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คำบูชาพระรัตนตรัย
(โย โส) ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 

พระผูมีพระภาคเจาน้ันพระองคใด, เปนพระอรหันต, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขส้ิน
เชิง, ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง

สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรมเปนธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด, ตรัสไวดีแลว

สุปะฏิปนโน ยัสฺสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด, ปฎิบัติดีแลว

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
ขาพเจาท้ังหลาย, ขอบูชาอยางย่ิงซ่ึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน, พรอมท้ัง
พระธรรม และพระสงฆ 

อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ อะภิปูชะยามะ 
ดวยเครื่องสักการะท้ังหลายเหลาน้ี, อันยกข้ึนตามสมควรแลวอยางไร

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป 
ขาแตพระองคผูเจริญ, พระผูมีพระภาคเจา แมปรินิพพานนานแลว, ทรงสรางคุณ
อันสําเร็จประโยชนไวแกขาพเจาท้ังหลาย

ปจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา 
ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะหแกพวกขาพเจาอันเปนชนรุนหลัง

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
ขอพระผูมีพระภาคเจา จงรับเครื่องสักการะ อันเปนบรรณาการของคนยากท้ัง
หลายเหลาน้ี 

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ 
เพ่ือประโยชนและความสุขแกขาพเจาท้ังหลายตลอดกาลนานเทอญฯ

(อะระหัง) สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 
พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระอรหันต, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขส้ินเชิง, ตรัสรูชอบ
ไดโดยพระองคเอง
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พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ 
ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา, ผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน [ กราบ ]

(สวากขาโต) ภะคะวะตา ธัมโม 
พระธรรมเปนธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจา, ตรัสไวดีแลว

ธัมมัง นะมัสสามิ
ขาพเจานมัสการพระธรรม [ กราบ ]

(สุปะฏิปนโน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา, ปฎิบัติดีแลว

สังฆัง นะมามิ        
ขาพเจานอบนอมพระสงฆ [ กราบ ]

ปุพพะภาคะนะมะการะ
[หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส]

(นะโม ตัสฺสะ) ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสฺสะ 

นะโม ตัสฺสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสฺสะ

นะโม ตัสฺสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสฺสะ

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน ซ่ึงเปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบ
ไดโดยพระองคเอง

[ ๓ จบ ]

พุทธาภิถุติ
[หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส] 

(โย โส) ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
พระตถาคตเจาน้ัน พระองคใด เปนผูไกลจากกิเลส เปนผูตรัสรูชอบไดโดย
พระองคเอง

วิชชาจะระณะสัมปนโน 
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เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ

สุคะโต
เปนผูไปแลวดวยดี 

โลกะวิท
เปนผูรูโลกอยางแจมแจง

อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ
เปนผูสามารถฝกบุรุษท่ีสมควรฝกได อยางไมมีใครย่ิงกวา

สัตถา เทวะมะนุสสานัง 
เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย

พุทโธ ภะคะวา
เปนผูรูผูต่ืนผูเบิกบานดวยธรรม เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรมส่ังสอนสัตว

โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด, ไดทรงทําความดับทุกขใหแจงดวยพระปญญาอัน
ย่ิงเองแลว,

สัสสะมะณะพราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสฺสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา 
ปะเวเทสิ

ทรงสอนโลกน้ีพรอมท้ังเทวดา, มารพรหม, และหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ, 
พรอมท้ังเทวดาและมนุษยใหรูตาม

โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด, ทรงแสดงธรรมแลว ไพเราะในเบื้องตน, ไพเราะ
ในทามกลาง, ไพเราะในท่ีสุด,

สาตถัง สะพฺยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสสิ
ทรงประกาศพรหมจรรย คือแบบแหงการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ิน
เชิงพรอมท้ังอรรถะ (คําอธิบาย) พรอมท้ังพยัญชนะ (หัวขอ) 

ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ
ขาพเจาบูชาอยางย่ิง เฉพาะพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน ขาพเจานอบนอม
พระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน ดวยเศียรเกลา

[ กราบ ]
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ธัมมาภิถุติ
[หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส]

(โย โส) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 
พระธรรมน้ันใด, เปนธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสไวดีแลว

สันทิฏฐิโก
เปนธรรมท่ีผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง

อะกาลิโก
เปนธรรมท่ีปฏิบัติได และใหผลไดไมจํากัดกาล 

เอหิปสสิโก
เปนธรรมท่ีควรกลาวกะผูอ่ืนวา ทานจงมาดูเถิด

โอปะนะยิโก 
เปนธรรมท่ีควรนอมเขามาใสตัว

ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ 
เปนธรรมท่ีผูรูก็รูไดเฉพาะตน

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ
ขาพเจาบูชาอยางย่ิง เฉพาะพระธรรมน้ัน ขาพเจานอบนอมพระธรรมน้ัน ดวย
เศียรเกลา

[ กราบ ]

สังฆาภิถุติ
[หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส]

(โย โส) สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาน้ันหมูใด, ปฏิบัติดีแลว
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อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด, ปฏิบัติตรงแลว

ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด, ปฏิบัติเพ่ือรูธรรมเปนเครื่องออกจาก
ทุกขแลว

สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด, ปฏิบัติสมควรแลว

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
ไดแกบุคคลเหลาน้ีคือ คูแหงบุรุษ ๔ คู, นับเรียงตัวบุรุษ ได ๘ บุรุษ

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
น่ันแหละ สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา

อาหุเนยโย
เปนสงฆควรแกสักการะท่ีเขานํามาบูชา 

ปาหุเนยโย 
เปนสงฆควรแกสักการะท่ีเขาจัดไวตอนรับ

ทักขิเณยโย 
เปนสงฆควรรับทักษิณาทาน

อัญชะลิกะระณีโย  
เปนสงฆท่ีบุคคลท่ัวไปควรทําอัญชลี

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสฺสะ 
เปนเน้ือนาบุญของโลก, ไมมีนาบุญอ่ืนย่ิงกวา

ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ 
ขาพเจาบูชาอยางย่ิง เฉพาะพระสงฆหมูน้ัน ขาพเจานอบนอมพระสงฆหมูน้ันดวย
เศียรเกลา

[ กราบ ]
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ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
[หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะ ปะริกตฺิตนะปาฐัญจะ 
ภะณามะ เส]

(พุทโธ สุสุทโธ) กะรุณา มะหัณณะโว 
พระพุทธเจาทรงเปนผูบริสุทธ์ิ มีพระกรุณาดุจหวงมหรรณพ

โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน 
พระองคใด มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงท่ีสุด

โลกัสฺสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก 
เปนผูฆาเสียซ่ึงบาป และอุปกิเลสของโลก

วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคน้ัน โดยใจเคารพเอ้ือเฟอ

ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสฺสะ สัตถุโน
พระธรรมของพระศาสดา สวางรุงเรืองเปรียบดวงประทีป

โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก 
จําแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพาน, สวนใด

โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน 
ซ่ึงเปนตัวโลกุตตระ, และสวนใดท่ีช้ีแนวแหงโลกุตตระน้ัน

วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ขาพเจาไหวพระธรรมน้ัน โดยใจเคารพเอ้ือเฟอ

สังโฆ สุเขตาภฺยะติเขตตะสัญญิโต 
พระสงฆเปนนาบุญอันย่ิงใหญกวานาบุญอันดีท้ังหลาย

โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก 
เปนผูเห็นพระนิพพาน, ตรัสรูตามพระสุคตหมูใด

โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส 
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เปนผูละกิเลสเครื่องโลเล เปนพระอริยเจามีปญญาดี

วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ขาพเจาไหวพระสงฆหมูน้ัน โดยใจเคารพเอ้ือเฟอ

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง
บุญใดท่ีขาพเจาผูไหวอยูซ่ึงพระรัตนตรัยอันควรบูชาย่ิงโดยสวนเดียว, ไดกระทํา
แลวเปนอยางย่ิงเชนน้ี

ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปททะวา มา โหนตุ เว ตัสฺสะ ปะภาวะสิทธิยา  
ขออุปททวะ (ความช่ัว) ท้ังปวง จงอยามีแกขาพเจาเลย, ดวยอํานาจความสําเร็จอัน
เกิดจากบุญน้ัน

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปนโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
พระตถาคตเจาเกิดข้ึนแลวในโลกน้ี เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดย
พระองคเอง

ธัมโม จะ เทสีโต นิยยานิโก อุปะสะมิโก ปะรนิิพพานิโก สัมโพธะคามี สุคะตัป
ปะเวทิโต 

และพระธรรมท่ีทรงแสดงเปนธรรมเครื่องออกจากทุกข เปนเครื่องสงบกิเลส, เปน
ไปเพ่ือปรินิพพาน เปนไปเพ่ือความรูพรอม, เปนธรรมท่ีพระสุคตประกาศ

มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง ชานามะ
พวกเราเม่ือไดฟงธรรมน้ันแลว, จึงไดรูอยางน้ีวา

ชาติป ทุกขา 
แมความเกิดก็เปนทุกข

ชะราป ทุกขา 
แมความแกก็เปนทุกข

มะระณัมป ทุกขัง 
แมความตายก็เปนทุกข

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสฺสุปายาสาป ทุกขา 
แมความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ ความคับแคน
ใจก็เปนทุกข
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อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข
ความประสบกับส่ิงไมเปนท่ีรักท่ีพอใจก็เปนทุกข

ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข 
ความพลัดพรากจากส่ิงอันเปนท่ีรักท่ีพอใจก็เปนทุกข

ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง 
มีความปรารถนาส่ิงใดไมไดส่ิงน้ันน่ันก็เปนทุกข

สังขติเตนะ ปญจุปาทานักขันธา ทุกขา 
วาโดยยอ อุปาทานขันธท้ัง ๕ เปนตัวทุกข

เสยยะถทัีง 
ไดแกส่ิงเหลาน้ี คือ

รูปูปาทานักขันโธ
ขันธอันเปนท่ีต้ังแหงความยึดม่ันคือรูป

เวทะนูปาทานักขันโธ 
ขันธอันเปนท่ีต้ังแหงความยึดม่ันคือเวทนา

สัญูปาทานักขันโธ
ขันธอันเปนท่ีต้ังแหงความยึดม่ันคือสัญญา

สังขารูปาทานักขันโธ
ขันธอันเปนท่ีต้ังแหงความยึดม่ันคือสังขาร

วิญญาณูปาทานักขันโธ 
ขันธอันเปนท่ีต้ังแหงความยึดม่ันคือวิญญาณ

เยสัง ปะริญญายะ
เพ่ือใหสาวกกําหนดรอบรูอุปาทานขันธเหลาน้ีเอง

ธะระมาโน โส ภะคะวา  เอวัง พะหุลัง สาวเก วิเนติ 
พระผูมีพระภาคเจาน้ัน เม่ือยังทรงพระชนมอยู, ยอมทรงแนะนําสาวกท้ังหลาย 
เชนน้ีเปนสวนมาก
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เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา ปะวัตตะติ 
อน่ึง คําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน, สวนมากยอมเปนไปในสาวกท้ัง
หลาย, มีการจําแนกอยางน้ีวา

รูปง อะนิจจัง
รูปไมเท่ียง

เวทะนา อะนิจจา
เวทนาไมเท่ียง

สัญญา อะนิจจา 
สัญญาไมเท่ียง

สังขารา อะนิจจา
สังขารไมเท่ียง

วิญญาณัง อะนิจจัง
วิญญาณไมเท่ียง

รูปง อะนัตตา
รูปไมใชตัวตน

เวทะนา อะนัตตา
เวทนาไมใชตัวตน 

สัญญา อะนัตตา 
สัญญาไมใชตัวตน

สังขารา อะนัตตา
สังขารไมใชตัวตน

วิญญาณัง อะนัตตา 
วิญญาณไมใชตัวตน

สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารท้ังหลายท้ังปวงไมเท่ียง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ 
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ธรรมท้ังหลายท้ังปวงไมใชตัวตนดังน้ี

เต (ตา) มะยัง โอติณณามหะ ชาติยา ชะรา มะระเณนะ 
พวกเราท้ังหลาย เปนผูถูกครอบงําแลว โดยความเกิด โดยความแกและความตาย

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ 
โดยความโศกความรํ่าไรรําพัน ความไมสบายกายความไมสบายใจ ความคับแคน
ใจท้ังหลาย

ทุกโขติณฺณา ทุกขะปะเรตา
เปนผูถูกความทุกขหย่ังเอาแลว เปนผูมีความทุกขเปนเบื้องหนาแลว

อัปเปวะ นามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปญญาเยถาติ 
ทําไฉน การทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินน้ี จะพ่ึงปรากฏชัดแกเราได

[สำหรับพระภิกษุ,สามเณรสวด]

จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง
เราท้ังหลายอุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาคเจา ผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดย
พระองคเอง แมปรินิพพานนานแลวพระองคน้ัน

สัทธา อะคารัสมา อะนะคาริยัง ปพพะชิตา
เปนผูมีศรัทธาออกบวชจากเรือน ไมเก่ียวของดวยเรือนแลว

ตัสมิง ภะคะวะติ พรหัมะจะริยัง จะรามะ
ประพฤติอยูซ่ึงพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา พระองคน้ัน

ภิกขูนัง (สามะเณรานัง) สิกขาสาชีวะสะมาปนนา
ถึงพรอมดวยสิกขาและธรรมเปนเครื่องเล้ียงชีวิตของภิกษุ (สามเณร) ท้ังหลาย

ตัง โน พรัหมะจะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ     
สังวัตตะตุ

ขอใหพรหมจรรยของเราท้ังหลายน้ัน จงเปนไปเพ่ือการทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ัง
ส้ินน้ีเทอญ
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[สำหรับอุบาสก, อุบาสิกาสวด]

จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา 
เราท้ังหลาย ผูถึงแลวซ่ึงพระผูมีพระภาคเจา แมปรินิพพานนานแลวพระองคน้ัน
เปนสรณะ

ธัมมัญจะ สังฆัญจะ   
ถึงพระธรรมดวย, ถึงพระภิกษุสงฆดวย

ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง  มะนะสิกะโรมะ อะนุ
ปะฏิปชชามะ 

จักทําในใจอยู ปฏิบัติตามอยู ซ่ึงคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคเจาน้ันตามสติ
กําลัง

สา สา โน ปะฏิปตติ 
ขอใหความปฏิบัติน้ัน ๆ ของเราท้ังหลาย

อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ 
จงเปนไปเพ่ือการทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินน้ี เทอญ.

คำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขส้ินเชิง ตรัสรูชอบ
ไดโดยพระองคเอง

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ 
ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา, ผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน [ กราบ ]

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรมเปนธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจา, ตรัสไวดีแลว

ธัมมัง นะมัสสามิ
ขาพเจานมัสการพระธรรม [ กราบ ]
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สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา, ปฏิบัติดีแลว

สังฆัง นะมามิ
ขาพเจานอบนอมพระสงฆ [ กราบ ] 



ทำวัตรเย็น
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คำบูชาพระรัตนตรัย
(โย โส ) ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 

สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม

สุปะฏิปนโน ยัสฺสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง 

อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ อะภิปูชะยามะ 

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป 

ปจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา 

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ 

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ 

(อะระหัง) สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ [ กราบ ]

(สวากขาโต) ภะคะวะตา ธัมโม 

ธัมมัง นะมัสสามิ [ กราบ ]

(สุปะฏิปนโน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

สังฆัง นะมามิ [ กราบ ] 

ปุพพะภาคะนะมะการะ
[หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส]

(นะโม ตัสฺสะ) ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสฺสะ

นะโม ตัสฺสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสฺสะ

นะโม ตัสฺสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสฺสะ
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คำบูชาพระรัตนตรัย
พระผูมีพระภาคเจาน้ันพระองคใด, เปนพระอรหันต, ดับเพลิงกิเลสเพลิง
ทุกขส้ินเชิง, ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง

พระธรรมเปนธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด, ตรัสไวดีแลว

พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด, ปฏิบัติดีแลว

ขาพเจาท้ังหลาย, ขอบูชาอยางย่ิงซ่ึงพระผูมพีระภาคเจาพระองคน้ัน, พรอม
ท้ังพระธรรมและพระสงฆ, ดวยเคร่ืองสักการะท้ังหลายเหลาน้ี, อันยกข้ึนตาม
สมควรแลวอยางไร

ขาแตพระองคผูเจริญ, พระผูมีพระภาคเจาแมปรินิพพานนานแลว, ทรงสราง
คุณอันสำเร็จประโยชนไวแกขาพเจาท้ังหลาย

ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะหแกพวกขาพเจาอันเปนชนรุนหลัง

ขอพระผูมีพระภาคเจา จงรับเคร่ืองสักการะอันเปนบรรณาการของคนยากท้ัง
หลายเหลาน้ี

เพ่ือประโยชนและความสุขแกขาพเจาท้ังหลายตลอดกาลนานเทอญฯ

พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระอรหันต, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขส้ินเชงิ, ตรัสรู
ชอบไดโดยพระองคเอง

ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา, ผูรู ผูต่ืน ผูเบกิบาน [ กราบ ]

พระธรรมเปนธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจา, ตรัสไวดีแลว

ขาพเจานมัสการพระธรรม [ กราบ ]

พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา, ปฏิบัติดีแลว
ขาพเจานอบนอมพระสงฆ [ กราบ ]

ปุพพภาคนมการ
ขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน ซ่ึงเปนผูไกลจากกิเลส 
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง

[ ๓ จบ ]
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พุทธานุสสะติ
[หันทะ มะยัง พุทธานุสฺสะตินะยัง กะโรมะ เส]

(ตัง โข) ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต 

อิติปโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 

วิชชาจะระณะสัมปนโน  สุคะโต โลกะวิทู 

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถ ิ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง

พุทโธ ภะคะวาติ

พุทธาภิคีติ
[หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส]

(พุทธะวาระหันตะ) วะระตาทิคุณาภิยุตโต

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต

โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลัง วะ สูโร

วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

พุทธัสสาหัสมิ ทาสีวะ (ทาโสวะ) พุทโธ เม สามิกิสสะโร

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตาจะ วิธาตาจะ หิตัสสะ เม

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

วันทันตีหัง (วันทันโตหัง) จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง

นัตถ ิเม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

สัพเพป อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา
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พุทธานุสสติ
ก็กิตติศัพทอันงามของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน, ไดฟุงไปแลวอยางน้ีวา เพราะ
เหตุ อยางน้ีๆ

พระผูมีพระภาคเจาน้ัน เปนผูไกลจากกิเลส, เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองค
เอง, เปนผูถงึพรอมดวยวิชชาและจรณะ, เปนผูไปแลวดวยดี, เปนผูรูโลกอยาง
แจมแจง, เปนผูสามารถฝกบุรุษท่ีสมควรฝกไดอยางไมมีใครย่ิงกวา

เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย,

เปนผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบานดวยธรรม, เปนผูมีความจำเริญจำแนกธรรมส่ังสอน
สัตว, ดังน้ี

พุทธาภิคีติ
พระพุทธเจาประกอบดวยคุณ, มีความประเสริฐแหงอรหันตคุณเปนตน

มีพระองคอันประกอบดวยพระญาณ, และพระกรุณาอันบริสุทธ์ิ

พระองคใดทรงกระทำชนท่ีดีใหเบิกบาน, ดุจอาทิตยทำบัวใหบาน

ขาพเจาไหวพระชินสีหผูไมมีกิเลสพระองคน้ันดวยเศยีรเกลา

พระพุทธเจาพระองคใดเปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวท้ังหลาย

ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคน้ันอันเปนท่ีต้ังแหงความระลึกองคท่ีหน่ึงดวย
เศียรเกลา

ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา, พระพุทธเจาเปนนายมอิีสระเหนือ
ขาพเจา

พระพุทธเจาเปนเคร่ืองกำจัดทุกข, และทรงไวซ่ึงประโยชนแกขาพเจา

ขาพเจามอบกายถวายชีวิตน้ีแดพระพุทธเจา

ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตาม, ซ่ึงความตรัสรูดีของพระพุทธเจา

สรณะอ่ืนของขาพเจาไมมี, พระพุทธเจาเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา

ดวยการกลาวคำสัจจน้ี, ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

ขาพเจาผูไหวอยูซ่ึงพระพุทธเจา, ไดขวนขวายบุญใดในบัดน้ี

อันตรายท้ังปวงอยาไดมีแกขาพเจา ดวยเดชแหงบุญน้ัน
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[ หมอบกราบ ]

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง

พุทโธ ปะฏิคคันหะตุ อัจจะยันตัง

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ

ธัมมานุสสะติ
[หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส]

(สวากขาโต) ภะคะวะตา ธัมโม

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก

โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ

ธัมมาภิคีติ
[หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส]

(สวากขาตะตา) ทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท

ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี

วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง

ทุติยานุสสะติฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

ธัมมัสสาหัสมิ ทาสีวะ (ทาโสวะ) ธัมโม เม สามิกิสสะโร

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตาจะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม

ธัมมัสสาหัง นิยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญ จิทัง

วันทันตีหัง (วันทันโตหัง) จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง

นัตถ ิเม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
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[ หมอบกราบ ]

ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี

กรรมนาติเตียนอันใดท่ีขาพเจากระทำแลวในพระพุทธเจา

ขอพระพุทธเจาจงงดซ่ึงโทษลวงเกินอันน้ัน

เพ่ือการสำรวมระวังในพระพุทธเจาในกาลตอไป

ธัมมานุสสติ
พระธรรมเปนส่ิงท่ีพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวดีแลว

เปนส่ิงท่ีผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง, เปนส่ิงท่ีปฏิบัติไดและใหผล
ไดไมจำกัดกาล, เปนส่ิงท่ีควรกลาวกับผูอ่ืนวาทานจงมาดูเถดิ

เปนส่ิงท่ีควรนอมเขามาใสตัว, เปนส่ิงท่ีผูรูก็รูไดเฉพาะตน, ดังน้ี

ธัมมาภิคีติ
พระธรรมเปนส่ิงท่ีประเสริฐเพราะประกอบดวยคุณ, คอืความท่ีพระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสไวดีแลวเปนตน

เปนธรรมอันจำแนกเปนมรรคผลปริยัติและนิพพาน

เปนธรรมทรงไวซ่ึงผูทรงธรรมจากการตกไปสูโลกท่ีช่ัว

ขาพเจาไหวพระธรรมอันประเสริฐน้ันอันเปนเคร่ืองขจัดเสียซ่ึงความมดื

พระธรรมใดเปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวท้ังหลาย

ขาพเจาไหวพระธรรมน้ันอันเปนท่ีต้ังแหงความระลึกองคท่ีสองดวยเศยีร
เกลา

ขาพเจาเปนทาสของพระธรรม, พระธรรมเปนนายมีอิสระเหนือขาพเจา

พระธรรมเปนเคร่ืองกำจัดทุกข, และทรงไวซ่ึงประโยชนแกขาพเจา

ขาพเจามอบกายถวายชีวิตน้ีแดพระธรรม

ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตาม, ซ่ึงความเปนธรรมดีของพระธรรม

สรณะอ่ืนของขาพเจาไมมี, พระธรรมเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา



28

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน

ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

สัพเพป อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา

[ หมอบกราบ ]

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง

ธัมโม ปะฏิคคันหะตุ อัจจะยันตัง

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม

สังฆานุสสะติ
[หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส]

(สุปะฏิปนโน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

สังฆาภิคีติ
[หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส]

(สัทธัมมะโช) สุปะฏิปตติคุณาทิยุตโต

โยฏทัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
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ดวยการกลาวคำสัจจน้ี, ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

ขาพเจาผูไหวอยูซ่ึงพระธรรม, ไดขวนขวายบุญใดในบัดน้ี

อันตรายท้ังปวงอยาไดมีแกขาพเจา ดวยเดชแหงบุญน้ัน

[ หมอบกราบ ]

ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี

กรรมนาติเตียนอันใดท่ีขาพเจากระทำแลวในพระธรรม

ขอพระธรรมจงงดซ่ึงโทษลวงเกินอันน้ัน

เพ่ือการสำรวมระวังในพระธรรมในกาลตอไป

สังฆานุสสติ
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติดีแลว

สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติตรงแลว

สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติเพ่ือรูธรรมเปนเคร่ืองออก
จากทุกขแลว

สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติสมควรแลว

ไดแกบุคคลเหลาน้ีคอื คูแหงบุรุษส่ีคู, นับเรียงตัวบุรุษไดแปดบุรุษ

น่ันแหละสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา, เปนสงฆควรแกสักการะท่ีเขานำ
มาบูชา

เปนสงฆควรแกสักการะท่ีเขาจัดไวตอนรับ, เปนผูควรรับทักษิณาทาน, เปนผู
ท่ีบุคคลท่ัวไปควรทำอัญชลี

เปนเน้ือนาบุญของโลก, ไมมีนาบุญอ่ืนย่ิงกวา, ดังน้ี

สังฆาภิคีติ
พระสงฆท่ีเกิดโดยพระสัทธรรม, ประกอบดวยคุณมีความปฏิบัติดีเปนตน

เปนหมูแหงพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวก
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สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต

วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง

ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

สังฆัสสาหัสมิ ทาสีวะ (ทาโสวะ) สังโฆ เม สามกิิสสะโร

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตาจะ วิธาตาจะ หิตัสสะเม

สังฆัสสาหัง นิยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

วันทันตีหัง (วันทันโตหัง) จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปนนะตัง

นัตถ ิเม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

สัพเพป อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา

[ หมอบกราบ ]

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง

สังโฆ ปะฏิคคันหะตุ อัจจะยันตัง

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ

คำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ [ กราบ ]

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 

ธัมมัง นะมัสสามิ [ กราบ ]

สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

สังฆัง นะมามิ [ กราบ ] 
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มีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเปนตนอันบวร

ขาพเจาไหวหมูแหงพระอริยเจาเหลาน้ันอันบริสุทธ์ิดวยดี

พระสงฆหมูใด เปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวท้ังหลาย

ขาพเจาไหวพระสงฆหมูน้ันอันเปนท่ีต้ังแหงความระลึกองคท่ีสาม ดวยเศียรเกลา

ขาพเจาเปนทาสของพระสงฆ, พระสงฆเปนนายมีอิสระเหนือขาพเจา

พระสงฆเปนเคร่ืองกำจัดทุกข, และทรงไวซ่ึงประโยชนแกขาพเจา

ขาพเจามอบกายถวายชีวิตน้ีแดพระสงฆ

ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตาม, ซ่ึงความปฏิบัติดีของพระสงฆ

สรณะอ่ืนของขาพเจาไมมี, พระสงฆเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา

ดวยการกลาวคำสัจจน้ี, ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

ขาพเจาผูไหวอยูซ่ึงพระสงฆ, ไดขวนขวายบุญใดในบัดน้ี

อันตรายท้ังปวงอยาไดมีแกขาพเจา ดวยเดชแหงบุญน้ัน

[ หมอบกราบ ]

ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี

กรรมนาติเตียนอันใดท่ีขาพเจากระทำแลวในพระสงฆ

ขอพระสงฆจงงดซ่ึงโทษลวงเกินอันน้ัน

เพ่ือการสำรวมระวังในพระสงฆในกาลตอไป

คำบูชาพระรัตนตรัย
พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระอรหันต, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขส้ินเชงิ, ตรัสรู
ชอบไดโดยพระองคเอง

ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา, ผูรู ผูต่ืน ผูเบกิบาน [ กราบ ]

พระธรรมเปนธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจา, ตรัสไวดีแลว

ขาพเจานมัสการพระธรรม [ กราบ ]

พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา, ปฎิบัติดีแลว

ขาพเจานอบนอมพระสงฆ [ กราบ ]





บทสวด ปกิณกะ
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อุททิสสะนาธิฎฐานะคาถา
[หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส]

(อิมินา ปุญญะกัมเมนะ) อุปชฌายา คุณุตตะรา

อาจะริยูปะการา จะ มาตาปตา จะ ญาตะกา

สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราป จะ

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาป จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปง ปาเปถะ โวมะตัง

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะ เฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปญญา สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิระเยสุ เม

พุทธาธิปะวะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา

ทะสะปฺุญานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา
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อุททิสสะนาธิฎฐานะคาถา 
Through the goodness that arises from my practise,

May my spiritual teachers and guides of great virtue,

My mother, my father, and my relatives,

The Sun and the Moon, and all virtuous leaders of the world,

May the highest gods and evil forces,

Celestial beings, guardians spirits of the Earth, and the Lord of Death,

May those who are friendly, indifferent, or hostile,

May all beings receive the blessings of my life,

May they soon attain the three-fold bliss, and realise the Deathless.

Through the goodness that arises from my practise,

And through this act of sharing,

May all desires and attachments quickly cease

And all harmful states of mind. Until I realise Nibbana,

In every kind of birth, may I have an upright mind,

With mindfulness and wisdom, Austerity and vigour.

May the forces of delusion not take hold, nor weaken my resolve.

The Buddha is my excellent refuge,

Unsurpassed is the protection of the Dhamma,

The Solitary Buddha is my noble guide,

The Saṅgha is my supreme support.

Through the supreme power of all these,

May darkness and delusion be dispelled.



36

สัพพะปตติทานะคาถา
[หันทะ มะยัง สัพพะปตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส]

ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ ยานัญญานิ กะตานิ เม

เตสัญจะ ภาคโิน โหนตุ สัตตานันตาปปะมาณะกา

May whatever living being, without measure, without end,

Part of all the merit, from the good deeds I have done;

เย ปยา คุณะวันตา จะ มัยหัง มาตาปตาทะโย

ทิฏฐา เม จาปะยาทิฏฐา วา อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน

Those loved and full of goodness, my mother amd my father dear,

Beings seen by me and those unseen, those neutral and averse,

สัตตา ติฏฐันติ โลกัสมิง เตภุมมา จะตุโยนิกา

ปญเจกะจะตุโวการา สังสะรันตา ภะวาภะเว

Beings established in the world, from the three planes and four grounds of birth,

With five aggregates or one or four, wandering on from realm to realm,

ญาตัง เย ปตติทานัมเม อะนุโมทันตุ เต สะยัง

เย จิมัง นัปปะชานันติ เทวา เตสัง นิเวทะยุง

Those who know my act of dedication, may they all rejoice in it,

And as for those yet unaware, may the devas let them know.

มะยา ทินนานะ ปุญญานัง อะนุโมทะนะเหตุนา

สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุขะชวิีโน

เขมัปปะทัญจะ ปปโปนตุ เตสาสา สิชฌะตัง สุภา

By rejoicing in my sharing,

May all beings live at ease, in freedom from hostility,

May their good wishes be fulfilled, and may they all reach safety.
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อะภิณหะปจจะเวกขะณะปาโฐ ๕
[หันทะ มะยัง อะภิณหะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะนามะ เส]
 

(ชะราธัมมามหิ) ชะรัง อะนะตีตา

[ผูชายสวด] (ชะราธัมโมมหิ) ชะรัง อะนะตีโต

I am of the nature to age, I have not gone beyond ageing.
 
พยาธิธัมมามหิ พยาธิง อะนะตีตา

[ผูชายสวด] พยาธิธัมโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต

I am of the nature to sicken, I have not gone beyond sickness.
 
มะระณะธัมมามหิ มะระณัง อะนะตีตา

[ผูชายสวด] มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต

I am of the nature to die, I have not gone beyond dying.

สัพเพหิ เม ปเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว 

All that is mine, beloved and pleasing, will become otherwise, will become 
separated from me.

กัมมัสสะกามหิ กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปฏิสะระณ

ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสามิ

[ผูชาย]    กัมมัสสโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปฏิสะระโณ

ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ

I am the owner of my kamma, heir to my kamma, born of my kamma, related 
to my kamma, abide supported by my kamma.
Whatever kamma I shall do, for good or for ill, of that I will be the heir.

เอวัม อัมเหหิ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง

Thus we should frequently recollect.
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กะระณียะเมตตะสุตตะ
(กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ) ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ

สักโก อุชุ จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

สันตุสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ

สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคทิโธ

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ  เยนะ วัญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขติตัดตา

เย เกจิ ปาณะภูตัตถ ิตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร

ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ

พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวัมป สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปตตัง

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปนโน

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยัง ปุนะเรตีติฯ
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กะระณียะเมตตะสุตตะ
[Now let us chant the Buddha’s words on loving-kindness.]

(This is what should be done) By one who is skilled in goodness
And who knows the path of peace:
Let them be able and upright, Straightforward and gentle in speech,

Humble and not conceited, Contented and easily satisfied,
Unburdened with duties and frugal in their ways.

Peaceful and calm, wise and skilful,
Not proud and demanding in nature.
Let them not do the slightest thing, That the wise would later reprove,
Wishing: In gladness and in safety, May all beings be at ease.

Whatever living beings there may be,
Whether they are weak or strong, omitting none,
The great or the mighty, medium, short, or small,

The seen and the unseen, Those living near and far away,
Those born and to be born, May all beings be at ease.

Let none deceive another, Nor despise any being in any state.
Let none through anger or ill-will, Wish harm upon another.

Even as a mother protects with her life, Her child, her only child,
So with a boundless heart, Should one cherish all living beings,

Radiating kindness over the entire world:
Spreading upwards to the skies, And downwards to the depths,
Outwards and unbounded, Freed from hatred and ill-will.

Whether standing or walking, seated, Or lying down — free from drowsiness
One should sustain this recollection. This is said to be the sublime abiding.

By not holding to fixed views,
The pure-hearted one, having clarity of vision,
Being freed from all sense-desires, Is not born again into this world.
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คำแผเมตตา 
[หันทะ มะยัง เมตตาผะระนัง กะโรมะ เส]

อะหัง สุขิโต โหมิ 
นิททุกโข โหมิ

อะเวโร โหมิ  

อัพยาปชโฌ โหมิ 

อะนีโฆ โหมิ  

สุขี อัตตานังปะริหะรามิ
  

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ

สัพเพ สัตตา อัพยาปชฌา โหนตุ

สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ

สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ

สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี

กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันติ,

กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา,

ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ
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คำแผเมตตา
[Now let us chant the reflections on universal well-being]

(May I abide in well-being,)

In freedom from affliction,

In freedom from hostility,

In freedom from ill-will,

In freedom from anxiety,

And may I maintain well-being in myself.

May everyone abide in well-being,

In freedom from hostility,

In freedom from ill-will,

In freedom from anxiety, and may they

Maintain well-being in themselves.

May all beings be released from all suffering

And may they not be parted from the good fortune they have attained.

When they act upon intention,

All beings are the owners of their action and inherit its results.

Their future is born from such action, companion to such action,

And its results will be their home.

All actions with intention,

Be they skilful or harmful —

Of such acts they will be the heirs.
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จะตุรัปปะมัญญาโอภาสะนะปาโฐ
[หันทะ มะยัง จะตุรัปปะมัญญา โอภาสะนัง กะโรมะ เส]

เมตตา สะหะคะเตนะ เจตสา เอกัง ทิสัง ผะริตวา วิหะระติ,

ตะถา ทุติยัง, ตะถา ตะติยัง, ตะถา จะตุตถัง,

อิติ อุทธัม อะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ

สัพพาวันตัง โลกัง เมตตา สะหะคะเตนะ เจตสา

วิปุเลนะ มหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ อัพยาปชเฌนะ ผะริตวา    
วิหะระติ

กรุณา สะหะคะเตนะ เจตสา เอกัง ทิสัง ผะริตวา วิหะระติ,

ตะถา ทุติยัง, ตะถา ตะติยัง, ตะถา จะตุตถัง,

อิติ อุทธัม อะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตฺตะตายะ

สัพพาวันตัง โลกัง กรุณา สะหะคะเตนะ เจตสา

วิปุเลนะ มหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ อัพยาปชเฌนะ ผะริตวา    
วิหะระติ

มุทิตา สะหะคะเตนะ เจตสา เอกัง ทิสัง ผะริตวา วิหะระติ,

ตะถา ทุติยัง, ตะถา ตะติยัง, ตะถา จะตุตถัง,

อิติ อุทธัม อะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ

สัพพาวันตัง โลกัง มุทิตา สะหะคะเตนะ เจตสา

วิปุเลนะ มหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ อัพยาปชเฌนะ ผะริตวา    
วิหะระติ

อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตสา เอกัง ทิสัง ผะริตวา วิหะระติ,

ตะถา ทุติยัง, ตะถา ตะติยัง, ตะถา จะตุตถัง,

อิติ อุทธัม อะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ

สัพพาวันตัง โลกัง อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตสา

วิปุเลนะ มหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ อัพยาปชเฌนะ ผะริตวา    
วิหะระตีติ
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จะตุรัปปะมัญญาโอภาสะนะปาโฐ
[Now let us make the Four Boundless Qualities shine forth.]

(I will abide) pervading one quarter with a heart imbued with loving-kindness;

Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth;

So above and below, around and everywhere; and to all as to myself.

I will abide pervading the all-encompassing world with a heart imbued with 
loving-kindness;

Abundant, exalted, immeasurable, without hostility, and without ill-will.

I will abide pervading one quarter with a heart imbued with compassion;

Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth;

So above and below, around and everywhere; and to all as to myself.

I will abide pervading the all-encompassing world with a heart imbued with 
compassion;

Abundant, exalted, immeasurable, without hostility, and without ill-will.

I will abide pervading one quarter with a heart imbued with gladness;

Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth;

So above and below, around and everywhere; and to all as to myself.

I will abide pervading the all-encompassing world with a heart imbued with 
gladness;

Abundant, exalted, immeasurable, without hostility, and without ill-will.

I will abide pervading one quarter with a heart imbued with equanimity;

Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth;

So above and below, around and everywhere; and to all as to myself.

I will abide pervading the all-encompassing world with a heart imbued with 
equanimity;

Abundant, exalted, immeasurable, without hostility, and without ill-will.
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The Highest Blessings
[Now let us chant the verses on the Highest Blessings]

(Thus have I heard that the Blessed One) Was staying at Sāvatthī,

Residing at the Jeta’s Grove, In Anāthapiṇḍika’s Park.

Then in the dark of the night, a radiant deva illuminated all Jeta’s Grove.

She bowed down low before the Blessed One, then standing to one side she 
said:

‘Devas are concerned for happiness, And ever long for peace.

The same is true for humankind. What then are the highest blessings?’

‘Avoiding those of foolish ways, Associating with the wise,

And honouring those worthy of honour. These are the highest blessings.

‘Living in places of suitable kinds, With the fruits of past good deeds,

And guided by the rightful way. These are the highest blessings.

‘Accomplished in learning and craftsman’s skills, With discipline, highly trained,

And speech that is true and pleasant to hear. These are the highest blessings.

‘Providing for mother and father’s support, And cherishing family,

And ways of work that harm no being, These are the highest blessings.

‘Generosity and a righteous life, Offering help to relatives and kin,

And acting in ways that leave no blame. These are the highest blessings.

‘Steadfast in restraint, and shunning evil ways,

Avoiding intoxicants that dull the mind,

And heedfulness in all things that arise. These are the highest blessings.
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‘Respectfulness and being of humble ways, Contentment and gratitude,

And hearing the Dhamma frequently taught. These are the highest blessings.

‘Patience and willingness to accept one’s faults,

Seeing venerated seekers of the truth,

And sharing often the words of Dhamma. These are the highest blessings.

‘Ardent, committed to the Holy Life, Seeing for oneself the Noble Truths,

And the realisation of Nibbāna. These are the highest blessings.

‘Although in contact with the world, Unshaken the mind remains,

Beyond all sorrow, spotless, secure. These are the highest blessings.

‘They who live by following this path Know victory wherever they go,

And every place for them is safe. These are the highest blessings.’

*มังคะละ สุตต ภาษาบาล ีอยูหนา 122
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ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะปาโฐ
[หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส]

(ปะฏิสังขา) โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ

ยาวะเทวะ สีตัสสะปะฏิฆาตายะ

อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ

ฑังสะ มะกะสะ วาตาตะปะ สิริงสะปะ สัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ

ยาวะเทวะ หิริโกปนะปะฏิจฉาทะนัตถัง

Wisely reflecting, I use the robe:
Only to ward off cold,
To ward off heat,
To ward off the touch of flies, mosquitoes, wind, burning and creeping things,
Only for the sake of modesty.

ปะฏิสังขา โยนิโส ปณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ

เนวะ ทะวายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ

ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจะริยา
นุคคะหายะ

อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ

ยาตรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ

Wisely reflecting, I use almsfood:
Not for fun, not for pleasure, not for fattening, not for beautification,
Only for the maintenance and nourishment of this body, for keeping it 
healthy, for helping with the Holy Life;
Thinking thus, ‘I will allay hunger without overeating,
So that I may continue to live blamelessly and at ease.’
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ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ

ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ

อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ

ฑังสะ มะกะสะ วาตาตะปะ สิริงสะปะ สัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ

ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะ วิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง

Wisely reflecting, I use the lodging:
Only to ward off cold,
To ward off heat,
To ward off the touch of flies, mosquitoes, wind, burning and creeping things,
Only to remove the danger from weather, and for living in seclusion.

ปะฏิสังขา โยนิโส คลิานะ ปจจะยะเภสัชชะ ปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ

ยาวะเทวะ อุปปนนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ

อัพยาปชฌะปะระมะตายาติ

Wisely reflecting, I use supports for the sick and medicinal requisites:
Only to ward off painful feelings that have arisen,
For the maximum freedom from disease.
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ปพพะชิตะอะภิณหะปจจะเวกขะณะปาโฐ
[หันทะ มะยัง ปพพะชิตะอะภิณหะ ปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส]

ทะสะ อิเม ภิกขะเว ธัมมา ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขตัิพพา

กะตะเม ทะสะ

Bhikkhus, there are ten dhammas which should be reflected upon again and 
again by one who has gone forth.
What are these ten?

เววัณณิยัมหิ อัชฌูปะคะโตติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง

‘I am no longer living according to worldly aims and values.’ This should be 
reflected upon again and again by one who has gone forth.

ปะระปะฏิพัทธา เม ชีวิกาติ ปพพะชิเตนะอะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง

‘My very life is sustained through the gifts of others.’ This should be 
reflected upon again and again by one who has gone forth.

อัญโญ เม อากัปโป กะระณีโยติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง

‘I should strive to abandon my former habits.’ This should be reflected upon 
again and again by one who has gone forth.

กัจจิ นุ โข เม อัตตา สีละโต นะ อุปะวะทะตีติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง         
ปจจะเวกขิตัพพัง

‘Does regret over my conduct arise in my mind?’ This should be reflected 
upon again and again by one who has gone forth.

กัจจิ นุ โข มัง อะนุวิจจะ วิญู สะพรัหมะจารี อะภิณหัง ปจจะเวกขตัิพพัง

‘Could my spiritual companions find fault with my conduct?’ This should be 
reflected upon again and again by one who has gone forth.

สัพเพหิ เม ปเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ ปพพะชเิตนะ อะภิณหัง 
ปจจะเวกขิตัพพัง

‘All that is mine, beloved and pleasing, will become otherwise, will become 
separated from me.’ This should be reflected upon again and again by one 
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who has gone forth.

กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ, ยัง 
กัมมัง กะริสสามิ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาโท ภิวิสสามีติ        
ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง

‘I am the owner of my kamma, heir to my kamma, born of my kamma, 
related to my kamma, abide supported by my kamma; whatever kamma I 
shall do, for good or for ill, of that I will be the heir.’ This should be reflected 
upon again and again by one who has gone forth.

กะถัมภูตัสสะ เม รัตตินทิวา วีติปะตันตีติ ปพพะชเิตนะ อะภิณหัง               
ปจจะเวกขิตัพพัง

‘The days and nights are relentlessly passing; how well am I spending my 
time?’ This should be reflected upon again and again by one who has gone 
forth.

กัจจิ นุ โขนัง สุญญาคาเร อะภิระมามีติ ปพพะชเิตนะ อะภิณหัง                
ปจจะเวกขิตัพพัง

‘Do I delight in solitude or not?’ This should be reflected upon again and 
again by one who has gone forth.

อัตถ ินุ โข เม อุตตะริมะนุสสะธัมมา อะละมะริยะ ญาณะทัสสะนะวิเสโส อะธิ
คะโต, โสหัง ปจฉิเม กาเล สะพรัหมะจารีหิ ปุฏโฐ นะ มังกุ ภะวิสสามติี       
ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง

‘Has my practise borne fruit with freedom or insight so that at the end of my 
life I need not feel ashamed when questioned by my spiritual companions?’ 
This should be reflected upon again and again by one who has gone forth.

อิเม โข ภิกขะเว ทะสะ ธัมมา ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขตัิพพาติ

Bhikkhus, these are the ten dhammas to be reflected upon again and again 
by one who has gone forth.
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ทวัตติงสาการะปาโฐ
         

[หันทะ มะยัง ทวัตติงสาการะปาฐัง ภะณามะ เส]

(อะยัง โข) เม กาโย  อุทธัง ปาทะตะลา อะโธ เกสะมัตถะกา                      
ตะจะปะริยันโต  ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน

This, which is my body, from the soles of the feet up, and down from the 
crown of head, is a sealed bag of skin filled with unattractive things.

อัตถ ิอิมัสมิง กาเย
In this body there are;

เกสา hair of the head

โลมา hair of the body

นะขา nails

ทันตา teeth       
ตะโจ skin

มังสัง flesh

นะหารู sinews

อัฏฐี bones

อัฏฐิมิญชัง bone marrow

วักกัง kidneys

หะทะยัง heart

ยะกะนัง liver

กิโลมะกัง membranes

ปหะกัง spleen

ปปผาสัง lungs

อันตัง bowels

อันตะคุณัง entrails

อุทะริยัง undigested food

กะรีสัง excrement
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ปตตัง bile

เสมหัง phlegm

ปุพโพ pus

โลหิตัง blood

เสโท sweat

เมโท fat

อัสส tears

วะสา grease

เขโฬ spittle

สิงฆาณิกา mucus

ละสิกา oil of the joints

   มุตตัง urine

มัตถะเกมัตถะลุงคัง brain

เอวะมะยัง  เม กาโย อุทธัง ปาทะตะลา อะโธ เกสะมัตถะกา  

ตะจะปะริยันโต ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน
This, then, which is my body, from the soles of the feet up, and down from 
the crown of the head, is a sealed bag of the skin filled with unattractive 
things.
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ธาตุปะฎิกูละปจจะเวกขะณะวิธี
[หันทะ มะยัง ธาตุ ปะฎิกูละ ปจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส]

ยะถา ปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุ มัตตะเมเวตัง
Composed of only elements according to causes and conditions

ยะทิทัง จีวะรัง ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล
Are these robes and so is the person wearing them;

ธาตุ มัตตะโก
Merely elements,              

นิสสัตโต
Not a being,

นิชชีโว
Without a soul

สุญโญ
And empty of self.

สัพพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ
None of these robes are innately repulsive

อิมัง ปูติกายัง ปตวา
But touching this unclean body

อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ
They become disgusting indeed.

ยะถา ปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุ มัตตะเมเวตัง
Composed of only elements according to causes and conditions

ยะทิทัง ปณฑะปาโต ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล
Is this almsfood and so is the person eating it;
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ธาตุ มัตตะโก
Merely elements,

นิสสัตโต
Not a being,

นิชชีโว
Without a soul

สุญโญ
And empty of self.

สัพโพ ปะนายัง ปณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย
None of this almsfood is innately repulsive

อิมัง ปูติกายัง ปตวา
But touching this unclean body

อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ
It becomes disgusting indeed.

ยะถา ปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุ มัตตะเมเวตัง
Composed of only elements according to causes and conditions

ยะทิทัง เสนาสะนัง ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล
Is this dwelling and so is the person using it;

ธาตุ มัตตะโก
Merely elements,

นิสสัตโต
Not a being,

นิชชีโว
Without a soul

สุญโญ
And empty of self.
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สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิคุจฉะนียานิ
None of these dwellings are innately repulsive

อิมัง ปูติกายัง ปตวา
But touching this unclean body

อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ
They become disgusting indeed.

ยะถา ปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุ มัตตะเมเวตัง
Composed of only elements according to causes and conditions

ยะทิทัง คลิานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล
Is this medicinal requisite and so is the person that takes it;

ธาตุ มัตตะโก
Merely elements,

นิสสัตโต
Not a being,

นิชชีโว
Without a soul

สุญโญ
And empty of self.

สัพโพ ปะนายัง คลิานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร อะชคุิจฉะนีโย
None of this medicinal requisite is innately repulsive

อิมัง ปูติกายัง ปตวา
But touching this unclean body

อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ
It becomes disgusting indeed.
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เขมาเขมะสะระณะทีปกะคาถา
[หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะทีปกะคาถาโย ภะณามะ เส]

พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปพพะตานิ วะนานิ จะ

อารามะรุกขะเจตยานิ มะนุสสา ภะยะตัชชิตา

To many refuges they go — To mountain slopes and forest glades,
To parkland shrines and sacred sites — People overcome by fear.

เนตัง โข สะระณัง เขมัง เนตัง สะระณะมุตตะมัง

เนตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะ ทุกขา ปะมุจจะติ

Such a refuge is not secure, Such a refuge is not supreme,
Such a refuge does not bring Complete release from suffering.

โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต

จัตตาริ อะริยะสัจจานิ สัมมัปปญญายะ ปสสะติ

Whoever goes to refuge In the Triple Gem
Sees with right discernment The Four Noble Truths:

ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง

อะริยัญจัฏฐังคกัิง มัคคัง ทุกขูปะสะมะคามินัง

Suffering and its origin And that which lies beyond —
The Noble Eightfold Path That leads the way to suffering’s end.

เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง

เอตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะ ทุกขา ปะมุจจะติ

Such a refuge is secure, Such a refuge is supreme,
Such a refuge truly brings Complete release from all suffering.
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บทพิจารณาสังขาร
[หันทะ มะยัง ธัมมะสังเวคะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส]

สัพเพ สังขารา อะนิจจา
All conditioned things are impermanent;

สัพเพ สังขารา ทุกขา
All conditioned things are dukkha;

สัพเพ ธัมมา อะนัตตา
Everything is void of self.

อะธุวัง ชีวิตัง
Life is not for sure;

ธุวัง มะระณัง
Death is for sure;

อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง
It is inevitable that I’ll die;

มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง
Death is the culmination of my life;

ชีวิตัง เม อะนิยะตัง
My life is uncertain;

มะระณัง เม นิยะตัง
My death is certain.

วะตะ
Indeed,

อะยัง กาโย
This body
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อะจิรัง
Will soon

อะเปตะวิญญาโณ
Be void of consciousness

ฉุฑโฑ
And cast away.

อะธิเสสสะติ
It will lie

ปะฐะวิง
On the ground

กะลิงคะรัง อิวะ
Just like a rotten log,

นิรัตถัง
Completely void of use.

อะนิจจา วะตะ สังขารา
Truly conditioned things cannot last,

อุปปาทะวะยะธัมมิโน
Their nature is to rise and fall,

อุปปชชติวา นิรุชฌันติ
Having arisen things must cease,

เตสัง วูปะสะโม สุโข
Their stilling is true happiness.



58

ติลักขะณาทิคาถา
[หันทะ มะยัง ติลักขะณาทิคาถาโย ภะณามะ เส]

สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ยะทา ปญญายะ ปสสะติ

อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยา

‘Impermanent are all conditioned things’ —
When with wisdom this is seen
One feels weary of all dukkha;
This is the path to purity.

สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ยะทา ปญญายะ ปสสะติ

อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

‘Dukkha are all conditioned things’ —
When with wisdom this is seen
One feels weary of all dukkha;
This is the path to purity.

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ยะทา ปญญายะ ปสสะติ

อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

‘There is no self in anything’ —
When with wisdom this is seen
One feels weary of all dukkha;
This is the path to purity.

อัปปะกา เต มะนุสเสสุ เย ชะนา ปาระคามิโน

อะถายัง อิตะรา ปะชา ตีระเมวานุธาวะติ

Few amongst humankind
Are those who go beyond,
Yet there are the many folks
Ever wandering on this shore.
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เย จะ โข สัมมะทักขาเต ธัมเม ธัมมานุวัตติโน

เต ชะนา ปาระเมสสันติ มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง

Wherever Dhamma is well-taught,
Those who train in line with it
Are the ones who will cross over
The realm of death so hard to flee.

กัณหัง ธัมมัง วิปปะหายะ สุกกัง ภาเวถะ ปณฑิโต

โอกา อะโนกะมาคัมมะ วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง

ตัตราภิระติมิจเฉยยะ หิตวา กาเม อะกิญจะโน

Abandoning the darker states,
The wise pursue the bright;
From homes to homelessness they've come
Living withdrawn so hard to do.
Such rare delight one should desire,
Sense pleasures cast away, Not having anything.

*คาถา ฉบับสมบูรณ อยูหนา 133
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อะริยะธะนะคาถา
[หันทะ มะยัง อะริยะธะนะคาถาโย ภะณามะ เส]

(ยัสสะ สัทธา) ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา

สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง

One whose faith in the Tathāgata
Is unshaken and established well,
Whose virtue is beautiful,
The Noble Ones enjoy and praise;

สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถ ิอุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง

อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง

Whose trust is in the Saṅgha,
Who sees things rightly as they are,
It is said that not in vain
And undeluded is their life.

ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง

อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรัง พุทธานะสาสะนัง
To virtue and to faith,
To trust to seeing truth,
To these the wise devote themselves,
The Buddha’s teaching in their mind.
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ภาระสุตตะคาถา
[หันทะ มะยัง ภาระสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส]

(ภารา หะเว ปญจักขันธา) ภาระหาโร จะ ปุคคะโล

ภาราทานัง ทุกขัง โลเก ภาระนิกเขปะนัง สุขัง

The five aggregates indeed are burdens,
And the beast of burden is a person.
In this world to take up burdens is dukkha.
Putting them down brings happiness.

นิกขิปตวา คะรุง ภารัง อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ

สะมูลัง ตัณหัง อัพพุยหะ นิจฉาโต ปะรินิพพุโต

A heavy burden cast away,
Not taking on another load,
With craving pulled out from the root,
Desires stilled, one is released.
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ภัทเทกะรัตตะคาถา
[หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส]

(อะตีตัง นานวาคะเมยยะ) นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปตตัญจะ อะนาคะตัง

One should not revive the past
Nor speculate on what’s to come;
The past is left behind,
The future is un-realised.

ปจจุปปนนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปสสะติ

อะสังหิรัง อะสังกุปปง ตัง วิทธา มะนุพรูหะเย

In every presently arisen state
There, just there, one clearly sees;
Unmoved, unagitated,
Such insight is one’s strength.

อัชเชวะ กิจจัมอาตัปปง โกชัญญา มะระณัง สุเว

นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัจจุนา

Ardently doing one’s task today,
Tomorrow, who knows, death may come;
Facing the mighty hordes of death,
Indeed one cannot strike a deal.

เอวัง วิหาริมาตาปง อะโหรัตตะมะตันทิตัง

ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ สันโต อาจิกขะเต มุนี

To dwell with energy aroused
Thus for a night of non-decline,
That is a ‘night of shining prosperity.’
So it was taught by the Peaceful Sage.
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ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถา
[หันทะ มะยัง ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถาโย ภะณามะ เส]

(อะเนกะ ชาติสังสารัง) สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง

คะหะการัง คะเวสันโต ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง

For many lifetimes in the round of birth,
Wandering on endlessly,
For the builder of this house I searched —
How painful is repeated birth.

คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ

สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา คะหะกูฏัง วิสังขะตัง

วิสังขาระคะตัง จิตตัง ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคา

House-builder you’ve been seen,
Another home you will not build,
All your rafters have been snapped,
Dismantled is your ridge-pole;
The non-constructing mind
Has come to craving’s end.
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ธัมมะคาระวาทิคาถา
[หันทะ มะยัง ธัมมะคาระวาทิคาถาโย ภะณามะ เส]

(เย จะ อะตีตา สัมพุทธา) เย จะ พุทธา อะนาคะตา

โย เจตะระหิ สัมพุทโธ พะหุนนัง โสกะนาสะโน

All the Buddhas of the past,
All the Buddhas yet to come,
The Buddha of this current age —
Dispellers of much sorrow.

สัพเพ สัทธัมมะคะรุโน วิหะริงสุ วิหาติ จะ

อะถา ป วิหะริสสันติ เอสา พุทธานะธัมมะตา

Those having lived or living now,
Those living in the future,
All do revere the True Dhamma —
That is the nature of all Buddhas.

ตัสมา หิ อัตตะกาเมนะ มะหัตตัม อะภิกังขะตา

สัทธัมโม คะรุกาตัพโพ สะรัง พุทธานะสาสะนัง

Therefore desiring one’s own welfare,
Pursuing greatest aspirations,
One should revere the True Dhamma —
Recollecting the Buddha’s teaching.



65

นะ หิ ธัมโม อะธัมโม จะ อุโภ สะมะวิปากิโน

อะธัมโม นิระยัง เนติ ธัมโม ปาเปติ สุคะติง

What is true Dhamma and what not
Will never have the same results,
While lack of Dhamma leads to hell-realms —
True Dhamma takes one on a good course.

ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง

ธัมโม สุจิณโณ สุขะมาวะหาติ

เอสานิสังโส ธัมเม สุจิณเณ

The Dhamma guards who lives in line with it
And leads to happiness when practised well —
This is the blessing of well-practised Dhamma.

*คาถา ฉบับสมบูรณ อยูหนา 159
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โอวาทะปาฏิโมกขะคาถา
[หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส]

(สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง)

Not doing any evil;

กุสะลัสสูปะสัมปะทา

To be committed to the good;

สะจิตตะปะริ โยทะปะนัง

To purify one’s mind:

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง

These are the teachings of all Buddhas.

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา

Patient endurance is the highest practise, burning out defilements;

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา

The Buddhas say Nibbāna is supreme.

นะ หิ ปพพะชิโต ปะรูปะฆาตี

Not a renunciant is one who injures others;

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต

Whoever troubles others can’t be called a monk.

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต

Not to insult and not to injure;

ปาติโมกเข จะ สังวะโร

To live restrained by training rules;
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มัตตัญุตา จะ ภัตตัสมิง

Knowing one’s measure at the meal;

ปนตัญจะ สะยะนาสะนัง

Retreating to a lonely place;

อะธิจิตเต จะ อาโยโค

Devotion to the higher mind:

เอตัง พุทธานะสาสะนัง

These are the teachings of all Buddhas.

ปจฉิมะพุทโธวาทะปาโฐ
[หันทะ มะยัง ปจฉมิะพุทโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เส]

(หันทะทานิ ภิกขะเว) อามันตะยามิ โว

Now bhikkhus I declare to you,

วะยะธัมมา สังขารา

Change is the nature of conditioned things;

อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ

Perfect yourselves, not being negligent:

อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปจฉิมา วาจา

These are the Tathāgata’s final words.
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อานาปานะสะติสุตตะ
[หันทะ มะยัง อานาปานะสะติปาฐัง ภะณามะ เส]

(อานาปานะสะติ ภิกขะเว) ภาวิตา พะหุลีกะตา
Bhikkhus, when mindfulness of breathing is developed and cultivated

มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา
It is of great fruit and great benefit.

อานาปานะสะติ ภิกขะเว ภาวิตา พะหุลีกะตา
When mindfulness of breathing is developed and cultivated

จัตตาโร สะติปฐฐาเน ปะริปูเรนติ
It fulfils the Four Foundations of Mindfulness.

จัตตาโร สะติปฏฐานา ภาวิตา พะหุลีกะตา
When the Four Foundations of Mindfulness are developed and cultivated

สัตตะ โพชฌังเค ปะริปูเรนติ
They fulfil the Seven Factors of Awakening.

สัตตะ โพชฌังคา ภาวิตา พะหุลีกะตา
When the Seven Factors of Awakening are developed and cultivated

วิชชา วิมุตติง ปะริปูเรนติ
They fulfil true knowledge and deliverance.

กะถัง ภาวิตา จะภิกขะเว อานาปานะสะติ, กะถัง พะหุลีกะตา
And how, bhikkhus, is mindfulness of breathing developed and cultivated

มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา
So that it is of great fruit and great benefit?

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ
Here, bhikkhus, a bhikkhu,
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อะรัญญะคะโต วา
Gone to the forest,

รุกขะมูละคะโต วา
To the foot of a tree

สุญญาคาระคะโต วา
Or to an empty hut.

นิสีทะติ ปลลังกัง อาภุชิตวา
Sits down having crossed one's legs,

อุชุง กายัง ปะณิธายะ, ปะริมุขัง สะติง อุปฏฐะเปตวา
Sets one's body erect, having established mindfulness to the forefront.

โส สะโต วะ อัสสะสะติ, สะโต ปสสะสะติ
Ever mindful one breathes in; mindful one breathes out.

ทีฆัง วา อัสสะสันโต, ทีฆัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ
Breathing in long, one knows ‘I breathe in long’.

ทีฆัง วา ปสสะสันโต, ทีฆัง ปสสะสามีติ ปะชานาติ
Breathing out long, one knows ‘I breathe out long’.

รัสสัง วา อัสสะสันโต, รัสสัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ
Breathing in short, one knows ‘I breathe in short’.

รัสสัง วา ปสสะสันโต, รัสสัง ปสสะสามีติ ปะชานาติ
Breathing out short, one knows ‘I breathe out short’.

สัพพะกายะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in experiencing the whole body’.

สัพพะกายะปะฏิสังเวที ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out experiencing the whole body’.
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ปสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in tranquillising the bodily formations’.

ปสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out tranquillising the bodily formations’.

ปติปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in experiencing rapture’.

ปติปะฏิสังเวที ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out experiencing rapture’.

สุขะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in experiencing pleasure’.

สุขะปะฏิสังเวที ปสสะสิสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out experiencing pleasure’.

จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in experiencing the mental formations’.

จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out experiencing the mental formations’.

ปสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in tranquillising the mental formations’.

ปสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out tranquillising the mental formations’.

จิตตะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in experiencing the mind’.

จิตตะปะฏิสังเวที ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out experiencing the mind’.
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อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in gladdening the mind’.

อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out gladdening the mind’.

สะมาทะหัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in concentrating the mind’.

สะมาทะหัง จิตตัง ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out concentrating the mind’.

วิโมจะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in liberating the mind’.

วิโมจะยัง จิตตัง ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out liberating the mind’.

อะนิจจานุปสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in contemplating impermanence’.

อะนิจจานุปสสี ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out contemplating impermanence’.

วิราคานุปสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in contemplating the fading away of passions’.

วิราคานุปสสี ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out contemplating the fading away of passions’.

นิโรธานุปสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in contemplating cessation’.

นิโรธานุปสสี ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out contemplating cessation’.
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ปะฏินิสสัคคานุปสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe in contemplating relinquishment’.

ปะฏินิสสัคคานุปสสี ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
One trains thus: ‘I shall breathe out contemplating relinquishment’.

เอวัง ภาวิตา โข ภิกขะเว อานาปานะสะติ, เอวัง พะหุลีกะตา
Bhikkhus, that is how mindfulness of breathing is developed and cultivated

มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสาติ
So that it is of great fruit and great benefit.
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อริยมรรคมีองคแปด
[หันทะ มะยัง อะริยัฏฐังคิกะมัคคะปาฐัง ภะณามะ เส]

(อะยะเมวะ อะริโย) อัฏฐังคโิก มัคโค
This is the Noble Eightfold Path,

เสยยะถทัีง
Which is as follows:

สัมมา ทิฏฐิ
Right View,

สัมมา สังกัปโป
Right Intention,

สัมมา วาจา
Right Speech,

สัมมา กัมมันโต
Right Action,

สัมมา อาชีโว
Right Livelihood,

สัมมา วายาโม
Right Effort,

สัมมา สะติ
Right Mindfulness,

สัมมา สะมาธิ
Right Concentration.

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมา ทิฏฐิ
And what, bhikkhus, is Right View?
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ยัง โข ภิกขะเว ทุกเข ญาณัง
Knowledge of suffering;

ทุกขะสะมุทะเย ญาณัง
Knowledge of the origin of suffering;

ทุกขะนิโรเธ ญาณัง
Knowledge of the cessation of suffering;

ทุกขะนิโรธะคามินิยา ปะฏิปะทายะ ญาณัง
Knowledge of the path leading to the cessation of suffering:

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมา ทิฏฐิ
This, bhikkhus, is called Right View.

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมา สังกัปโป
And what, bhikkhus, is Right Intention?

เนกขัมมะ สังกัปโป
The intention of renunciation;

อัพยาปาทะ สังกัปโป
The intention of non-ill-will;

อะวิหิงสา สังกัปโป
The intention of non-cruelty:

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมา สังกัปโป
This, bhikkhus, is called Right Intention.

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมา วาจา
And what, bhikkhus, is Right Speech?

มุสาวาทา เวระมะณี
Abstaining from false speech;

ปสุณายะ วาจายะ เวระมะณี
Abstaining from malicious speech;
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ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี
Abstaining from harsh speech;

สัมผัปปะลาปา เวระมะณี
Abstaining from idle chatter:

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมา วาจา
This, bhikkhus, is called Right Speech.

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมา กัมมันโต
And what bhikkhus is Right Action?

ปาณาติปาตา เวระมะณี
Abstaining from killing living beings;

อะทินนาทานา เวระมะณี
Abstaining from taking what is not given;

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี
Abstaining from sexual misconduct:

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมา กัมมันโต
This, bhikkhus, is called Right Action.

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมา อาชีโว
And what, bhikkhus, is Right Livelihood?

อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก มิจฉา อาชีวัง ปะหายะ สัมมา อาชีเวนะ ชวิีกัง  
กัปเปติ

Here, bhikkhus, a Noble Disciple, having abandoned wrong livelihood, earns 
their living by right livelihood:

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมา อาชีโว
This, bhikkhus, is called Right Livelihood.

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมา วายาโม
And what, bhikkhus, is Right Effort?
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อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ อะนุปปนนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง         
อะนุปปาทายะ

Here, bhikkhus, a bhikkhu awakens zeal for the non-arising of unarisen, evil 
unwholesome states;

ฉันทัง ชะเนติ, วายะมะติ, วิริยัง อาระภะติ, จิตตัง ปคคัณหาติ ปะทะหะติ
One puts forth effort, arouses energy, exerts their mind and strives.

อุปปนนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง ปะหานายะ
One awakens zeal for the abandoning of arisen, evil unwholesome states;

ฉันทัง ชะเนติ, วายะมะติ, วิริยัง อาระภะติ, จิตตัง ปคคัณหาติ ปะทะหะติ
One puts forth effort, arouses energy, exerts their mind and strives.

อะนุปปนนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง อุปปาทายะ
One awakens zeal for the arising of unarisen wholesome states;

ฉันทัง ชะเนติ, วายะมะติ, วิริยัง อาระภะติ, จิตตัง ปคคัณหาติ ปะทะหะติ
One puts forth effort, arouses energy, exerts their mind and strives.

อุปปนนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง ฐิติยา, อะสัมโมสายะ, ภิยโยภาวายะ,        
เวปุลลายะ, ภาวะนายะ, ปาริปูริยา

One awakens zeal for the continuance, non-disappearance, strengthening, 
increase and fulfilment by development of arisen wholesome states;

ฉันทัง ชะเนติ, วายะมะติ, วิริยัง อาระภะติ, จิตตัง ปคคัณหาติ ปะทะหะติ
One puts forth effort, arouses energy, exerts their mind and strives:

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมา วายาโม
This bhikkhus is called Right Effort.

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมา สะติ
And what, bhikkhus, is Right Mindfulness?

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปสสี วิหะระติ
Here, bhikkhus, a bhikkhu abides contemplating the body as a body,
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อาตาป สัมปะชาโน สะติมา
Ardent, fully aware and mindful,

วิเนยยะ โลเก อะภิชฌา โทมะนัสสัง
Having put away covetousness and grief for the world;

เวทะนาสุ เวทะนานุปสสี วิหะระติ
One abides contemplating feelings as feelings,

อาตาป สัมปะชาโน สะติมา
Ardent, fully aware and mindful,

วิเนยยะ โลเก อะภิชฌา โทมะนัสสัง
Having put away covetousness and grief for the world;

จิตเต จิตตานุปสสี วิหะระติ
One abides contemplating mind as mind,

อาตาป สัมปะชาโน สะติมา
Ardent, fully aware and mindful,

วิเนยยะ โลเก อะภิชฌา โทมะนัสสัง
Having put away covetousness and grief for the world;

ธัมเมสุ ธัมมานุปสสี วิหะระติ
One abides contemplating mind-objects as mind-objects,

อาตาป สัมปะชาโน สะติมา
Ardent, fully aware and mindful,

วิเนยยะ โลเก อะภิชฌา โทมะนัสสัง
Having put away covetousness and grief for the world:

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมา สะติ
This, bhikkhus, is called Right Mindfulness.
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กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมา สะมาธิ
And what, bhikkhus, is Right Concentration?

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ
Here, bhikkhus, a bhikkhu,

วิวิจเจวะ กาเมหิ
Quite secluded from sensual pleasures,

วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ
Secluded from unwholesome states,

สะวิตักกัง สะวิจารัง, วิเวกะชัง ปติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปชชะ วิหะระติ

Enters upon and abides in the first jhāna — accompanied by applied and 
sustained thought, with rapture and pleasure born of seclusion.

วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา
With the stilling of applied and sustained thought,

อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส, เอโกทิภาวัง, อะวิตักกัง อะวิจารัง,         
สะมาธิชัง ปติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปชชะ วิหะระติ

One enters upon and abides in the second jhāna — accompanied by self-
confidence and singleness of mind, without applied and sustained thought, 
with rapture and pleasure born of concentration.

ปติยา จะ วิราคา
With the fading away as well of rapture

อุเปกขะโก จะ วิหะระติ
One abides in equanimity,

สะโต จะ สัมปะชาโน
Mindful and fully aware,

สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ
Still feeling pleasure with the body,
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ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ, อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ ตะติยัง ฌานัง     
อุปะสัมปชชะ วิหะระติ

One enters upon and abides in the third jhāna — on account of which the 
Noble Ones announce, ‘One has a pleasant abiding, with equanimity and is 
mindful.’

สุขัสสะ จะ ปะหานา
With the abandoning of pleasure

ทุกขัสสะ จะ ปะหานา
And the abandoning of pain,

ปุพเพ วะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา
With the previous disappearance of joy and grief,

อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง, จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปชชะ       
วิหะระติ

One enters upon and abides in the fourth jhāna — accompanied by neither 
pain nor pleasure, and purity of mindfulness due to equanimity:

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมา สะมาธิ
This, bhikkhus, is called Right Concentration.

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคโิก มัคโค
This is the Noble Eightfold Path.
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ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตะปาโฐ
[หันทะ มะยังธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตะปาฐัง ภะณามะ เส]

(เทวเม ภิกขะเว) อันตา
Bhikkhus, there are these two extremes

ปพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา
That should not be pursued by one who has gone forth:

โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค
That is, whatever is tied up to sense pleasures, within the realm of sensuality,

หีโน
Which is low,

คัมโม
Common,

โปถุชชะนิโก
The way of the common folks,

อะนะริโย
Not the way of the Noble Ones

อะนัตถะสัญหิโต
And pointless;

โย จายัง อัตตะกิละมะถานะโยโค
Then there is whatever is tied up with self-deprivation,

ทุกโข
Which is painful,

อะนะริโย
Not the way of the Noble Ones
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อะนัตถสัญหิโต
And pointless.

เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา

ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา

Bhikkhus, without going to either of these extremes, the Tathāgata has 
ultimately awakened to a middle way of practise,

จักขุกะระณี
Giving rise to vision,

ญาณะกะระณี
Making for insight,

อุปะสะมายะ
Leading to calm,

อะภิญญายะ
To heightened knowing,

สัมโพธายะ
Awakening,

นิพพานายะ สังวัตตะติ
And to Nibbāna.

กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา
And what, bhikkhus, is that middle way of practise?

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคโิก มัคโค
It is this Noble Eightfold Path,

เสยยะถทัีง
Which is as follows:

สัมมา ทิฏฐิ
Right View,
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สัมมา สังกัปโป
Right Intention,

สัมมา วาจา
Right Speech,

สัมมา กัมมันโต
Right Action,

สัมมา อาชีโว
Right Livelihood,

สัมมา วายาโม
Right Effort,

สัมมา สะติ
Right Mindfulness,

สัมมา สะมาธิ
Right Concentration.

อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา

This, bhikkhus, is the middle way of practise that the Tathāgata has 
ultimately awakened to,

จักขุกะระณี
Giving rise to vision,

ญาณะกะระณี
Making for insight,

อุปะสะมายะ
Leading to calm,

อะภิญญายะ
To heightened knowing,
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สัมโพธายะ
Awakening,

นิพพานายะ สังวัตตะติ
And to Nibbāna.

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง
This bhikkhus is the Noble Truth of dukkha:

ชาติป ทุกขา
Birth is dukkha,

ชะราป ทุกขา
Ageing is dukkha

มะระณัมป ทุกขัง
And death is dukkha;

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป ทุกขา
Sorrow, lamentation, pain, grief and despair are dukkha,

อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข
Association with the disliked is dukkha,

ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข
Separation from the liked is dukkha,

ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง
Not attaining one’s wishes is dukkha;

สังขติเตนะ ปญจุปาทานักขันธา ทุกขา
In brief, the five focuses of identity are dukkha.

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะรยิะสัจจัง
This bhikkhus is the Noble Truth of the cause of dukkha:
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ยายัง ตัณหา
It is this craving

โปโนพภะวิกา
Which leads to rebirth,

นันทิราคะสะหะคะตา
Accompanied by delight and lust,

ตัตระตัตราภินันทินี
Delighting now here, now there,

เสยยะถทัีง
Namely:

กามะตัณหา
Craving for sensuality,

ภะวะตัณหา
Craving to become,

วิภะวะตัณหา
Craving not to become.

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง
This bhikkhus is the Noble Truth of the cessation of dukkha:

โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ
It is the remainderless fading away and cessation of that very craving,

จาโค
Its relinquishment,

ปะฏินิสสัคโค
Letting go,
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มุตติ
Release,

อะนาละโย
Without any attachment.

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง

This bhikkhus is the Noble Truth of the way of practise leading to the 
cessation of dukkha:

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคโิก มัคโค
It is just this Noble Eightfold Path,

เสยยะถทัีง
Which is as follows:

สัมมา ทิฏฐิ
Right View,

สัมมา สังกัปโป
Right Intention,

สัมมา วาจา
Right Speech,

สัมมา กัมมันโต
Right Action,

สัมมา อาชีโว
Right Livelihood,

สัมมา วายาโม
Right Effort,

สัมมา สะติ
Right Mindfulness,
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สัมมา สะมาธิ
Right Concentration.

อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ

จักขุง อุทะปาทิ, ญานัง อุทะปาทิ, ปญญา อุทะปาทิ

วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ

Bhikkhus, in regard to things unheard-of before,
Vision arose, Insight arose, Discernment arose,
Knowledge arose, Light arose:
This is the Noble Truth of dukkha;

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ
Now this Noble Truth of dukkha should be completely understood;

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ
Now this Noble Truth of dukkha has been completely understood.

อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ

จักขุง อุทะปาทิ, ญานัง อุทะปาทิ, ปญญา อุทะปาทิ

วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ

Bhikkhus, in regard to things unheard-of before,
Vision arose, Insight arose, Discernment arose,
Knowledge arose, Light arose:
This is the Noble Truth of the cause of dukkha.

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ
Now this cause of dukkha should be abandoned;

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ
Now this cause of dukkha has been abandoned.

อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว



87

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ

จักขุง อุทะปาทิ, ญานัง อุทะปาทิ, ปญญา อุทะปาทิ

วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ

Bhikkhus, in regard to things unheard-of before,
Vision arose, Insight arose, Discernment arose,
Knowledge arose, Light arose:
This is the Noble Truth of the cessation of dukkha;

ตัง โข ปะนทัิง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ
Now the cessation of dukkha should be experienced directly;

ตัง โข ปะนทัิง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ
Now the cessation of dukkha has been experienced directly.

อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ

จักขุง อุทะปาทิ, ญานัง อุทะปาทิ, ปญญา อุทะปาทิ

วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ

Bhikkhus, in regard to things unheard-of before,
Vision arose, Insight arose, Discernment arose,
Knowledge arose, Light arose:
This is the Noble Truth of the way of practise leading to the cessation of 
dukkha;

ตัง โข ปะนทัิง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ
Now this way of practise leading to the cessation of dukkha should be 
developed;

ตัง โข ปะนทัิง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ
Now this way of practise leading to the cessation of dukkha has been 
developed.

ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว, อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ

เอวันติปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง

ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ
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As long, bhikkhus, as my knowledge and understanding,
As it actually is, of these Four Noble Truths,
With their three phases and twelve aspects, was not entirely pure,

เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก

สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ

อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปจจัญญาสิง

Did I not claim, bhikkhus, in this world of devas, Māra and Brahmā,
Amongst mankind with its priests and renunciants, kings and commoners,
An ultimate awakening to unsurpassed, perfect enlightenment.

ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว, อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ

เอวันติปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง

ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ

But when, bhikkhus, my knowledge and understanding
As it actually is, of these Four Noble Truths,
With their three phases and twelve aspects, was indeed entirely pure,

อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก

สัสสะมะณะพราหมมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ

อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปจจัญญาสิง

Then indeed did I claim, bhikkhus, in this world of devas, Māra and Brahmā,
Amongst mankind with its priests and renunciants, kings and commoners,
An ultimate awakening to unsurpassed, perfect enlightenment.

ญาณัญจะ ปะนะ เม ภิกขะเว ทัสสะนัง อุทะปาทิ
Now knowledge and understanding arose in me:

อะกุปปา เม วิมุตติ, อะยะมันติมา ชาติ, นัตถทิานิ ปุนัพภะโวติ

My release is unshakeable,
This is my last birth,
There won’t be any further becoming.

*ธัมมจักกัปปวัตตนสุตต ฉบับหลวง อยูหนา 100
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ธัมมะปะหังสะนะปาโฐ
[หันทะ มะยัง ธัมมะปะหังสะนะสะมาทะปะนาทิวะจะนะปาฐัง ภะณามะ เส]

(เอวัง สวากขาโต) ภิกขะเว มะยา ธัมโม
Bhikkhus, the Dhamma has thus been well expounded by me,

อุตตาโน
Elucidated,

วิวะโฏ
Disclosed,

ปะกาสิโต
Revealed,

ฉินนะปโลติโก
And stripped of patchwork.

เอวัง สวากขาเต โข ภิกขะเว มะยา ธัมเม
Bhikkhus, in the Dhamma that has been well expounded by me —

อะละเมวะ สัทธา ปพพะชิเตนะ กุละปุตเตนะ วิริยัง อาระภิตุง

This is enough for a clansman, who has gone forth out of faith, to arouse 
their energy thus:

กามัง ตะโจ จะ นะหารุ จะ อัฏฐิ จะ อะวะสิสสะตุ
‘Willingly let only my skin, sinews and bones remain,

สะรีเร อุปะสุสสะตุ มังสะโลหิตัง
And let the flesh and blood in this body wither away.

ยันตัง
As long as whatever is to be attained
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ปุรสิะถาเมนะ
By human strength,

ปุรสิะวิริเยนะ
By human energy,

ปุรสิะปะรักกะเมนะ
By human effort,

ปตตัพพัง นะ ตัง อะปาปุณิตวา
Has not been attained,

ปุรสัิสสะ วิริยัสสะสันฐานัง ภะวิสสะตีติ
Let not my efforts stand still.’

ทุกขัง ภิกขะเว กุสีโต วิหะระติ
Bhikkhus, the lazy person dwells in suffering,

โวกิณโณ ปะปะเกหิ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ
Soiled by evil, unwholesome states

มะหันตัญจะ สะทัตถัง ปะริหาเปติ
And great is the personal good that they neglect.

อารัทธิวิริโย จะ โข ภิกขะเว สุขัง วิหะระติ
The energetic person though dwells happily,

ปะวิวิตโต ปาปะเกหิ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ
Well withdrawn from unwholesome states

มะหันตัญจะ สะทัตถัง ปะริปูเรติ
And great is the personal good that they achieve.

นะ ภิกขะเว หีเนนะ อัคคัสสะ ปตติ โหติ
Bhikkhus, it is not by lower means that the supreme is attained
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อัคเคนะ จะ โข อัคคัสสะ ปตติ โหติ
But, bhikkhus, it is by the supreme that the supreme is attained.

มัณฑะเปยยะมิทัง ภิกขะเว พรัหมะจะริยัง
Bhikkhus, this holy life is like the cream of the milk:

สัตถา สัมมุขีภูโต
The Teacher is present,

ตัสมาติหะ ภิกขะเว วิริยัง อาระภะถะ
Therefore, bhikkhus, start to arouse your energy

อัปปตตัสสะ ปตติยา
For the attainment of the as yet unattained,

อะนะธิคะตัสสะ อะธิคะมายะ
For the achievement of the as yet unachieved,

อะสัจฉิกะตัสสะ สัจฉิกิริยายะ
For the realisation of the as yet unrealised.

เอวัง โน อะยัง อัมหากัง ปพพัชชา อะวังกะตา อะวัญญา ภะวิสสะติ
Thinking, in such a way: ‘Our Going Forth will not be barren

สะผะลา สะอุทะระยา
But will become fruitful and fertile,

เยสัง มะยัง ปะริภุญชามะ, จีวะระปณฑะปาตะ เสนาสะนะคลิานะปจจะยะ
เภสัชชะปะริขารัง เตสัง เต การา อัมเหสุ

And all our use of robes, almsfood, lodgings, and medicinal requisites, given 
by others for our support,

มะหัปผะลา ภะวิสสันติ มะหานิสังสาติ
Will reward them with great fruit and great benefit.’

เอวัง หิ โว ภิกขะเว สิกขิตัพพัง
Bhikkhus, you should train yourselves thus:
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อัตตัตถัง วา หิ ภิกขะเว สัมปสสะมาเนนะ
Considering your own good,

อะละเมวะ อัปปะมาเทนะ สัมปาเทตุง
It is enough to strive for the goal without negligence

ปะรัตถัง วา หิ ภิกขะเว สัมปสสะมาเนนะ
Bhikkhus, considering the good of others,

อะลัม เอวะ อัปปะมาเทนะ สัมปาเทตุง
It is enough to strive for the goal without negligence;

อุภะยัตถัง วา หิ ภิกขะเว สัมปสสะมาเนนะ
Bhikkhus, considering the good of both,

อะลัม เอวะ อัปปะมาเทนะ สัมปาเทตุนติ
It is enough to strive for the goal without negligence.



สวดมนต พรรษา
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วิธีการสวดมนต
เร่ิมสวด ทําวัตรพระ, แลวสวด พระพุทธมนต ตามกำหนดแตละวัน

ใน ป พ.ศ.  ๒๕๖๓ วันอาสาฬหบูชา ตกเปนวันอาทิตย วันอาทิตยจึงเปนวันท่ี
หน่ึง วันจันทรเปนวันท่ีสอง…

หลัง สวดพระพุทธมนต สวด หน่ึงในหมู ปจจะเวกขะณะ ปจจัย ๔

หน่ึงในหมู อุทิศสวนกุศล บทสวดแผเมตตาพรหมวิหารส่ี1 แลวคำอุทิศ และ 
สุมังคะละ คาถา

— สวดพระ มะหาสะมะยะสุตตะ ณ วันพระ ใหญ นอย หลัง สุมังคะละ คาถา

ป วันท่ี ๑ วันท่ี ๒ วันท่ี ๓ วันท่ี ๔ วันท่ี ๕ วันท่ี ๖ วันท่ี ๗

๒๕๖๕ วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย วันจันทร วันอังคาร

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๒๕๗๑

๒๕๗๒

๒๕๗๓

๒๕๗๔

๒๕๗๕

๒๕๗๖

๒๕๗๗

หนา 99 110 121 132 142 152 162

1. วันท่ี ๗ สวด “เมตตา หลวง” แทน บทสวดแผเมตตาพรหมวิหารส่ี
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ทําวัตรพระ
(อะระหัง) สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ [กราบ]

(สวากขาโต) ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ [กราบ]

(สุปะฎิปนโน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ [กราบ]

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

วันทามิ ภันเต เจติยัง สัพพัง สัพพัตถะ ฐาเน

สุปะติฏฐิตัง สารีริกะธาตุง มะหาโพธิง พุทธะรูปง สักการัตถัง

อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต

ธัมมะปูชา มะหัปปญโญ

สังฆะปูชา มะหาโภคาวะโห

นิพพุโต โลเก อะนุตตะโร

ติระตะนะ นะมะการะ คาถา หรือ บททําวัตรพระ
โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล มารัง สะเสนัง สุชตัิง วิชเชยยะ

สัมโพธิมาคัจฉิ อะนันตะญาโณ โลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง

เย จะ พุทธา อะตีตา จะ เย จะ พุทธา อะนาคะตา
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ปจจุปปนนา จะ เย พุทธา อะหัง วันทามิ สัพพะทา

อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชชา จะระณะ สัมปนโน สุคะโค โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

พุทธัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

นัตถ ิเม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

อุตตะมังเคนะ วันเทหัง ปาทะปงสุง วะรุตตะมัง

พุทเธ โย ขะลิโต โทโส พุทโธ ขะมะตุ ตัง มะมัง

ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ

ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ [กราบ]

อัฎฐังคโิก อะริยะปะโถ ชะนานัง โมกขัปปะเวสายะ อุชุ จะ มัคโค

ธัมโม อะยัง สันติกะโร ปะณีโต นิยยานิโก ตัง ปะณะมามิ ธัมมัง

เย จะ ธัมมา อะตีตา จะ เย จะ ธัมมา อะนาคะตา

ปจจุปปนนา จะ เย ธัมมา อะหัง วันทามิ สัพพะทา

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก

โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ

ธัมมัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

นัตถ ิเม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

อุตตะมังเคนะ วันเทหัง ธัมมัญจะ ทุวิธัง วะรัง

ธัมเม โย ขะลิโต โทโส ธัมโม ขะมะตุ ตัง มะมัง

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
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ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ [กราบ]

สังโฆ วิสุทโธ วะระทักขิเณยโย สันตินทริโย สัพพะมะลัปปะหีโน

คุเณหิ เนเกหิ สะมิทธิปตโต อะนาสะโว ตัง ปะณะมามิ สังฆัง

เย จะ สังฆา อะตีตา จะ เย จะ สังฆา อะนาคะตา

ปจจุปปนนา จะ เย สังฆา อะหัง วันทามิ สัพพะทา

สุปะฎิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฎิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฎิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามจิีปะฎิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฎฐะปุริสะ ปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

สังฆัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

นัตถ ิเม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

อุตตะมังเคนะ วันเทหัง สังฆัญจะ ทุวิธุตตะมัง

สังเฆ โย ขะลิโต โทโส สังโฆ ขะมะตุ ตัง มะมัง

ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ [กราบ]

อิจเจวะมัจจันตะ นะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง

ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย
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วันท่ี ๑
ปุพพะ ภาคะ นะมะ การะ ปาโฐ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สะระณะ คะมะนะ ปาโฐ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

พุทธะ ปะฐะมะ ภาสิตะ คาถา
อะเนกะ ชาติ สังสารัง สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง

คะหะการัง คะเวสันโต ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง

คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ

สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา คะหะกูฏัง วิสังขะตัง

วิสังขาระคะตัง จิตตัง ตัณหานัง ขะยัม อัชฌะคา
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ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะ สุตตะ
เอวัม เม สุตัง

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย

ตัตระ โข ภะคะวา ปญจะวัคคเิย ภิกขู อามันเตสิ

เทฺวเม ภิกขะเว อันตา ปพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา

โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย 
อะนัตถะสัญหิโต

โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต

เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ 
อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ         
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ

กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา 
จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ      
นิพพานายะ สังวัตตะติ

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคโิก มัคโค เสยยะถทัีง

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชโีว         
สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ

อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุ 
กะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ 
สังวัตตะติ

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง

ชาติ ป ทุกข ชะรา ป ทุกขา มะระณัม ป ทุกขัง

โสกะปะริเทวะ ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา ป ทุกขา

อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปจฉัง นะ ละภะติ  
ตัม ป ทุกขัง

สังขิตเตนะ ปญจุปาทานักขันธา ทุกขา

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะรยิะสัจจัง

ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตราภินันทินี

เสยยะถทัีง
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กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง

โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะ นิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ     
อะนาละโย

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคโิก มัคโค เสยยะถทัีง

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชโีว สัมมา   
วายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ

อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง  
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก          
อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนทัิง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ     
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ 
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนทัิง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ       
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ 
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ        
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  
อาโลโก อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนทัิง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว       
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา       
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนทัิง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ 
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ 
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ 
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก 
อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนทัิง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจจิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ 
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ 
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ
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ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจจิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ 
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ 
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ     
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ 
วิชชา  อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม 
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม 
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ

ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ ปะริวัฏฏัง     
ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ

เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก           
สัสสะมะณะ พราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมา
สัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปจจัญญาสิง

ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ ปะริวัฏฏัง      
ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ

อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะ  
พราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง       
อะภิสัมพุทโธ ปจจัญญาสิง

ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ อะยัม อันติมา 
ชาติ นัตถทิานิปุนัพภะโวติ

อิทัม อะโวจะ ภะคะวา

อัตตะมะนา ปญจะวัคคยิา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง

อิมัสมญิจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมงิ ภัญญะมาเน อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ 
วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ

ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ

ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง

เอตัม ภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มคิะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะ    
จักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ 
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วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ

ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา จาตุมมะหาราชกิา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง

จาตุมมะหาราชกิานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ตาวะติงสา เทวา                     
สัททะมะนุสสาเวสุง

ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง

ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง

ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง

นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา            
สัททะมะนุสสาเวสุง

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา พรัหมะกายิกา เทวา          
สัททะมะนุสสาเวสุง

พรัหมะกายิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา พรัหมะปะริสัชชา เทวา                 
สัททะมะนุสสาเวสุง

[พรัหมะปะริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุตวา พรัหมะปุโรหิตา เทวา           
สัททะมะนุสสาเวสุง
พรัหมะปุโรหิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา มะหาพรัหมา เทวา                  
สัททะมะนุสสาเวสุง
มะหาพรัหมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
ปะริตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา อัปปะมาณาภา เทวา                     
สัททะมะนุสสาเวสุง
อัปปะมาณาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา อาภัสสะรา เทวา                     
สัททะมะนุสสาเวสุง
อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ปะริตตะสุภา เทวา                        
สัททะมะนุสสาเวสุง
ปะริตตะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา อัปปะมาณะสุภา เทวา                 
สัททะมะนุสสาเวสุง
อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา สุภะกิณหะกา เทวา               
สัททะมะนุสสาเวสุง
สุภะกิณหะกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา อะสัญญี สัตตา เทวา                  
สัททะมะนุสสาเวสุง
อะสัญญีนัง สัตตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา เวหัปผะลา เทวา                  
สัททะมะนุสสาเวสุง
เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง สุตวา อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
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อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุตวา อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุตวา สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง]

เอตัม ภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มคิะทาเย อะนุตตะรัง         
ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา     
เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ

อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ 
อะยันจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมป สัมปะกัมป สัมปะเวธิ อัปปะมาโณ 
จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง   เทวานุภาวัง

อะถะ โข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ

อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ

อิติหิทัง อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญ เตววะ นามัง      
อะโหสีติ

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะ สุตตัง นิฏฐิตัง

ธัมมะ นิยามะ สุตตะ
เอวัม เม สุตัง

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถยัิง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกัสสะ 
อาราเม

ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ

ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง

ภะคะวา เอตะทะโวจะ

อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ 
สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะ นิยามะตา สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ

ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ  อะภิสัมพุชฌิตวา อะภิสะเมตวา 
อาจิกขะติ เทเสติ ปณณะเปติ ปฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานี กะโรติ  
สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ

อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ 
สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะ นิยามะตา สัพเพ สังขารา ทุกขาติ
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ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ  อะภิสัมพุชฌิตวา อะภิสะเมตวา 
อาจิกขะติ เทเสติ ปณณะเปติ ปฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานี กะโรติ  
สัพเพ สังขารา ทุกขาติ

อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ 
สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะ นิยามะตา สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ

ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ  อะภิสัมพุชฌิตวา อะภิสะเมตวา 
อาจิกขะติ เทเสติ ปณณะเปติ ปฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานี กะโรติ  
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ

อิทัม อะโวจะ ภะคะวา

อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ

โคตะมะกะ เจติยะ สุตตะ
เอกัง สะมะยัง ภะคะวา เวสาลิยัง วิหะระติ โคตะมะเก เจติเย

ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ

อะภิญญายาหัง ภิกขะเว ธัมมัง เทเสมิ โน อะนะภิญญายะ

สะนิทานาหัง ภิกขะเว ธัมมัง เทเสมิ โน อะนทิานัง

สัปปาฏิหารยิาหัง ภิกขะเว ธัมมัง เทเสมิ โน อัปปาฏิหาริยัง

ตัสสะ มัยหัง ภิกขะเว อะภิญญายะ ธัมมัง เทสะยะโต โน อะนะภิญญายะ    
สะนิทานัง ธัมมัง เทสะยะโต โน อะนิทานัง สัปปาฏิหาริยัง ธัมมัง เทสะยะโต 
โน อัปปาฏิหาริยัง กะระณีโย โอวาโท กะระณียา อะนุสาสะนี

อะลัญจะ ปะนะ โว ภิกขะเว ตุฏฐิยา อะละมัตตะมะนะตายะ อะลัง            
โสมะนัสสายะ

สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

สุปะฏิปนโน สังโฆติ

อิทัม อะโวจะ ภะคะวา, อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง

อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน สะหัสสี โลกะ ธาตุ 
อะกัมปตถาติ
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คาถา หลวงปูม่ัน
ปญจะมาเร ชิโน นาโถ ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

คาถา บารมี 30 ทัศ (คาถา หลวงปูต้ือ)
ทานะ ปาระมี สัมปนโน ทานะ อุปะปาระมี สัมปนโน ทานะ ปะระมัตถะ       
ปาระมี สัมปนโน

เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติ ป โส ภะคะวา

สีละ ปาระมี สัมปนโน สีละ อุปะปาระมี สัมปนโน สีละ ปะระมัตถะปาระมี   
สัมปนโน

เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติ ป โส ภะคะวา

เนกขัมมะ ปาระมี สัมปนโน เนกขัมมะ อุปะปาระมี สัมปนโน เนกขัมมะ      
ปะระมัตถะปาระมี สัมปนโน

เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติ ป โส ภะคะวา

ปญญา ปาระมี สัมปนโน ปญญา อุปะปาระมี สัมปนโน ปญญา ปะระมัตถะ 
ปาระมี สัมปนโน

เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติ ป โส ภะคะวา

วิริยะ ปาระมี สัมปนโน วิริยะ อุปะปาระมี สัมปนโน วิริยะ ปะระมัตถะปาระมี 
สัมปนโน

เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติ ป โส ภะคะวา

ขันตี ปาระมี สัมปนโน ขันตี อุปะปาระมี สัมปนโน ขันตี ปะระมัตถะปาระมี  
สัมปนโน

เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติ ป โส ภะคะวา

สัจจะ ปาระมี สัมปนโน สัจจะ อุปะปาระมี สัมปนโน สัจจะ ปะระมัตถะ       
ปาระมี สัมปนโน

เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติ ป โส ภะคะวา
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อะธิฏฐานะ ปาระมี สัมปนโน อะธิฏฐานะ อุปะปาระม ีสัมปนโน อะธิฏฐานะ 
ปะระมัตถะปาระมี สัมปนโน

เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติ ป โส ภะคะวา

เมตตา ปาระมี สัมปนโน เมตตา อุปะปาระม ีสัมปนโน เมตตา ปะระมัตถะ   
ปาระมี สัมปนโน

เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติ ป โส ภะคะวา

อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อุเปกขา อุปะปาระม ีสัมปนโน อุเปกขา             
ปะระมัตถะปาระมี สัมปนโน

เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติ ป โส ภะคะวา

ทะสะ ปาระมี สัมปนโน ทะสะ อุปะปาระมี สัมปนโน ทะสะ ปะระมัตถะ       
ปาระมี สัมปนโน

เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปนโน อิติ ป โส ภะคะวา           
นะมามิหัง

เมตตา ยังกิญจิ (คาถา หลวงปูชอบ)
ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง สัพเพหิ กะเตหิ กะตัง

ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ สุณันตุ โภนโต เย เทวา

อัสมิง ฐาเน อะธิคะตา ทีฆายุกา สะทา โหนตุ สุขิตา โหนตุ ทุกขา ปะมุจจันตุ

มาตา ปตา สุขิตา โหนตุ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ ญาติกา สุขิตา โหนตุ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ อะญาติกา สุขิตา โหนตุ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ ปสา สัพเพ ยักขา สัพเพ เปตา สุขิตา โหนตุ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ อาจาริยุปชฌายะ สุขิตา โหนตุ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ นักขัตตา สุขติา โหนตุ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ เทวาสุขิตา โหนตุ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ มะนุสสา สุขติา โหนตุ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ วินิปาติกา สุขิตา โหนตุ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ สัมปตตีนัง สะมิชฌันตุ โว
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อภิณฺหะ ปจจะเวกขณะ ปาโฐ
[ผูหญิง]

ชะรา ธัมมามหิ ชะรัง อะนะตีตา

ภยาธิ ธัมมามหิ ภยาธิง อะนะตีตา

มะระณะ ธัมมามหิ มะระณัง อะนะตีตา

สัพเพหิ เม ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว

กัมมัสสะกามหิ กัมมะทายาทา

กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา

ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสามิ

เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง

[ผูชาย]
ชะรา ธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต

ภยาธิ ธัมโมมหิ ภยาธิง อะนะตีโต

มะระณะ ธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต

สัพเพหิ เม ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว

กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท

กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ

ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา

ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ

เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง
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กาละ ทานะ สุตตะ คาถา
กาเล ทะทันติ สะปญญา วะทัญู วีตะมัจฉะรา

กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ อุชุภูเตสุ ตาทิสุ

วิปปะสันนะ มะนา ตัสสะ วิปุลา โหติ ทักขิณา

เย ตัตถะ อะนุโมทันติ เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา

นะ เตนะ ทักขิณา โอนา เต ป ปุญญัสสะ ภาคโิน

ตัสมา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง

ปุญญานิ ปะระโลกัสมิง ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ

[ปจจะเวกขะณะ ปจจัย ๔ 1 หรือ 2 — หนา 173]

[อุทิศสวนกุศล 1, 2, 3 หรือ 4 — หนา 175-176]

[แผเมตตาพรหมวิหารส่ี, อุทิศ , สุมังคะละ คาถา — หนา 178]
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วันท่ี ๒
ปุพพะ ภาคะ นะมะ การะ ปาโฐ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สะระณะ คะมะนะ ปาโฐ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

สัมพุทเธ
สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก

ปญจะสะตะ สะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามหัิง

นะมะ การานุภาเวนะ หันตวา สัพเพ อุปททะเว

อะเนกา อันตะรายา ป วินัสสันตุ อะเสสะโต
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สัมพุทเธ ปญจะ ปญญาสัญจะ จะตุวีสะติ สะหัสสะเก

ทะสะ สะตะ สะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามหัิง

นะมะ การานุภาเวนะ หันตวา สัพเพ อุปททะเว

อะเนกา อันตะรายา ป วินัสสันตุ อะเสสะโต

สัมพุทเธ นะวุตตะระ สะเต อัฏฐะ จัตตาสะ สะหัสสะเก

วีสะติ สะตะ สะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามหัิง

นะมะ การานุภาเวนะ หันตวา สัพเพ อุปททะเว

อะเนกา อันตะรายา ป วินัสสันตุ อะเสสะโต

มะหา การุณิโก นาโถ ติอาทิกา คาถา
มะหา การุณิโก นาโถ อัตถายะ สัพพะ ปาณินัง

ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มา โหนตุ สัพพุปททะวา

มะหา การุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะ ปาณินัง

ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มา โหนตุ สัพพุปททะวา

มะหา การุณิโก นาโถ สุขายะ สัพพะ ปาณินัง

ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มา โหนตุ สัพพุปททะวา

อุณหิสสะ วิชะยะ คาถา
อัตถ ิอุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร

สัพพะ สัตตะ หิตัตถายะ ตัง ตวัง คัณหาหิ เทวะเต
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ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก

พยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา

สัพพัสมา มะระณา มุตโต ฐาเปตวา กาละมาริตัง

ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา

สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร

ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา

ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนัง คะรุง

ปะเรสัง เทสะนัง สุตวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ

อาฏานาฏิยะ ปะริตตัง
วิปสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต

สิขิสสะป นะมัตถุ สัพพะภูตานุกัมปโน

เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นะหาตะกัสสะ ตะปสสิโน

นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระเสนัปปะมัททิโน

โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พราหมะณัสสะ วุสีมะโต

กัสสะปสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ

อังครีะสัสสะ นะมัตถุ สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต

โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

เย จาป นิพพุตา โลเก ยะถาภูตัง วิปสสิสุง

เต ชะนา อะปสุณา มะหันตา วีตะสาระทา

หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง

วิชชา จะระณะ สัมปนนัง มะหันตัง วีตะสาระทัง

วิชชา จะระณะ สัมปนนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ

นะโม เม สัพพะพุทธานัง อุปปนนานัง มะเหสินัง

ตัณหังกะโร มะหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส
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สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปงกะโร ชุตินธะโร

โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ

สุมะโน สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒะโน

โสภิโต คุณะสัมปนโน อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม

ปะทุโม โลกะปชโชโต นาระโท วาระสาระถี

ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล

สุชาโต สัพพะโลกัคโค ปยะทัสสี นะราสะโภ

อัตถะทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท

สิทธัตโถ อะสะโม โลเก ติสโส จะ วะทะตัง วะโร

ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ วิปสสี จะ อะนูปะโม

สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะภู สุขะทายะโก

กะกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะมะโน ระณัญชะโห

กัสสะโป สิริสัมปนโน โคตะโม สักกะยะปุงคะโว

เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา อะเนกะสะตะโกฏะโย

สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา

สัพเพ ทะสะพะลูเปตา เวสารัชเชหุปาคะตา

สัพเพ เต ปะฏิชานันติ อาสะภัณฐานะมุตตะมัง

สีหะนาทัง นะทันเต เต ปะริสาสุ วิสาระทา

พ๎รัห๎มะจักกัง ปะวัตเตนติ โลเก อัปปะฏิวัตติยัง

อุเปตา พุทธะธัมเมหิ อัฏฐาระสะหิ นายะกา

ทวัตติงสะ ลักขะณูเปตา อะสีตยานุพยัญชะนา ธะรา

พยามัปปะภายะ สุปปะภา สัพเพ เต มุนิกุญชะรา

พุทธา สัพพัญุโน เอเต สัพเพ ขีณาสะวา ชินา

มะหัปปะภา มะหะเตชา มะหาปญญา มะหัพพะลา

มะหาการุณิกา ธีรา สัพเพสานัง สุขาวะหา



114

ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ ตาณา เลณา จะ ปาณินัง

คะตี พันธู มะหัสสาสา สะระณา จะ หิเตสิโน

สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ สัพเพ เอเต ปะรายะนา

เตสาหัง สิระสา ปาเท วันทามิ ปุริสุตตะเม

วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต

สะยะเน อาสะเน ฐาเน คะมะเน จาป สัพพะทา

สะทา สุเขนะ รักขันตุ พุทธา สันติกะรา ตุวัง

เตหิ ตวัง รักขิโต สันโต มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ

สัพพะโรคะ วินิมุตโต สัพพะสันตาปะวัชชิโต

สัพพะเวระมะติกกันโต นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ

เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ ขันติ เมตตา พะเลนะ จะ

เต ป ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

ปุรัตถมัิสมิง ทิสาภาเค สันติ ภูตา มะหิทธิกา

เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

ทักขิณัสมิง ทิสาภาเค สันติ เทวา มะหิทธิกา

เต ป ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

ปจฉิมัสมิง ทิสาภาเค สันติ นาคา มะหิทธิกา

เต ป ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

อุตตะรัสมิง ทิสาภาเค สันติ ยักขา มะหิทธิกา

เต ป ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

ปุรมิะทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก

ปจฉิเมนะ วิรูปกโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เต มะหาราชา โลกะปาละ ยะสัสสิโน

เต ป ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวา นาคา มะหิทธิกา
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เต ป ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ

นัตถ ิเม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

นัตถ ิเม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

นัตถ ิเม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถ ิตัส๎มา โสตถ ีภะวันตุ เต

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถ ิตัส๎มา โสตถ ีภะวันตุ เต

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถ ิตัส๎มา โสตถ ีภะวันตุ เต

สักกัตวา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตะเชนะ โสตถนิา

นัสสันตุปททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต

สักกัตวา ธัมมะระตะนัง โอสะถัง อุตตะนัง วะรัง

ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถนิา

นัสสันตุปททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เต

สักกัตวา สังฆะระตะตัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถนิา

นัสสันตุปททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เต

สัพพติีโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน



116

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

ขันธะ ปะริตตัง
วิรูปกเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม

ฉัพพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัทรานิ ปสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ

อัปปะมาโณ ธัมโม

อัปปะมาโณ สังโฆ

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิวิจฉิกา

สะตะปะที อุณณานาภี สะระภู มูสิกา

กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ

โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง

เทวะตา อุยโยชะนะ คาถา
ทุกขัปปตตา จะ นิททุกขา ภะยัปปตตา จะ นิพภะยา

โสกัปปตตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพ ป ปาณิโน

เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

สัพเพ เทวานุโมทันตุ สัพพะ สัมปตติสิทธิยา
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ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ สีลัง รักขันตุ สัพพะทา

ภาวะนาภิระตา โหนตุ คัจฉันตุ เทวะตาคะตา

สัพเพ พุทธา พะลัปปตตา ปจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส

เทวะตาทิสสะ ทักขิณานุโมทะนา คาถา
ยัสมิง ปะเทเส กัปเปติ วาสัง ปณฑิตะ ชาติโย

สีละวันเตตถะ โภเชตวา สัญญะเต พรัหมะจาริโน

ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง ตาสัง ทักขิณะมาทิเส

ตา ปูชิตา ปูชะยันติ มานิตา มานะยันติ นัง

ตะโต นัง อะนุกัมปนติ มาตา ปุตตัง วะ โอระสัง

เทวะตานุกัมปโต โปโส สะทา ภัททรานิ ปสสะตีติ

โพธิปาทะ คาถา (ปองกันภัยท้ังสิบทิศ)
บูรพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง

บูรพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย

สัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห เสนียดจัญไร    
วิวัญชัยเย

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

อาคเนยรัสมิง พระพุทธะคุณัง อาคะเนยรัสมิง พระธัมเมตัง

อาคะเนยรัสมิง พระสงัฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย

สัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห เสนียดจัญไร    
วิวัญชัยเย

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

ทักษิณรัสมิง พระพุทธะคุณัง ทักษิณรัสมิง พระธัมเมตัง

ทักษิณรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
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สัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห เสนียดจัญไร    
วิวัญชัยเย

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

หรดีรัสมิง พระพุทธะคุณัง หรดีรัสมิง พระธัมเมตัง

หรดีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย

สัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห เสนียดจัญไร    
วิวัญชัยเย

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

ปจฉิมรัสมิง พระพุทธะคุณัง ปจฉิมรัสมิง พระธัมเมตัง

ปจฉิมรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย

สัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห เสนียดจัญไร    
วิวัญชัยเย

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

พายัพรัสมงิ พระพุทธะคุณัง พายัพรัสมิง พระธัมเมตัง

พายัพรัสมงิ พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย

สัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห เสนียดจัญไร    
วิวัญชัยเย

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

อุดรรัสมิง พระพุทธะคุณัง อุดรรัสมิง พระธัมเมตัง

อุดรรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย

สัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห เสนียดจัญไร    
วิวัญชัยเย

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

อิสานรัสมิง พระพุทธะคุณัง อิสานรัสมิง พระธัมเมตัง

อิสานรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย

สัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห เสนียดจัญไร    
วิวัญชัยเย

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ
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ปฐวีรัสมิง พระพุทธะคุณัง ปฐวีรัสมิง พระธัมเมตัง

ปฐวีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย

สัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห เสนียดจัญไร    
วิวัญชัยเย

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

อากาศรัสมิง พระพุทธะคุณัง อากาศรัสมิง พระธัมเมตัง

อากาศรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย

สัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห เสนียดจัญไร    
วิวัญชัยเย

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

คาถา หลวงปูฝน (มงคลจักรวาลท้ังแปดทิศ)
อิมัสมิง มงคลจักรวาฬท้ังแปดทิศ ประสิทธิจงมาเปนกำแพงแกวท้ังเจ็ดช้ัน   
มาปองกันหอมลอมรอบครอบท่ัว อะนัตตา

ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละ   
ปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬท้ังแปดทิศ ประสิทธิจงมาเปนกำแพงแกวท้ังเจ็ดช้ัน   
มาปองกันหอมลอมรอบครอบท่ัว อะนัตตา

ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละ   
ปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬท้ังแปดทิศ ประสิทธิจงมาเปนกำแพงแกวท้ังเจ็ดช้ัน   
มาปองกันหอมลอมรอบครอบท่ัว อะนัตตา

ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปจเจกะพุทธะ
ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬท้ังแปดทิศ ประสิทธิจงมาเปนกำแพงแกวท้ังเจ็ดช้ัน   
มาปองกันหอมลอมรอบครอบท่ัว อะนัตตา

ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละ   
ปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
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กายะคะตาสะติ ปาโฐ
อะยัง โข เม กาโย อุทธัง ปาทะตะลา อะโธ เกสะมัตถะกา

ตะจะปะริยันโต ปูโร นานัปปะการัสฺสะ อะสุจิโน

อัตถ ิอิมัสมิง กาเย

เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ

มังสัง นะหารู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปหะกัง   
ปปผาสัง อันตัง อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง

ปตฺตัง เสมฺหัง ปุพโพ โลหิตัง เสโท เมโท อัสฺสุ วะสา เขโฬ สิงฆาณิกา ละสิกา 
มุตตันติ

เอวัม อะยัง เม กาโย อุทธัง ปาทะตะลา อะโธ เกสะมัตถะกา

ตะจะปะริยันโต ปูโร นานัปปะการัสฺสะ อะสุจิโน

[ปจจะเวกขะณะ ปจจัย ๔ 1 หรือ 2 — หนา 173]

[อุทิศสวนกุศล 1, 2, 3 หรือ 4 — หนา 175-176]

[แผเมตตาพรหมวิหารส่ี, อุทิศ , สุมังคะละ คาถา — หนา 178]
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วันท่ี ๓
ปุพพะ ภาคะ นะมะ การะ ปาโฐ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สะระณะ คะมะนะ ปาโฐ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

นะมะ การะ สิทธิ คาถา
โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัโฐ สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต

มารัสสะ ปาสา วินิโมจยันโต ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง

พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ

ตัน เตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ

ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง 
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นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี สาตาวโห สันติกะโร สุจิณโณ

ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง

ตัน เตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ

สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา

สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ สวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ

สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง

ตัน เตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ

นะโม การะ อัฏฐะกะ คาถา
นะโม อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ มะเหสิโน

นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ

นะโม มะหาสังฆัสสาป วิสุทธะสีละทิฏฐิโน

นะโม โอมาตายารัทธัสสะ ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง

นะโม โอมะกาตีตัสสะ ตัสสะ วัตถุตตยัสสะ ป

นะโม การัปปะภาเวนะ วิคัจฉันตุ อุปททะวา

นะโม การานุภาเวนะ สุวัตถ ิโหตุ สัพพะทา

นะโม การรัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวา

มังคะละ สุตตะ
เอวัม เม สุตัง

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถยัิง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกัสสะ 
อาราเม

อะถะ โข อัญญะตะรา เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา   
เกวะละปปปง เชตะวะนัง โอภาเสตวา เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ

อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ
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เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ

พะหู เทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิ อะจินตะยุง

อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง

อะเสวะนา จะ พาลานัง ปณฑิตานัญจะ เสวะนา,

ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง,.

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา

อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

พาหุสัจจัญจะ สิปปญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต

สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง

มาตาปตุอุปฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห

อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห

อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม

อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญุตา

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง

นิพพานะ สัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ,

อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เอตาทิสาน ิกัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา

สัพพัตถะ โสตถงิ คัจฉันติ ตันเตสัม มังคะละมุตตะมันติ
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เมตตา สุตตะ
กะระณียะมัตถะ กุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ

สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคทิโธ

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขตัิตตา

เย เกจิ ปาณะ ภูตัตถ ิตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา

ทิฎฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร

ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขตัิตตา

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ

พ๎ยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญา นาฺญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวัมป สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปตตัง

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ

ทิฎฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปนโน

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ
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ระตะนะ สุตตะ
ยานธีะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานวิะ อันตะลิกเข

สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ อะโถป สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง

ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ

ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

นะ โน สะมัง อัตถ ิตะถาคะเตนะ อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหตุ

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต

นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถ ิกิญจิ อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหตุ

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหตุ

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหตุ

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

เต ปตติปตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา

อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหตุ

ยะถนิทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปโย

ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปสสะติ

อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหตุ

เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ คัมภีระปญเญนะ สุเทสิตานิ
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กิญจาป เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ

อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหตุ

สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ

สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ สีลัพพะตัง วาป ยะทัตถ ิกิญจิ

จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง

อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหตุ

กิญจาป โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา

อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา

อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหตุ

วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค คมิหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คมิเห

ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ

อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหตุ

วะโร วะรัญู วะระโท วะราหะโร อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหตุ

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถ ิสัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง

เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป

อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหตุ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานวิะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถ ิโหตุ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานวิะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถ ิโหตุ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานวิะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถ ิโหตุ
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โพชฌังคะ ปะริตตัง
โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

วิริยัมปติปสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา

มุนนิา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถ ิเต โหตุ สัพพะทา

เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปง

คลิาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

เต จะ ตัง อะภินันทิตวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถ ิเต โหตุ สัพพะทา

เอกะทา ธัมมะราชา ป เคลัญเญนาภิปโต

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง

สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถ ิเต โหตุ สัพพะทา

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมป มะเหสินัง

มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปตตานุปปตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถ ิเต โหตุ สัพพะทา

ชินะปญชะระ คาถา
ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปวิงสุ นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา
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สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

เกสันเต ปฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปนโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก

โส มัยหัง วะทะเนนิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี

เถรา ปญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ตีละกา มะมะ

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา

เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะ

ธะชัคคัง ปจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินนาณา พะละสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา

วาตะปตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปญชะเร

ชินะปญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะหีตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา
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อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชตุิปททะโว

ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริ สังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชตัินตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปญชะเรติ

ธะชัคคะ สุตตะ คาถา
อะรัญเญ รุกขะมูเล วา สุญญาคาเร วะ ภิกขะโว

อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง ภะยัง ตุมหากะ โน สิยา

โน เจ พุทธัง สะเรยยาถะ โลกะเชฏฐัง นะราสะภัง

อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ นิยยานิกัง สุเทสิตัง

โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ นิยยานิกัง สุเทสิตัง

อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง

เอวัม พุทธัง สะรันตานัง ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว

ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ

จุลละ มังคะละ จักกะวาฬะ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ สัพพะ สังฆานุภาเวนะ

พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ

จะตุราสีติ สะหัสสะ ธัมมักขันธานุภาเวนะ

ปฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ

สัพเพ เตโรคา สัพเพ เต ภะยา

สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปททะวา

สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะละ วินัสสันตุ

อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก

พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา

ทุกขะ โรคะ ภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปททะวา

อะเนกา อันตะรายา ป วินัสสันตุ จะ เตชะสา
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ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถ ีภาคยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะโภคัง วุฑฌี จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต

จตุรัปปะมัญญา โอภาสนะ ปาโฐ
อัตถ ิโข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ

จะตัสโส อัปปะมัญญาโย สัมมะทักขาตา

อิธะ ภิกขุ เมตตา สะหะคะเตนะ เจตสา เอกัง ทิสัง ผะริตวา วิหะระติ

ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง

อิติ อุทธัม อะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง

เมตตา สะหะคะเตนะ เจตสา วิปุเลนะ มหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ

อะเวเรนะ อัพยาปชเฌนะ ผะริตวา วิหะระติ

กรุณา สะหะคะเตนะ เจตสา เอกัง ทิสัง ผะริตวา วิหะระติ

ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง

อิติ อุทธัม อะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง

กรุณา สะหะคะเตนะ เจตสา วิปุเลนะ มหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ

อะเวเรนะ อัพยาปชเฌนะ ผะริตวา วิหะระติ

มุทิตา สะหะคะเตนะ เจตสา เอกัง ทิสัง ผะริตวา วิหะระติ

ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง

อิติ อุทธัม อะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตฺตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง

มุทิตา สะหะคะเตนะ เจตสา วิปุเลนะ มหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ

อะเวเรนะ อัพยาปชเฌนะ ผะริตวา วิหะระติ

อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตสา เอกัง ทิสัง ผะริตวา วิหะระติ

ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง

อิติ อุทธัม อะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง

อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตสา วิปุเลนะ มหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ



131

อะเวเรนะ อัพยาปชเฌนะ ผะริตวา วิหะระตีติ

อิมา โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ

จะตัสโส อัปปะมัญญาโย สัมมะทักขาตาติ

[ปจจะเวกขะณะ ปจจัย ๔ 1 หรือ 2 — หนา 173]

[อุทิศสวนกุศล 1, 2, 3 หรือ 4 — หนา 175-176]

[แผเมตตาพรหมวิหารส่ี, อุทิศ , สุมังคะละ คาถา — หนา 178]
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วันท่ี ๔
ปุพพะ ภาคะ นะมะ การะ ปาโฐ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สะระณะ คะมะนะ ปาโฐ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

เขมาเขมะ สะระณะ คะมะนะ ปะริทีปกา คาถา
พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปพพะตานิ วะนานิ จะ

อารามะ รุกขะ เจตยานิ มะนุสสา ภะยะตัชชิตา

เนตัง โข สะระณัง เขมัง เนตัง สะระณัม อุตตะมัง

เนตัง สะระณัม อาคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ

โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต
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จัตตาริ อะริยะสัจจานิ สัมมัปปญญายะ ปสสะติ

ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง

อะริยัญจัฏฐังคกัิง มัคคัง ทุกขูปะสะมะคามินัง

เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณัม อุตตะมัง

เอตัง สะระณัม อาคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ

ติลักขณาทิ คาถา
สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ยะทา ปญญายะ ปสสะติ

อะถะ นิพพนิทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

สัพเพ สังขารา ทุกขาติ ยะทา ปญญายะ ปสสะติ

อะถะ นิพพนิทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ยะทา ปญญายะ ปสสะติ

อะถะ นิพพนิทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

อัปปะกา เต มะนุสเสสุ เย ชะนา ปาระคามิโน

อะถายัง อิตะรา ปะชา ตีรัม เอวานุธาวะติ

เย จะ โข สัมมะทักขาเต ธัมเม ธัมมานุวัตติโน

เต ชะนา ปาระเมสสันติ มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง

กัณหัง ธัมมัง วิปปะหายะ สุกกัง ภาเวถะ ปณฑิโต

โอกา อะโนกัม อาคัมมะ วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง

ตัตราภิระติม อิจเฉยยะ หิตวา กาเม อะกิญจะโน

ปะริโยทะเปยยะ อัตตานัง จิตตะ เกลเสหิ ปณฑิโต

เยสัง สัมโพธิยังเคสุ สัมมาจิตตัง สุภาวิตัง

อาทานะ ปะฏินิสสัคเค อันอุปาทายะ เย ระตะ

ขีณาสะวา จุติมันโต เต โลเก ปะรินิพพุตาติ
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ปพพะโตปะมะ คาถา
ยะถาป เสลา วิปุลา นะภัง อาหัจจะ ปพพะตา

สะมันตา อะนุปะริเยยยุง นิปโปเถนตา จะตุททิสา

เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ อะธิวัตตันติ ปาณิโน

ขัตติเย พ๎ราห๎มะเณ เวสเส สุทเท จัณฑาละปุกกุเส

นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ สัพพะเมวาภิมัททะติ

นะ ตัตถะ หัตถนัีง ภูมิ นะ ระถานัง นะ ปตติยา

นะ จาป มันตะยุทเธนะ สักกา เชตุง ธะเนนะ วา

ตัส๎มา หิ ปณฑิโต โปโส สัมปสสัง อัตถะมัตตะโน

พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ ธีโร สัทธัง นิเวสะเย

โย ธัมมะจารี กาเยนะ วาจายะ อุทะ เจตะสา

อิเธวะ นัง ปะสังสันติ เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ

อนัตตะ ลักขณะ สุตตะ
เอวัม เม สุตัง

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยัง วิหะระติ, อิสิปะตะเน มิคะทะเย

ตัตระ โข ภะคะวา ปญจะวัคคเิย ภิกขู อามันเตสิ

รูปง ภิกขะเว อะนัตตา, รูปญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง   
รูปง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ รูเป, เอวัง เม รูปง โหตุ เอวัง เม  
รูปง มา อะโหสีติ

ยัสมา จะ โข ภิกขะเว รูปง อะนัตตา, ตัสมา รูปง อาพาธายะ สังวัตตะติ       
นะ จะ ลัพภะติ รูเป, เอวัง เม รูปง โหตุ เอวัง เม รูปง มา อะโหสีติ

เวทะนา อะนัตตา, เวทะนา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง     
เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ เวทะนายะ, เอวัง เม เวทะนา 
โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ

ยัสมา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา, ตัสมา เวทะนา อาพาธายะ           
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สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ, เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม       
เวทะนา มา อะโหสีติ

สัญญา อะนัตตา, สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง 
สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ สัญญายะ, เอวัง เม สัญญา 
โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ

ยัสมา จะ โข ภิกขะเว สัญญา อะนัตตา, ตัสมา สัญญา อาพาธายะ             
สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ สัญญายะ, เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา 
มา อะโหสีติ

สังขารา อะนัตตา, สังขารา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสังสุ, นะยิทัง 
สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยุง, ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ, เอวัง เม สังขารา 
โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ

ยัสมา จะ โข ภิกขะเว สังขารา อะนัตตา, ตัสมา สังขารา อาพาธายะ          
สังวัตตันติ, นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ, เอวัง เม สังขารา โหนตุ เอวัง เม   
สังขารา มา อะเหสุนติ

วิญญาณัง อะนัตตา, วิญญาณัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,         
นะยิทัง วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ วิญญาเณ, เอวัง 
เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ

ยัสมา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา, ตัสมา วิญญาณัง อาพาธายะ    
สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ, เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม 
วิญญาณัง มา อะโหสีติ

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ

อะนิจจัง ภันเต

ยัม ปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ

ทุกขัง ภันเต

ยัม ปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปสสิตุง, เอตัง 
มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ

โน เหตัง ภันเต

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ

อะนิจจา ภันเต

ยัม ปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ

ทุกขัง ภันเต
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ยัม ปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปสสิตุง, เอตัง 
มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ

โน เหตัง ภันเต

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ

อะนิจจา ภันเต

ยัม ปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ

ทุกขัง ภันเต

ยัม ปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปสสิตุง, เอตัง 
มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ

โน เหตัง ภันเต

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ

อะนิจจา ภันเต

ยัม ปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ

ทุกขัง ภันเต

ยัม ปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปสสิตุง, เอตัง 
มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ

โน เหตัง ภันเต

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ

อะนิจจัง ภันเต

ยัม ปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ

ทุกขัง ภันเต

ยัม ปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปสสิตุง, เอตัง 
มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ

โน เหตัง ภันเต

ตัสมาติหะ ภิกขะเว ยังกิญจิ รูปง อะตีตานาคะตะ ปจจุปปนนัง, อัชฌัตตัง วา 
พะหิทธา วา, โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา, หีนัง วา ปะณีตัง วา, ยัน ทูเร  สันติเก 
วา, สัพพัง รูปง, เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ, เอวะเมตัง       
ยะถาภูตัง สัมมัปปญญายะ ทัฏฐัพพัง

ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะ ปจจุปปนนา, อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา, 
โอฬาริกา วา สุขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา, ยา ทูเร สันติเก วา, สัพพา    
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เวทะนา, เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ, เอวะเมตัง ยะถาภูตัง 
สัมมัปปญญายะ ทัฏฐัพพัง

ยา กาจิ สัญญา อะตีตานาคะตะ ปจจุปปนนา, อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา, 
โอฬาริกา วา สุขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา, ยา ทูเร สันติเก วา, สัพพา 
สัญญา, เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ, เอวะเมตัง ยะถาภูตัง 
สัมมัปปญญายะ ทัฏฐัพพัง

เย เกจิ สังขารา อะตีตานาคะตะ ปจจุปปนนา, อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา, 
โอฬาริกา วา สุขุมา วา, หีนา วา ปะณีตา วา, เย ทูเร สันติเก วา, สัพเพ 
สังขารา, เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ, เอวะเมตัง ยะถาภูตัง 
สัมมัปปญญายะ ทัฏฐัพพัง

ยังกิญจิ วิญญาณัง อะตีตานาคะตะ ปจจุปปนนัง, อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา, 
โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา, หีนัง วา ปะณีตัง วา, ยันทูเร สันติเก วา, สัพพัง 
วิญญาณัง, เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะเมโส อัตตาติ, เอวะเมตัง ยะถาภูตัง 
สัมมัปปญญายะ ทัฏฐัพพัง

เอวัง ปสสัง ภิกขะเว สุตวา อะริยะสาวะโก, รูปสมมิป นิพพินทะติ,            
เวทะนายะป นิพพินนะติ, สัญญายะป นิพพินทะติ, สังขาเรสุป นิพพินทะติ, 
วิญญาณัสมิมป นิพพินทะติ

นิพพินทัง วิรัชชะติ, วิราคา วิมุจจะติ, วิมุตตัสมิง วิมุตตะมิติ ญาณัง โหติ, 
ขีณา ชาติ, วุสิตัง พระหมะจะริยัง, กะตัง กะระณียัง, นาปะรัง อิตถัตตายาติ 
ปะชานาตีติ

อิทัม อะโวจะ ภะคะวา, อัตตะมะนา ปญจะวัคคยิา ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง 
อะภินันทุง

อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน

ปญจะวัคคยิานัง ภิกขูนัง อะนุปาทายะ, อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ

อนัตตะ ลักขณะ สุตตัง นิฏฐิตัง
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มะหา ชะยะ มงคล (สวด ไชย ใหญ)
นะโม เม พุทธะ เตชะสา ระตะนัตตะยะ ธัมมิกา

เตชะ ปะสิทธิ ปะสีเทวา นารายะ ปะระเมสะรา

สิทธิ พรัห๎มา จะ อินทา จะ จะตุโลกา คัมภีรักขะกา

สะมุททา ภูตุง คังคา จะ สะรัมภะชัยยะปะสิทธี ภะวันตุ เต

ชัยยะ ชัยยะ โธระณิ โธระณี อุทะธิ อุทะธี นาทิ นาที

ชัยยะ ชัยยะ กะคน ละดน ละนิสัย นิราย สายเส็นนะ เมรุ ราชะพอน โนระชี

ชัยยะ ชัยยะ คัมภีระโสพภี นาเคนทะนาค ีปสาจะ ภูตะกาลี

ชัยยะ ชัยยะ ทุนนิมิตตา โรค ีชัยยะ ชัยยะ สิงคสุีทาทา นะ มุขะชา

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะมุขาสาตรา ชัยยะ ชัยยะ จัมปาทิ นาคะกุละคัณฐก

ชัยยะ ชัยยะ คะชะคณณะตุรัง สุกะระภูชง สีหา พยัคฆะทีปา

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะ มุขายาตรา ชิตะ ชิตะ เสนารีปุณะ สุจิ โนระตี

ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี ชัยยะ ชัยยะ โธระณี ตะเล สะทา สุชัยยะ

ชัยยะ ชัยยะ โธระณี สันติน สะทา ชัยยะ ชัยยะ มังกะราช รัญญา ภะวัคเค

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะ ยักเข ชัยยะ ชัยยะ รักขะเส สุระภูชะเตชา

ชัยยะ ชัยยะ พระหเมนทะคะณา ชัยยะ ชัยยะ ราชาธิราช สัชชัย

ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพพัง ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตัง ปจเจกะพุทธะสาวัง

ชัยยะ ชัยยะ มะเหสุโร หะโร หะรินเทวา ชัยยะ ชัยยะ พระหมาสุรักโข

ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬหะโก วิรูปกโข จันทิมา ระวิ

อินโท จะ เวนะเตยโย จะ กุเวโร วะรุโณป จะ

อัคควีาโย จะ ปาชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฐะโก

อัฏฐาระสะ มะหาเทวา สิทธิตา ปะสะ อาทะโย

อิสีโน สาวะกา สัพพา ชะยะ ราโม ภะวันตุ เต

ชะยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะกัง
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เอเตนะ ชัยยะ เตเชนะ ชัยยะ โสตถ ีภะวันตุ เต

เอเตนะ พุทธะเตเชนะ โหตุ เต ชะยะ มังคะลัง

ชะโยป พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปมะโต ปะราชะโย

อุคโฆ สะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา “พระหมะคะณา” มะเหสิโน

ชะโยป พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปมะโต ปะราชะโย

อุคโฆ สะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา “อินทะคะณา” มะเหสิโน

ชะโยป พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปมะโต ปะราชะโย

อุคโฆ สะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา “เทวะคะณา” มะเหสิโน

ชะโยป พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปมะโต ปะราชะโย

อุคโฆ สะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา “สุปณณะคะณา” มะเหสิโน

ชะโยป พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปมะโต ปะราชะโย

อุคโฆ สะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา “นาคะคะณา” มะเหสิโน

ชะโยป พุทธัสสะ สิรีมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปมะโต ปะราชะโย

อุคโฆ สะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา “สะรัมภะคะณา” มะเหสิโน

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน

เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล 

อะปะราชิตะปลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปตโต ปะโมทะติ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พระหมะจาริสุ

ปะทักขณัิง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขณัิง

ปะทักขณัิง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา

ปะทักขณิานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ

เต อัตถะ ลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะ สาสะเน

อะโรคา สุขิตา โหถะ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ
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สุณันตุ โภนโต เย เทวา อัสมิง ฐาเน อะธิคะตา

ทีฆายุกา สะทา โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพพะทา

รักขันตุ สัพพะสัตตานัง รักขันตุ ชินะสาสะนัง

ยา กาจิ ปตถะนา เตสัง สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา

ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ วัสสัง วัสสา วะลาหะกา

โรคา จุปททะวา เตสัง นิวาเรนตุ จะ สัพพะทา

กายะสุขัง จิตตะสุขัง อาหะรันตุ ยะถาระหัง

พุทธะ อุทานะ คาถา (อุท 3.10)
อะยัง โลโก สันตาปะชาโต ผัสสะ ปะเรโต โรคัง วะทะติ อัตตะโต

เยนะ เยนะ หิ มัญญะติ ตะโต โหติ อัญญะถา

อัญญะถาภาวี ภะวัปปตโต โลโก ภะวะปะเรโต ภะวัง เอวาภินันทะติ

ยะทาภินันทะติ ตัง ภะยัง ยัสสะ ภายะติ ตัง ทุกขัง

ภะวะ วิปปะหานายะ โข ปะนิทัง พระหมะจะริยัง วุสสะตีติ

เย หิ เกจิ สะมะณา วา พราหมะณา วา

ภะเวนะ ภะวัสสะ วิปปะโมกขัง อาหังสุ

สัพเพ เต อะวิปปะมุตตา ภะวัสมาติ วะทามิ

เย วา ปะนะ เกจิ สะมะณา วา พราหมะณา วา

วิภะเวนะ ภะวัสสะ นิสสะระณัง อาหังสุ

สัพเพ เต อะนิสสะฏา ภะวัสมาติ วะทามิ

สัพพุปะธิง หิ ปะฏิจจะ ทุกขัง อิทัง สัมโภติ

สัพพูปาทานักขะยา นัตถ ิทุกขัสสะ สัมภะโว

โลกัง อิมัง ปสสะ ปุถุ

อะวิชชายะ ปะเรตา ภูตา ภูตะระตา ภะวา อะปะริมุตตา

เย หิ เกจิ ภะวา สัพพะธิ สัพพัตถะตายะ
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สัพเพ เต ภะวา อะนิจจา ทุกขา วิปะริณามะ ธัมมาติ

เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปญญายะ ปสสะโต

ภะวะตัณหา ปะหียะติ วิภะวัง นาภินันทะติ

สัพพะโส ตัณหานัง ขะยา อะเสสะ วิราคะ นิโรโธ นิพพานัง

ตัสสะ นิพพุตัสสะ ภิกขุโน อะนุปาทานา ปุนัพภะโว นะ โหติ

อะภิภูโต มาโร, วิชิตะ สังคาโม, อุปจจะคา สัพพะ ภะวานิ ตาทีติ

อัคคัปปะสาทะ สุตตะ คาถา
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง

อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง ทักขิเณยเย อนุตตะเร

อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง วิราคูปะสะเม สุเข

อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง ปุญญักเขตเต อนุตตะเร

อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง, อัคคัง ปุญญั ปะวัฑฒะติ

อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง

อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต

เทวาภูโตฺ มนุสโส วา อัคคัปปตโต ปะโมทะตีติ

[ปจจะเวกขะณะ ปจจัย ๔ 1 หรือ 2 — หนา 173]

[อุทิศสวนกุศล 1, 2, 3 หรือ 4 — หนา 175-176]

[แผเมตตาพรหมวิหารส่ี, อุทิศ , สุมังคะละ คาถา — หนา 178]
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วันท่ี ๕
ปุพพะ ภาคะ นะมะ การะ ปาโฐ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สะระณะ คะมะนะ ปาโฐ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

เจ็ด คัมภีร
[สังคะณี]

กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา, กะตะเม ธัมมา กุสะลา, 
ยัสมิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง อุปปนนัง โหติ, โสมะนัสสะ        
สะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง, รูปารัมมะณัง วา สัททารัมมะณัง วา          
คันธารัมมะณัง วา ระสารัมมะณัง วา โผฏฐัพพารัมมะณัง วา ธัมมารัมมะณัง 
วา, ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ, ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ, เย วา 
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ปะนะ ตัสมิง สะมะเย อัญเญป อัตถ ิปะฏิจจะสะมุปปนนา อะรูปโน ธัมมา, 
อิเม ธัมมา กุสะลา

[วิภังคะ]
ปญจักขันธา รูปกขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ สังขารักขันโธ 
วิญญาณักขันโธ, ตัตถะ กะตะโม รูปกขันโธ, ยังกิญจิ รูปง อะตีตานาคะตะ  
ปจจุปปนนัง, อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา, โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา, หีนัง วา 
ปะณีตัง วา, ยัน ทูเร วา สันติเก วา, ตะเทกัชฌัง อะภิสัญูหิตฺวา              
อะภิสังขิปตฺวา, อะยัง วุจจะติ รูปกขันโธ

[ธาตุ กะถา]
สังคะโห อะสังคะโห, สังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง, อะสังคะหิเตนะ สังคะหิตัง, 
สังคะหิเตนะ สังคะหิตัง, อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง, สัมปะโยโค             
วิปปะโยโค, สัมปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง, วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง,          
อะสังคะหิตัง

[ปุคคะละ ปญญัตติ]
ฉะปญญัตติโย, ขันธะปญญัตติ, อายะตะนะปญญัตติ, ธาตุปญญัตติ, สัจจะ
ปญญัตติ, อินทฺริยะปญญัตติ, ปุคคะละปญญัตติ, กิตตาวะตา ปุคคะลานัง   
ปุคคะละปญญัตติ, สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต, กุปปะธัมโม อะกุปปะ
ธัมโม, ปะริหานะธัมโม อะปะริหานะธัมโม, เจตะนาภัพโพ อะนุรักขะนา      
ภัพโพ, ปุถุชชะโน โคตระภู, ภะยูปะระโต อะภะยูปะระโต, ภัพพาคะมะโน    
อะภัพพาคะมะโน, นิยะโต อะนิยะโต, ปะฏิปนนะโก ผะเล ฏฐิโต อะระหา    
อะระหัตตายะ ปะฏิปนโน

[กะถา วัตถุ]
ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ, อามันตา, โย สัจฉิกัตโถ 
ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ, นะ  
เหวัง วัตตัพเพ, อาชานาหิ นิคคะหัง หัญจิ, ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะ
ปะระมัตเถนะ, เตนะ วะตะ เย วัตตัพเพ, โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส 
ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ, มิจฉา

[ยะมะกะ]
เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะละมูลา, เย วา ปะนะ กุสะละมูลา,       
สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา, เย เกจิ กุสะลา ธัมมา, สัพเพ เต กะสุละมูเลนะ      
เอกะมูลา, เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา, สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา

[มะหา ปฏฐานะ]
เหตุปจจะโย, อารัมมะณะปจจะโย, อะธิปะติปจจะโย, อะนันตะระปจจะโย, 
สะมะนันตะระปจจะโย, สะหะชาตะปจจะโย, อัญญะมัญญะปจจะโย,         
นิสสะยะปจจะโย, อุปะนิสสะยะปจจะโย, ปุเรชาตะปจจะโย, ปจฉาชาตะ     
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ปจจะโย, อาเสวะนะปจจะโย, กัมมะปจจะโย, วิปากะปจจะโย, อาหาระ     
ปจจะโย, อินทฺริยะปจจะโย, ฌานะปจจะโย, มัคคะปจจะโย, สัมปะยุตตะ   
ปจจะโย, วิปปะยุตตะปจจะโย, อัตถปิจจะโย, นัตถปิจจะโย, วิคะตะ          
ปจจะโย, อะวิคะตะปจจะโย

ติอุทานะ พุทธะ คาถา (อุท 1.1, 1.2, 1.3)
อิมัสมงิ สะติ อิทัง โหติ, อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปชชะติ

ยัท อิทัง อะวิชชาปจจะยา สังขารา, สังขาระปจจะยา วิญญาณัง, วิญญาณะ 
ปจจะยา นามะรูปง, นามะรูปะปจจะยา สะฬายะตะนัง, สะฬายะตะนะ       
ปจจะยา ผัสโส, ผัสสะปจจะยา เวทะนา, เวทะนาปจจะยา ตัณหา, ตัณหา   
ปจจะยา อุปาทานัง, อุปาทานะปจจะยา ภะโว, ภะวะปจจะยา ชาติ, ชาติ    
ปจจะยา ชะรา มะระณัง โสกะ ปะริเทวะ ทุกขะ โทมะนัสสุปายาสา        
สัมภะวันติ, เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา อาตาปโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ

อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมันติ

อิมัสมงิ อะสะติ อิทัง นะ โหติ, อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ

ยัท อิทัง อะวิชฺชานิโรธา สังขาระนิโรโธ, สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ, 
วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ, นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ, 
สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ, ผัสสะนิโรธา เวทะนา นิโรโธ, เวทะนา    
นิโรธา ตัณหา นิโรโธ, ตัณหา นิโรธา อุปาทานะนิโรโธ, อุปาทานะนิโรธา     
ภะวะนิโรโธ, ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา ชะรา มะระณัง โสกะ       
ปะริเทวะ ทุกขะ โทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ, เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ 
ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา อาตาปโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ

อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา ยะโต ขะยัง ปจจะยานัง อะเวทีติ

อิมัสมงิ สะติ อิทัง โหติ, อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปชชะติ

อิมัสมงิ อะสะติ อิทัง นะ โหติ, อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ

ยัท อิทัง อะวิชชาปจจะยา สังขารา, สังขาระปจจะยา วิญญาณัง, วิญญาณ
ะปจจะยา นามะรูปง, นามะรูปะปจจะยา สะฬายะตะนัง, สะฬายะตะนะ     
ปจจะยา ผัสโส, ผัสสะปจจะยา เวทะนา, เวทะนาปจจะยา ตัณหา, ตัณหา   
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ปจจะยา อุปาทานัง, อุปาทานะปจจะยา ภะโว, ภะวะปจจะยา ชาติ, ชาติ    
ปจจะยา ชะรา มะระณัง โสกะ ปะริเทวะ ทุกขะ โทมะนัสสุปายาสา        
สัมภะวันติ, เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ

อะวิชชาย เตฺววะ อะเสสะวิราคะ นิโรธา สังขาระนิโรโธ, สังขาระนิโรธา 
วิญญาณะนิโรโธ, วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ, นามะรูปะนิโรธา   
สะฬายะตะนะนิโรโธ, สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ, ผัสสะนิโรธา       
เวทะนา นิโรโธ, เวทะนา นิโรธา ตัณหา นิโรโธ, ตัณหา นิโรธา อุปาทานะ    
นิโรโธ, อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ, ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา 
ชะรา มะระณัง โสกะ ปะริเทวะ ทุกขะ โทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ,           
เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา อาตาปโน ฌายะโต พราหมะณัสสะ

วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง สูริโยวะ โอภาสะยัง อันตะลิกขันติ

ยอดพระกัณฑ ไตรปฎก
อิติ ป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต 
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสามระถ ิสัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะ
คะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก 
ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ

สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฎิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามจิีปะฏิปนโน ภะคะวะ
โต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคาน ิอัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ    
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขเิณยโย อัญชะลิ        
กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

อิติ ป โส ภะคะวา อะระหัง วะตะ โส ภะคะวา

อิติ ป โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะ โส ภะคะวา

อิติ ป โส ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปนโน วะตะ โส ภะคะวา

อิติ ป โส ภะคะวา สุคะโต วะตะ โส ภะคะวา

อิติ ป โส ภะคะวา โลกะวิทู วะตะ โส ภะคะวา

อะระหันตัง สะระณัง คัจฉามิ
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อะระหันตัง สิระสา นะมามิ

สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ

วิชชาจะระณะสัมปนนัง สะระณัง คัจฉามิ

วิชชาจะระณะสัมปนนัง สิระสา นะมามิ

สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ

สุคะตัง สิระสา นะมามิ

โลกะวิทุง สะระณัง คัจฉามิ

โลกะวิทุง สิระสา นะมามิ

อิติ ป โส ภะคะวา อะนุตตะโร วะตะ โส ภะคะวา

อิติ ป โส ภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถ ิวะตะ โส ภะคะวา

อิติ ป โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วะตะ โส ภะคะวา

อิติ ป โส ภะคะวา พุทโธ วะตะ โส ภะคะวา

อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ

อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ

ปุรสิะทัมมะสาระถงิ สะระณัง คัจฉามิ

ปุรสิะทัมมะสาระถงิ สิระสา นะมามิ

สัตถารัง เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ

สัตถารัง เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมามิ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

พุทธัง สิระสา นะมามิ

อิติ ป โส ภะคะวา

อิติ ป โส ภะคะวา รูปกขันโธ อะนิจจะ-ลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา เวทะนากขันโธ อะนิจจะ-ลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา สัญญากขันโธ อะนิจจะ-ลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา สังขารักขันโธ อะนิจจะ-ลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา วิญญาณักขันโธ อะนิจจะ-ลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปนโน
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อิติ ป โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา อาโปธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา เตโชธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา วาโยธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา อากาสะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา วิญญาณะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา จักกะวาฬะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา จาตุมมะหาราชิกาธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา ตาวะติงสาธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา ยามาธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา นิมมานะระตีธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา อะรูปาวะจะระธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา โลกุตตะระธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา วิญญานัญจายะตะนะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา อะกิญจัญญายะตะนะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา สีลักขันธะ ธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา สะมาธิกขันธะ ธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน
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อิติ ป โส ภะคะวา ปญญากขันธะ ธาตุ สะมาธิ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา โสตาปตติมัคคะธาตุ สะมาธิญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา โสตาปตติผะละธาตุ สะมาธิญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา สะกิทาคามิมัคคะธาตุ สะมาธิญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา สะกิทาคามิผะละธาตุ สะมาธิญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา อะนาคามิมัคคะธาตุ สะมาธิญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา อะนาคามิผะละธาตุ สะมาธิญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา อะระหัตตะมัคคะธาตุ สะมาธิญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา อะระหัตตะผะละธาตุ สะมาธิญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา กิเลสะ ปะรินิพพานะ ธาตุ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา สะอุปาทิเสสะ นิพพานะ ธาตุ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา ขันธะ ปะรินิพพานะ ธาตุ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา อะนุปาทิเสสะ นิพพานะ ธาตุ ญาณะสัมปนโน

อิติ ป โส ภะคะวา นะมามิหัง

เมตตานิสังสะ สุตตะ
เอวัม เม สุตัง

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถยัิง วิหะระติ, เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกัสสะ 
อาราเม

ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ

ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง

ภะคะวา เอตะทะโวจะ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา, อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ 
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ,     
เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา

กะตะเม เอกาทะสะ

สุขัง สุปะติ, สุขัง ปะฏิพุชฌะติ, นะ ปาปะกัง สุปนัง ปสสะติ, มะนุสสานัง 
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ปโย โหติ, อะมะนุสสานัง ปโย โหติ, เทวะตา รักขันติ, นาสสะ อัคค ิวา วิสัง 
วา สัตถัง วา กะมะติ, ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ, มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ, 
อะสัมมุฬโห กาลัง กะโรติ, อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรัหมะโลกูปะโค โหติ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา, อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ 
ยานกีะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสุมารัทธายะ, อิเม 
เอกาทะสานิสังสา ปาติกังขาติ

อิทะมะโวจะ ภะคะวา

อัตตุมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ

อะริยะ ธะนะ คาถา
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา

สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง

สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถ ิอุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง

อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ อะโมฆัง ตัสสะ ชีวิตัง

ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง

อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรัง พุทธานะสาสะนัง

อาทิยะ สุตตะ คาถา
ภุตตา โภคา ภะฏา ภัจจา วิติณณา อาปะทาสุ เม

อุทธัคคา ทักขิณา ทินนา อะโถ ปญจะ พะลี กะตา

อุปฏฐิตา สีละวันโต สัญญะตา พรัหมะจาริโน

ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ ปณฑิโต ฆะระมาวะสัง

โส เม อัตโถ อะนุปปตโต กะตัง อะนะนุตาปยัง

เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ อะริยะธัมเม ฐิโต นะโร

อิเธวะ นัง ปะสังสันติ เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ
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ทะสะ ธัมมะ สุตตะ
เอวัม เม สุตัง

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถยัิง วิหะระต,ิ เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกัสสะ 
อาราเม

ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ

ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง

ภะคะวา เอตัท อะโวจะ

ทะสะ อิเม ภิกขะเว ธัมมา ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขตัิพพา

กะตะเม ทะสะ

เววัณณิยัมหิ อัชฌูปะคะโตติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง

ปะระปะฎิพัทธา เม ชีวิกาติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขตัิพพัง

อัญโญ เม อากัปโป กะระณีโยติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง

กัจจิ นุ โข เม อัตตา สีละโต นะ อุปะวะทะตีติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง         
ปจจะเวกขิตัพพัง

กัจจิ นุ โข มัง อะนุวิจจะ วิฺู สะพระหมะจารี สีละโต นะ อุปะวะทันตีติ,   
ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง

สัพเพหิ เม ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ, ปพพะชเิตนะ อะภิณหัง 
ปจจะเวกขิตัพพัง

กัมมัสสะโกมฺหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ, ยัง 
กัมมัง กะริสสามิ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามติี,      
ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง

กะถัมภูตัสสะ เม รัตตินทิวา วีติปะตันตีติ ปพพะชเิตนะ อะภิณหัง               
ปจจะเวกขิตัพพัง

กัจจิ นุ โขหัง สฺุญาฆาเร อะภิระมามีติ ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง                
ปจจะเวกขิตัพพัง
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อัตถ ินุ โข เม อุตฺตะริมะนุสฺสะธัมฺมา อะละมะริยะ ญาณะทัสสะนะ วิเสโส 
อะธิคะโต โสหัง ปจฉิเม กาเล สะพระหมะจารีหิ ปุฎโฐ นะ มังกุ ภะวิสฺสามีติ, 
ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง

อิเม โข ภิกขะเว ทะสะ ธัมมา ปพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปจจะเวกขตัิพพาติ

อิทะมะโวจะ ภะคะวา

อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ

[ปจจะเวกขะณะ ปจจัย ๔ 1 หรือ 2 — หนา 173]

[อุทิศสวนกุศล 1, 2, 3 หรือ 4 — หนา 175-176]

[แผเมตตาพรหมวิหารส่ี, อุทิศ , สุมังคะละ คาถา — หนา 178]
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วันท่ี ๖
ปุพพะ ภาคะ นะมะ การะ ปาโฐ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สะระณะ คะมะนะ ปาโฐ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

จะตุ ธัมมะ อุเทสะ ปาโฐ
อุปะนียะติ โลโก , อัทธุโว

อะตาโณ โลโก , อะนะภิสสะโร

อัสสะโก โลโก , สัพพัง ปะหายะ คะมะนียัง

อูโน โลโก , อะติตโต , ตัณหา ทาโส
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ภาระ สุตตะ คาถา
ภารา หะเว ปญจักขันธา ภาระหาโร จะ ปุคคะโล

ภาราทานัง ทุกขัง โลเก ภาระนิกเขปะนัง สุขัง

นิกขิปตวา คะรุง ภารัง อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ

สะมูลัง ตัณหัง อัพพุยหะ นิจฉาโต ปะรินิพพุโตติ

อาทิตตะ ปะริยายะ สุตตะ
เอวัม เม สุตัง

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, คะยายัง วิหะระติ คะยาสีเส สัทธิง ภิกขุ สะหัสเสนะ

ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ, สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง, กิญจะ 
ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง

จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง, รูปา อาทิตตา, จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง, จักขุ  
สัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง จักขุสัมผัสสะ ปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง     
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมป อาทิตตัง

เกนะ อาทิตตัง, อาทิตตัง ราคัคคนิา โทสัคคนิา โมหัคคนิา, อาทิตตัง ชาติยา 
ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ         
อาทิตตันติ วะทามิ

โสตัง อาทิตตัง, สัททา อาทิตตา, โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง, โสตะสัมผัสโส  
อาทิตโต, ยัมปทัง โสตะสัมผัสสะ ปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา     
ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมป อาทิตตัง

เกนะ อาทิตตัง, อาทิตตัง ราคัคคนิา โทสัคคนิา โมหัคคนิา, อาทิตตัง ชาติยา 
ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิต
ตันติ วะทามิ

ฆานัง อาทิตตัง, คันธา อาทิตตา, ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง, ฆานะสัมผัสโส 
อาทิตโต, ยัมปทัง ฆานะสัมผัสสะ ปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา    
ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมป อาทิตตัง

เกนะ อาทิตตัง, อาทิตตัง ราคัคคนิา โทสัคคนิา โมหัคคนิา, อาทิตตัง ชาติยา 
ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ         
อาทิตตันติ วะทามิ
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ชิวหา อาทิตตา, ระสา อาทิตตา, ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง, ชิวหาสัมผัสโส  
อาทิตโต, ยัมปทัง ชิวหา สัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา     
ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมป อาทิตตัง

เกนะ อาทิตตัง, อาทิตตัง ราคัคคนิา โทสัคคนิา โมหัคคนิา, อาทิตตัง ชาติยา 
ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ         
อาทิตตันติ วะทามิ

กาโย อาทิตโต, โผฏฐัพพา อาทิตตา, กายะวิญญานัง อาทิตตัง, กายะ    
สัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง กายะ สัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง   
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมป อาทิตตัง

เกนะ อาทิตตัง, อาทิตตัง ราคัคคนิา โทสัคคนิา โมหัคคนิา, อาทิตตัง ชาติยา 
ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ         
อาทิตตันติ วะทามิ

มะโน อาทิตโต, ธัมมา อาทิตตา, มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง, มะโนสัมผัสโส  
อาทิตโต, ยัมปทัง มะโน สัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา     
ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมป อาทิตตัง

เกนะ อาทิตตัง, อาทิตตัง ราคัคคนิา โทสัคคนิา โมหัคคนิา, อาทิตตัง ชาติยา 
ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ         
อาทิตตันติ วะทามิ

เอวัง ปสสัง ภิกขะเว สุตวา อะริยะสาวะโก, จักขุสมิม ป นิพพินทะติ, รูเปสุ    
ป นิพพินทะติ, จักขุ วิญญาเณ ป นิพพินทะติ, จักขุสัมผัสเส ป นิพพินทะติ, 
ยัมปทัง จักขุสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา        
อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัสมิม ป นิพพินทะติ

โสตัสมิม ป นิพพินทะติ, สัทเทสุ ป นิพพินทะติ, โสตะวิญญาเณ ป         
นิพพินทะติ, โสตะสัมผัสเส ป นิพพินทะติ, ยัมปทัง โสตะสัมผัสสะปจจะยา  
อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัสมิม ป    
นิพพินทะติ

ฆานัสมมิ ป นิพพินทะติ, คันเธสุ ป นิพพินทะติ, ฆานะวิญญาเณ ป       
นิพพินทะติ, ฆานะสัมผัสเส ป นิพพินทะติ, ยัมปทัง ฆานะสัมผัสสะปจจะยา 
อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัสมิม ป    
นิพพินทะติ

ชิวหายะ ป นิพพินทะติ, ระเสสุ ป นิพพินทะติ, ชวิหาวิญญาเณ ป          
นิพพินทะติ, ชิวหาสัมผัสเส ป นิพพินทะติ, ยัมปทัง ชวิหาสัมผัสสะปจจะยา 
อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัสมิม ป    
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นิพพินทะติ

กายัสมิม ป นิพพินทะติ, โผฏฐัพเพสุ ป นิพพนิทะติ, กายะวิญญาเณ ป  
นิพพินทะติ, กายะสัมผัสเส ป นิพพินทะติ, ยัมปทัง กายะสัมผัสสะปจจะยา 
อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัสมิม ป    
นิพพินทะติ

มะนัสมิม ป นิพพินทะติ, ธัมเมสุ ป นิพพินทะติ, มะโนวิญญาเณ ป        
นิพพินทะติ, มะโนสัมผัสเส ป นิพพินทะติ, ยัมปทัง มะโนสัมผัสสะปจจะยา  
อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัสมิม ป    
นิพพินทะติ

นิพพินทัง วิรัชชะติ, วิราคา วิมุจจะติ, วิมุตตัสมิง วิมุตตะมีติ ญาณัง โหติ, 
ขีณา ชาติ, วุสิตัง พระหมะจะริยัง, กะตัง กะระณียัง, นาปะรัง อิตถัตตายาติ 
ปะชานาตีติ

อิทะมะโวจะ ภะคะวา

อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง

อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน, ตัสสะ ภิกขุสะหัสสัสสะ 
อะนุปาทายะ, อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ

อาทิตตะ ปะริยายะ สุตตัง นิฏฐิตัง

ทุติยะ ตะถาคะตัจฉะริยะ สุตตะ
ตะถาคะตัสสะ ภิกขะเว อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ปาตุภาวา, จัตตาโร   
อัจฉะริยา อัพภุตา ธัมมา ปาตุภะวันติ

กะตะเม จัตตาโร

อาละยารามา ภิกขะเว ปะชา อาละยะระตา อาละยะสัมมุทิตา, สา             
ตะถาคะเตนะ อะนาละเย ธัมเม เทสิยะมาเน สุสสูสะติ, โสตัง โอทะหะติ,      
อัญญาจิตตัง อุปฏฐะเปติ

ตะถาคะตัสสะ ภิกขะเว อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ปาตุภาวา, อะยัง  
ปะฐะโม อัจฉะริโย อัพภุโต ธัมโม ปาตุภะวะติ

มานารามา ภิกขะเว ปะชา มานะระตา มานะสัมมุทิตา, สา ตะถาคะเตนะ 
มานะวินะเย ธัมเม เทสิยะมาเน สุสสูสะติ, โสตัง โอทะหะติ, อัญญาจิตตัง     
อุปฏฐะเปติ
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ตะถาคะตัสสะ ภิกขะเว อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ปาตุภาวา, อะยัง      
ทุติโย อัจฉะริโย อัพภุโต ธัมโม ปาตุภะวะติ

อะนุปะสะมารามา ภิกขะเว ปะชา อะนุปะสะมะระตา อะนุปะสะมะสัมมุทิตา, 
สา ตะถาคะเตนะ โอปะสะมิเก ธัมเม เทสิยะมาเน สุสสูสะติ, โสตัง               
โอทะหะติ, อัญญาจิตตัง อุปฏฐะเปติ

ตะถาคะตัสสะ ภิกขะเว อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ปาตุภาวา, อะยัง      
ตะติโย อัจฉะริโย อัพภุโต ธัมโม ปาตุภะวะติ

อะวิชชาคะตา ภิกขะเว ปะชา อัณฑะภูตา ปะริโยนัทธา, สา ตะถาคะเตนะ   
อะวิชชาวินะเย ธัมเม เทสิยะมาเน สุสสูสะติ, โสตัง โอทะหะติ, อัญญาจิตตัง 
อุปฏฐะเปติ

ตะถาคะตัสสะ ภิกขะเว อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ปาตุภาวา, อะยัง      
จะตุตโถ อัจฉะริโย อัพภุโต ธัมโม ปาตุภะวะติ

ตะถาคะตัสสะ ภิกขะเว อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ปาตุภาวา, อิเม        
จัตตาโร อัจฉะริยา อัพภุตา ธัมมา ปาตุภะวันตีติ

วัฏฏะกะ ปะริตตัง
อัตถ ิโลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา

เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน

สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

สันติ ปกขา อะปตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา

มาตา ปตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ

สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง มะหาปชชะลิโต สิขี

วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปตวา ยะถา สิขี

สัจเจนะ เม สะโม นัตถ ิเอสา เม สัจจะปาระมีติ
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โมระ ปะริตตัง
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พระหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พระหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ

อะภะยะ ปะริตตัง
ยัน ทุนนิมิตตัม อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยัน ทุนนิมิตตัม อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยัน ทุนนิมิตตัม อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
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มะหา มังคะละ จักกะวาฬะ
สิริ ธิติ มะติ เตโช ชะยะสิทธิ มะหิทธิ มะหาคุณาปะริมิตะ ปุญญาธิการัสสะ

สัพพันตะรายะ นิวาระณะ สะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา          
สัมพุทธัสสะ

ทวัตติงสะ มะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ

อะสีตยานุพยัญชะนานุภาเวนะ

อัฏุตตะระ สะตะมังคะลานุภาเวนะ

ฉัพพัณณะ รังสิยานุภาเวนะ

เกตุมาลานุภาเวนะ

ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะ   
ปาระมิตา นุภาะเวนะ

สีละ สะมาธิ ปญญานุภาเวนะ

พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ

เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ

เญยยะธัมมานุภาเวนะ

จะตุราสีติสะหัสสะ ธัมมักขันธานุภาเวนะ

นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ

อัฏฐังคกิะ มัคคานุภาเวนะ

อัฏฐะ สะมาปตติยานุภาเวนะ

ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ

จะตุ สัจจะ ญาณานุภาเวนะ

ทะสะ พะละ ญาณานุภาเวนะ 

สัพพัญุตะ ญาณานุภาเวนะ

เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขานุภาเวนะ

สัพพะ ปะริตตานุภาเวนะ

ระตะนัตตะยะ สะระณานุภาเวนะ

ตุยหัง สัพพะโรคะ โสกุปททะวะ ทุกขะ โทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ
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สัพพะ อันตะรายา ป วินัสสันตุ

สัพพะ สังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ

ทีฆายุกา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะ ชีเวนะ สะมังคโิก โหตุ สัพพะทา

อากาสะ ปพพะตะ วะนะภูมิ คังคา มะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา 
ตุมเห อะนุรักขันตุ

นักขัตตะ ยักขะ ภูตานัง ปาปคคะหะ นิวาระณา

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปททะเว

นักขัตตะ ยักขะ ภูตานัง ปาปคคะหะ นิวาระณา

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปททะเว

นักขัตตะ ยักขะ ภูตานัง ปาปคคะหะ นิวาระณา

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปททะเว

ธัมมะ คาระวาทิ คาถา
เย จะ อะตีตา สัมพุทธา เย จะ พุทธา อะนาคะตา

โย เจตะระหิ สัมพุทโธ พะหุนนัง โสกะนาสะโน

สัพเพ สัทธัมมะคะรุโน วิหะริงสุ วิหะรันติ จะ

อะถาป วิหะริสสันติ เอสา พุทธานะธัมมะตา

ตัสมา หิ อัตตะกาเมนะ มะหัตตัม อะภิกังขะตา

สัทธัมโม คะรุกาตัพโพ สะรัง พุทธานะสาสะนัง

นะ หิ ธัมโม อะธัมโม จะ อุโภ สะมะวิปากิโน

อะธัมโม นิระยัง เนติ ธัมโม ปาเปติ สุคะติง

ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง ธัมโม สุจิณโณ สุขัม อาวะหาติ

เอสานิสังโส ธัมเม สุจิณเณ นะ ทุคคะติง คัจฉะติ ธัมมะจารี
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ทิฏฐิคะตา สุตตะ
วุตตัง เหตัง ภะคะวะตา วุตตัง อะระหะตาติ เม สุตัง

ทวีหิ ภิกขะเว ทิฏฐิคะเตหิ ปะริยุฏฐิตา เทวะมะนุสสา โอลิยันติ เอเก           
อะติธาวันติ เอเก จักขุมันโต จะ ปสสันติ

กะถัญจะ ภิกขะเว โอลิยันติ เอเก

ภะวารามา ภิกขะเว เทวะมะนุสสา ภะวะระตา ภะวะสัมมุทิตา เตสัง ภะวะ   
นิโรธายะ ธัมเม เทสิยะมาเน จิตตัง นะ ปกขันทะติ, นะ ปะสีทะติ, นะ         
สันติฏฐะติ, นาธิมุจจะติ, เอวัง โข ภิกขะเว โอลิยันติ เอเก

กะถัญจะ ภิกขะเว อะติธาวันติ เอเก

ภะเวเนวะ โข ปะเนเก อัฏฏิยะมานา หะรายะมานา ชิคุจฉะมานา วิภะวัง     
อะภินันทันติ, ยะโต กิระ โภ อะยัง อัตตา กายัสสะ เภทา ปะรัมมะระณา      
อุจฉิชชะติ วินัสสะติ นะ โหติ ปะรัมมะระณา, เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง      
เอตัง ยะถาวันตีติ, เอวัง โข ภิกขะเว อะติธาวันติ เอเก

กะถัญจะ ภิกขะเว จักขุมันโต ปสสันติ

อิธะ ภิกขุ ภูตัง ภูตะโต ปสสะติ, ภูตัง ภูตะโต ทิสวา ภูตัสสะ นิพพิทายะ       
วิราคายะ นิโรธายะ ปะฏิปนโน โหติ, เอวัง โข ภิกขะเว จักขุมันโต จะ          
ปสสันตีติ

เอตะมัตถัม ภะคะวา อะโวจะ ตัตเถตัง อิติ วุจจะติ

เย ภูตัง ภูตะโต ทิสวา ภูตัสสะ จะ อะติกกะมัง

ยะถาภูเต วิมุจจันติ ภะวะตัณหา ปะริกขะยา

สะเจ โส ภูตะปะริญโญ โส วีตะตัณโห ภะวาภะเว

ภูตัสสะ วิภะวา ภิกขุ นาคัจฉะติ ปุนัพภะวันติ

ระตะนัตตะยานุภาวาทิ คาถา
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะ เตชะสา

ทุกขะ โรคะ ภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปททะวา

อะเนกา อันตะรายา ป วินัสสันตุ อะเสสะโต
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ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถ ีภาคยัง สุขัง พะลัง

 สิริ อายุ จะ วัณโณ จะโภคัง วุฑฌี จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต

[ปจจะเวกขะณะ ปจจัย ๔ 1 หรือ 2 — หนา 173]

[อุทิศสวนกุศล 1, 2, 3 หรือ 4 — หนา 175-176]

[แผเมตตาพรหมวิหารส่ี, อุทิศ , สุมังคะละ คาถา — หนา 178]
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วันท่ี ๗
ปุพพะ ภาคะ นะมะ การะ ปาโฐ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สะระณะ คะมะนะ ปาโฐ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมะ สังคะณี มาติกา
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพํยากะตา ธัมมา

สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา      
ธัมมา อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา

วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะ นะวิปากะธัมมะ ธัมมา

อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา                          
อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา
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สังกิลิฎฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฎฐะสังกิเลสิกา ธัมมา               
อะสังกิลิฎฐาสังกิเลสิกา ธัมมา

สะวิตักกะสะจิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกาวิจารา   
ธัมมา

ปติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขา สะหะคาตา ธัมมา

ทัสสะเนนะ ปหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา                    
เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา

ทัสสะเนนะ ปหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา  
เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา

อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะคามิโน             
นาปะจะยะคามิโน ธัมมา

เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมา

ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา

ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัปปะมาณารัมมะณา 
ธัมมา

หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา

มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา

มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน ธัมมา

อุปปนนา ธัมมา อะนุปปนนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา

อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปจจุปปนนา ธัมมา

อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปจจุปปนนารัมมะณา   
ธัมมา

อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา

อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา                            
อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา

สะนิทัสสะนะสัปปะฎิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฎิฆา ธัมมา                  
อะนิทัสสะนาปปะฎิฆา ธัมมา
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ปฏฐานะ มาติกา ปาโฐ
เหตุปจจะโย อารัมมะณะปจจะโย อะธิปะติปจจะโย

อะนันตะระปจจะโย สะมะนันตะระปจจะโย สะหะชาตะปจจะโย

อัญญะมัญญะปจจะโย นิสสะยะปจจะโย อุปะนิสสะยะปจจะโย

ปุเรชาตะปจจะโย ปจฉาชาตะปจจะโย อาเสวะนะปจจะโย

กัมมะปจจะโย วิปากะปจจะโย อาหาระปจจะโย

อินทฺริยะปจจะโย ฌานะปจจะโย มัคคะปจจะโย

สัมปะยุตตะปจจะโย วิปปะยุตตะปจจะโย

อัตถปิจจะโย นัตถปิจจะโย

วิคะตะปจจะโย อะวิคะตะปจจะโย

วิปสสะนา ภูมิ ปาโฐ
ปญจักขันธา, รูปกขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ สังขารักขันโธ 
วิญญาณักขันโธ

ทวาทะสายะตะมานิ, จักขํวายะตะนัง รูปายะตะนัง โสตายะตะนัง              
สัททายะตะนัง ฆานายะตะนัง คันธายะตะนัง ชวิหายะตะนัง ระสายะตะนัง  
กายายะตะนัง โผฎฐัพพายะตะนัง มะนายะตะนัง ธัมมายะตะนัง

อัฎฐาระสะธาตุโย, จักขุธาตุ รูปะธาตุ จักขุวิญญาณะธาตุ โสตะธาตุ สัททะ
ธาตุ โสตะวิญญาณะธาตุ ฆานะธาตุ คันธะธาตุ ฆานะวิญญาณะธาตุ ชิวหา
ธาตุ ระสะธาตุ ชิวหาวิญญาณะธาตุ กายะธาตุ โผฎฐัพพะธาตุ                   
กายะวิญญาณะธาตุ มะโนธาตุ ธัมมะธาตุ มะโนวิญญาณะธาตุ

พาวีสะตินทฺริยานิ ,จักขุนทฺริยัง โสตินทฺริยัง ฆานินทฺริยัง ชวิหินทฺริยัง           
กายินทฺริยัง มะนินทฺริยัง อิตถนิทฺริยัง ปุริสินทฺริยัง ชวิีตินทฺริยัง สุขนิทฺริยัง 
ทุกขินทฺริยัง โสมะนัสสินทฺริยัง โทมะนัสสินทฺริยัง อุเปกขินทฺริยัง สัทธินทฺริยัง 
วิริยินทฺริยัง สะตินทฺริยัง สะมาธินทฺริยัง ปญญินทฺริยัง           
อะนัญญะตัญญัสสามีตินทฺริยัง อัญญินทฺริยัง อัญญาตาวินทฺริยัง

จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ทุกขัง อะริยะสัจจัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง   
ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฎิปะทา อะริยะสัจจัง
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ปะฏิจจะ สะมุปปะทะ
อะวิชชาปจจะยา สังขารา, สังขาระปจจะยา วิญญาณัง, วิญญาณะปจจะยา 
นามะรูปง, นามะรูปะปจจะยา สะฬายะตะนัง, สะฬายะตะนะปจจะยา 
ผัสโส,  ผัสสะปจจะยา เวทะนา, เวทะนาปจจะยา ตัณหา, ตัณหา ปจจะยา  
อุปาทานัง, อุปาทานะปจจะยา ภะโว, ภะวะปจจะยา ชาติ, ชาติปจจะยา 
ชะรา มะระณัง โสกะ ปะริเทวะ ทุกขะ โทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ,          
เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ

อะวิชชาย เตฺววะ อะเสสะวิราคะ นิโรธา สังขาระนิโรโธ, สังขาระนิโรธา 
วิญญาณะนิโรโธ, วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ, นามะรูปะนิโรธา   
สะฬายะตะนะนิโรโธ, สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ, ผัสสะนิโรธา       
เวทะนานิโรโธ, เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ, ตัณหานิโรธา อุปาทานะ        
นิโรโธ, อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ, ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา 
ชะรา มะระณัง โสกะ ปะริเทวะ ทุกขะ โทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ,           
เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ

บังสุกุล ตาย
อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะ วะยะ ธัมมิโน

อุปปชชติวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข

สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ มะริงสุ จะ มะริสสะเร

ตะเถวาหัง มะริสสามิ นัตถ ิเม เอตถะ สังสะโย

บังสุกุล เปน
อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ

ฉุฑโฒ อะเปตะวิญญาโน นิรัตถัง วะ กะลิงคะรัง

อัทธุวัง ชีวิตัง

ธุวัง มะระณัง
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อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง

มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง

ชีวิตัง เม อะนิยะตัง

มะระณัง เม นิยะตัง

มะระณัง เม นิยะตัง

ภัทเทกะรัตตะ คาถา
อะตีตัง นานวาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง

ยัท อะตีตัม ปะหีนันตัง อัปปตตัญจะ อะนาคะตัง

ปจจุปปนนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปสสะติ

อะสังหิรัง อะสังกุปปง ตัง วิทธา มะนุพรูหะเย

อัชเชวะ กิจจัม อาตัปปง โกชัญญา มะระณัง สุเว

นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัจจุนา

เอวัง วิหาริม อาตาปง อะโหรัตตะมะตันทิตัง

ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ สันโต อาจิกขะเต มุนีติ

อะกุสะละ วิตักกา สุตตะ
วุตตัง เหตัง ภะคะวะตา วุตตัง อะระหะตาติ เม สุตัง

ตะโยเม ภิกขะเว อะกุสะละ วิตักกา

กะตะเม ตะโย

อะนะวัญญัตติ ปะฏิสังยุตโต วิตักโก

ลาภะ สักการะ สิโลกะ ปะฏิสังยุตโต วิตักโก

ปะรานุททะยะตา ปะฏิสังยุตโต วิตักโก

อิเม โข ภิกขะเว ตะโย อะกุสะละ วิตักกาติ

เอตะมัตถัม ภะคะวา อะโวจะ

ตัตเถตัง อิติ วุจจะติ
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อะนะวัญญัตติ สังยุตโต ลาภะ สักการะ คาระโว

สะหะนันทิ อะมัจเจหิ อารา สังโยชะนักขะยา

โย จะ ปุตเต ปะสุง หิตวา วิวาเห สังคะหานิ จะ

ภัพโพ โส ตาทิโส ภิกขุ ผุฏุง สัมโพธิมุตตะมันติ

ชะยะมังคะละ อะฏฐะ คาถา
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

โฆรัมปะนาฬะวักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง

นาฬาคริิง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

ทาวัคคจัิกกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง

กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง
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สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง

วาทาภิโรปตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

พระหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง

เอตาป พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา

โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปททะวานิ

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปญโญ

ติโร กุฑฑะ กัณฑัง
อะทาสิ เม อะกาสิ เม ญาติมิตตา สะขา จะ เม

เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง

นะ หิ รุณณัง วา โสโก วา ยา วัญญา ปะริเทวะนา

นะ ตัง เปตานะมัตถายะ เอวัง ติฎฐันติ ญาตะโย

อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา สังฆัมหิ สุปะติฎฐิตา

ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ ฐานะโส อุปะกัปปะติ

โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา

พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ
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ปาทะ ลัญชะนะ ปาโฐ
วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง

ตีโลกะ เกตุง ติภะเวกะ นาถัง

โย โลกะ เสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง

เฉตวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง

ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร

ยัง สัจจะ พันธะ คริิเก สุมะนาจะลัคเค

ยัง ตัตถะ โยนะกะ ปุเร มุนิโน จะ ปาทัง

ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ

สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปพพะเต

สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา

ปญจะ ปาทะ วะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทุระโต

อิจเจวะมัจจันตะ นะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง

ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย

ปจฉิมะ โอวาทะ คาถา
อามันตะยามิ โว ภิกขะเว

ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว

ขะยะ วะยะ ธัมมา สังขารา

อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ

[ปจจะเวกขะณะ ปจจัย ๔ 1 หรือ 2 — หนา 173]

[อุทิศสวนกุศล 1, 2, 3 หรือ 4 — หนา 175-176]
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เมตตา หลวง
อะหัง สุขิโต โหมิ 

นิททุกโข โหมิ 

อะเวโร โหมิ 

อัพฺยาปชโฌ โหมิ

อะนีโฆ โหมิ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพยาปชฌา อะนีฆา สุข ีอัตตานัง ปะริหรันตุ

สัพเพ ปาณา อะเวรา อัพยาปชฌา อะนีฆา สุข ีอัตตานัง ปะริหรันตุ

สัพเพ ภูตา อะเวรา อัพยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ

สัพเพ ปุคคะลา อะเวรา อัพยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ

สัพเพ อัตตะ ภาวะ ปะริยาปนนา อะเวรา อัพยาปชฌา อะนีฆา สุข ีอัตตานัง 
ปะริหรันตุ

สัพพา อิตถโิย อะเวรา อัพยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ

สัพเพ ปุริสา อะเวรา อัพยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ

สัพเพ อะริยา อะเวรา อัพยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ

สัพเพ อะนะริยา อะเวรา อัพยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหรันตุ

สัพเพ เทวา อะเวรา อัพยาปชฌา อะนีฆา สุข ีอัตตานัง ปะริหรันตุ

สัพเพ มะนุสสา อะเวรา อัพยาปชฌา อะนีฆา สุข ีอัตตานัง ปะริหรันตุ

สัพเพ วินิปาติกาา อะเวรา อัพยาปชฌา อะนีฆา สุข ีอัตตานัง ปะริหรันตุ

สัพเพ สัตตา สัพพะ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ ปาณา สัพพะ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ ภูตา สัพพะ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ ปุคคะลา สัพพะ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ อัตตะ ภาวะ ปะริยาปนนา สัพพะ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพพา อิตถโิย สัพพะ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ ปุริสา สัพพะ ทุกขา ปะมุจจันตุ
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สัพเพ อะริยา สัพพะ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ อะนะริยา สัพพะ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ เทวา สัพพะ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ มะนุสสา สัพพะ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ วินิปาติกาา สัพพะ ทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพเพ ปาณา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพเพ ภูตา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพเพ ปุคคะลา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพเพ อัตตะ ภาวะ ปะริยาปนนา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพพา อิตถโิย ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพเพ ปุริสา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพเพ อะริยา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพเพ อะนะริยา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพเพ เทวา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพเพ มะนุสสา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพเพ วินิปาติกาา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู                 
กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

สัพเพ ปาณา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู                
กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

สัพเพ ภูตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู                   
กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันต,ิ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

สัพเพ ปุคคะลา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู             
กัมมะปะฏิสะระณา
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ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

สัพเพ อัตตะ ภาวะ ปะริยาปนนา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี     
กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันต,ิ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

สัพพา อิตถโิย กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู               
กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

สัพเพ ปุริสา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู                 
กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

สัพเพ อะริยา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู                
กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

สัพเพ อะนะริยา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู            
กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

สัพเพ เทวา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู                  
กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

สัพเพ มะนุสสา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู             
กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

สัพเพ วินิปาติกาา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู         
กัมมะปะฏิสะระณา

ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ

[อุทิศ , สุมังคะละ คาถา — หนา 178]
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ปจจะเวกขะณะ ปจจัย ๔
1. อะตีตะ ปจจะเวกขะณะ ปาโฐ
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตวา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง

ตัง ยาวะเทวะ สีตัสฺสะ ปะฎิฆาตายะ, อุณหัสฺสะ ปะฎิฆาตายะ, ฑังสะ          
มะกะสะ วาตาตะปะ สิริงสะปะ สัมผัสฺสานัง ปะฎิฆาตายะ

ยาวะเทวะ หิริโกปนะ ปะฎิจฉาทะนัตถัง

อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตวา โย ปณฑะปาโต ปะริภุตโต

โส เนวะ ทะวายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ

ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา, ยาปะนายะ วิหิงสูปะระติยา            
พรัหมะจะริยานุคคะหายะ

อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฎิหังขามิ, นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ

ยาตรา จะ เม ภะวิสฺสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุ วิหาโร จาติ

อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตวา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง

ตัง ยาวะเทวะ สีตัสฺสะ ปะฎิฆาตายะ, อุณหัสฺสะ ปะฎิฆาตายะ, ฑังสะ          
มะกะสะ วาตาตะปะ สิริงสะปะ สัมผัสฺสานัง ปะฎิฆาตายะ

ยาวะเทวะ อุตุปะริสฺสะยะ วิโนทะนัง ปะฎิสัลฺลานารามัตฺถัง

อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตวา โย คลิานะ ปจจะยะ เภสัชชะปะริกขาโร      
ปะริภุตโต

โส ยาวะเทวะ อุปปนนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฎิฆาตายะ

อัพยาปชฌะ ปะระมะตายาติ

2. ธาตุ ปจจะเวกขะณะ ปาโฐ
ยะถา ปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตัมเอเวตัง ยัท อิทัง จีวะรัง

ตัท อุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ

สัพพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ อิมัง ปูติกายัง ปตวา          



174

อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ

ยะถา ปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตัมเอเวตัง ยัท อิทัง ปณฑะปาโต

ตัท อุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ

สัพโพ ปะนายัง ปณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย อิมัง ปูติกายัง ปตวา อะติวิยะ ชิ
คุจฉะนีโย ชายะติ

ยะถาปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตัมเอเวตัง ยัท อิทัง เสนาสะนัง

ตัท อุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ

สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิคุจฉะนียานิ อิมัง ปูติกายัง ปตวา อะ
ติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ

ยะถาปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตัมเอเวตัง ยัท อิทัง คลิานะปจจะยะ
เภสัชชะปะริกขาโร

ตัท อุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ

สัพโพ ปะนายัง คลิานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร อะชคุิจฉะนิโย อิมัง ปูติกา
ยัง ปตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ
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อุทิศสวนกุศล
1. ปตติทานะ คาถา (ยา เทวะตา…)
ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี, ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง

ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา, โสตถงิ กะโรนเตธะ วิหาระ มัณฑะเล

เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว, สารามกิา ทานะปะตี อุปาสะกา

คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา, สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต

ชะลาพุชา เยป จะ อัณฑะสัมภะวา, สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา

นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต, สัพเพ ป ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง

ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม, ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา

สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ, อัตถายะ จะ หิตายะ จะ

อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม, สัพเพ ป ธัมมะ จาริโน

วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ, ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต

2. ติโลกะ วิชะยะ ราชะ ปตติทานะ คาถา
ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง กัตตัพพัง กิริยัง มะมะ

กาเยนะ วาจา มะนะสา ติทะเส สุคะตัง กะตัง

เย สัตตา สัญญิโน อัตถ ิเย จะ สัตตา อะสัญญิโน

กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาค ีภะวันตุ เต

เย ตัง กะตัง สุวิทิตัง ทินนัง ปุญญะผะลัง มะยา

เย จะ ตัตถะ นะ ชานันติ เทวา คันตวา นิเวทะยุง

สัพเพ โลกัมหิ เย สัตตา ชีวันตาหาระ เหตุกา

มะนุญญัง โภชะนัง สัพเพ ละภันตุ มะมะ เจตะสา



176

3. สัพพะ ปตติทานะ คาถา (ปุญญัสสิทานิ)
ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ ยานัญญานิ กะตานิ เม

เตสัญจะ ภาคโิน โหนตุ สัตตานันตาปปะมาณะกา

เย ปยา คุณะวันตา จะ มัยหัง มาตาปตาทะโย

ทิฏฐา เม จาปยะทิฏฐา วา อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน

สัตตา ติฏฐันติ โลกัสมิง เต ภุมมา จะตุโยนิกา

ปญเจกะจะตุโวการา สังสะรันตา ภะวาภะเว

ญาตัง เย ปตติทานัม เม อะนุโมทันตุ เต สะยัง

เย จิมัง นัปปะชานันติ เทวา เตสัง นิเวทะยุง

มะยา ทินนานะ ปุญญานัง อะนุโมทะนะเหตุนา

สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุขะชีวิโน

เขมัปปะทัญจะ ปปโปนตุ เตสาสา สิชฌะตัง สุภา

4. อุททิสฺสนาธิฏฐานะ คาถา
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปชฌายา คุณุตตะรา

อาจะริยูปะการา จะ มาตาปตา จะ ญาตะกา ปยะ มะมะ

สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราป จะ

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาป จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัญจะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปง ปาเปถะ โวมะตัง

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิสฺเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหูปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หีนา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
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นัสสันตุ สัพพะทาเยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปญญา สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาทิปะวะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา

ทะสะปุญญานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา



178

บทสวดแผเมตตา พรหมวิหารส่ี
อะหัง สุขิโต โหมิ, นิททุกโข โหมิ, อะเวโร โหมิ, อัพฺยาปชโฌ โหม,ิ อะนีโฆ 
โหมิ, สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ

สัพเพ สัตตา อัพฺยาปชฌา โหนตุ

สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ

สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ

สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ

สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู                 
กัมมะปะฏิสะระณา, ยัง กัมมัง กะริสสันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, ตัสสะ 
ทายาทา ภะวิสสันติ

อุทิศ
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุขะ ชีวิโน

กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาค ีภะวันตุ เต

สุมังคะละ คาถา
โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา

สัพพะ พุทธานุภาเวนะ โสตถ ีโหนตุ นิรันตะรัง

โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา

สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ โสตถ ีโหนตุ นิรันตะรัง

โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา

สัพพะ สังฆานุภาเวนะ, โสตถ ีโหนตุ, นิรันตะรัง
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มะหา สะมะยะ สุตตะ
เอวัม เม สุตัง

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ กะปละวัตถุสมิง มะหาวะเน          
มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ สัพเพเหวะ            
อะระหันเตหิ ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิปะติตา โหนติ 
ภะคะวันตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ

อะถะโข จะตุนนัง สุทธาวาสะกายิกานัง เทวานัง เอตะทะโหสิ

อะยัง โข ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ กะปละวัตถุสมิง มะหาวะเน มะหะตา 
ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ สัพเพเหวะ อะระหันเตหิ      
ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิปะติตา โหนติ ภะคะวันตัง  
ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ

ยันนูนะ มะยัมป เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะเมยยามะ อุปะสังกะมิตวา       
ภะคะวะโต สันติเก ปจเจกะคาถา ภาเสยยามาติ

อะถะโข ตา เทวะตา เสยยะถาปนามะ พะละวา ปุริโส สัมมญิชตัิง วา

พาหัง ปะสาเรยยะ ปาสาริตัง วา พาหังสัมมิญเชยยะ เอวะเมวะ สุทธาวาเสสุ

เทเวสุ อันตะระหิตา ภะคะวะโต ปุระโตปาตุระหังสุ

อะถะโข ตา เทวะตา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐังสุ

เอกะมันตัง ฐิตา โข เอกา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ

มะหาสะมะโย ปะวะนัสมิง เทวะกายา สะมาคะตา

อาคะตัมหะ อิมัง ธัมมะสะมะยัง ทักขิตาเยวะ อะปะราชิตะ สังฆันติ

อะถะ โข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ

ตัตระ ภิกขะโว สะมาทะหังสุ จิตตัง อัตตะโน อุชุกะมะกังสุ

สาระถ ีวะ เนตตานิ คะเหตวา อินทริยานิ รักขันติ ปณฑิตาติ

อะถะ โข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ

เฉตวา ขีลัง เฉตวาปะลีฆัง อินทะขีลัง โอหัจจะมะเนชา

เต จะรันติ สุทธา วิมะลา จักขุมะตา สุทันตาสุสู นาคาติ

อะถะ โข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ
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เย เกจิ พุทธัง สะระณังคะตา เส นะ เต คะมิสสันติ อะปายะภูมิง

ปะหายะ มานุสัง เทหัง เทวะกายัง ปะริปูเรสสันตีติ

อะถะ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ

เยภุยเยนะ ภิกขะเว ทะสะสุ โลกะธาตูสุเทวะตา สันนิปะติตา ตะถาคะตัง     
ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ

เย ป เต ภิกขะเว อะเหสุง อะตีตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมาสัมพุทธา         
เตสัม ป ภะคะวันตานัง เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา สันนิปะติตา อะเหสุง  
เสยยะถา ป มัยหัง เอตะระหิ

เย ป เต ภิกขะเว ภะวิสสันติ อะนาคะตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมาสัมพุทธา 
เตสัม ป ภะคะวันตานัง เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา สันนิปะติตา ภะวิสสันติ 
เสยยะถา ป มัยหัง เอตะระหิ

อาจิกขิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ

กิตตะยิสสามิ ภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ

เทสิสสามิภิกขะเว เทวะกายานัง นามานิ

ตัง สุณาถะ สาธุกัง มะนะสิกะโรถะ ภาสิสสามีติ

เอวัมภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง

ภะคะวาเอตะทะโวจะ

สิโลกะมะนุสกัสสามิ ยัตถะ ภุมมา ตะทัสสิตา

เย สิตา คริิคัพภะรัง ปะหิตัตตา สะมาหิตา

ปุถู สีหาวะ สัลลีนา โลมะหังหาภิสัมภิโน

โอทาตะมะนะสา สุทธา วิปปะสันนะมะนาวิลา

ภิยโย ปญจะสะเต ญัตวา วะเน กาปละวัตถะเว

ตะโต อามันตะยิ สัตถา สาวะเกสาสะเน ระเต

เทวะกายา อะภิกกันตา เต วิชานาถะ ภิกขะโว

เต จะ อาตัปปะมะกะรุง สัตวา พุทธัสสะ สาสะนัง

เตสัมปาตุระหุญาณัง อะมะนุสสานะ ทัสสะนัง

อัปเปเก สะตะมัททักขุง สะหัสสัง อะถะ สัตตะริง

สะตัง เอเก สะหัสสานัง อะมะนุสสานะมัททะสุง
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อัปเปเกนันตะมัททักขุง ทิสา สัพพา ผุฏา อะหุง

ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ วะวักขิตวานะ จักขุมา

ตะโต อามันตะยิ สัตถา สาวะเก สาสะเน ระเต

เทวะกายา อะภิกกันตา เตวิชานาถะ ภิกขะโว

เย โวหัง กิตตะยิสสามิ คริาหิอะนุปุพพะโส

สัตตะสะหัสสา วะ ยักขา ภุมมา กาปละวัตถะวา

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

ฉะสะหัสสาเหมะวะตา ยักขา นานัตตะ วัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

สาตาคริา ติสะหัสสา ยักขา นานัตตะ วัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

อิจเจเต โสฬะสะสะหัสสา ยักขานานัตตะ วัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

เวสสามิตตา ปญจะสะตา ยักขา นานัตตะ วัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

กุมภิโร ราชะคะหิโก เวปุลลัสสะ นิเวสะนัง

ภิยโย นังสะตะสะหัสสัง ยักขานัง ปะยิรุปาสะติ

กุมภิโร ราชะคะหิโก โสปาคะ สะมิติง วะนัง

ปุริมัณจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสติ

คันธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส

ปุตตา ป ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา
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อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ

กุมภัณฑานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส

ปุตตา ป ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

ปจฉิมัญจะ ทิสังราชา วิรูปกโข ปะสาสติ

นาคานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส

ปุตตา ป ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ

ยักขานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส

ปุตตา ป ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

ปุรมิะทิสังธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก

ปจฉิเมนะ วิรูปกโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เต มะหาราชา สะมันตา จะตุโร ทิสา

ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ วะเน กาปละวัตถะเว

เตสัง มายาวิโน ทาสา ยาคู วัญจะนิกา สะฐา

มายา กุเฎณฑุ เวเฏณฑุ วิ จะ วิโต สะหะ

จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ

ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ เทวะสูโต จะ มาตะลิ

จิตตะเสโน จะ คันธัพโฑ นะโฬราชา ชะโนสะโภ
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อาคู ปญจะสิโข เจวะ ติมพะรู สุริยะวัจฉะสา

เอเต จัญเญ จะ ราชาโน คันธัพพา สะหะ ราชุภิ

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิตัง วะนัง

อะถาคู นาภะสา นาคา เวสาลา สะหะตัจฉะกา

กัมพะลัสสะตะรา อาคู ปายาคาสะหะ ญาติภิ

ยามุนา ธะตะรัฏฐา จะ อาคู นาคา ยะสัสสิโน

เอราวัณโณ มะหานาโค โสปาคะ สะมิติง วะนัง

เย นาคะราเช สะหะสา หะรันติ ทิพพา ทิชา ปกข ิวิสุทธะจักขู

เวหายะสา เต วะนะมัชฌะปตตา จิตรา สุปณณา อิติ เตสะ นามัง

อะภะยันตะทา นาคะราชานะมาสิ สุปณณะโต เขมะมะกาสิ พุทโธ

สัณหาหิ วาจาหิ อุปะวะหะยันตา นาคา สุปณณา สะระณะมะกังสุพุทธัง

ชิตา วะชิระหัตเถนะ สะมุททัง อะสุรา สิตา

ภาตะโร วาสะวัสเสเต อิทธิมันโต ยะสัสสิโน

กาละกัญชา มะหาภิสมา อะสุรา ทานะเวฆะสา

เวปะจิตติ สุจิตติ จะ ปะหาราโท นะมุจี สะหะ

สะตัญจะ พะลิปุตตานัง สัพเพ เวโรจะนามะกา

สันนัยหิตวา พะลิง เสนัง ราหุภัททะมุปาคะมุง

สะมะโยทานิ ภัททันเต ภิกขุนัง สะมิติง วะนัง

อาโป จะ เทวา ปะฐะวี จะ เตโช วาโย ตะทาคะมุง

วะรุณา วารุณา เทวา โสโม จะ ยะสะสา สะหะ

เมตตา กะรุณา กายิกา อาคู เทวา ยะสัสสิโน

ทะเสเต ทะสะธา กายา สัพเพ นานัตตะ วัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

เวณฑู จะ เทวา สะหะลี จะ อะสะมา จะ ทุเว ยะมา

จันทัสสูปะนิสา เทวา จันทะมาคู ปุรักขิตา
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สุริยัสสูปะนิสา เทวา สุริยะมาคู ปุรักขิตา

นักขัตตานิ ปุรักขิตวา อาคู มันทะพะลาหะกา

วะสูนัง วาสะโว เสฏโฐ สักโก ปาคะ ปุรินทะโท

ทะเสเต ทะสะธา กายา สัพเพ นานัตตะ วัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

อะถาคู สะหะภู เทวา ชะละมัคคสิิขาริวะ

อะริฏฐะกา จะ โรชา จะ อุมมา ปุปผะนิภาสิโน

วะรุณา สะหะธัมมา จะ อัจจุตา จะ อะเนชะกา

สุเลยยะรุจิรา อาคู อาคู วาสะวะเนสิโน

ทะเสเต ทะสะธา กายา สัพเพ นานัตตะ วัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

สะมานา มะหาสะมานา มานุสา มานุสุตตะมา

ขิฑฑาปะทูสิกา อาคู อาคู มะโนปะทูสิกา

อะถาคู หะระโย เทวา เย จะโลหิตะวาสิโน

ปาระคา มะหาปาระคา อาคู เทวา ยะสัสสิโน

ทะเสเต ทะสะธา กายา สัพเพ นานัตตะ วัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

สุกกา กะรุมหา อะรุณา อาคู เวฆะนะสา สะหะ

โอทาตะคัยหา ปาโมกขา อาคู เทวา วิจักขะณา

สะทามัตตา หาระคะชา มิสสะกา จะ ยะสัสสิโน

ถะนะยัง อาคา ปะชุนโน โย ทิสา อะภิวัสสะติ

ทะเสเต ทะสะธา กายา สัพเพ นานัตตะ วัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง
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เขมิยา ตุสิตา ยามา กัฏฐะกา จะ ยะสัสสิโน

ลัมพิตะกา ลามะเสฏฐา โชติมานา จะ อาสะวา

นิมมานะระติโน อาคู อะถาคู ปะระนิมมิตา

ทะเสเต ทะสะธา กายา สัพเพ นานัตตะ วัณณิโน

อิทธิมันโต ชุติมันโต วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

โมทะมานา อะภิกกามุง ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง

สัฏเฐเต เทวะนิกายา  สัพเพ นานัตตะ วัณณิโน

นามันวะเยนะ อาคัญฉุง เย จัญเญ สะทิสา สะหะ

ปะวุตถะ ชาติมักขีลัง โอฆะติณณะมะนาสะวัง

ทักเข โมฆะตะรัง นาคัง  จันทังวะ อะสิตาสิตัง

สุพรัหมา ปะระมัตโต จะ ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ

สันนังกุมาโร ติสโส จะ โสปาคะ สะมิติง วะนัง

สะหัสสะพรัหมะโลกานัง  มะหาพรัหมาภิติฏฐะติ

อุปะปนโน ชุติมันโต ภิสมากาโย ยะสัสสิ โส

ทะเสตถะ อิสสะรา อาคู ปจเจกะวะสะวัตติโน

เตสัญจะ มัชธะโต อาคา หาริโต ปะริวาริโต

เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต สินเท เทเว สะพรัหมะเก

มาระเสนา อะภิกกามิ  ปสสะ กัณหัสสะ มันทิยัง

เอถะ คัณหะถะ พันธะถะ ราเคนะ พันธมัตถุ โว

สะมันตา ปะริวาเรถะ มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง

อิติ ตัตถะ มะหาเสโน กัณหะเสนัง อะเปสะยิ

ปาณินา ตะละมาหัจจะ สะรัง กัตวานะ เภระวัง

ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ ถะนะยันโต สะวิชชุโก

ตะทา โส ปจจุมาวัตติ สังกุทโธ อะสะยังวะเส

ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ วิวักขิตวานะ จักจุมา
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ตะโต อามันตะยิ สัตถา สาวะเก สาสะเน ระเต

มาระเสนา อะภิกกันตา เต วิชานาถะ ภิกขะโว

เต จะ อาตัปปะมะกะรุง สุตวา พุทธัสสะ สาสะนัง

วีตะราเคหิ ปกกามุง เนสัง โลมัมป อิญชะยุง

สัพเพ วิชิตะสังคามา ภะยาตีตา ยะสัสสิโน

โมทันติ สะหะ ภูเตหิ สาวะกา เต ชะเนสุตาติ



คำอาราธนา
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คำอาราธนาธรรม
[ คําอาราธนาพระแสดงธรรม ]

พรัหมา จะโลกาธิปะตี สะหัมปะตี

กะตัญชะลี อะนะธิวรัง อะยาจะถะ 

สันตีธะ สัตตาป ปะระจัก ขะชาติกา

เทเสตุ ธัมมัง อุนะกัมปมัง ปะชัง 
[ กราบ ]

ทาวสหัมบดี ผูเปนอธิบดีแหงพรหมโลก
ไดประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระพุทธเจาวา
สัตวผูมีธุลี ในดวงตานอย มีอยูในโลกน้ี
ขอพระองคโปรดแสดงธรรมอนุเคราะหดวยเถิด

คำสาธุการเม่ือพระแสดงธรรมจบ

(หันทะ มะยัง ธัมมะ กะถายะ สาธุ การัง ทะทามะ เส)

[ รับพรอมกันวา ]

สาธุ, สาธุ, สาธุ, อะนุโมทามิ 

[ กราบพรอมกัน ๓ ครั้ง ]
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คำอาราธนาพระปริตร
วิปตติ ปะฏิพาหายะ สัพพะ สัมปตติ สิทธิยา

สัพพะ ทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปตติ ปะฏิพาหายะ สัพพะ สัมปตติ สิทธิยา

สัพพะ ภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปตติ ปะฏิพาหายะ สัพพะ สัมปตติ สิทธิยา

สัพพะ โรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
 

[ กราบ ]

ขอพระสงฆท้ังหลาย จงสวดพระปริตรอันเปนมงคล
เพ่ือปองกันความวิบัติ 
เพ่ือความสําเร็จในสมบัติท้ังปวง
และเพ่ือใหทุกขท้ังปวงพินาศไป
เพ่ือใหภัยท้ังปวงพินาศไป
เพ่ือใหโรคท้ังปวงพินาศไป

คำกลาวอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัม ป มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัม ป มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ

ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายขอศีล ๕ ขอ
พรอมท้ังพระรัตนตรัย

นะโม ตัสฺสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสฺสะ

นะโม ตัสฺสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสฺสะ

นะโม ตัสฺสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสฺสะ



191

ขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน ซ่ึงเปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบ
ไดโดยพระองคเอง
ขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน ซ่ึงเปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบ
ไดโดยพระองคเอง
ขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน ซ่ึงเปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบ
ไดโดยพระองคเอง

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

คุณพระพุทธะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา
คุณพระธัมมะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา
คุณพระสังฆะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา

ทุติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

แมนในวาระท่ี ๒ คุณพระพุทธะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา
แมนในวาระท่ี ๒ คุณพระธัมมะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา
แมนในวาระท่ี ๒ คุณพระสังฆะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา

ตะติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

แมนในวาระท่ี ๓ คุณพระพุทธะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา
แมนในวาระท่ี ๓ คุณพระธัมมะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา
แมนในวาระท่ี ๓ คุณพระสังฆะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา

[ พระทานจะกลาววา ]

ติสะระณะคะมะนัง นิฎฐิตัง

[ รับพรอมกันวา ]

อามะ ภันเต
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[คำสมาทานศีล ๕]
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

งดเวนจากการฆาสัตวดวยตัวเอง หรือทรมาณสัตว และจางวานผูอ่ืนกระทํา

๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
งดเวนจากการลักทรัพย หรือถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมให

๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม

๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
งดเวนจากการพูดไมจริง หรือกลาวคําเท็จใหผูอ่ืนเดือดรอน

๕. สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
งดเวนจากการด่ืมสุราเมรัย ของมึนเมา และยาเสพติด อันเปนท่ีต้ังของความ
ประมาท

 

[ พระทานจะกลาววา ]

อิมานิ ปญจะ สิกขาปทานิ

สีเลนะ สุคติง ยันติ 

สีเลนะ โภคะสัมปะทา ทรัพย)

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสสมา สีลัง วิโสธะเย 

ศีล น้ันจักเปนเหตุใหถึงความสุข 
ศีล น้ันจักเปนเหตุใหไดมาซ่ึง โภคทรัพย 
และศีลน้ันยัง จะเปนเหตุใหไดไปถึง นิพพาน คือความดับเย็นจากกิเลส เครื่อง
เศราหมอง ท้ังปวง 
ศีล จึงเปนส่ิงท่ีวิเศษนักท่ีเธอท้ังหลายพึงยึดถือเปนหลัก ประจําชีวิต ประจําจิตใจ 
ปฏิบัติ ใหได ดังน้ี แล

[ รับพรอมกันวา ]

สาธุ [ กราบพรอมกัน ๓ ครั้ง ]
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คำกลาวอาราธนาศีล ๘
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมป มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมป มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายขอศีล ๘ ขอ พรอมท้ังพระรัตนตรัย
ขาแตพระสงฆผูเจริญ แมนในวาระท่ี ๒ ขาพเจาท้ังหลายขอศีล ๘ ขอ          
พรอมท้ังพระรัตนตรัย
ขาแตพระสงฆผูเจริญ แมนในวาระท่ี ๓ ขาพเจาท้ังหลายขอศีล ๘ ขอ          
พรอมท้ังพระรัตนตรัย

นะโม ตัสฺสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสฺสะ

นะโม ตัสฺสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสฺสะ

นะโม ตัสฺสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสฺสะ

ขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน ซ่ึงเปนผูไกลจากกิเลส       
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง

[ ๓ จบ ]

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

คุณพระพุทธะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา
คุณพระธัมมะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา
คุณพระสังฆะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา

ทุติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

แมนในวาระท่ี ๒ คุณพระพุทธะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา
แมนในวาระท่ี ๒ คุณพระธัมมะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา
แมนในวาระท่ี ๒ คุณพระสังฆะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา
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ตะติยัม ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัม ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

แมนในวาระท่ี ๓ คุณพระพุทธะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา
แมนในวาระท่ี ๓ คุณพระธัมมะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา
แมนในวาระท่ี ๓ คุณพระสังฆะเจา เปนท่ีพ่ึงของเรา

[ พระทานจะกลาววา ]

ติสะระณะคะมะนัง นิฎฐิตัง

[ รับพรอมกันวา ]

อามะ ภันเต

[คำสมาทานศีล ๘]
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ขาพเจาขอยึดถือเอาสิกขาบท คือต้ังใจงดเวนจากการฆาสัตวตัดชีวิตผูอ่ืน

๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ขาพเจาขอยึดถือเอาสิกขาบท คือต้ังใจงดเวนจากการถือเอาส่ิงของ 
ท่ีเจาของเขาไมไดให

๓. อะพรัหมะจริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ขาพเจาขอยึดถือเอาสิกขาบท คือต้ังใจงดเวนจากการประพฤติลวงละเมิด
พรหมจรรย

๔. มุสาวาทา เวระมะณี สกิขาปะทัง สะมาทิยามิ
ขาพเจาขอยึดถือเอาสิกขาบท คือต้ังใจงดเวนจากการพูดคําไมจริง

๕. สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ขาพเจาขอยึดถือเอาสิกขาบท คือต้ังใจงดเวนจากการด่ืมสุราและเครื่องดองของ
เมา อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาทขาดสติ
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๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ขาพเจาขอยึดถือเอาสิกขาบท คือต้ังใจงดเวนจากการบริโภคอาหารในเวลากาล

๗. นัจจะ คตีะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนา มาลา คันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ    
มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ขาพเจาขอยึดถือเอาสิกขาบท คือต้ังใจงดเวนจากการฟอนรํา จากการขับรอง 
จากการประโคมดนตรี จากการดูการเลนชนิดท่ีเปนขาศึกตอพรหมจรรย และงด
เวนจากการทัดทรงสวมใสประดับตกแตงดวยพวงดอกไมมาลา ของหอม เครื่อง
ยอมเครื่องทาผิวท้ังหลาย

๘. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ขาพเจาขอยึดถือเอาสิกขาบท คือต้ังใจงดเวนจากการน่ังและนอนบนท่ีนอนสูง
และท่ีนอนใหญซ่ึงภายในยัดดวยนุนหรือสําลี

[ พระทานจะกลาววา ]
อิมานิ อัฎฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ

[ รับพรอมกันวา ]
อิมานิ อัฎฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ

อิมานิ อัฎฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ

อิมานิ อัฎฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ

[ พระทานจะกลาววา ]

อิมานิ อัฎฐะ สิกขาปะทานิ

สีเลนะ สุคติง ยันติ สีเลนะโภคะสัมปทา

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย

(รับพรอมกันวา) สาธุ (กราบพรอมกัน๓คร้ัง)

ท้ังหมดน้ีคือหัวขอท่ีจะตองศึกษาและปฏิบัติ ๘ ประการ
ศีลเปนปจจัยใหมีความสุข ศีลเปนปจจัยใหมีโภคสมบัติ
ศีลเปนปจจัยใหเขาถึงพระนิพพาน 
เพราะฉะน้ัน จงทําจิตใหสะอาดหมดจดดวยศีลตลอดกาลทุกเม่ือเถิด

[ รับพรอมกันวา ]

สาธุ [ กราบพรอมกัน ๓ ครั้ง ]
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ระตะนัตตะยะ วันทะนา — บทบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามะ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ [ กราบ ]

พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระอรหันต, ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกขส้ินเชิง, ตรัสรูชอบ
ไดโดยพระองคเอง
ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา, ผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ [ กราบ ]

พระธรรมเปนธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจา, ตรัสไวดีแลว
ขาพเจานมัสการพระธรรม

สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมาม [ กราบ ]
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา, ปฎิบัติดีแลว
ขาพเจานอบนอมพระสงฆ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน ซ่ึงเปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบ
ไดโดยพระองคเอง
ขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน ซ่ึงเปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบ
ไดโดยพระองคเอง
ขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน ซ่ึงเปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบ
ไดโดยพระองคเอง
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คำกลาวถวายสังฆทาน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

[ เมื่อมีหมูพระนอยกวา ๔ รูป ]

อิมานิ,  มะยัง ภันเต,  ภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,  สีละวันตัสสะ,               
โอโณชะยามะ

สาธุ โน ภันเต,  สีละวันโต,  อิมานิ,  ภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,           
ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัญเจวะ,  มาตาปตุ,  อาทีนัญจะ,  ญาตะกานัง,      
ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ

ขาแตพระผูมีศีีล,  ขาพเจาท้ังหลาย,  ขอนอมถวาย,  ซ่ึงภัตตาหาร,  กับทั้ง  
บริวารท้ังหลายเหลาน้ี,  แดพระผูมีศีีล
ขอพระผูมีศีีลโปรดรับ,  ซ่ึงภัตตาหาร,  กับทังบริวารท้ังหลายเหลาน้ี,  ของ 
ขาพเจาท้ังหลาย,  เพ่ือประโยชน,  และความสุข,  แกขาพเจาท้ังหลาย,  และ 
ญาติท้ังหลายของขาพเจา,  มีมารดาบิดาเปนตน,  ส้ินกาลนาน เทอญ.

[ เมื่อมีหมูพระมากกวา ๔ รูป ]

อิมานิ,  มะยัง ภันเต,  ภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,               
โอโณชะยามะ

สาธุ โน ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ,  ภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,           
ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัญเจวะ,  มาตาปตุ,  อาทีนัญจะ,  ญาตะกานัง,      
ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ

ขาแตพระสงฆผูเจริญ,  ขาพเจาท้ังหลาย,  ขอนอมถวาย,  ซ่ึงภัตตาหาร,          
กับทั้ง บริวารท้ังหลายเหลาน้ี,  แดพระภิกษสงฆ
ขอพระภิกษุสงฆโปรดรับ,  ซ่ึงภัตตาหาร,  กับท้ังบริวารท้ังหลายเหลาน้ี,         
ของขาพเจาท้ังหลาย,  เพ่ือประโยชน,  และความสุข,  แกขาพเจาท้ังหลาย,   
และ ญาติท้ังหลายของขาพเจา,  มีมารดาบิดาเปนตน,  ส้ินกาลนาน เทอญ.
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คำกลาวถวายผาปา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

[ เมื่อมีหมูพระนอยกวา ๔ รูป ]

อิมานิ,  มะยัง ภันเต,  ปงสุกูละจีวะรานิ,  สะปะริวารานิ,  สีละวันตัสสะ,   
โอโณชะยามะ

สาธุ โน ภันเต,  สีละวันโต,  อิมานิ,  ปงสุกูละจีวะรานิ,  สะปะริวารานิ,  
ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัญเจวะ,  มาตาปตุ,  อาทีนัญจะ,  ญาตะกานัง,      
ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ

ขาแตพระผูมศีีลี,  ขาพเจาท้ังหลาย,  ขอนอมถวาย,  ซ่ึงผาบังสุกุลจีวร,  กับทั้ง 
บริวารท้ังหลายเหลาน้ี,  แดพระผูมีศีีล
ขอพระผูมีศีีลโปรดรับ,  ซ่ึงผาบังสุกุลจีวร,  กับทั้งบริวารท้ังหลายเหลาน้ี,  ของ
ขาพเจาท้ังหลาย,  เพ่ือประโยชน,  และความสุข,  แกขาพเจาท้ังหลาย,  และ
ญาติท้ังหลายของขาพเจา,  มีมารดาบิดาเปนตน,  ส้ินกาลนาน เทอญ.

[ เมื่อมีหมูพระมากกวา ๔ รูป ]

อิมานิ,  มะยัง ภันเต,  ปงสุกูละจีวะรานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,  
โอโณชะยามะ

สาธุ โน ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ,  ปงสุกูละจีวะรานิ,  สะปะริวารานิ,  
ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัญเจวะ,  มาตาปตุ,  อาทีนัญจะ,  ญาตะกานัง,      
ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ

ขาแตพระสงฆผูเจริญ,  ขาพเจาท้ังหลาย,  ขอนอมถวาย,  ซ่ึงผาบังสุกุลจีวร,     
กับทั้งบริวารท้ังหลายเหลาน้ี,  แดพระภิกษุสงฆ
ขอพระภิกษุสงฆโปรดรับ,  ซ่ึงผาบังสุกุลจีวร,  กับทั้งบริวารท้ังหลายเหลาน้ี,    
ของขาพเจาท้ังหลาย,  เพ่ือประโยชน,  และความสุข,  แกขาพเจาท้ังหลาย,    
และญาติท้ังหลายของขาพเจา,  มีมารดาบิดาเปนตน,  ส้ินกาลนาน เทอญ.
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ขอขมาเปนหมู
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

[ กับพระเถระ - สวดพรอมกัน ]

*เถเร* ปะมาเทนะ, ทวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถุ โน ภันเต

[ ๓ จบ ]

[ พระทานจะกลาววา ]

อะหัง ขะมามิ ตุมเหหิ ป เม ขะมิตตัพพัง

[ พรอมกัน ]

ขะมามะ ภันเต [ หมอบกราบ ]

[ พระทานจะไหพร...  แลวรับพรอมกันวา ]

สาธุ ภันเต [ กราบพรอมกัน ๓ ครั้ง ]

*อายัสมันเต* เฉพาะ พระทัวไป

*มะหาเถเร* เฉพาะ ครูบาอาจารย พระผูเฒา

*อาจะริเย* เฉพาะ พระท่ีเปนอาจารยของเราสวนตัว

*สังเฆ* เฉพาะ พระภิกษุสงฆ

*ระตะนัตตะเย* เฉพาะ พระรัตนตรัย
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ขอขมาผูเดียว
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

[ กับพระเถระ - สวดพรอมกัน ]

*เถเร* ปะมาเทนะ, ทวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต

[ ๓ จบ ]

[ พระทานจะกลาววา ]

อะหัง ขะมามิ ตะยา ป เม ขะมิตตัพพัง

[ พรอมกัน ]

ขะมามิ ภันเต [ หมอบกราบ ]

[ พระทานจะไหพร...  แลวรับพรอมกันวา ]

สาธุ ภันเต [ กราบพรอมกัน ๓ ครั้ง ]

*อายัสมันเต* เฉพาะ พระทัวไป

*มะหาเถเร* เฉพาะ ครูบาอาจารย พระผูเฒา

*อาจะริเย* เฉพาะ พระท่ีเปนอาจารยของเราสวนตัว

*สังเฆ* เฉพาะ พระภิกษุสงฆ

*ระตะนัตตะเย* เฉพาะ พระรัตนตรัย



บทสวดพิเศษ
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ชินะบัญชา คาถา
ชินะบัญชา ชินะชัยโย โหหิ ปตตัง

ชินะปตตัง ปะระมัง สุขัง

อะเม อิติหัง ปตตัง สีรัง

อะเสวิวัง วาวัง มัยหัง

กัตตา วานะ สีเส อะสุมัตเต

อะภูมิเม อะสูโยวา วาหิมะยัง ติโรทาติ 

สะมายัง เสมะยัง ปตเต เยนัง

เสยยะนัง มัยหัง ปะระมัง สุขัง

โยเม สุริยัง จันทิมาราชัง สูญญัง

ปจเจเยนะ ยะนากาเม เสยยะ

กัตตะวา สูญโญ ปะทัง กะระเนนะ สีมา การะเม ยันทามาทิ

วาสุเม มะหันตัง พะลัง

มัยหัง สุเสเวเรยะ กะตัง พะลัง

อะเสวะนัง อะเสพะลัง อะเสวิหัง

อะเมวะโร กันธิยะ มัยหัง พะลัง สูญโญ กัตตะ สาหิ

เสรัชชัง อะโสราชัง ปะระมัง สุขัง

โย ปจจัตตัง อะโสราชัง สังฆะโย

กัตตะสังการัง กันยะเสยะ กิติอะภูมิยัง

กันตังยะเมปทวี เยยะเต คะฌาเนยิโก

ภูมิกะโล จะตาภัยยา นิการะเณ

อายะสุเต ภิคะเว นะนัม กันยะสุโชติ

ยะมัง เวทะยานัง ปะระมัง เสยยะ

อิทธิชิตตัง สีระเสยยะนัง กันตีมิหัง
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โสติตัง อะโสยะมัง อะโสยามัง

ยันตัง เสนะอิตเต สังโฆ วิรุตตะโม วิภารัตตะ

อะเสโยวา วิรัตตะเสยา วิทูโรมิ

เยเสทะมัง สุตะยะติ ยะมะปะทัง

สินะปตเต ยะเมมิหัง สุระยันตุ

กัตตะทะเว ลานะปตเต กะธิกันทัง ชินะปตเต สุเส พะยามิ

อิทธินัง ทานัง กัตตะวานัง

อิทธินัง ทานัง มะยัง เสวะรัง

อิทธินัง ยามะเสสุอะมะหัง การานะนัง

ปจเจ อะเสวะรัง ปจอะจีวา มะเหตะนานัง

กายามุนาสายะยัง กายามะนา เสยยะ

อิทธิโย ยานัง อิทธิโย จิตตานัง

อิทธิโย ยะนัง เสยยะ กัตตะวาหิ

กาเมมาสุเต สุ สุเสเตยะเม

เกเนยานาโร โสสิ สุนากาเม

ยะโม มะหากายา กัตตะวา เยนะ สีเส มหากาโย

ยะเม เสนัง สิโรมิ กายะมะเกตุติง

สุโรเชมิ สานังสาโร กัตตะวานัง ชิโรมิ เส

มัชชะ มะหากัตตา สีนัง กัตเตเยยะ วานัง

กัตตา ยาเวนัง กัตตา สุเสนัง กัสสุเมทานัง

ปะทีนาเน เสนาเน ยะโวสิเม

มะเมเท ยะเสนัง ปุโรกะตา

ยะเมทานัง กะสู กะสูสิเม ยะเมทานัง

เสยยะ ปตตะนา เมวะรัง อะเสทา มะหิเต ทานัง



205

สุริโย กฤษณะวัณโณ ปตโต ยะตัง

มัยหัง พะลัง พะละนัง กันตัง

เย ธัมมังนุภาเวนะ ชินะบัญชา

โชตินัง ธัมมังนุภาเวนะ ชินะบัญชา

โชตินัง ธัมมานุภาเวนะ บัญชา

สังฆานุภาเวนะ ชาตินัง บัญชาติ








