

-------------------------------- 

กรรมวาจาให้มานัตต์ 

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อติถันนาโม 

ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิ 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะราติ เอกจัจัง นะ สะระติ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ

อาปัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจ ิ

ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ 

โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 
มานัตตัง ยาจะติ ยะท ิสังฆัสสะ ปัตตะกลัลงั สังโฆ 

อตัถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง 
ทะเทยยะ เอสา ญัตติ ฯ 

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อติถันนาโม 

ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิ 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ

อาปัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจ ิ



 

 

ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจ ิ
โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 
มานัตตัง ยาจะติ สังโฆ อติถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง 

อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง เทติ ยัสสายัสมะโต ขะมะต ิ
อติถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัสสะ 

ทานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะต ิโส ภาเสยยะ ฯ 

ทตุิยัมปิ เอตะมัตถัง วะทาม ิสุณาตุ เม ภันเต สังโฆ 

อะยัง อติถันนาโม ภิกข ุสัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิ 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ

อาปัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจ ิ

ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ 

โส ปะริวตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 
มานัตตัง ยาจะติ สังโฆ อติถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง 

อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง เทติ ยัสสายัสมะโต ขะมะต ิ
อติถันนามัสสะ ภิกขะโน ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัสตัสสะ 

ทานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะต ิโส ภาเสยยะ ฯ  

ตะติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ สุณาตุ เภ ภันเต สังโฆ 

อะยัง อติถันนาโม ภิกข ุสัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิง 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 



 

 

รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ

อาปัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจ ิ

ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ 

โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 
มานัตตัง ยาจะติ สังโฆ อติถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง 

อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง เทติ ยัสสายัสมะโต ขะมะต ิ
อติถันนามัสสะ ภิกขุโน ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัสสะ 

ทานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะต ิโส ภาเสยยะ ฯ 

ทนินัง สังเฆนะ อติถันนามัสสะ ภิกขุโน 

ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ขะมะต ิ
สังฆัสสะ ตัสมา ตุณหี เอวะเมตัง ธาระยามิ ฯ  

-------------------------------- 

ค าสมาทานมานัตต์ 

มานัตตัง สะมาทยิามิ วัตตัง สะมาทยิาม ิ

ทตุิยัมปิ มานัตตัง สะมาทยิาม ิวัตตัง สะมาทยิาม ิ

ตะติยัมปิ มานัตตัง สะมาทยิาม ิวัตตัง สะมาทยิาม ิ

-------------------------------- 

ค าบอกมานัตต์ 

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิง 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 



 

 

รัตติปะริยันติ เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 

อาปัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง 

ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ 

โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 
มานัตตัง ยาจิง 

ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ 

โสหัง มานัตตัง จะรามิ เวทะยามะหัง ภันเต เวทะยะตีต ิมัง 
สังโฆ ธาเรตุ. 

-------------------------------- 

ค าเกบ็มานัตต์ 

วัตตัง นิกขิปามิ มานัตตัง นิกขิปามิ 
ทตุิยัมปิ วัตตัง นิกขิปามิ มานัตตัง นิกขิปามิ  
ตะติยัมปิ วัตตัง นิกขิปามิ มานัตตัง นิกขิปามิ 

-------------------------------- 

ค าขออพัภาน 

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิง 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 



 

 

อาปัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตินัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง 

ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อาทาสิ 

โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 
มานัตตัง ยาจิง 

ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ 

โสหัง ภันเต จิณณะมานัตโต สังฆัง อพัภานัง ยาจาม ิ

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิง 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจะ นะ สะรามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจะ นะ สะราม ิ

อาปัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นะ สะรามิ 
รัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง 

ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อาทาสิ 

โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 
มานัตตัง ยาจิง 

ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ 

โสหัง จิณณะมานัตโต ทตุิยัมปิ ภันเต สังฆัง อพัภานัง ยาจามิ 

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิง 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานามิ เอกจัจัง นะ ชานามิ 



 

 

อาปัตติปะรันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะรามิ เอกจัจัง นะ สะรามิ 

อาปัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง  

ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตินัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ 

โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 
มานัตตัง ยาจิง 

ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ 

โสหัง จิณณะมานัตโต ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง อพัภานัง ยาจามิ. 

-------------------------------- 

กรรมวาจาให้อพัภาน 

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อติถันนาโม 

ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิ 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ

อาปัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจ ิ

ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจ ิ
โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 
มานัตตัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 

มานัตตัง อะทาสิ โส จิณณะมานัตโต สังฆัง อพัภานัง ยาจะต ิ 



 

 

ยะท ิสังฆัสสะ ปัตตะกลัลงั สังโฆ อติถันนามัง ภิกขุง อพัเภยยะ 
เอสา ญัตติ ฯ 

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อติถันนาโม 

ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิ 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 
อาปัตติปะริยันติ เอกจัจัง สะระต ิเอกจัจัง นะ สะระต ิ
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะราติ เอกจัจัง นะ สะระติ 

อาปัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัเจ เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โส สังฆัง ตาสัง เอปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ 

ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ 

โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 
มานัตตัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 

มานัตตัง อะทาสิ โส จิณณะมานัตโร สังฆัง อพัภานัง ยาจะติ 
สังโฆ อติถันนามัง ภิกขุง อพัเภต ิยัสสายัสสมะโต ขะมะต ิ
อติถันนามัสสะ ภิกขุโน อพัภานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ 

นักขะมะต ิโส ภาเสยยะ ฯ 

ทตุิยัมปิ เอตะมัตถัง วะทาม ิสุณาตุ เม ภันเต สังโฆ 

อะยัง อติถันนาโม ภิกข ุสัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิ 
อาปัตติปะริยังตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจั ง นะ ชานาติ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ  

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ

อาปัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 



 

 

รัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจ ิ

ตัสสะ โส สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ 

โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 
มานัตตัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 

มานัตตัง อะทาสิ โส จิณณะมานัตโต สังฆัง อพัภานัง ยาจะต ิ
สังโฆ อติถันนามัง ภิกขุง อพัเภต ิยัสสายัสมะโต ขะมะต ิ

อตัถันนามัสสะ ภิกขุโน อพัภานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะต ิ
โส ภาเสยยะ ฯ 

ตะติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ 

อะยัง อติถันนาโม ภิกข ุสัมพะหุลา สังฆาทเิสสา อาปัตติโย อาปัชชิ 
อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง ชานาติ เอกจัจัง นะ ชานาติ 

อาปัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ
รัตติปะริยันตัง เอกจัจัง สะระติ เอกจัจัง นะ สะระต ิ

อาปัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
รัตติปะริยันเต เอกจัจัง เวมะติโก เอกจัเจ นิพเพมะติโก 
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจ ิ 

ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ 

โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 
มานัตตัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง 

มานัตตัง อะทาสิ โส จิณณะมานัตโต สังฆัง อพัภานัง ยาจะต ิ
สังโฆ อติถันนามัง ภิกขุง อพัเภต ิยัสสายัสมะโต ขะมะต ิ

อตัถันนามัสสสะ ภิกขุโน อพัภานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะต ิ

โส ภาเสยยะ ฯ 



 

 

อพัภิโต สังเฆนะ อติถันนาโม ภิกขุ ขะมะต ิสังฆัสสะ 
ตัสมา ตุณหี เอวะเมตัง ธาระยามิ ฯ 

-------------------------------- 

  

 

  



 

 

คาถาท าน า้มนต์ให้ขายของดีี 

.....พุทธัง  
เอหิจิตตัง  
เอหิลาภัง  
ชมภูทเีป ......... 

พะหูชะนานงั 
เอหิมะนุสสานงั 
เอหิเมตตา 
มะนุสสานงั 

อิตถิโย ปุริโส จิตตงั พนัธังเอหิ. 

คาถาน  สวดภาวนาท าน ้ามนต ์ประพรมส่ิงของท ่ขาย ขายของด นกัแล 

  

  

  



 

 

ค าสมาทานธุดงคี์ 

..........๑. ถือทรงผา้บงัสุกุลเป็นวตัร ว่า คะหะปะติจ วะรัง ปะฏิกขิปามิ 

ปังสุกลิูกงัคงั สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดคหบด จ วรเส ย สมาทานองคข์อง 
ผูถื้อซ่ึงผา้บงัสุกุลเป็นวตัร 
..........๒. ถือทรงเพ ยงไตรจ วรเป็นวตัร ว่า จะตุตถะจ วะรัง ปะฏิกขิปามิ 

เตจ วะริกงัคงั สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดจ วรผืนท ่ส ่ เส ย สมาทานองคข์อง 
ผูถื้อซ่ึงไตรจ วรเป็นวตัร 
..........๓. ถือเท ่ยวบิณฑบาตเป็นวตัร ว่า อะติเรกะลาภงั ปะฏิกขิปามิ 
ปิณฑะปาติกงัคงั สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดอติเรกลาภเส ย สมาทาน 

องคข์องผูถื้อบิณฑบาตเป็นวตัร 
..........๔. ถือเท ่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวตัร ว่า โลลุปปะจารัง 
ปะฏิกขิปามิ สะปะทานะจาริกกงัคงั สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดการเท ่ยว 
โลเลเส ย สมาทานองคข์องผูถื้อเท ่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวตัร 
..........๕. ถือนัง่ฉนัอาสนะเด ยวเป็นวตัร ว่า นานาสะนะโภชะนงั 
ปะฏิกขิปามิ เอกาสะนิกงัคงั สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดฉนัต่างอาสนะเส ย 
สมาทานองคข์องผูถื้อนัง่ฉนัอาสนะเด ยวเป็นวตัร 
..........๖. ถือฉนั เฉพาะใน บาตรเด ยวเป็นวตัร ว่า ทุติยะภาชะนงั 
ปะฏิกขิปามิ ปัตตะปิณฑิกงัคงั สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดภาชนะท ่สองเส ย 
สมาทานองคข์องผูถื้อการฉนัเฉพาะในบาตรเป็นวตัร  
..........๗. ถือหา้มภตั อนันกถวายเม่ือภายหลงัเป็นวตัร ว่า อะติริตตะ- 
โภชะนงั ปะฏิกขิปามิ ขะลุปัจฉาภตัติกงัคงั สะมาทิยามิ แปลว่า เรางด 
โภชนะอนัเหลือเฟือเส ย สมาทานองคแ์ห่งผูห้า้มภตัอนัน าถวายเม่ือภายหลงั 
เป็นวตัร 
..........๘. ถืออยู่ป่าเป็นวตัร ว่า คามนัตะเสนะสะนงั ปะฏิกขิปามิ 
อารัญญิกงัคงั สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดเสนาสนะชายบา้นเส ย สมาทาน 



 

 

องคแ์ห่งผูถื้อการอยู่ป่าเป็นวตัร 
..........๙. ถืออยู่โคนไมเ้ป็นวตัร ว่า ฉนันงั ปะฏิกขิปามิ รุกขะมูลิกงัคงั 
สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดท ่มุงท ่บงัเส ย สมาทานองคข์องผูถื้อการอยู่โคนไม ้
เป็นวตัร 
..........๑๐. ถืออยู่ในท ่แจง้เป็นวตัร ว่า ฉนันญัจะ รุกขะมูลญัจะ 
ปะฏิกขิปามิ อพัโภกาสิกงัคงั สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดท ่มุงท ่บงั 
และโคนไมเ้ส ย สมาทานองคข์องผูถื้อการอยู่ในท ่แจง้เป็นวตัร 
..........๑๑. ถืออยู่ป่าชา้เป็นวตัร ว่า อะสุสานงั ปะฏิกขิปามิ โสสานิกงัคงั 
สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดท ่มิใช่ป่าชา้เส ย สมาทานองคข์องผูถื้อการอยู่ป่าชา้ 
เป็นวตัร 
..........๑๒. ถือการอยู่ใน เสนาสนะอนัท่านจดัใหอ้ย่างไรเป็นวตัร ว่า 
เสนาสะนะโลลุปัง ปะฏิกขิปามิ ยะถาสันถะติกงัคงั สะมาทิยามิ 

แปลว่า เรางดความโลเลในเสนาสนะเส ย สมาทานองคข์องผูอ้ยู่ในเสนาสนะ 
อนัท่านจดัใหอ้ย่างไร 
..........๑๓. ถือการนัง่เป็นวตัร ว่า เสยยงั ปะฏิกขิปามิ เนสัชชิกงัคงั 
สะมาทิยามิ แปลว่า เรางดการนอนเส ย สมาทานองคข์องผูถื้อการนัง่เป็นวตัร  

----------------------------- 

  

 

  



 

 

กรรมวาจาเน่ืองด้วยสีมา 

ค าสวดถอนติจ วราวิปปวาส 

..........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ โย โส สังเฆนะ ติจ วะเรนะ 
อะวิปปะวาโส สัมมะโต, ยะทิ สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั, สังโฆ ตงั 
ติจ วะเรนะ อะวิปปะวาสัง สะมูหะเนยยะ. เอสา ญตัติ. 
..........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ. โย โส สังเฆนะ ติจ วะเรนะ 
อะวิปปะวาโส สัมมะโต, สังโฆ ตงั ติจ วะเรนะ อะวิปปะวาสัง 
สะมูหะปะติ. ยสัสายสัมะโต, ขะมะติ เอตสัสะ ติจ วะเรนะ 
อะวิปปะวาสัสสะ สะมุคฆาโต, โส ตุณหสัสะ, ยสัสะ นกัขะมะติ 
โส ภาเสยยะ. 
..........สะมูหะโต โส สงเฆนะ ติจ วะเรนะ อะวิปปะวาโส, ขะมะติ 
สังฆสัสะ, ตสัมา ตุณห , เอวะเมตงั ธาระยามิ. 

ค าสวดถอนสมานสังวาสสีมา  

..........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ ส มา สัมมะตา 
สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, ยะทิ สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั, สังโฆ 

ตงั ส มงั สะมูหะเนยยะ เอสา ญตัติ. 
..........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ ส มา สัมมะตา 
สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, สังโฆ ตงั ส มงั สะมูหะนะติ,  
ยสัสายสัมะโต ขะมะติ เอติสสา ส มายะ สะมานะสังวาสายะ 
เอกุโปสะถา สะมุคฆาโต, โส ตุณหสัสะ ยสัสะ นกัขะมะติ โส 

ภาเสยยะ, 
..........สะมูหะตา สา ส มา สังเฆนะ สะมานะสังวาสา เอกุโกสะถา. 
ขะมะต  สังฆสัสะ, ตสัมา ตุณห , เอวะเมตงั ธาระยามิ.  

ค าสมมติสมานสังวาสสีมา  

..........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ. ยาวะตา สะมนัตา นิมิตตา กติติตา 



 

 

ยะทิ สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั. สังโฆ เอเตหิ นิมิตเตหิ ส มงั 
สัมมนัเนยยะ สะมานะสังวาสัง เอกุโปสะถงั. เอสา ญตัติ. 
..........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ. ยาวะตา สะมนัตา นิมิตตา 
กติติตา, สังโฆ เอเตหิ นิมิตเตหิ ส มงั สัมมนัะติ สะมานะสังวาสัง 
เอกุโปสะถงั. ยสัสายสัมะโต ขะมะติ เอเตหิ นิมิตเตหิ ส มายะ 
สัมมะติ สะมานะสังวาสายะ เอกุโปสะถายะ, โส ตุณหสัสะ, ยสัสะ 
นกัขะมะติ โส ภาเสยยะ. 
..........สัมมะตา ส มา สังเฆนะ เอเตหิ นิมิตเตมิ สะมานะสังวาสา 
เอกุโปสะถา. ขะมะติ สังฆสัสะ, ตสัมา ตุณห , เอวะเมตงั ธาระยามิ. 

ค าสมมติติจีวราวิปปวาส  

..........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ ส มา สัมมะตา 
สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา ยะทิ สังฆสัสะ ปัตตะกลัลงั, สังโฆ 

ตงั ส มงั ติจ วะเรนะ อะวิปปะวาสัง สัมมนัเนยยะ ฐะเปตวา 
คามญัจะ คามุปะจารัญจะ, เอสา ญตัติ.  
..........สุณาตุ เม ภนัเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ ส มา สัมมะตา 
สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, สังโฆ ตงั ส มงั ติจ วะเรนะ 
อะวิปปะวาสัง สัมมนันะติ ฐะเปตวา คามญัจะ คามุปะจารัญจะ 
ยสัสายสัมะโต ขะมะติ เอติสสา ส มายะ ติจ วะเรนะ อะวิปปะวาสัสสะ 
สัมมะติ ฐะเปตวา คามญัจะ คามุปะจารัญจะ, โส ตุณหสัสะ, 
ยสัสะ นกัขะมะติ โส ภาเสยยะ. 
..........สัมมะตา สา ส มา สังเฆนะ ติจ วะเรนะ อะวิปปะวาโส 
ฐะเปตวา คามญัจะ คามุปะจารัญจะ. ขะมะติ สังฆสัสะ, ตสัมา ตุณห , 
เอวะเมตงั ธาระยามิ. 

ค าทกันิมิต  

ในทิศตะวนัออก ว่า ปุรัตถิมายะ ทิสายะ กงิ นิมิตตงั 
ในทิศตะวนัออกเฉ ยงใต ้ว่า ปรัุตถิมายะ อะนุทสิายะ กงิ นิมิตตัง 



 

 

ในทิศใต ้ว่า ทกัขิณายะ ทิสายะ กงิ นิมิตตงั 
ในทิศตะวนัตกเฉ ยงใต ้ว่า ทกัขิณายะ อะนุทิสายะ กงิ นิมิตตงั 

ในทิศตะวนัตก ว่า ปัจฉิมายะ ทิสายะ กงิ นิมิตตงั 
ในทิศตะวนัตกเฉ ยงเหนือ ว่า ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ กงิ นิมิตตงั 

ในทิศเหนือ ว่า อุตตะรายะ ทิสายะ กงิ นิมิตตงั 
ในทิศตะวนัออกเฉ ยงเหนือ ว่า อุตตะรายะ อะนุทิสายะ กงิ นิมิตตงั 

ซ ้ าในทิศตะวนัออกอ ก ว่า ปุรัตถิมายะ ทิสายะ กงิ นิมิตตงั 
ค าตอบ 

แสดงศิลานิมิตเป็นตวัอย่าง ว่า ปาสาโณ ภนัเต  

  

 

  



 

 

พระสะหัสสะนัย 

สุทธิกะปะฏปิะทา 
(กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อพัยากะตา ธัมมา)  

..........กะตะเม ธัมเม กุสะมา ยสัมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานงั 
ภาเวติ นิยยานิกงั อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานงั ปะหานายะ 
ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะมงั ฌานงั 
อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทงั ทนัธาภญัญงั ทุกขาปะฏิปะทงั 
ขิปปาภิกญญงั สุขาปะฏิปะทงั ทนัธาภญัญงั สุขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั 
ตสัมิง สะมะเย ผสัโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา 
..........กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยสัมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานงั 
ภาเวติ นิยยานิกงั อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานงั ปะหานายะ 
ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตกักะวิจารานงั วปูะสะมา ทุติยงั 
ฌานงั ตะติยงั ฌานงั จะตุตถงั ฌานงั ปะฐะมงั ฌานงั ปัญจะมงั 
ฌานงั อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทงั ทนัธาภิญญงั 
ทุกขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั สุขาปะฏิปะทงั ทนัธาภิญญงั สุขาปะ- 
ฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั ตสัมิง สะมะเย ผสัโส โหติ อะวิกเขโป 

โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา  

สุญญะตะมูละกะปะฏมิา  

..........กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยสัมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานงั 
ภาเวติ นิยยานิกงั อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานงั ปะหานายะ 
ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะมงั ฌานงั 
อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทงั ทนัธาภิญญงั สุญญะตงั 
ทุกขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั สุญญะตงั สุขาปะฏิปะทงั ทนัธา- 
ภิญญงั สุญญะตงั สุขาปะฏิปะทงั ขิปปาภญัญงั สุญญะตงั ตสัมิง 
สะมะเย ผสัโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา 



 

 

..........กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยสัมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานงั 
ภาเวติ นิยยานิกงั อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานงั ปะหานายะ 
ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตกักะวิจารานงั วปูะสะมา ทุติยงั 
ฌานงั ตะติยงั ฌานงั จะตุตถงั ฌานงั ปะฐะมงั ปัญจะมงั 
ฌานงั อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทงั ทนัธาภิญญงั 
สุญญะตงั ทุกขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั สุญญะตงั สุขาปะฏิปะทงั 
ทนัธาภิญญงั สุญญะตงั สุขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั สุญญะตงั 
ตสัมิง สะมะเย ผสัโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา 

อปัปะณิหิตะปะฏปิะทา  

..........กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยสัมิง สะมะเย โลกุตตะรัง  
ฌานงั ภาเวติ นิยยานิกงั อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานงั ปะหานายะ 
ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะมงั ฌานงั 
อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทงั ทนัธาภิญญงั อปัปะ- 
ณิหิตงั ทุกขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั อปัปะณิหิตงั สุขาปะฏิปะทงั 
ทนัธาภิญญงั อปัปะณิหิตงั สุขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั อปัปะณิหิตงั 
ตสัมิง สะมะเย ผสัโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา 
..........กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยสัมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานงั 
ภาเวติ นิยยานิกงั อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานงั ปะหายนายะ ปะฐะ- 
มายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตกักะวิจารานงั วปูะสะมา ทุติยงั ฌานงั 
ตะติยงั ฌานงั จะตุตถงั ฌานงั ปะฐะมงั ฌานงั ปัญจะมงั 
ฌานงั อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทงั ทนัธาภิญญงั 
อปัปะณิหิตงั ทุกขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั อปัปะณิหิตงั สุขาปะฏิ- 
ปะทงั ทนัธาภิญญงั อปัปะณิหิตงั สุขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั 
อปัปะณิหิตงั ตสัมิง สะมะเย ผสัโส โหติ อะวิกเขโป โหติ 
อิเม ธัมมา กุสะลา 

 



 

 

อะธิปะต ิ 

..........กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยสัมิง สะมะเย โลกุตตะรัง 
ฌานงั ภาเวติ นิยยานิกงั อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานงั ปะหา- 
นายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะหงั  
ฌานงั อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทงั ทนัธาภิญญงั 
ฉนัทาธิปัตเตยยงั วิริยาธิปัตเตยยงั จิตตาธิปัตเตยยงั วิมงัสาธิปัตเตยยงั 
ทุกขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั ฉนัทาธิปัตเตยยงั วิริยาธิปัตเตยยงั 
จิตตาธิปัตเตยยงั วิมงัสาธิปัตเตยยงั สุขาปะฏิปะทงั ทนัธาภิญญงั 
ฉนัทาธิปัตเตยยงั วิริยาธิปัตเตยยงั จิตตาธิปัตเตยยงั วิมงัสาธิปัตเตยยงั 
สุขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั ฉนัทาธิปัตเตยยงั วิริยาธิปัตเตยยงั 
จิตตาธิปัตเตยยงั วิมงัสาธิตเตยยงั ตสัมิง สะมะเย ผสัโส โหติ 

อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา 
..........กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยสัมิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานงั 
ภาเวติ นิยยานิกงั อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานงั ปะหานายะ 
ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิตกักะวิจารนงั วปูะสะมา ทุติยงั 
ฌานงั ตะติยงั ฌานงั จะตุตถงั ฌานงั ปะฐะมงั ฌานงั ปัญจะมงั 
ฌานงั อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทงั ทนัธาภิญญงั 
ฉนัทาธิปัตเตยยงั วิริยาธิปัตเตยยงั จิตตาธิปัตเตยยงั วิมงัสาธิปัตเตยยงั 
ทุกขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั ฉนัทาธิปัตเตยยงั วิริยาธิปัตเตยยงั 
จิตตาธิปัตเตยยงั วิมงัสาธิปัตเตยยงั สุขาปะฏิปะทงั ทนัธาภิญญงั 
ฉนัทาธิปัตเตยยงั วิริยาธิปัตเตยยงั จิตตาธิปัตเตยยงั วิมงัสาธิปัตเตยยงั 
สุขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั ฉนัทาธิปัตเตยยงั วิริยาธิปัตเตยยงั 
จิตตาธิปัตเตยยงั วิมงัสาธิปัตเตยยงั (อะทุกขะมะสุขาปะฏิปะทงั 
ทนัธาภิญญงั ฉนัทาธิปัตเตยยงั วิริยาธิปัตเตยยงั จิตตาธิปัตเตยยงั 
วิมงัสาธิปัตเตยยงั อะทุกขะมะสุขาปะฏิปะทงั ขิปปาภิญญงั ฉนัทาธิ- 
ปัตเตยยงั วิริยาธิปัตเตยยงั จิตตาธิปัตเตยยงั วิมงัสาธิปัตเตยยงั) ตสัมิง 



 

 

สะมะเย ผสัโส โหติ อะวิกเขโป โหติ อิเม ธัมมา กุสะลา  

  

 

  



 

 

พธีิการท าบุญ 

.........ตามประเพณ ของชาติท ่เจริญแลว้ ย่อมม พิธ การท าบุญต่าง ๆ กนัตาม 

คตินิยมของชนหมู่นั้น ๆ ชาตินั้น ๆ ภาษานั้น ๆ โดยเฉพาะพิธ การทางพระ 

พุทธศาสนา เม่ือกล่าวโดยปริยายแลว้ม มากดว้ยกนั แต่ถา้จะกล่าวโดยสรุป 

กค็งม เพ ยง ๒ ประการเท่านั้น คือ 

๑. ท าบุญในงานมงคล 

๒. ท าบุญในงานอวมงคล  

.........การท าบุญในงานมงคลน้ัน ไดแ้กก่ารท าบุญเพ่ือความสุข ความ 

เจริญ โดยปรารภเหตุท ่ด  ท ่เป็นมงคล เช่น ท าบุญฉลองอายุครบ ๓ รอบ 

๕ รอบ ๗ รอบ หรือท าบุญวนัเกดิ ท าบุญข้ึนบา้นใหม่ ท าบุญฉลองพระ 
พุทธรูป ท าบุญฉลองพระธรรมท ่สร้างข้ึน และฉลองพระสงฆท์ ่อุปสมบท 

ข้ึนใหม่ หรือท าบุญในงานมงคลโกนผมไฟ โกนจุก มงคลสมรส เป็นตน้ 

เร ยกว่าท าบุญในงานมงคล 
.........การท าบุญในงานอวมงคลน้ัน ไดแ้กก่ารท าบุญเพ่ือความสุข 
ความเจริญ โดยปรารภเหตุท ่ไม่สู้ด  แลว้จดัการท าบุญเพ่ือกลบัร้ายให ้

กลายเป็นด  เช่นปรารภการมรณกรรมของญาติมิตร หรือท าบุญ ๗ วนั 

๕๐ วนั ๑๐๐ วนั หรือท าบุญเพ่ืออุทิศกุศลตามธรรมเน ยม หรือม ลาง 
นิมิตร้ายอย่างใดอย่างหน่ึงเกดิข้ึน เช่น อสน บาตตกตอ้งเคหสถาน  

แร้งจบัหลงัคาบา้นเรือน สัตวท์ ่ถือว่าไม่เป็นมงคลข้ึนบา้นเป็นตน้ แลว้จดั 
การท าบุญเพ่ือปัดเป่าอุบาทว ์หรือลางนิมิตร้ายเหล่านั้นใหก้ลบัเป็นด  
อย่างน ้ เร ยกว่าท าบุญในงานอวมงคล 
.........การท าบุญทั้ง ๒ อย่างดงักล่างน ้ ตามประเพณ นิยมในพระพุทธ- 

ศาสนา ม วิธ การท ่จะตอ้งจดัเตร ยมการอ กหลายอย่าง ดงัจะกล่าวเป็น 

ขอ้ย่อ ๆ ดงัต่อไปน ้ 



 

 

การท าบุญเลีย้งพระ 
๑. นิมนต์พระก่อน  

.........เม่ือก  าหนดแน่นอนแลว้ว่าจะท าบุญในวนันั้น เดือนนั้น ป นั้น 

เวลานั้น กจิเบ้ืองตน้ควรนิมนตพ์ระกอ่น ดว้การเข ยนฎ กานิมนตพ์ระ 
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ๓ วนั ๗ วนั ฎ กาส าหรับนิมนตพ์ระนั้นม ตวัอย่างดงัน ้ 
.........ขออาราธนาพระคุณเจา้ (พร้อมดว้ยพระสงฆใ์นวดัน ้อ ก...รูป 

เจริญพระพุทธมนต ์หรือสวดมนต ์หรือรับบิณฑบาต หรือแสดงธรรม 

เทศนาแลว้แต่กรณ ย)์ ในงาน......................ท ่.................ถนน............... 

ต าบล...................อ าเภอ.............................จงัหวดั.......................ก  าหนด 
วนัท ่...............เดือน...................พ.ศ........................เวลา.........................
น. 

รุ่งข้ึน.............เวลา....................น. รับภตัตาหาร.......................(เชา้หรือเพล) 

.........ถา้สวดมนตแ์ละฉนัวนัเด ยว หรือเวลาเด ยวกนั ไม่ตอ้งใชค้ าว่า 
รุ่งข้ึน เพ ยงแต่บอกว่าเจริญพระพุทธมนต ์แลว้รับบิณฑบาตเชา้หรือเพล 

ถา้จะตอ้งใชบ้าตรป่ินโต ใหเ้ข ยนในทา้ยฎ กา ว่าม บาตรป่ินโตดว้ย หากจะ 
ม รถหรือเรือรับส่ง กล็งหมายเหตุในทา้ยฎ กา ก  าหนดเวลาใหพ้ระไดท้ราบ 

ล่วงหนา้ 
.........ถา้รู้จกัมกัคุน้กบัพระสงฆ ์จะนิมนตโ์ดยไม่ตอ้งเข ยนฎ กากใ็ชไ้ด ้

แต่ขอเตือนว่าการนิมนตพ์ระสงฆม์าฉนัอาหารนั้น จงอย่างระบุช่ืออาหาร 
เช่น ขา้วสุก ขนมสด ขนมแหง้ ปลา เน้ือ ถา้ระบุแลว้ จะขดักบัทางพระ 
วินยัของสงฆ ์จึงม สมณโวหารส าหรับนิมนตพ์ระมาฉนัว่า นิมนตรั์บ 

บิณฑบาตเชา้ หรือเพล ดงัน ้ หรือจะพดูว่า นิมนตพ์ระคุณเจา้ ฉนัเชา้หรือ 

ฉนัเพล ดงัน ้กใ็ชไ้ด ้
.........งานมงคลสมรส นิยมนิมนตพ์ระคู่ คือ ๖ รูป ๘ รูป ๑๐ รูป 

เพราะคติโบราณเพ่ือจะใหคู้่บ่าวสาวนิมนตฝ่์ายละจ านวนเท่าๆ กนั หรือ 
รับเป็นเจา้ภาพฝ่ายละเท่า ๆ กนั ส่วนงานมงคลอ่ืน ๆ นิมนตพ์ระ ๕ รูป 



 

 

๗ รูป ๙ รูป คือนิมนตพ์ระค ่ ถา้เป็นงานท าบุญอาย ุนิยมนิมนตใ์หเ้กนิ 

กว่าอายุข้ึนไป ถา้ว่าเป็นการเพ่ิมอายุ  

๒. เตรียมสถานทีแ่ละจัดอาสนะ  

.........สถานท ่ท ่จะบ าเพญ็กุศลนั้น ๆ จะเป็นบา้นใหญ่ บา้นเล็ก 
บา้นใหม่ หรือ บา้นเกา่กต็าม ถา้ไดจ้ดัท าใหถู้กสุขลกัษณะแลว้ ก ็
จะท าใหเ้จริญตา เจริญใจได้ การจดัอาสนสงฆน์ั้นตอ้งจดัใหสู้งกว่า 
คฤหสัถ ์จดัใหน้ัง่ห่างกนัพอควร ใชพ้รมหรือผา้ปูนัง่เฉพาะองค ์ๆ ถา้ไม่ 

สามารถจะจดัท ่เฉพาะองค ์ๆ ได ้กใ็ชผ้า้ขาวปูบนพรมรองนัง่อ กชั้นหน่ึง 
กย่ิ็งด  เพราะผา้ขาวเป็นของสูง เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงอ กดว้ย  
จดัสถานท ่พระนัง่เจริญพระพุทธมนตใ์หอ้ยู่เบ้ืองซ้ายของพระพุทธรูป ถา้สถาน 

ท ่ไม่อ  านวยหรือจ าเป็นจะตอ้งจดัใหพ้ระสงฆน์ัง่ทางขวาของพระพุทธ กค็วรจดั 
พระพุทธใหห้นัพระพกัตร์มาทางพระสงฆ์ โดยไม่ตอ้งเขา้แถวกบัพระสงฆ ์

๓. จัดภาชนะเคร่ืองใช้ส าหรับพระ 

.........ถา้ม ของมากกจ็ดัถวายองคล์ะท  ่โดยตั้งทางขวามือของพระ หาก 

ม ของนอ้ยจะจดัเพ ยง ๒ องคต่์อ ๑ ท ่กใ็ชไ้ด ้ส่วนถว้ยน ้าร้อน แกว้น ้าเยน็ 

ตอ้งใชอ้งคล์ะท  ่ตั้งใจระหว่าง ๆของท ่จ  าเป็นตอ้งใชคื้อ กระโถน ภาชนะ 
น ้าเยน็ พานหมากพลูบุหร ่  จดัตั้งกระโถนอยู่ขา้งใน ถดัออกมาภาชนะ 
น ้าเยน็ แลว้ถึงหมากพลูบุหร ่ เป็นท ่สุด ส่วนน ้าร้อนประเคนภายหลงั 

๔. จัดเคร่ืองตั้งสักการบูชา  

.........อญัเชิญ พระพุทธรูปมาตั้ง บนโต๊ะบูชาท ่เตร ยมไวอ้ย่างสะอาด 
และสวยงาม ทางขวามือของอาสนพระสงฆ ์ดงักล่าวแลว้ ถา้เป็นโต๊ะ 
หมู่ตอ้งจดัใหถู้กตอ้งตามระเบ ยบ ถา้ไม่ม โต๊ะหมู่แต่ใชโ้ต๊ะอ่ืนแทนตอ้ง 
หาส่ิงประกอบตามสมควร เช่น แจกนั เชิงเท ยน กระถางธูป ส าหรับกระถาง 
ธูปหรือเคร่ืองใชอ่ื้นใดท ่จะประกอบกบัโต๊ะบูชา พึงระวงัใหด้  ไม่ควรใช ้
ภาชนะอนัน่ารังเก ยจ เช่น กระโถน เป็นตน้  



 

 

๕. ภาชนะส าหรับใส่น า้มนต์  

.........จะใชบ้าตรหรือหมอ้น ้ามนต์ หรือขนัน ้าพานรองทองเหลือง หรือ 
ขนัม เชิงรองอย่างใดอย่างหน่ึงกไ็ด ้ใส่น ้าประมาณคร่ึงหน่ึง แต่ขนัเงิน 

ขนัทองไม่ควรใช ้เพราะไม่สะดวกแกก่ารท ่พระจะจบัตอ้ง เน่ืองจากของ 
เหล่านั้นเป็นวตัถุอนามาส ขดักบัพระวินยัสงฆ ์ 

๖. เคร่ืองประกอบน า้พระพุทธมนต์  

.........เตร ยมเท ยนท าน ้ามนตไ์ว ้๑ เล่ม ควรใช่เท ยนข ้ผึ้งอย่างด  หนกั 
๑ บาท ไส้เท ยนใหญ่พอควร ติดไวท้ ่ขอบขนัน ้ามนตใ์หแ้น่น เตร ยมใบ 

เงินใบทองใส่ลงในขนัน ้ามนตพ์อควร ถา้หาไม่ไดจ้ะใชด้อกบวัแทนกไ็ด ้
แต่ไม่ควรจะใชด้อกไมอ่ื้นแทน ส่วนเคร่ืองประพรมน ้าพระพุทธมนต ์
ควรจะใชห้ญา้คามดัเป็นก  าแลว้ตดัปลายและรากท้ิง กะยาวประมาณ ๑ 
ศอก เพราะถือกนัว่าหญา้คาเป็นหญา้มงคล พระสัมมาสัมพุทธเจา้เม่ือจะ 
ไดต้รัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ กท็รงประทบันัง่บนมดัหญา้คา 
ซ่ึงโสตถิยพราหมณ์ถวายในวนัท ่พระองคจ์ะไดต้รัสรู้ อนัเร ยกว่า รัตน- 

บงัลงัก ์แมใ้นศาสนาพราหมณ์ กถื็อกนัว่าเป็นหญา้มงคลเหมือนกนั เกดิ 
ข้ึนเม่ือคร้ังเทวดาแย่งน ้าอมฤตกบัอสูร หกตกลงมาในมนุษยโ์ลกจึงเกดิ 
เป็นหญา้คาข้ึน เพราะฉะนั้นจึงใชห้ญา้คา ถา้สุดความสามารถท ่จะ 
หาไดจ้ริง ๆ จึงค่อยใชอ้ย่างอ่ืนแทน. 

๗. การโยงด้ายสายสิญจน์  

.........โยงเป็นทกัษิณาวฏั คือเว ยนจากซ้ายไปขวาอย่างเข็มนาฬิกา 
รอบเคหสถาน หรือบริเวณบา้นเรือน แลว้น าเขา้มาโยงท ่โต๊ะพระ- 
พุทธรูปวงฐานพระพุทธรูปดว้ย ต่อลงมากล็งภาชนะน ้ามนต ์โดยทกัษิ- 
ณาวฏัเช่นกนั เสร็จแลว้มว้นสายสิญจนว์างไวบ้นพานท ่บูชา หรือท ่ 
พระสงฆ ์ 

๘. เมื่อพระสงฆ์มาถึงบ้าน  



 

 

........ฝ่ายเจา้ภาพตอ้จดัการตอ้นรับใหด้  ถา้ท่านไม่ไดส้วมรองเทา้ 
ตอ้งคอยตกัน ้าลา้งเทา้ใหท่้าน และหาผา้เช็ดเทา้เตร ยมไวด้ว้ย เม่ือพระ 
นัง่บนอาสนะแลว้ ประเคนขนัน ้า หมากพลู บุหร ่ท ่เตร ยมไว ้เม่ือถึง 
เวลาท ่พระจะเจริญพระพุทธมนตห์รือฉนั หรือเทศนต่์อไป ถา้เป็นงาน 

มงคลสมรส ใหคู้่บ่าวสาวจุดเท ยนธูปคนละชุด บูชาพระรัตนตรัย ถา้ไม่ 

ใช่งานสมรสใหเ้จา้ภาพเป็นผูจุ้ด เม่ือจุดเท ยนธูปเสร็จแลว้ น าพานดา้ย 
สายสิญจนถ์วายพระเถระผูเ้ป็นประธาน กล่าวค าอาราธนาศ ล รับศ ล 
จบแลว้ อาราธนาพระปริตร พระขดัสัคเค หรือชุมนุมเทวดา พอพระสงฆ ์

สวดมนตถึ์งบท อะเสวะนา จะ พาลานงั เจา้ภาพพึงจุดเท ยนน ้ามนต ์
นอ้มเขา้ไปถวายพระเถระผูเ้ป็นประธาน คร้ันประสงฆส์วดมนตจ์วน 

จะจบพึงเตร ยมน ้าร้อน น ้าเยน็ หรือเคร่ืองด่ืมเท่าท ่จดัไวค้อยถวายท่าน 

พอพระสวดมนตจ์บจะไดถ้วายไดท้นัท  

๙. การถวายภัตตาหาร  

........ถา้ถวายภตัตาหารพระสงฆใ์นวนัรุ่งข้ึน จะเป็นเชา้กต็าม เพล 
กต็าม การเตร ยมเคร่ืองรับรองเม่ือพระสงฆม์าถึง พึงจดัอย่างวนั 

สวดมนตเ์ยน็ เม่ือพระสงฆม์าพร้อมแลว้ เจา้ภาพจุดเท ยนธูปบูชาพระ 
รัตนตรัย อาราธนาศ ล รับศ ลเหมือนตอนเยน็ เสร็จแลว้ไม่ตอ้ง 
อาราธนาพระปริตร พระสงฆเ์ร่ิมสวดถวายพรพระเอง ถา้ม การ 
ตกับาตรดว้ย เม่ือพระสงฆส์วดมนตถึ์งบท พาหุง พึงเร่ิมลงมือ 
ตกับาตร เสร็จแลว้เตร ยมไวใ้หพ้ร้อมทั้งขา้วทั้งกบัทั้งท ่พระพุทธและท  ่
พระสงฆ ์เม่ือพระสวดมนตจ์บแลว้ กจ็ดัถวายไดท้นัท  ทั้งท ่พระพุทธ 
และท ่พระสงฆ ์

๑๐. งานวันเดียว  

........ถา้เป็นงานวนัเด ยว คือสวดมนตก์อ่นฉนั จะเป็นฉนัเชา้กต็าม 

ฉนัเพลากต็าม การตระเตร ยมต่าง ๆ กค็งจดัคร้ังเด ยว พระสงฆเ์จริญพระ 
พุทธมนตก์อ่น แลว้สวดถวายพรพระตอนทา้ย เจา้ภาพพึงนัง่ประนม 



 

 

มือฟัง เม่ือพระสงฆส์วดมนตถึ์งบท พาหุง หรือถวายพรพระ พึงเตร ยม 

อาหารไวใ้หพ้ร้อม พอพระสวดจบกย็กประเคนไดด้งักล่าว และ ถา้ม  
ศิษยว์ดัมาดว้ยกใ็หจ้ดัเล ้ยงเส ยในระยะน ้  เพราะจะไดเ้สร็จและเดินทางกลบั 

พร้อมกบัพระไม่ตอ้งเส ยเวลาใหพ้ระนัง่คอยรอ ถา้ม พาหนะรับส่ง กเ็ตร ยม 

ไวใ้หพ้ร้อม ตอนน ้ เช่นกนั เม่ือพระเสร็จจากอนุโมทนา แลว้จะไดจ้ดัส่งท่าน 

........สุดท้ายพิธี  เม่ือพระสงฆฉ์นัเสร็จแลว้ ถวายเคร่ืองไทยธรรม 

ต่อจากนั้นพระองคอ์นุโมทนา ขณะพระว่าบท ยะถา ใหเ้ริมกรวดน ้า 
พอพระว่าบท สัพพ ีพึงประนมมือรับพรไปจนจบ ถา้ม การจะใหพ้ระ 
สงฆป์ระพรมน ้าพระพุทธมนตห์รือเจิม (โดยเจา้ภาพเตร ยม แป้ง น ้าหอม หรือ 
เคร่ืองเจิมไวแ้ลว้) กก็ราบเร ยนใหท่้านทราบในระยะน ้ เสร็จแลว้ส่งพระกลบั  

การท าบุญเกีย่วกบัศพ  

........ซ่ึงจดัว่าเป็นการท าบุญในงานอวมงคล ม กจิกรรมท ่ควรตระเตร ยมไว ้
เป็นเบ้ืองตน้ ส่วนใหญ่คลา้ยกบัท าบุญงานมงคลดงักล่าวแลว้ ม ขอ้แตกต่าง 
กนัอยู่บา้งประการเท่านั้น คือ 

๑. นิมนต์พระ  

........การนิมนตพ์ระมาสวดมนตใ์นงานอวมงคลน ้ม นิยมจ านวน ๘ รูป 

๑๐ รูป หรือกว่านั้นข้ึนไปแลว้แต่กรณ ย ์ในเร่ืองอาราธนาพระสงฆท์  า 
บุญงานอวมงคลนั้น ใชค้ าอาราธนาว่า "ขออาราธนา สวด พระพุทธ- 
มนตไ์ม่ใชค้  าอาราธนาว่า " "ขออาราธนา เจริญ พระพุทธมนต"์ อย่าง 
ท าบุญงานมงคล ม ขอ้แตกต่างกนัอยู่ตรงท ่ สวด กบั เจริญ เท่านั้น 

เป็นเร่ืองท ่ควรก  าหนด  

๒. ไม่ตั้งขันน า้มนต์ไม่โยงด้ายสายสิญจน์  

........การท าบุญในงานอย่างน ้ ไม่ตอ้งตั้งภาชนะส าหรับท าน ้าพระ 
พุทธมนตแ์ละไม่ตอ้งโยงดา้ยสายสิญจน ์ 

๓. เตรียมสายโยงหรือภูษาโยง  



 

 

........สายโยงนั้น คือสายสิญจนน์ัน่เอง ถา้ใชใ้นงานมงคลเร ยกว่า 
สายสิญจน ์แต่เวลาใชก้บัศพเช่นน ้ เร ยกว่า สายโยง ถา้เป็นแผ่นผา้ 
เร ยกว่าภูษาโยง ใชโ้ยงต่อจากศพไว ้เพ่ือใชบ้งัสุกุล การเดินสายโยง 
ภูษาโยงนั้น ตอ้งระวงัอย่างหน่ึง คือจะโยงในท ่ท ่สูงกว่าพระพุทธรูปท ่ตั้ง 
ในพิธ ไม่ได้ และจะปล่อยใหล้าดมากบัพ้ืนท ่เดินหรือนัง่กไ็ด ้เพราะ 
สายโยงน ้ เป็นสายท ่โยงล่ามออกมาจากกระหม่อมศพ เป็นส่ิงเน่ืองดว้ย 
ศพ จึงตอ้งล่ามหรือโยงใหส้มควร 
........ส่วนการปฏิบติักจิอ่ืน ๆ เม่ือพระมาถึงสถานท ่ท ่ประกอบพิธ แลว้ ก ็
เหมือน ๆ กนักบังานมงคล  

๔. การทอดผ้า  

........การทอดผา้บงัสุกุลท ่ภูษาโยงหรือสายโยงนั้น ม ไตร จ วร สบง 
ย่าม ผา้เช็ดหนา้ผา้เช็ดตวัเป็นตน้การทอดผา้ตอ้งทอดตามขวางสายโยง 
หรือภูษาโยง อย่าทอดตามยาวขนานไปกบัสายโยง ถา้ไม่ม ผา้ พระท่าน 

กจ็ะจบัสายโยง หรือภูษาโยงบงัสุกุลเอง สายโยงหรือภูษาโยงน ้ ถือกนั 

มาก หา้มขา้มเป็นเด็ดขาด ถา้ขา้มถือเป็นการหม่ินประมาทผูต้าย ขาด 
คราวะ ควรระวงัใหม้าก.  

๕. การจับพัดจับสายโยงของพระ  

........ถา้เป็นการอนุโมทนาเวลาปกติ ใชจ้บัพดัดว้ยมือขา้งขวา จบั 

ดา้มพดัต ่าจากใบพดัประมาณ ๕ น้ิวมือ ใชมื้อก  าดา้มน้ิวทั้ง ๔ เวน้ 

หวัแม่มือใหย้กข้ึนแตะทาบข้ึนไปตามดา้มพดั ถา้จบัพดัเวลาชกับงัสุกุล 
ใหจ้ดัพดัดว้ยมือขา้งซ้าย ต ่าจากใบพดัประมาณ ๕ น้ิวมือ ก  าดา้มดว้ย 
น้ิวทั้ง ๔ ยกหวัแม่มือทาบข้ึนไปตามดา้มพดัเหมือนกบัมือขวาดงักล่าว 
แลว้ใชมื้อขวาจบัสายโยงหรือภูษาโยง หงายมือใชน้ิ้วทั้ง ๔ เวน้หวั 
แม่มือสวดเขา้ไปใตผ้า้ท ่ชกั แลว้ใชน้ิ้วหวัแม่มือจบับนผา้ อย่าคว  ่ามือ 
หรือท าอาการเพ ยงใชน้ิ้วแตะ ๆ ท ่ผา้เป็นอนัขาด ระวงั อย่าจบั 

พดั จบัผา้ ใชผ้ิดระเบ ยบ ผูรู้้เขาจะแยม้สรวลเอาได ้เม่ือจบัพร้อมกนั 



 

 

แลว้ เร่ิมว่าบทชกับงัสุกุล (อะนิจจา) พร้อมกนั จบแลว้ชกัผา้ออกจาก 
สายโยงหรือภูษาโยง วางไวต้รงหนา้ ผา้ท ่เจา้ภาพทอดนั้นถา้เป็นผา้ท  ่
พอจะใส่ย่ามได ้กใ็หใ้ส่ย่ามมาเวลากลบั หากเป็นผา้ท ่ใส่ย่ามไม่ได ้

เช่นผา้ไตร หรือไม่ม ย่าม พึงถือกอดมาดว้ยมือขา้งซ้าย.  

  

  

 

  



 

 

การประเคนของพระ 

.........การประเคนของพระ คือ การถวายของใหพ้ระไดรั้บถึงมือ ของ 
ท ่ประเคนนั้นตอ้งเป็นของท ่ไม่ขดักบัพระวินยั พอคนคนเด ยวยกได ้

อย่างธรรมดา ๆ ไม่ใช่ของหนกัหรือใหญ่โตจนเกนิไป ไม่ม วตัถุอนา- 
มาสอยู่ดว้ย 
.........พึงน าของท ่จะประเคนเขา้ไปใหใ้กลพ้ระผูรั้บประมาณ ๑ ศอก 
จะนัง่หรือยืนแลว้แต่สถานท ่ท ่พระนัง่อยู่นั้นจะอ านวย 
.........จบัของท ่จะประเคนดว้ยมือทั้งสอง ยกใหสู้งข้ึนเล็กนอ้ย แลว้ 
นอ้มถวายพระซ่ึงท่านจะย่ืนมือทั้งสองออกรับ ถา้ผูป้ระเคนเป็นหญิง 
พึงวางลงบนผา้ท ่พระปูรับอยู่ขา้งหนา้ เสร็จแลว้พึงไหวห้รือกราบหนหน่ึง 
แลว้แต่กรณ  
.........ฝ่ายพระสงฆี์ เม่ือทอดผา้รับประเคน พึงคล ่ผา้ใหเ้ร ยบร้อยจบั 

ผา้หงายมือ เหมือนจบัภูษาโยง ดงักล่าวแลว้ คือหงายมือใชน้ิ้วทั้งส ่ 
เวน้หวัแม่มือสอดเขา้ไปใตผ้า้ท ่ทอดรับของพร้อมกนัทั้งสองมือ แลว้ใช ้
น้ิวหวัแม่มือจบับนผา้ อย่าคว ่ามือหรือท าอาการเพียงใช้นิว้แตะ ๆ ทีผ้่า 
เป็นอนัขาด 

 

 

  



 

 

การแสดงความเคารพพระ 

.........ปะนมมือ คือกระพุ่มมือทั้งสองประนมม ลกัษณะคลา้ยดอก 
บวัตูมตั้งไวร้ะหว่างอก เป็นการแสดงความเคารพ เวลาสวดมนต ์
หรือฟังพระสวดพระเทศน ์เป็นตน้ 

.........ไหวี้คือการยกมือท ่ประนมแลว้ดงักล่าวข้ึน พร้อมกบักม้ 

ศ รษะลงเล็กนอ้ย ใหมื้อประนมจดหนา้ผาก น้ิวหวัแม่มือทั้งสองอยู ่
ระหว่าวค้ิว ใชแ้สดงความเคารพในขณะนัง่เกา้อ ้หรือยินอยู่ 
.........กราบ คือกราบลงกบัพ้ืน ดว้ยเบญจางคประดิษฐ ์ไดแ้กก่ราบ 

ดว้ยองคท์ั้ง ๕ คือเขา้ทั้งสอง ฝ่ามือทั้งสอง หนา้ผากหน่ึง ใชก้ราบเม่ือ 

นัง่อยู่ในสถานท ่ท ่จะกราบได ้เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง  

 

  



 

 

วิธีไหว้ ๕ คร้ัง 

.........คนเราทุกคน ในวนัหน่ึง ๆ จะตอ้งไหวใ้หไ้ด ้๕ คร้ัง เป็นอย่างนอ้ย 
คือ ในเวลาค ่าใกลจ้ะนอน ตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยอนัเป็นสรณะอนัสูงสุด 
และท่านผูม้ พระคุณแกต่น คือ มารดาบิดา และครูอาจารย ์โดยประนมมือ 
.........(๑) นมสัการพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้กล่าวว่า อะระหงั สัมมา 
สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวนัตงั อะภิวาเทมิ กราบลงหนหน่ึง 
.........(๒) ไหวพ้ระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ ว่า สวากขาโต 
ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมงั นะมสัสามิ กราบลงหนหน่ึง 
.........(๓) ไหวพ้ระสงฆส์าวกของพระพุทธเจา้ ว่า สุปะฏิปันโน ภะคะ- 
วะโต สาวะกะสังโฆ สังฆงั นะมามิ กราบลงหนหน่ึง 
.........(๔) ไหวคุ้ณมารดาบิดา ว่า มยัหงั มาตาปิตูนงัวะปาเท วนัทามิ 

สาทะรัง กราบลงหนหน่ึง 
.........(๕) ไหวค้รูอาจารย ์ว่า ปัญญาวุฑฒิกะเร เต เต ทินโน วาเท 

นะมามิหงั กราบลงหนหน่ึง 
.........ต่อจากนั้น พึงตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปในเพ่ือมนุษย ์และสัตวท์ั้งหลาย 
ทั้งปวง ว่า ขอท่านทั้งหลายอย่าไดม้ เวรแกก่นัและกนัเลย อย่าไดเ้บ ยด 
เบ ยนซ่ึงกนัเลย อย่าไดม้ ความทุกขก์ายทุกขใ์จเลย จงม ความสุขกาย 
สุขใจ รักษาตนใหพ้น้จากทุกขภ์ยัดว้ยกนัหมดทั้งส้ิน เทอญ. 

(เสร็จแลว้หลบันอนตามความสบาย)  

  

 

  



 

 

พธีิรักษาอุโบสถศีล 

.........เม่ือพระสงฆส์ามเณรท าวตัรเชา้เสร็จแลว้ อุบาสกอุบาสิกพึงท าวตัร 
เชา้ โดยเร่ิมค าบูชาพระ ว่า 
.........ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะโต, (หญิงว่า 
คะตา) พระผูม้ พระภาค, พระองคต์รัสรู้ด แลว้โดยชอบพระองคใ์ด, ขา้พเจา้ 
ถึงแลว้ว่าเป็นท ่พ่ึงก  าจดัภยัจริง, อมิินา สักกาเรนะ, ตัง ภะคะวันตัง, 
อะภิปูชะยาม,ิ ขา้พเจา้บูชา, ซ่ึงพระผูม้ พระภาคนั้น, ดว้ยเคร่ืองสักการะอนัน ้. 
.........ยะมะหัง สวากขาตัง, ธัมมัง สะระณัง คะโต (หญิงว่า คะตา) 
พระธรรมท ่พระผูม้ พระภาค, พระองคต์รัสไวด้ แลว้ส่ิงใด, ขา้พเจา้ถึงแลว้ว่า 
เป็นท ่พ่ึงก  าจดัภยัจริง, อมิินา สักกาเรนะ, ตัง ธัมมัง, อะภิปูชะยาม,ิ 
ขา้พเจา้บูชา, ซ่ึงพระธรรมนั้น, ดว้ยเคร่ืองสักการะอนัน ้. 
.........ยะมะหัง สุปะฏปัินนัง, สังฆัง สะระณัง คะโต (หญิงว่า คะตา) 
พระสงฆท์ ่ท่านเป็นผูป้ฏิบติัด แลว้หมู่ใด, ขา้พเจา้ถึงแลว้ว่าเป็นท ่พ่ึงก  าจดัภยั 
จริง, อมิินา สักกาเรนะ, ตัง สังฆัง, อะภิปูชะยาม,ิ ขา้พเจา้บูชา, ซ่ึง 
พระสงฆห์มู่นั้น, ดว้ยเคร่ืองสักการะอนัน ้. 
.........อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทม ิ

(กราบ)  

.........สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสาม ิ(กราบ) 

.........สุปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมาม ิ(กราบ) 

.........(ต่อจากน ้ ท าวตัรเชา้ จบแลว้หวัหนา้อุบาสกหรืออุบาสิกาพึงคุกเข่า 
ปะนมมือประกาศองคอุ์โบสถ ทั้งค าบาล และค าไทย ดงัน ้) 
.........อชัชะ โภนโต ปักขัสสะ อฏัฐะมีทวิะโส (ถา้วนัพระ ๑๕ ค ่า ว่า 
ปัณณะระสีทวิะโส ๑๕ ค ่าว่า จาตุททะสีทวิะโส) เอวะรูโป โข โภนโต 
ทวิะโส พุทเธนะ ภะคะวะตา ปัญญัตตัสสะ ธัมมัสสะวะนัสสะ เจวะ 
ตะทตัถายะ อปุาสะกะอปุาสิกานัง อโุปสถัสสะ จะ กาโล โหต ิหันทะ 



 

 

มะยัง โภนโต สัพเพ อธิะ สะมาคะตา ตัสสะ ภะคะวะโต ธัมมานุ- 
ธัมมะปะฏปัิตติยา ปูชะนัยถายะ อมิัญจะ รัตติง อมิัญจะ ทวิะสัง 
อฏัฐังคะสะมันนาคะตัง อโุปสะถัง อปุะวะสิสสามาติ กาละปะริจเฉหัง 
กตัวา ตัง ตัง เวระมะณิง อารัมมะณัง กะริตวา อะวิกขิตตะจิตตา หุตวา 
สักกจัจัง อโุปสะถัง สะมาทเิยยยามะ อทีสัิง หิ อโุปสะถัง สัมปัตตานัง 
อมัหากงั ชีวิตัง มา นิรัตถะกงั โหต ุ 

ค าแปล  

........ขอประกาศเร่ิมเร่ืองความท ่จะสมาทานรักษาอุโบสถ อนัพร้อมไปดว้ย 
องคแ์ปดประการ ใหส้าธุชนท ่ไดต้ั้งจิตสมาทานทราบทัว่กนักอ่น แต่สมาทาน 

ณ บดัน ้ ดว้ยวนัน ้ เป็น วนัอฏัฐะม ดิถ ท ่แปด (ถา้วนัพระ ๑๕ ค ่าว่า วนัปัณ- 

ณะระส ดิถ ท ่สิบหา้ ๑๔ ค ่าว่า วนัจาตุททะส ดิถ ท ่สิบส ่) แห่งปักษม์าถึงแลว้  
กแ็หละวนัเช่นน ้ เป็นกาลท ่สมเด็จพระผูม้ พระภาคเจา้ทรงบญัญติัแต่งตั้งไวใ้ห ้

ประชุมกนัฟังธรรมและเป็นกาลท ่จะรักษาอุโบสถของ อุบาสกอุบาสิกา ทั้งหลาย 
เพ่ือประโยชนแ์กก่ารฟังธรรมนั้นดว้ย เชิญเถิดเราทั้งหลายทั้งปวงท ่ไดม้า 
ประชุมพร้อมกนั ณ ท ่น ้ พึงก  าหนดกาลว่าจะรักษาอุโบสถตลอดวนัหน่ึงกบัคืน 

หน่ึงน ้ แลว้พึงท าความเวน้โทษนั้น ๆ เป็นอารมณ์ คือ 
........- เวน้จากฆ่าสัตว ์๑ 
........- เวน้จากลกัฉอ้ส่ิงท ่เจา้ของเขาไม่ให ้๑ 

........- เวน้จากประพฤติกรรมท ่เป็นขา้ศึกแกพ่รหมจรรย ์๑ 

........- เวน้จากเจรจาค าเท็จล่อลวงผูอ่ื้น ๑ 

........- เวน้จากด่ืมสุราเมรัยอนัเป็นเหตุท ่ตั้งแห่งความประมาท ๑ 

........- เวน้จากบริโภคอาหาร ตั้งแต่เวลาพระอาทิตยเ์ท ่ยงแลว้ไปจน 

........ถึงเวลาอรุณข้ึนมาใหม่ ๑ 

........- เวน้จากฟ้อนร าขบัร้องและประโคมเคร่ืองดนตร ต่าง ๆ แต่ 

........บรรดาท ่เป็นขา้ศึกแกบุ่ญกุศลทั้งส้ิน และทดัทรงประดบัตก 

........แต่งร่างกายดว้ยดอกไมข้องหอม เคร่ืองประดบัเคร่ืองทา 



 

 

........เคร่ืองยอ้ม ผดัผิด ท ากายใหว้ิจิตรงดงามต่างๆ อนัเป็นเหตุ 

........ท ่ตั้งแห่งความก  าหนดัยินด  ๑ 

........- เวน้จากนัง่นอนเหนือเต ยงตัง่มา้ท ่ม เทา้สูงเกนิประมาณ และ 

........ท ่นัง่ท ่นอนใหญ่ ภายในม นุ่มและส าส  และเคร่ืองปูลาดท  ่

........วิจิตรดว้ยเงินและทองต่าง ๆ ๑  

........อย่าใหม้ จิตฟุ้งซ่านส่งไปอ่ืน พึงสมาทานเอาองคอุ์โบสถทั้งแปดประการโดย 
เคารพ เพ่ือจะบูชาสมเด็จ พระผูม้ พระภาค พระพุทธเจา้นั้น ดว้ยธรรมมานุธรรม 

ปฏิบติั อน่ึง ช วิตของเราทั้งหลายท ่ไดเ้ป็นอยู่รอดมาถึงวนัอุโบสถเช่นน ้ จงอย่า 
ไดล่้วงไปเส ยเปล่าจากประโยชนเ์ลย 
........(เม่ือหวัหนา้ประกาศจบแลว้ พระสงฆผ์ูแ้สดงธรรมข้ึนนัง่บนธรรมาสน ์

อุบาสกอุบาสิกพึงนัง่คุกเข่ากราบพร้อมกนั ๓ คร้ัง แลว้กล่าวค าอาราธนา 
อุโบสถศ ลพร้อมกนั ว่าดงัน ้) 
........มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ 
........อฏัฐังคะสะมันนาคะตัง อโุปสะถัง ยาจามะ (ว่า ๓ จบ) 

........ต่อน ้ คอยตั้งใจรับสรณคมนแ์ละศ ลโดยเคารพ คือประนมมือ ว่าตาม 

ค าท ่พระสงฆบ์อกเป็นตอน ๆ ว่า  

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)  

........พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 
ธัมมัง สะระณัง คจัฉามิ 
สังฆัง สะระณัง คจัฉามิ 
ทตุิยัมปิ พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 
ทตุิยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คจัฉามิ 
ทตุิยัมปิ สังฆัง สะระณัง คจัฉามิ  
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คจัฉามิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คจัฉามิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คจัฉามิ  



 

 

.........เม่ือพระสงฆว์่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับพร้อมกนัว่า 
อามะ ภันเต 
.........๑. ปาณาติปาตา เวระมะณ ีสิกขาประทงั สะมาทยิาม ิ

.........๒. อะทนินาทานา เวระมะณ ีสิกขาปะทงั สะมาทยิาม ิ

.........๓. อะพรัหมะจริยา เวระมะณ ีสิกขาปะทงั สะมาทยิาม ิ

.........๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทยิาม ิ

.........๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณ ีสิกขาปะทงั 
สะมาทยิาม ิ

.........๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณ ีสิกขาปะทงั สะมาทยิาม ิ

.........๗. นัจจะคตีะวาทติะวิสูกะทสัสะนา มาลาคนัธะวิเลปะนะ- 
ธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณ ีสิกขาปะทงั 
สะมาทยิาม ิ

.........๘. อจุจาสะยะนะมะสะยะนา เวระมะณ ีสิกขาปะทงั 
สะมาทยิาม ิ

อมิัง อฏัฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อโุปสะถัง, อมิัญจะ 
รัตติง อมิัญจะ ทวิะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทยิามิ (หยุดรับ 

เพียงเท่านี)้ ตอนนี้ พระสงฆ์จะว่า อมิานิ อฏัฐะ สิกขาปะทานิ อโุปสะถะ- 
วะเสนะ มะนะสิกะริตวา สาธุกงั อปัปะมาเทนะ รักขิตัพพานิ (พึงรับ 

พร้อมกนัว่า) อามะ ภันเต (พระสงฆว์่าต่อ) 

สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา 
สีเลนะ นิพพุติง ยันต ิตัสมา สีลงั วิโสธะเย 
.........พึงกราบพร้อมกนั ๓ คร้ัง ต่อน ้นัง่รอบพบัเพ ยบประนมมือฟังธรรม 
เม่ือจบแลว้พึงใหส้าธุการและสวดประกาศตนพร้อมกนั ดงัน  

สาธุ สาธุ สาธุ  

.........อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต (หญิงว่า คะตา) 



 

 

อปุาสะกตัตัง (หญิงว่า อปุาสิกตัตัง) เทเสสิง ภิกขุสังฆัสสะ สัมมุขา 
เอตัง เม สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง 
เอตัง สะระณะมาคมัมะ สัพพะทกุขา ปะมุจจะเย 
ยะถาพะลงั จะเรยยาหัง สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง 
ทกุขะนิสสะระณัสเสวะ ภาค ีอสัสัง (หญิงว่า ภาคนิิสสัง) อะนาคะเต ฯ 

.........กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา 
พุทเธ กกุมัมัง ปะกะตัง มะยา ยัง 
พุทโธ ปะฏคิคณัหะตุ อจัจะยันตัง 
กาลนัตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ 
.........กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะวา วา 
ธัมเม กกุมัมัง ปะกะตัง มะยา ยัง 
ธัมโม ปะฏคิคณัหะตุ อจัจะยันตัง 
กาลนัตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม 

.........กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา 
สังเฆ กกุมัมัง ปะกะตัง มะยา ยัง 
สังโฆ ปะฏคิคณัหะตุ อจัจะยันตัง 
กาลนัตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ  

ค าอาราธนาธรรมพิเศษ  

จาตุททะสี ปัณณะระสี ยา จะ ปักขัสสะ อฏัฐะมี 
กาลา พุทเธนะ ปัญญัตตา สัทธัมมัสสะวะนัสสิเม 

อฏัฐะมี โข อะยันทานิ สัมปัตตา อะภิลกัขิตา 
เตนายัง ปะริสา ธัมมัง โสตุง อธิะ สะมาคะตา 
สาธ ุอยัโย ภิกขุสังโฆ กะโรต ุธัมมะเทสะนัง 
อะยัญจะ ปะริสา สัพพา อฏัฐิกตัวา สุณาตุ ตันต ิฯ 

หมายเหตุ ถา้วนัพระ ๑๕ ค ่า ว่า ปัณณะระสี ถา้ ๑๔ ค ่า ว่า จาตุททะสี  



 

 

ค าแผ่เมตตา  

.........สัพเพ สัตตา สัตวท์ั้งหลาย ท ่เป็นเพ่ือนทุกขเ์กดิแกเ่จ็บตายดว้ยกนั 

หมดทั้งส้ิน 

.........อะเวรา จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าไดม้ เวรแกก่นัและกนัเลย 

.........สัพเพ สัตตา สัตวท์ั้งหลายท ่เป็นเพ่ือนทุกขเ์กดิแกเ่จ็บตายดว้ยกนั 

หมดทั้งส้ิน 

.........อพัยา ปัชฌา จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าไดเ้บ ยดเบ ยนซ่ึงกนัและกนั 

เลย 
.........สัพเพ สัตตา สัตวท์ั้งหลาย ท ่เป็นเพ่ือนทุกขเ์กดิแกเ่จ็บตายดว้ยกนั 

หมดทั้งส้ิน 

.........อะนีฆา จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าไดม้ ความทุกขก์ายทุกขใ์จเลย  

.........สัพเพ สัตตา สัตวท์ั้งหลายท ่เป็นเพ่ือนทุกขเ์กดิแกเ่จ็บตายดว้ยกนั 

หมดทั้งส้ิน 

.........สุขี อตัตานัง ปะริหะรันตีุ จงม ความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพ้น้ 

จากทุกขภ์ยัทั้งส้ินเถิด ท่านทั้งหลาย ท ่ท่านไดทุ้กขข์อใหท่้านม ความสุข ท่าน 

ทั้งหลายท ่ท่านไดสุ้ข ขอใหสุ้ขย่ิง ๆ 

.........สัพเพ สัตตา สัตวท์ั้งหลายท ่เกดิเป็นชะลาพุชะ ท ่เกดิเป็นอณัฑะชะ 
ท ่เกดิเป็นสังเสทะชะ ท ่เกดิเป็นโอปปาติกะ จงมารับกุศลผลบุญใหถ้ว้นทัว่ 
ทุกตวัสัตว ์

อะภิณหะปัจจะเวกขะณะ  

.........ชะรา ธัมโมมห ิชะรัง อะนะตีโต (หญิงว่า อะนะตีตา) เราม  
ความแกช่ราเป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพน้ความแกช่ราไปได ้

.........พยาธิ ธัมโมมห ิพยาธิง อะนะตีโต (หญิงว่า อะนะตีตา) เราม  
ความไขเ้จ็บเป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพน้ความไขเ้จ็บไปได ้

.........มะระณะ ธัมโมมห ิมะระณัง อะนะตีโต (หญิงว่า อะนะตีตา) 



 

 

เราม ความตายเป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพน้ความตายไปได ้

.........สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนา เปห ินานาภาโว วินาภาโว คงม แกเ่รา 
ความเป็นต่าง และความพลดัพรากจากสัตวแ์ละสังขาร และความพลดัพราก 

จากของท ่น่ารักน่าชอบใจของเราทั้งหลาย 
.........กมัมัสสะโกมห ิเราม กรรมเป็นกรรมของตวั 
.........กมัมะทายาโท เราม กรรมเป็นผูน้  ามามอบให้  
.........กมัมะโยนีิ เราม กรรมเป็นผูน้  าไปเกดิ 

.........กมัมะพันธีุ เราม กรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ และพวกพอ้ง 

.........กมัมะปะฏสิะระโณ เราม กรรมเป็นเคร่ืองยุยงเป็นเคร่ืองระลึก 

.........ยังกมัมัง กะริสสามิ กลัยาณัง วา ปาปะกงั วา เราจะท า 
กรรมอนัใด ๆ ไว ้จะเป็นกรรมงามกรรมด ท ่เป็นกุศลหรือ หรือจะเป็นกรรมชัว่ 
กรรมลามกท ่เป็นบาป 

.........ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามีิ เราจะตอ้งเป็นผูรั้บผลของกรรมนั้น  

บังสุกลุ  

อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะต ิ
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลงิคะรัง 
อะนิจจา วะตะ สังขารา อปุปาทะวะยะธัมมิโน 

อปุปัชชิตวา นิรุชฌนัติ เตสัง วูปะสะโม สุโข 

ค าลากลบับา้น  

หนัทะทานิ มะยงั ภนัเต อาปุจฉามะ 
พะหุ กจิจา มะยงั พะหุกะระณ ยา 

.........พระสงฆผ์ูรั้บลากล่าวค าว่า ยัสสะทาน ิตุมเห กาลงั มัญญะถะ 
ผูล้าพึงรับพร้อมกนัว่า สาธุ ภันเต แลว้กราบ ๓ คร้ัง  

  



 

 

ค าอารธนา บูชา ภาวนา ถวาย 

( ก่อนอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย ต้องภาวนาด้วย นะโม ๓ จบก่อนเสมอ ) 

 

ค าบูชาพระรัตนตรัย 

 

อมิินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ 
อมิินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชม ิ

อมิินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ 

 

 

  



 

 

ค าอาราธนาศลิ ๕ 

  

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ 
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ 
ทตุิยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ 
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ 
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ 
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.... 

  

 

  



 

 

ค าอาราธนาพระปริตร 

  

วิปัตติปะฏพิาหายะ 
สัพพะ ทกุขะ วินาสายะ 
วิปัตติปะฏพิาหายะ 
สัพพะ ภะยะ วินาสายะ 
วิปัตติปะฏพิาหายะ 
สัพพะ โรคะ วินาสายะ...... 

สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 
ปะริตตัง พ์รูถะ มังคะลงั 
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 
ปะริตตัง พ์รูถะ มังคะลงั 
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 
ปะริตตัง พ์รูถะ มังคะลงั 

  

 

  



 

 

ค าอาราธนาธรรม 

  

พรัหมา จะ โลกาธิปะต ีสะหัมปะต ิ
กตัอญัชะล ีอนัธิวะรัง อะยาจะถะ  
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา 
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกมัปิมัง ปะชัง  

  

 

  



 

 

ค าถวายข้าวพระพุทธ 

  

อมิัง สุปะพ์ยัญชะนะสัมปันนัง สาลนีัง โอทะนัง 
อทุะกงั วะรัง พุทธัสสะ ปูเชม ิ

  

 

  



 

 

ค าลาข้าวพระพุทธ 

  

เสสัง มังคะลงั ยาจามิ 

  

 

  



 

 

ค าถวายสังฆทาน 

........อมิานิ มะยัง ภันเต ภัตาน ิสะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ 
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อมิานิ ภัตานิ  
สะปะริวารานิ ปะฏคิคณัหาตุ องัหากงั ทฆีะรัตตัง หิตายะ สุขายะ  

ค าแปล 

........ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ภัตาหาร 
กบัทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ภัตาหารกบั 

ทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ส้ินกาลนาน เทอญ ฯ 

  

 

  



 

 

ค าอปโลกน์สังฆทาน 

............ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ชานาตุ ขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังค า 
ข้าพเจ้า 
............บัดนี ้ทายก ทายิกา ผู้มีจิตศรัทธา ได้น้อมน ามาซ่ึงภัตตาหาร 
มาถวายเป็นสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ อนัว่า สังฆทานนี้ ย่อมมีอานิสงส์ 

อนัยิ่งใหญ่ สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จ าเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่ง 
รูปใดกห็ามิได้ เพราะเป็นของได้แก่สงฆ์ทัว่ทั้งสังฆมณฑล พระพุทธองค์ 

ตรัสว่าให้แจกกนัตามบรรดาทีม่าถึง 
............ฉะนั้น บัดนีข้้าพเจ้า จะสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์ พระสงฆ์ 

ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควร ถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซร้ 
ขอจงได้ทกัท้วงขึน้ในท่ามกลางสงฆ์อย่าได้เกรงใจ ถ้าเห็นว่าเป็นการสมควร 
แล้ว กจ็งเป็นผู้นิ่งอยู่ (หยุดนิดหนึ่ง) บัดนี ้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ ข้าพเจ้า 
จักรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้ว จะได้ท าการแจกของสงฆ์ต่อไป ณ กาลบัดนี้ 
............อะยัง ปะฐะมะ ภาโค มะหาเถรัสสะ ปาปณุาติ ส่วนที ่๑ 
ย่อมถึงแก่เถระผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าเจ้า 
............อะวะเสสา ภาคา อมัหากงั ปาปณุาติ ส่วนทีเ่หลอืจากพระเถระ 
ผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตามบรรดาทีม่าถึงพร้อมกนัทกุๆรูป 

(ตลอดถึงสามเณรด้วย) เทอญ  

สาธ ุ

หมายเหต ุมะหาเถรัสสะ นั้น เปลีย่นเป็น เถรัสสะ บ้าง มัชฌมิะ 
บ้าง ตามฐานะของหัวหน้าในทีน่ั้น ถ้าไม่มีสามเณรอยู่ด้วย กไ็ม่ต้องว่า 
ตลอดถึงสามเณรด้วย ค าอปโลกน์นีเ้ป็นหน้าทีข่องรูปที่ ๒ หรือที่ ๓ กไ็ด้ 

  



 

 

ค าถวายสลากภัตต์  

.........เอตานิ มะยัง ภันเต สะลากะภัตตาน ิสะปะริวารานิ อะสุกฏัฐาเน 

ฐะปิตานิ ภิกขุสังฆะสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ 

เอตานิ สะลากะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏคิคณัหาตุ อมัหากงั 
ทฆีะรัตตัง หิตายะ สุขายะ  

ค าแปล 

.........ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ สลากภัตตาหารกบัทั้งบริวารทั้งหลาย  ซ่ึงตั้งไว้ 
ณ ทีโ่น้นนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ 

จงรับ ซ่ึงสลากภัตตาหาร กบัทั้งบริวารเหล่านั้น ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อ 
ประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ส้ินกาลนานเทอญ ฯ 

 

 

  



 

 

ค าถวายข้าวสาร  

  

......อมิานิ มะยัง ภันเต ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ 
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อมิานิ ตัณฑุลานิ  
สะปะริวารานิ ปะฏคิคณัหาตุ องัหากงั ทฆีะรัตตัง หิตายะ สุขายะ  

ค าแปล  

......ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายข้าวสารกบัทั้ง 
บริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ข้าวสารกบัทั้ง 
บริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ส้ินกาลนาน เทอญ ฯ 

 

 

  



 

 

ค าถวายผ้าวัสสกิสาฏก(ผ้าอาบน า้ฝน) 

  

...........อมิานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏกิานิ ภิกขุสังฆัสสะ 
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อมิานิ วัสสิกะสาฏกิานิ  
สะปะริวารานิ ปะฏคิคณัหาตุ องัหากงั ทฆีะรัตตัง หิตายะ สุขายะ 

ค าแปล  

...........ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าอาบน า้ฝน 

กบัทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าอาบน า้ฝน 

กบัทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ส้ินกาลนาน เทอญ ฯ 

 

 

  



 

 

ค าถวายผ้าป่า 

...........อมิานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุ- 
สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธ ุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อมิานิ ปังสุกูละ- 
จีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏคิคณัหาตุองัหากงั ทฆีะรัตตัง หิตายะ สุขายะ 

ค าแปล  

...........ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าบังสกลุจีวร 
กบัทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าบังสกลุจีวร 
กบัทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ส้ินกาลนาน เทอญ ฯ 

ค าชักผ้าป่า 

อมิัง ปังสุกูละจีวะรัง อสัสามิกงั มัยหัง ปาปณุาติ 

 

 

  



 

 

ค าถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา 

  

...........อมิานิ มะยัง ภันเต ทปีะธูปะปปุผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ 
อะภิปูเชมะ อมัหากงั ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทฆีะรัตตัง หิตะสุขาวะหา 
โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา  

ค าแปล  

...........ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทยีนและ 
ดอกไม้อนัประเสริฐเหล่านี ้แก่พระรัตนตรัย กริิยาทีบู่ชาแก่พระรัตนตรัยนี้ 
จงเป็นผลน ามาซ่ึงประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ส้ินกาลนาน จง 
เป็นไปเพื่อให้ถึงซ่ึงพระนิพพาน เป็นทีส้ิ่นไปแห่งอาสวะกเิลส เทอญ ฯ 

 

 

  



 

 

ค าถวายกระทงส าหรับลอยประทปี 

  

...........มะยัง อมิินา ปะทเีปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทยิา ปลุเิน 

ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลญัชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทเีปนะ มุนิโน 

ปาทะวะลญัชัสสะ ปูชา อมัหากงั ทฆีะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ, 

ค าแปล 

...........ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซ่ึงรอยพระพุทธบาท ทีต่ั้งอยู่เหนือหาดทราย 
ในแม่น า้ช่ือนัมมทานทีโ่น้น ด้วยประทปีนี ้กริิยาทีบู่ชารอยพระพุทธบาท 

ด้วยประทปีนี ้ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย 

ส้ินกาลนาน เทอญ ฯ 

 

 

  



 

 

ค าภาวนาเม่ือยกมือไหว้พระ 

  

( ยกมือไหว้พระพุทธว่า )..........สาธุ พุทธัง วันทามิ 

 

( ยกมือไหว้พระธรรมว่า )..........สาธ ุธัมมัง วันทามิ 

 

( ยกมือไหว้พระสงฆ์ว่า )..........สาธุ สังฆัง วันทามิ 

 

  



 

 

ค าอธิษฐานเม่ือจบของต่างๆถวายพระ 

  

สุทนินัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานัง โหตุ เม 

 

 

  



 

 

ค าอาราธนาพระเคร่ือง 

  

พุทธัง..........อาราธะนานัง 
ธัมมัง..........อาราธะนานัง 
สังฆัง..........อาราธะนานัง 
พุทธัง..........ปะสิทธิ เม 

ธัมมัง..........ปะสิทธิ เม 

สังฆัง..........ปะสิทธิ เม ิ

 

 

  



 

 

ค าภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย 

  

อมิัง วาลกุงั เจติยัง อะธิฏฐามิ 

 

 

  



 

 

ค าภาวนาเวลาไปเย่ืยมศพ 

  

อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง 

 

 

  



 

 

ค าภาวนาเวลารดน า้ศพ 

  

( แบบท ี๑ ) กายะกมัมัง วะจีกมัมัง มะโนกมัมัง อะโหสิกมัมัง 
.....................สัมพะปาปัง วินัสสะต ุ

 

( แบบท ี๒ ) อทิงั มะตะกะสะรีรัง อทุะกงั วิยะ สิญจิตัง อะโหสิกมัมัง 

 

 

  



 

 

ค าถวายผ้าไตรอุทศิแก่ผู้ตาย 

  

...........อมิานิ มะยัง ภันเต ตีจิวะรานิ อยัยัสสะ เทมะ สาธ ุโน 

ภันเต อะยัง ตีจิวะระปูชาวิปาโก อมัหากงั มาตาปิตุอาทนีัง ญาตีนัง 
กาละกะตานัง สังวัตตะตุ อมัหากงั มาตาปิตุอาทะโย ญาตะกา 
ทานะ ปัตติง ละภันต ุอมัหากงั เจตะสา ฯ  

ค าแปล 

...........ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายไตรจีวรนีแ้ก่พระ 
ผู้เป็นเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ อนัว่าผลวิบากของการบูชาด้วยไตรจีวร 
นี ้จงเป็นไปเพื่อญาติทั้งหลาย มีมารดาบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้น จง 
ได้ส่วนแห่งทานนี ้ตามความประสงค์ ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย เทอญ ฯ 

 

 

  



 

 

ค าภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ 

  

นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทกุขัง นามะรูปัง อะนัตตา 

 

 

ค าภาวนาเวลาจุดศพ  

  

(แบบที ่๑ ) อะสุจิ อะสุภัง กมัมัฏฐานัง ภาเวติ 

 

(แบบที ่๒ ) จุต ิจุตัง อะระหัง จุติ 

 

(แบบที ่๓ ) อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต 

 

 

  



 

 

ค ากรวดน า้แบบสัน้ 

  

อทิงั เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนต ุญาตะโย 

ขอบุญนีจ้งส าเร็จ แก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าเถิด 
ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด 

  

 

 

  



 

 

ปวารณาบัตร 

  

.........ข้าพเจ้าขอถวายจตุปัจจัย แด่พระคุณท่านเป็นมูลค่า.............บาท 

หากพระคุณท่านประสงค์ส่ิงใดขอได้โปรดเรียกจากไวยาวัจกร ด้วยเทอญ, 

  

 

 

  



 

 

ค าบูชาพระพุทธเจ้า 

  

.........ข้าพระพุทธเจ้า ขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยดอกไม้ ธูปเทยีน 

เหล่านี ้ขอพระพุทธองค์ทรงรับ ซ่ึงดอกไม้ธูปเทยีนเหล่านี ้เพื่อ 
ประโยชน์สุขแก่ข้าพระพุทธเจ้า ส้ินกาลนาน เทอญ 

 

(หมายเหต ุถ้ามีเพียงดอกไม้ กค็วรว่าเฉพาะดอกไม้ หรือถ้ามีส่ิงใด 

ก ็ว่าเฉพาะส่ิงนั้น) 

  

 

 

  



 

 

ค าจบขันข้าวใส่บาตร 

  

.........ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึน้เหนือหัว ถวายแด่ 
พระสงฆ์ จิตใจจ านง ตรงต่อพระนิพพาน 

  

 

 

  



 

 

ค าจบเงินท าบุญ 

  

.........ทรัพย์ของข้าพเจ้า ได้มาโดยบริสุทธิ ์ขอบูชาพระพุทธ บูชา 
พระธรรม บูชาพระสงฆ์ จิตใจจ านง ตรงต่อพระนิพพาน ขอให้ถึง 
เมืองแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้พบพระศรีอาริย์ ในอนาคตกาล 
นั้น เทอญ, 

  

 

 

  



 

 

ค าถวายเคร่ืองสังเวยพระภูมีิ 

  

............นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทปีะ จะ ปปุผัง สักการะ- 
วันทานัง สุปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลนีัง สะปะริวารัง 
อทุะกงัวะรัง อาคจัฉันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ 
สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ อมัเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ 
สุเขนะ จะ, 

  

 

 

  



 

 

ค าลาเคร่ืองสังเวยพระภูมีิ 

  

..........อายันตุ โภนโต อธิะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะ 
วิริยะ ขันตี สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทสิสาวินะติ 
อะเสสะโต,... 

  

 

 

  



 

 

ค าบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย 

  

ภุมมัส์มิง ทสิาภาเค 
เตปิ อมัเห อะนุรักขันตุ...... 

สันติ ภุมมา มะหิทธิกา 
อาโรคะเยนะ สุเชนะ จะ ฯ  

  

 

 

  



 

 

ค าอธิษฐานปิดทองลูกนิมติ 

.....ขอเดชะ 
ปิดนิมิต 
เร่ิมลูกต้น 

.....เป็นนิมิต 

งามโอภาส 

เป็นนิมิต 

ท่ามกลางงาน 

.....เกดิชาติหน้า...... 
รูปวิไล 
ปิดนิมิต 
ให้ก้าวหน้า 
.....ปิดนิมิต 

ขอให้เท- 

ปิดนิมิต 
ให้สมใจ 
.....ปิดนิมิต 

ขอให้ชี- 
ปิดนิมิต 
ปรารถนา 
.....ปิดนิมิต 

นิราศโรค 

ปิดนิมิต 
ได้เงินทอง 
.....ปิดนิมิต 

บุญทาน 

อโุบสถ 
กลางโบสถ์ 
ลูกเอก 
มาศเฉลมิ 

เตือนตา 
บุญพิธ ี
อย่ารู้เข็ญ 

เป็นเสน่ห์ 

ลูกทศิ 

เกยีรติยศ 
ลูกทศิ 

วาประสิทธิ์ 
ทศิทกั- 
สมบัติ 
ลูกทศิ 

วิตมั่น 

ทศิประจิม...... 

ใดได้ 
ทศิพายัพ 

นิราศภัย 
ทศิอดุร 
สมหมาย 
ทศิอสีาน 

การกศุล 
ทศพล 
โชติตระการ 
เสกประสาท 

เสริมสัณฐาน 

สาธุการ 
ผูกสีมา 
ได้เป็นใหญ่ 

ดังเลขา 
บูรพา 
ปรากฏไกล 
อาคเนย์ 
พิสมัย 
ษิณศักดิชัย 
วัฒนา 
หรดี 
ชันษา 
อิม่อรุา 
ดั่งใจปอง 
ดับทกุข์โศก 
ร้ายทั้งผอง 
กรประคอง 
ทกุรายการ 
ประการท้าย 



 

 

ให้สมหมาย 
รวมเก้าลูก 
กว่าจะถึง 

ได้สุข 
สุกใส 

ซ่ึงนิพพาน 

ทกุสถาน 

ใจเบิกบาน 

เมื่อน้ัน เทอญ, 

  

 

 

  



 

 

ค าถวายคัมภีร์พระธรรม 

.........มะยัง ภันเต, อมิัง, สะปะริวารัง โปฏฐะกะคนัถัง พะหุชชะนะหิตายะ 
พะหุชชะนะสุขายะ มะหาเถเรห ิยุตตัปปะยุตตัง ธัมมิกงั ธัมมะลทัธัง จาตุททสัิสสะ 

ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุโน ภันเต, ภิกขุสังโฆ อมิัง, สะปะริวารัง โปฏฐะกะคนัถัง 
พะหุชชะนะหิตายะ พะหุชชะนะสุขายะ มะหาเถเรหิ ยุตตัปปะยุตตัง ธัมมิกงัธัมมะลทัธัง 

ปะฏคิคณัหาตุ อมัหากงั ทฆีะรัตตัง หิตายะ สุขายะ  

ค าแปล 

.........ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซ่ึงคมัภีร์พระธรรม 

อนัพระมหาเถระทั้งหลาย ช าระสอบทานแล้วอนัเกดิขึน้โดยชอบธรรม อนัได้มาโดยชอบธรรม 

กบัทั้งบริวารนี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีในทศิทั้ง๔ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซ่ึงพระคมัภีร์ธรรม 

อนัพระมหาเถระทั้งหลาย ช าระสอบทานแล้ว อนัเกดิขึน้แล้วโดยชอบธรรม 

อนัได้มาโดยชอบธรรม กบัทั้งบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข 
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ส้ินกาลนาน เทอญ, 

 

 

  



 

 

ค าถวายเวจกุฏีิ 

.........มะยัง ภันเต, อมิัง, วัจจะกฏุงิ, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุท- 

ทสัิสสะ ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, 

อมิัง, วัจจะกฏุงิ, ปะฏคิคณัหาตุ, อมัหากงั, ทฆีะรัตตัง, หิตายะ, 
สุขายะ 

ค าแปล 

.........ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย เวจกฏุหีลงันี้ 
แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีในทศิทั้ง๔ทีม่าแล้วกด็ี ยังไม่มากด็ ีขอพระภิกษุ 

สงฆ์จงรับ เวจกฏุหืลงันี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข  
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ส้ินกาลนาน เทอญ, 

 

 

  



 

 

ค าถวายยาบ าบัดความป่วยไขี ้  

.............อมิานิ มะยัง ภันเต, คลิานะเภสัชชานิ, สะปะริวารานิ, สังฆัสสะ 
โอโณชะยามะ, สาธ ุโน ภันเต, สังโฆ, อมิานิ, คลิานะเภสัชชานิ, 
สะปะริวารานิ, ปะฏคิณัหาตุ, อมัหากญัจะ, มาตาปิตุอาทนีัญจะ, 

ญาตะกานัง,ทฆีะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ,  

ค าแปล 

.............ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ยาบ าบัดความ 

ป่วยยไข้ กบัทั้งเวชภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับยา 
บ าบัดความป่วยไข้ และเวชภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี ้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อ 
ประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติทั้งหลาย มีมารดา 

บิดาเป็นต้นด้วย ส้ินกาลนาน เทอญ, 

 

 

  



 

 

ค าถวายพระพุทธรูป 

.............อมิัง ภันเต พุทธะรูปัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ อายะติง 
สาสะนัสสะ อะติโรจะนายะ จะ ถาวะรายะ จะ สาธ ุโน ภันเต สังโฆ 

อมิัง พุทธะรูปัง ปะฏคิณัหาตุ อมัหากงั ทฆีะรัตตัง หิตายะ, สุขายะ  

ค าแปล 

.............ข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซ่ึงพระ 
พุทธรูปนี้ แก่พระสงฆ์ เพื่อความรุ่งเรือง และเพื่อความถาวร แห่งพระ- 

ศาสนาต่อไป ข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับ ซ่ึงพระพุทธรูป 

นี ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  
ส้ินกาลนาน เทอญ ฯ 

 

 

  



 

 

ค าถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร  

.............อมิานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนาน,ิ อาคะตานาคะตัสสะ, 
จาตุททสัิสสะ ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธ ุโน ภันเต 

ภิกขุสังโฆ ออิมิานิ, เสนาสะนานิ, ปะฏคิคณัหาตุ, อมัหากงั ทฆีะรัตต้ง, 
หิตายะ, สุขายะ,  

ค าแปล 

.............ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเสนาสนะเหล่า 
นี ้แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีในทศิทั้ง๔ทีม่าแล้วกด็ ียังไม่มากด็ ีขอพระภิกษุ 

สงฆ์จงรับเสนาสนะเหล่านี ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข, 

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ส้ินกาลนาน เทอญ, 

 

 


