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แสวงบญุสู่แดนพทุธภมู ิ ท้ังนีจ้ะได้นำาพทุธมนตพ์ธินีีไ้ปใช้ในการ สวดมนตบ์นรถ

และตามพุทธสถานต่างๆ  เช่น ไปถึงสาลวโนทยาน  สถานที่ปรินิพพานสวดบท     

มหาปรินิพพานสูตรไปถึงเวสาลี สวดบทรัตนสูตร ต้นกำาเนิดแห่งการ 

ทำาน้ำ าพระพุทธมนต์ เ ป็นครั้ งแรก ไปถึงวัดเวฬุวันแห่งแรกในโลกสวด

บทโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นต้น  
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ของสำานกัวดัตา่งๆ และจากครบูาอาจารย์ทีม่คีวามรูใ้นอกัษรภาษา      จดัทำาเปน็ รปู 

เล่มขึ้นมาเพื่อใช้ประจำา “แดนพุทธภูม”ิ  ประเทศอินเดีย และแจก เป็นธรรมทาน 

เมื่อมีผู้สนใจได้นำาไปใช้สวดมนต์ไหว้พระ  ทำาวัตรเช้า-ทำาวัตรเย็น หรือในโอกาส

ต่างๆ  ผู้เขียนรวบรวมก็ดี  เจ้าภาพพิมพ์หนังสือก็ดี หรือผู้มีส่วนให้พุทธมนต ์

พิธีเล่มนี้สำาเร็จออกมาเป็นรูปเล่มได้ก็ดี จะได้มีส่วนแห่งบุญกุศลนั้นทุกครั้ง

ที่ มี ก า รสวดมนต์ ภ าวนา ได้ ช่ื อ ว่ า เป็ นกา รสนั บสนุ นส่ ง เ ส ริ ม ให้ ไ ด้

ปัญญาบารมีดังพระพุทธภาษิตที่ว่า  ปญฺญา  โลกสฺมึ  ปชฺโชโต  ปัญญาเป็น

แสงสว่างในโลก

 ขออนุโมทนาบุญ  แด่ท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพพิมพ์ 

หนังสือพุทธมนต์พิธีฯ  รวมถึงทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำาต้นฉบับตรวจ

ทาน และสนับสนุนให้พุทธมนต์พิธีเล่มนี้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอปัญญาบารมี

จงบังเกิดมีแด่ทุกท่าน ทุกภพทุกชาติ เทอญ.

             พระกิตติพงษ์ จิตฺตคุตโต     
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คำาทำาวัตรเช้า

คำาบูชาพระรัตนตรัย

 โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม 

(อ่านว่า สะ-หวาก-ขา-โต สะออกเสียงแต่น้อยไม่เต็มคำา)

สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง

อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ

ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

        อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง 

อะภิวาเทมิ   (กราบ)

 ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)



2 พุทธมนต์พิธี แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

ปุพพภาคนมการ

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส) 

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธาภิถุติ

(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส)

 โย โส ตะถาคะโต  อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ, วชิชาจะระณะสัมปันโน 

สคุะโต โลกะวิทู, อะนตุตะโร ปุริสะทมัมะสาระถิ สตัถา เทวะมะนสุสานงั 

พุทโธ ภะคะวา ,  โย อิมั ง  โลกั ง  สะเทวะกั ง  สะมาระ กัง 

สะพ๎รัห๎มะกัง,  สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง 

อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา  ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง เทเสสิ  อาทิกัล๎ยาณัง 

มัชเฌกัล๎ยาณัง ปะริโยสานะ กัล๎ยาณัง,  สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง   

เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสสิ, ตะมะหัง

ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ ฯ

   (กราบระลึกพระพุทธคุณ)   

 นะโม  คือความนอบน้อมทางกาย คือการแสดงความเคารพ กราบไว้  ประนมมือ กล่าวถึงความ

นอบน้อมถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือพระกรุณาธิคุณ ๑ พระบริสุทธิคุณ ๑ พระปัญญาคุณ ๑ 

 นะโม  แปลตามความหมายคือ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า,  พระองค์นั้น  ซึ่งเปน็ผู้ไกล

จากกิเลส  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

 ท้าวสักกเทวราช  ทูลถามปัญหา พระองค์ทรงวิสัชชนาให้สิ้นความสงสัย เปล่งอุทานว่า นะโม     ตัสสะ 

 พระเจ้าปเสนทิโกศล  ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กล่าวธรรมเจติยปริยายแสดงความเลื่อมใส เปล่งอุทาน

ว่า นะโม   พรหมายุพราหมณ์  ส่งอุตตรมาณพให้สืบดูความเปน็อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พอทราบถึงความ 

มีจริง  ลุกจากอาสนะทำาผ้าห่มเฉวียงบ่าประนมมือ  หันไปทางทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ เปล่งอุทานว่า นะโม 

 นางธนัญชานีพราหมณี ในวันเลี้ยงพราหมณ์  สามีขอให้งดกล่าวคำาว่า นะโม ขณะยกภาชนะ   

ก้าวเท้าพลาดล้มมลง และตกใจอุทานว่า  นะโม   
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ธัมมาภิถุติ

(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส)

 โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก 

เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ, ตะมะหัง ธัมมัง 

อะภิปูชะยามิ   ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ ฯ

(กราบระลึกพระธรรมคุณ)

สังฆาภิถุติ

(หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส)

 โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน  

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคาน ิ

อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย 

ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง 

โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิฯ 

                          (กราบระลึกพระสังฆคุณ)

รตนัตตยัปปณามคาถา

 (หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะ

ปะริกิตตะนะ ปาฐัญจะ ภะณามะ เส)

  พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว

 โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน

 โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก

 วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
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 ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน

 โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก

 โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน

 วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง

 สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต

 โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก

 โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส

 วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง

 อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง,

 วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง,

 ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา,

 มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา

สังเวคปริกิตตนปาฐะ

 อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ        

ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก สัมโพธะคามี 

สุคะตัปปะเวทิโต มะยันตัง ธัมมัง สุต๎วา เอวัง ชานามะ ชาติปิ ทุกขา 

ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปา

ยาสาปิ ทุกขา อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข 

ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา 

เสยยะถีทัง รูปูปาทานักขันโธ เวทะนูปาทานักขันโธ สัญญูปาทานักขันโธ 

สังขารูปาทานักขันโธ วิญญาณูปาทานักขันโธ เยสัง ปะริญญายะ       

ธะระมาโน โส ภะคะวา เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ เอวัง  ภาคา จะ 

ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา ปะวัตตะติ รูปัง 
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อะนิจจัง เวทะนา อะนิจจา สัญญา อะนิจจา สังขารา อะนิจจา 

วิญญาณัง  อะนิจจัง รูปัง อะนัตตา เวทะนา อะนัตตา สัญญา อะนัตตา 

สังขารา อะนัตตา วิญญาณัง อะนัตตา สัพเพ สังขารา อะนิจจา สัพเพ 

ธัมมา อะนัตตาติ เต (ตา คำาในวงเล็บสำาหรับผู้หญิงว่า)  มะยัง  

โอติณณามหะชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขห ิ

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา 

อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา 

ปัญญาเยถาติ

สำาหรับ พระภิกษุ - สามเณรสวด

 จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง      

สัมมาสัมพุทธัง  สัทธา อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปัพพะชิตา ตัส๎มิง      

ภะคะวะติ พ๎รห๎มะจะริยัง  จะรามะ ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา 

ตัง โน พ๎รห๎มะจะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ 

สังวัตตะตูติ ฯ

สำาหรับอุบาสก, อุบาสิกา

 จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคะตา ธัมมัญจะ 

สังฆัญจะ ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง, ยะถาสะติ, ยะถาพะลัง มะนะ

สิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ สา สา โน ปะฏิปัตติ อิมัสสะ เกวะลัสสะ 

ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ ฯ

(จบคำาทำาวัตรเช้า)
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ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี

(หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส)

 ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสสะ         

ปะฏิฆาตายะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริง 

สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉา-

ทะนัตถังฯ

 ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปฏิเสวามิ, เนวะ ท๎วายะ นะ       

มะทายะ  นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ 

ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจะริยานุคคะหายะ,              

อิติ ปุราณัญจะ  เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ 

อุปปาเทสสามิ, ยาต๎รา จะ เม   ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ                

ผาสุวิหาโร จาติ ฯ

 ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตัสสะ 

ปะฏิฆาตายะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริง

สะปะสัมผัสสานัง  ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง 

ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ

 ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง              

ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง 

ปะฏิฆาตายะ,  อัพยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ

ปัตติทานคาถา (กรวดน้ำาตอนเช้า)

(หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส.)

   ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี

  ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง
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  ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา

  โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล

  เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว

  สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา

  คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา

  สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต

  ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา

  สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา

  นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต

  สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง ฯ

 ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม  ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา

 สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ  อัตถายะ จะ หิตายะ จะ

 อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม  สัพเพปิ ธัมมะจาริโน

 วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ  ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต

 ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน พุทธะสาสเน

 สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต  กาเล เทโว ปะวัสสะตุ

 วุฑฒิ ภาวายะ สัตตานัง  สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง

 มาตา ปิตา จะ อัต๎ระชัง  นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง

 เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน  ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ



คำาทำาวัตรเย็น

คำาบูชาพระรัตนตรัย

 โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม

สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง

อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ

ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, 

 พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ  (กราบ)

 ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, 

 ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

 สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

ปุพพภาคนมการ

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธานุสสติ

(หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
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 ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะ

โต, อิติปิ โส  ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน      

สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง 

พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

พุทธาภิคีติ

          (หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส)

  พุทธ๎ะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต

  สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต

  โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร

  วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง   สะระณัง เขมะมุตตะมัง

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง   วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโสวะ (ทาสีวะ) พุทโธ เม สามิกิสสะโร

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ  วิธาตา จะ หิตัสสะ เม

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ   สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)   จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง   พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

สัพเพปิ อันตะรายา เม   มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ 

(หมอบกราบ)

  กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

  พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง



  พุทโธ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง

  กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ

ธัมมานุสสติ

(หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)

 ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก, 

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

 *ศัพท์ที่มีคำาว่า - หี ทุกแห่งให้ออก เสียงว่า - ฮี

ธัมมาภิคีติ

      (หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส)

  ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย

  โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท

  ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี

  วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง   สะระณัง เขมะมุตตะมัง

ทุติยานุสสะติฏฐานัง    วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโสวะ (ทาสีวะ) วงเล็บผู้หญิงว่า ธัมโม เม สามิกิสสะโร 

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ   วิธาตา จะ หิตัสสะ เม

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ   สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง)   จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง   ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน

ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)  ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

สัพเพปิ อันตะรายา เม   มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ 

(หมอบกราบ)
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  กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

  ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง

  ธัมโม ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง

  กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ

สังฆานุสสติ

(หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน               

ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ, 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคาน ิ

อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย 

ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง 

โลกัสสาติ ฯ

สังฆาภิคีติ

         (หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส)

  สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต

  โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ

  สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต

  วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง    สะระณัง เขมะมุตตะมัง

ตะติยานุสสะติฏฐานัง    วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโสวะ (ทาสีวะ)   สังโฆ เม สามิกิสสะโร

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ    วิธาตา จะ หิตัสสะ เม

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ    สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
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วันทันโตหัง จะริสสามิ (วันทันตีหัง)   สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ)  ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ

สัพเพปิ อันตะรายา เม    มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ

(หมอบกราบ)

  กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา

  สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง

  สังโฆ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง

  กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ

(จบคำาทำาวัตรเย็น)

อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี

(หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)

 อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง, ตัง

ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, 

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, 

ยาวะเทวะ    หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ

 อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต, โส 

เนวะท๎วายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, ยาวะเทวะ 

อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา                  

พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ, อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขาม ิ

นะวัญจะ เวทะนัง  นะ อุปปาเทสสามิ, ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ 

อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติฯ

 อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง, 
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ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปฏิฆาตายะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, 

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, 

ยาวะเทวะ  อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ

 อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย คิลานะปัจจะยะเภสัชชะ  

ปะริกขาโร ปะริภุตโต, โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง 

เวทะนานัง    ปะฏิฆาตายะ, อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติฯ

อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา

(หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส)

 อิมินา ปุญญะกัมเมนะ   อุปัชฌายา คุณุตตะรา

 อาจะริยูปะการา จะ            มาตาปิตา  จะ  ญาตะกา (ปิยา มะมัง) 

 สุริโย จันทิมา ราชา    คุณะวันตา นะราปิจะ

 พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ   โลกะปาลา จะ เทวะตา

 ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ   มัชฌัตตา เวริกาปิ  จะ

 สัพเพ สัตตา สุขี  โหนตุ   ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

 สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ   ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตังฯ 

   อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  อิมินา อุททิเสนะ จะ

 ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ   ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

 เย สันตาเน หินา ธัมมา   ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

 นัสสันตุสัพพะทา เยวะ   ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

 อุชุจิตตัง สะติปัญญา   สัลเลโข วิริยัมหินา

 มารา ละภันตุ  โนกาสัง   กาตุญจะ วิริเยสุ  เม

 พุทธาทิปะวะโร นาโถ   ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

 นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ   สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

 เตโสตตะมานุภาเวนะ   มาโรกาสัง ละภันตุ มาฯ
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บทพระปริตร

ชุมนุมเทวดา 

  สะรัชชัง สะเสนัง สะพันทุง นะรินทัง

  ปะริตตานุภาโว สะทา รักะตูติ
 (สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัต๎ราคัจฉันตุ เทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ  สุณันตุ 

สัคคะโมกขะทัง)

  ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา

  อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

  สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน  

ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต  ภุมมา จายันต ุ

เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา  ติฏฐันตา สันติเก ยัง 

มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ 

  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ 

  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ 

  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ

 ชุมนุมเทวดา  คือการเชิญเทวดามาฟังธรรม  ก่อนที่จะมีการสวดมนต์พระปริตร

 พระปรติร แปลว่า เครื่องคุ้มครอง  ชาวพุทธในลังกาขออนุเคราะห์พระสงฆ์ให้ช่วยสวดมนต์แบบ         

พราหมณ์ซึ่งมีความเชื่อว่าจะป้องกันภยันตราย  ประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ กษัตริย์ลังกาทรงให้คณะสงฆ์ปรับปรุง

พระสูตร และคาถาต่างๆ  เพื่อใช้ในพระราชพิธีใหญ่  ต่อมาได้แพร่หลายในหมู่ประชาชน 

 พระราชปรติร  แปลว่า มนต์คุ้มครองพระราชา (สิบสองตำานาน คือ มงคลปริตร  รัตนปริตร  

กรณียเมตตปริตร  ขันธปริตร  โมรปริตร    วัฏฏกปริตร  ธชัคคปริตร  อาฎานาฎิยปริตร  อังคุลิมาลปริตร  

โพชฌังคปริตร  อภัยปริตร  และชัยปริตร)  

 จุลปรติร  หรือ  จุลราชปรติร คือเปน็การสวดในงานขนาดเล็กสำาหรับประชาชนทั่วไป (เจ็ดตำานาน

คือ มงคลปริตร  รัตนปริตร  กรณียเมตตปริตร  ขันธปริตร  (ควบฉัททันตปริตร)  โมรปริตร  อาฎานาฎิยปริตร  

บางครั้งใช้อังคุลิมาลปริตรควบโพชฌงคปริตร  สอดแทนอาฎานาฎิยปริตรหรือบทอื่นๆ)  



                       พุทธมนต์พิธี      15แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

ปุพพภาคนมการ

(ว่านะโม ๙ ชั้น)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)

สรณคมนปาฐะ

   พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

   ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

   สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

   ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

   ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

   ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

   ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

   ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

   ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ

มะนะการะสิทธิคาถา

  สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ  ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก

 ปัญจะสะตะสะหัสสานิ   นะมามิ สิระสา อะหัง

 เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ   อาทะเรนะ นะมามิหัง

 นะมะการานุภาเวนะ    หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

 อะเนกา อันตะรายาปิ   วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
 

 บทนมการสิทธิคาถา  เปน็บทสวดเพื่อแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย  บทสัมพุทเธ เปน็การ

นอบน้อมต่อพระโพธิสัตว์ในอดีต  เพื่อขจัดอันตรายทั้งปวง  ใช้มาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา  หรือสมัยสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ โดยอาศัยหลักสายมหายาน ที่ถือกันว่าในอดีตพระโพธิสัตว์มีหลายพระองค์  

 ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์มนการสิทธิคาถาใหม่ คือ  

โย  จักขุมา  แทนบทเดิม ในสายมหานิกายบางวัดยังสวดบทสัมพุทเธอยู่
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  สัมพุทเธปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก

 ทะสะสะตะสะหัสสานิ   นะมามิ สิระสา อะหัง

 เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ   อาทะเรนะ นะมามิหัง

 นะมะการานุภาเวนะ    หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

 อะเนกา อันตะรายาปิ   วินัสสันตุ อะเสสะโต

       สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต    อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก

 วีสะติสะตะสะหัสสานิ   นะมามิ สิระสา อะหัง

 เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ   อาทะเรนะ นะมามิหัง

 นะมะการานุภาเวนะ    หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

 อะเนกา อันตะรายาปิ   วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ

นะโมการะอัฏฐะกะ

  นะโม อะระหะโต สัมมา~  สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน

 นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ   ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ

 นะโม มะหาสังฆัสสาปิ   วิสุทธะสีละทิฏฐิโน

 นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ   ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง

 นะโม โอมะกาตีตัสสะ   ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ

 นะโม การัปปะภาเวนะ   วิคัจฉันตุ อุปัททะวา

 นะโม การานุภาเวนะ   สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

 นะโม การัสสะ เตเชนะ   วิธิม๎หิ โหมิ เตชะวาฯ

 นะโมการะอัฏฐะกะ  หรือ นะโม ๘ บท บทสวดนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย  บทสวดนี้เข้าใจว่าแต่งใน

ประเทศไทย  เพราะพระลังกาสวดไม่ได้
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มังคะละสุตตัง

 เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ             

เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ   อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา 

อะภิกกันตายะ  รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง 

โอภาเสต๎วา เยนะ  ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวัน

ตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง  อัฏฐาสิ ฯ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา 

 ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ

 พะหู เทวา มะนุสสา จะ   มังคะลานิ อะจินตะยุง

 อากังขะมานา โสตถานัง           พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมังฯ

  อะเสวะนา จะ พาลานัง  ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา

 ปูชา จะ ปูชะนียานัง    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ   ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา 

 อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 อุดมมงคล แปลว่า มงคลอันสูงสุด  หรือเหตุแห่งความสุข  ความเจริญอันสูงสุด   

 มีเทวดาตนหนึ่งอยากทราบว่า  อะไรคือสิ่งที่เปน็มงคล  จึงนำาความสงสัยนี้ไปกราบทูลถาม

พระพุทธเจ้า  และพระองค์ตรัสมงคล  ๓๘  ประการ คือ 

๑. การไม่คบคนพาล  ๒. การคบบัณฑิต  ๓. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา  ๔. การอยู่ในประเทศอันสมควร  

๕. ความเปน็ผู้มีบุญอันกระทำาแล้วในกาลก่อน  ๖. การตั้งตนไว้ชอบ  ๗. ความเปน็พหุตสูต  ๘. ความเปน็ผู้ศิลปะ 

๙. ความเปน็ผู้มีนัยดี  ๑๐. วาจาสุภาษิต ๑๑. การบำารุงมารดาบิดา  ๑๒. การสงเคราะห์บุตร  

๑๓. การสงเคราะห์ภรรยา  ๑๔. การงานอันไม่อากูลคั่งค้าง  ๑๕. การให้ทาน  ๑๖. การประพฤติธรรม 

๑๗. การสงเคราะห์ญาติ  ๑๘. การงานอันไม่มีโทษ  ๑๙. การงดเว้นจากบาป  ๒๐. การสำารวมจากการดื่มน้ำาเมา 

๒๑. ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย  ๒๒. ความเคารพ  ๒๓. ความถ่อมตน   ๒๔.ความสันโดษ

๒๕. ความกตัญญู  ๒๖.  การฟังธรรมตามกาล  ๒๗. ความอดทน  ๒๘. ความเปน็ผู้ว่านอนสอนง่าย

๒๙. การได้เห็นสมณะ  ๓๐. การสนทนาธรรมตามกาล  ๓๑. การเพียรเผากิเลส  ๓๒. การประพฤติพราหมจรรย์  

๓๓. การเห็นอริยสัจ  ๓๔. การทำานิพพานให้แจ้ง  ๓๕. จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม  ๓๖. จิตไม่เศร้าหมอง 

๓๗. จิตปราศจากธุลี  ๓๘. จิตเกษม

 ที่มา. พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕  ขุททกนิกาย  ขุททกปาฐะ
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 พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ  วินะโย จะ สุสิกขิโต

 สุภาสิตา จะ ยา วาจา   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 มาตาปิตุอุปัฏฐานัง    ปุตตะทารัสสะ สังคะโห

 อะนากุลา จะ กัมมันตา   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ   ญาตะกานัญจะ สังคะโห

 อะนะวัชชานิ กัมมานิ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 อาระตี วิระตี ปาปา    มัชชะปานา จะ สัญญะโม

 อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 คาระโว จะ นิวาโต จะ   สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา

 กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 ขันตี จะ โสวะจัสสะตา   สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง

 กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ   อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง

 นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ   จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ

 อะโสกัง วิระชัง เขมัง    เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 เอตาทิสานิ กัต๎วานะ    สัพพัตถะมะปะราชิตา

 สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ         ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ 
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บทขัดระตะนะสุตตัง

 ราชะโต วา โจระโต วา มะนุสสะโต วา อะมะนุสสะโต วา อัคคิโต 

วา อุทะกะโต วา ปิสาจะโต วา ขาณุกะโต วา กัณฏะกะโต วา นักขัตตะโต 

วา ชะนะปะทะโรคะโต วา อะสัทธัมมะโต วา อะสันทิฏฐิโต วา              

อะสัปปุริสะโต วา จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะกุกกุระอะหิวิจฉิกะ

มะนิสัปปะทีปิอัจฉะตะรัจฉะสุกะระมะหิสะ ยักขะรักขะสาทีหิ นานา

ภะยะโต  วา นานาโรคะโต วา นานาอุปัททะวะโต วา อารักขัง  

คัณหันตุ ฯ

 ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ ตะถาคะตัสสะ ทะสะ ปาระมิโย ทะสะ 

อุปะปาระมิโย ทะสะ ปะระมัตถะปาระมิโย ปัญจะ มะหาปะริจจาเค 

ติสโส จะริยา ปัจฉิมัพภะเว คัพภาวักกันติง ชาติง อะภินิกขะมะนัง 

ปะธานะจะริยัง โพธิปัลลังเก มาระวิชะยัง สัพพัญญุตะญาณัปปะฏิเวธัง 

นะวะ โลกุตตะระธัมเมติ สัพเพปิเม พุทธะคุเณ อาวัชชิต๎วา 

เวสาลิยา ตีสุ ปาการันตะเรสุ ติยามะรัตติง ปะริตตัง กะโรนโต 

อายัส๎มา อานันทัตเถโร วิยะ การุญญะจิตตัง 

อุปัฏฐะเปต๎วา ฯ

 โกฏิสะตะสะหัสเสสุ   จักกะวาเฬสุ เทวะตา

 ยัสสาณัมปะฏิคคัณหันติ  ยัญจะ เวสาลิยัมปุเร

 โรคามะนุสสะทุพภิกขะ- สัมภูตันติวิธัมภะยัง

 ขิปปะมันตะระธาเปสิ  ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ
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ระตะนะสุตตัง

   ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

  ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

  สัพเพวะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ

  อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตังฯ

   ตัส๎มา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ

  เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ

  ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง

  ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตาฯ

   ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา

  สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

  นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ

  อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

   ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง

  ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุนี สะมาหิโต

 รัตนสูตร  หรือรัตนปริตร คือบทที่พรรณาคุณของพระรัตนตรัย สำาหรับขจัดภัยอันตรายให้สูญสลาย 

ไปโดยพระสงฆ์จะหยดเทียนทำาน้ำาพระพุทธมนต์ ในระหว่างการสวด

 สืบเนื่องจากเมืองเวสาลี แคว้นวัชชี  ได้เกิดโรคระบาด (พยาธิภัย)  ข้าวยากหมากแพง  (ทุพภิกขภัย)  

และภัยจากภูตผี ปีศาจ (อมนุษย์ภัย)  มีศพกลาดเกลื่อนทั่วพระนคร 

 เจ้าลิจฉวีได้ประชุมกันว่า  พระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นมาแล้วในโลก ขณะนี้ประทับ ณ กรุงราชคฤห์   

จึงส่งมหาลิ  และอำามาตย์กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จมายังกรุงเวสาลี   พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วย

พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป เสด็จข้ามแม่น้ำาคงคาโดยเรือพระที่นั่งที่พระพิมพิสารจัดถวาย ตรัสให้พระอานนท์สวดรัตนสูตร 

และพรมน้ำามนต์ในระหว่างกำาแพง เปน็เวลา ๓ วัน อหิวาตกโรคจึงสงบลง ชาวเมืองปลื้มปีติในพุทธานุภาพ   

พากันฟังธรรม พระพุทธศาสนาจึงตั้งมั่นในเมืองนี้

 ที่มา.  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕  
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  นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ

  อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

   ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง

  สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

  สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ

  อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

  เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา

  จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

  เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา

  เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

   เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ

  นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

  เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ

  ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา

  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

   ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา

  จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย

  ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ

  โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ
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  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

   เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ

  คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ

  กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา

  นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ

  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

   สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ

  ต๎ยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ

  สักกายะทฏิ ฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ

  สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ

  จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต

  ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง

  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

   กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง

  กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา

  อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ

  อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา

  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

   วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค

  คิมหานะมาเส ปะฐะมัส๎มิง คิมเห
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  ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

  นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ

  อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

   วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร

  อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

  อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

   ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง

  วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง

  เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา

  นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป

  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

   ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

  ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

  ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

  พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุฯ

   ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

  ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

  ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

  ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุฯ

   ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

  ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
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  ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

  สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุฯ

กะระณียะเมตตะสุตตัง

 กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ  ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ 

สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ   สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ   อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ

สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ   อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ  เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ   สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ    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

พ๎ยาโรสะนาปะฏีฆะสัญญา                          นาญญะมัญญัสสะ     ทุกขะมิจเฉยยะ 

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง   อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข

เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ    มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

 กรณียเมตตสูตร หรือเมตตปริตร คือบทพระพุทธมนต์ที่ประกาศเมตตาธรรมเพื่อการเดิน

ทางปลอดภัย

 ในสมัยครั้งพุทธกาล ภิกษุที่เดินทางไปในป่า ได้มีภูตผีปีศาลแสดงฤทธิ์หลอกหลอน จนภิกษุกลัว 

ได้นำากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบ พระองค์จึงประทานกรณีเมตตสูตร โดยสอนให้ทุกคนตลอดสัตว์และ

เทวดา ภูตผี  ปีศาจให้มีเมตตาต่อกัน  ไม่มีเวรแก่กัน ทำากิจทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของกันและกัน

 ที่มา.  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ
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 เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง  มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ   อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง

ติฏฐัญจะรัง    นิสินโน วา          สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ

เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ   พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา  ทัสสะเนนะ สัมปันโน

กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง       นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ

ขันธะปะริตตะคาถา

 วิรูปักเขหิ เม เมตตัง   เมตตัง เอราปะเถหิ เม

 ฉัพ๎ยาปุตเตหิ เม เมตตัง  เมตตัง กัณ๎หาโคตะมะเกหิ 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 ภัท๎รานิ ปัสสันตุ  มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

 อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ      

ปะมาณะ วันตานิ สิริงสะปานิ อะหิวิจฉิกา สะตะปะที  อุณณานาภี 

สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตาน ิ

โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

 ขันธปรติร คือบทพระพุทธมนต์สำาหรับให้ความเมตตาต่อสัตว์ทุกชนิด  สร้างมิตรป้องกันอันตราย

จากงู และสัตว์ร้ายต่างๆ  เช่น  ตะขาบ  แมงป่อง  

 สมัยพุทธกาล  ภิกษุรูปหนึ่งกำาลังผ่าฟืนอยู่  มีงูเลื้อยออกมาระหว่างไม้ผุ  แล้วกัดเข้าที่นิ้วภิกษุรูปนั้น   

มรณภาพทันที  พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้แผ่เตตาไปถึงพญางู  ๔  ตระกูล  พวกสัตว์ไม่มีเท้า  ที่มี ๒ เท้า ๔ 

เท้า  และมีเท้ามาก  ขออย่าได้มาเบียดเบียนกันเลย  ขอให้มาปกป้องรักษา  และหลีกไป

 ที่มา. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗  พระสุตตันปิฎกเล่มที่ ๑๙ 
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ฉัททันตะปะริตตัง

   วะธิสสะเมนันติ ปะรามะสันโต 

   กาสาวะมัททักขิ ธะชัง อิสีนัง 

   ทุกเขนะ ผุฏฐัสสุทะปาทิ สัญญา 

   อะระหัทธะโช สัพภิ อะวัชฌะรูโป 

   สัลเลนะ วิทโธ พ๎ยะถิโตปิ สันโต

   กาสาวะวัตถัมหิ มะนัง นะทุสสะยิ 

   สะเจ อิมัง นาคะวะเรนะ สัจจัง 

   มามัง วะเน พาละมิคา อะคัญฉุนติฯ

โมระปะริตตัง

   อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา 

   หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

  ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

   ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง

   เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม 

   เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

   นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

   นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

 โมรปรติร  คือบทพระพุทธมนต์สำาหรับป้องกันอันตรายจากผู้คิดร้าย ไม่ให้มาถึงตน

 ในอดีตชาติพระพุทธเจ้า เคยเกิดเปน็พญานกยูง ก่อนออกไป และหลังจากกลับหาอาหาร จะสวด

โมรปริตรทุกครั้ง ทำาให้นกยูงทองแคล้วคลาดจากภยันตราย  วันหนึ่งนายพราน เอานกยูงตัวเมียมาล่อ ทำาให้

พญานกยูงลืมสวดโมรปริตร  ถูกจับได้นำาตัวไปถวายพระเจ้าพรหมทัต  นกยูงถามว่า  เหตุใดจึงจับข้าพเจ้า 

พระองค์ตอบว่า การได้กินเนื้อพญานกยูง จะไม่ตาย  ก่อนที่ท่านจะกินเนื้อข้าพเจ้า  ขอให้ข้าพเจ้าตายก่อน 

ทำาไมคนจึงอยากกินเนื้อข้าพเจ้า พระเจ้าพรหมทัตเลื่อมใสในคำาพูด จึงปล่อยให้เปน็อิสระ

 ที่มา.  พระไตรปิฎก  เล่มที่  ๒๗  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ขุททกนิกายชาดก ภาค ๑ โมรชาดก 
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  อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎๎วา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

   อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา 

   หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

  ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

   ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง

   เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

   เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

   นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา 

   นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

  อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

วัฏฏะกะปะริตตัง

 อัตถิ โลเก สีละคุโณ    สัจจัง โสเจยยะนุททะยา

 เตนะ สัจเจนะ กาหามิ   สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

 อาวัชชิต๎วา ธัมมะพะลัง   สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน

 สัจจะพะละมะวัสสายะ   สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

 สันติ ปักขา อะปัตตะนา   สันติ ปาทา อะวัญจะนา

 มาตา ปิตา จะ นิกขันตา   ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ

 สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง   มะหาปัชชะลิโต สิขี

 วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ   อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี

 สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ   เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ

 วัฏฏกปรติร (คาถานกคุ่ม บางเรียกนกคุ้ม) เปน็คาถาที่ใช้สวดป้องกันไฟไหม้

 ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตยังแคว้นมคธ ได้เกิดไฟป่าลุกลาม พระสารีบุตรรีบเข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้า พระองค์เสด็จลุกยืนขึ้น  ไฟป่าก็ได้ดับลง แล้วทรงเล่าเรื่องนกคุ่ม (ลักษณะคล้ายนกกระทา)     

ที่อยู่ตัวเดียว  เพราะพ่อแม่ออกไปหาอาหาร  เกิดไฟป่าล้อมรอบ  จึงตั้งสัจวาจา  คิดถึงคุณของศีล  คิดถึง

พระพุทธเจ้าในปางก่อน  แล้วไฟป่าก็ดับลง
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อาฏานาฏิยะปะริตตัง 

 วิปัสสิสสะ นะมัตถุ    จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต

 สิขิสสะปิ นะมัตถุ    สัพพะภูตานุกัมปิโน

 เวสสะภุสสะ นะมัตถุ    น๎หาตะกัสสะ ตะปัสสิโน

 นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ   มาระเสนัปปะมัททิโน

 โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ   พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต

 กัสสะปัสสะ นะมัตถุ    วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ

 อังคีระสัสสะ นะมัตถุ   สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต

 โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ   สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

 เย จาปิ นิพพุตา โลเก   ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง

 เต ชนา อะปิสุณา    มะหันตา วีตะสาระทา

 หิตัง เทวะมะนุสสานัง   ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง 

 วิชชาจะระณะสัมปันนัง   มะหันตัง วีตะสาระทัง 

 วิชชาจะระณะสัมปันนัง              พทุธงั วนัทามะ โคตะมนัตฯิ 

 ................................................................................

 ปุรัตถิมัส๎มิง ทิสาภาเค   สันติ ภูตา มะหิทธิกา

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ    อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ

 ทักขิณัส๎มิง ทิสาภาเค   สันติ เทวา มะหิทธิกา

เตปิ ตุมเห* อะนุรักขันตุ    อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ

 อาฏานาฏิยปรติร หรือ อาฏานาฏิยสูตร  บางเรียกสวดภาณยักษ์  เพื่อขับยักษ์ที่ไม่ดี  และภูต  ปีศาจ 

ออกไป  เปน็บทสรรเสริญพระพุทธเจ้าในอดีต ๗  พระองค์  ใช้สวดเพื่อคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้ที่คิดร้าย 

อำานาจชั่วร้ายมารังควาญ  นิยมสวดพระราชพิธีตรุษหลวงหรือตรุษไทย ถือเปน็วันขึ้นปีใหม่

 พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาฟัง บางครั้งมีการยิงปืนอาฏานา ให้ผีตกใจกลัว     

และใบสาบแร้งกาสำาหรับไล่ผีผสมในดินปืนด้วย  

 ที่มา.  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑  เล่ม  ๓  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  
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  ปัจฉิมัส๎มิง ทิสาภาเค   สันติ นาคา มะหิทธิกา

 เตปิ ตุมเห  อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ

  อุตตะรัส๎มิง ทิสาภาเค  สันติ ยักขา มะหิทธิกา

 เตปิ ตุมเห  อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ

  ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ  ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก

 ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข    กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

 จัตตาโร เต มะหาราชา   โลกะปาลา ยะสัสสิโน

 เตปิ ตุมเห  อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ

  อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา  เทวา นาคา มะหิทธิกา

 เตปิ ตุมเห  อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ

  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง  พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เต* ชะยะมังคะลัง

  นัตถิ เม สะระณังอัญญัง  ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เต* ชะยะมังคะลัง

  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง  สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เต* ชะยะมังคะลังฯ

  ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

 ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ   ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต*

  ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

 ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ   ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต*

  ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

 ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ           ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
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  สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

 หิตัง เทวะมะนุสสานัง   พุทธะเตเชนะ โสตถินา

 นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต

  สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

 ปะริฬาหูปะสะมะนัง    ธัมมะเตเชนะ โสตถินา

 นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   ภะยา วูปะสะเมนตุ เต

  สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

 อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง   สังฆะเตเชนะ โสตถินา

 นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ

อังคุลิมาละปะริตตัง 

 ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ   สัญจิจจะ 

ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต  โหตุ โสตถิ 

คัพภัสสะฯ

 ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ  สัญจิจจะ 

ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต  โหตุ โสตถิ 

คัพภัสสะฯ

 ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ  สัญจิจจะ 

ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต  โหตุ โสตถิ 

คัพภัสสะฯ

 อังคุลิมาลปรติร  คือบทใช้สวดบรรเทาทุกข์  คุ้มครองขจัดภัยผู้ป่วย  และทำาให้หญิงคลอดลูกง่าย 

 องคุลิมาล (นิ้วเปน็พวง) เดิมชื่อว่า อหิงสกะ เรียนตักกศิลา ทำาให้ศิษย์อื่นอิจฉา ยุยง

อาจารย์ ได้สั่งให้ไปฆ่าคนหนึ่งพันคน จึงจะสำาเร็จวิชา ต่อมาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ขอบวชเปน็ภิกษุ 

วันหนึ่งบิณฑบาต เห็นหญิงท้องแก่ใกล้คลอด มาทูลถามพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่า ให้เธอไปช่วย

สตรีแล้วกล่าวว่า “น้องหญิง  ตั้งแต่เราเกิดมาแล้ว  ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลย  ด้วยความสัจจริงอันนี ้

ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่าน  และเด็กในครรภ์ของท่านเถิด” (การเกิดใหม่คือเปน็ภิกษุ)  

 ที่มา พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ อังคุมาลสูตร
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 โพชฌังคะปะริตตัง

  โพชฌังโค สะติสังขาโต  ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

 วิริยัมปีติปัสสัทธิ~    โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

 สะมาธุเปกขะโพชฌังคา   สัตเตเต สัพพะทัสสินา

 มุนินา สัมมะทักขาตา   ภาวิตา พะหุลีกะตา

 สังวัตตันติ อะภิญญายะ   นิพพานายะ จะ โพธิยา

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต  โหตุ สัพพะทา

  เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ  โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง 

 คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา   โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

 เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา   โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต  โหตุ สัพพะทา

  เอกะทา ธัมมะราชาปิ  เคลัญเญนาภิปีฬิโต

 จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ   ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง

 สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา   ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต  โหตุ สัพพะทา

  ปะหีนา เต จะ อาพาธา  ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

 มัคคาหะตะกิเลสา วะ   ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต  โหตุ สัพพะทาฯ

 โพชฌงคปรติร  แปลว่า ธรรมที่เปน็องค์แห่งการตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพธิ์  ใช้สวดให้คนป่วยบรรเทาจากการ  

ป่วยไข้  ต่ออายุผู้ป่วยหนัก  องคุลิมาลปริตร เปน็บทสั้น จึงเพิ่ม โพชฌงคปริตร ถือว่าเปน็มนต์ต่ออายุคนป่วย 

 ในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จเยี่ยมพระมหากัสสปะที่กำาลังอาพาธ ตรัสโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำาให้

อาการ ป่วยหายเปน็ปกติ  แม้ครั้งที่พระโมคคัลลานะอาพาธ พระองค์เสด็จโปรดตรัสโพชฌงค์ จนทำาให้หาย

อาพาธ  ตอนที่พระพุทธองค์ทรงพระประชวร ตรัสให้พระมหาจุนทะแสดงโพชฌงค์ ๗  จนหายจากพระประชวร 
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อะภะยะปะริตตัง

   ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

  โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

  ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

  พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

   ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

  โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

  ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

  ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

   ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

  โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

  ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

  สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

 อภยปรติร  คือเปน็คาถาที่ป้องกันและทำาให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ  ใช้สวดก่อนนอนป้องกันฝันร้าย  

โดยเชิญพระรัตนตรัยมาคุ้มครอง  พระปริตรบท   มีอยู่ในบทสวดเจ็ดตำานานและสิบตำานานของไทย พม่า และ

ศรีลังกา

 มีเรื่องเล่าว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงพระสุบิน ถึงเรื่องไม่ดีต่างๆ  พวกพราหมณ์ทำานาย

ว่าจะเกิด อันตราย ต้องนำาสัตว์ ๔  อย่างมาฆ่าบูชายัญ  แต่พระมเหสีทักท้วงให้ไปถามพระพุทธเจ้าก่อน  

พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าไม่ต้องฆ่าสัตว์บูชายัญ  แต่ให้สวดคาถาอภยปริตรเพื่อพิชิตฝันร้าย และอันตรายที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต
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เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

  ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา  ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

 โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา   โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

 ขอสัตว์ทั้งปวงที่มีทุกข์ จงไร้ทุกข์ ที่มีภัย จงไร้ภัย ที่มีโศก จงไร้โศก

 เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ        สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

 สัพเพ เทวานุโมทันตุ        สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

 บุญสมบัติที่พวกเราได้บำาเพ็ญ เพียงเท่านี้ ขอเหล่าเทพยดา   

ทั้งปวง จงอนุโมทนา  เพื่อความสำาเร็จประโยชน์ทั้งปวงเถิด

 ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ  สีลัง รักขันตุ สัพพะทา

 ภาวะนาภิระตา โหนตุ  คัจฉันตุ เทวะตาคะตาฯ

 ขอทุกท่านจงให้ท่านด้วยศรัทธาจงรักษาศีลอยู่เสมอจงเป็นผู้ 

ยินดี ในภาวนาขออัญเชิญเหล่าเทพยดาที่ อัญเชิญมาที่นี้กลับ 

ที่พำานักเถิด

 สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา   ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง 

 อะระหันตานัญจะ เตเชนะ   รักขัง พันธามิ สัพพะโสฯ 

 ข้าพเจ้า ขอผูกมนต์คุ้มครอง ด้วยเดชของพระพุทธเจ้า   ผู้ทรง

พลานุภาพ    ด้วยเดชของพระปัจเจกพุทธเจ้า  และของพระอรหันตเจ้า 

ทั้งหลาย   ผู้ทรงพลานุภาพไว้ทั้งหมด

 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา

 สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา

 สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวตา

 สัพพะสังฆานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต
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  นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา

 ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว

  นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา

 ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว

  นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา

 ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว

มงคลจักรวาฬใหญ่

 สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญา-

ธิการสัสะ  สพัพันตะรายะนวิาระณะสะมตัถสัสะ   ภะคะวะโต              อะระหะโต 

สัมมาสัมพุทธัสสะ  ท๎วัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ 

อะสีต๎ยานุพ๎ยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ  

ฉพัพัณณะรงัสยิานภุาเวนะ   เกตมุาลา นภุาเวนะ  ทะสะปาระมติานภุาเวนะ 

ทะสะอปุระปาระมิตานภุาเวนะ   ทะสะปะระมตัถะปาระมติานภุาเวนะ 

สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ  พุทธานุภาเวนะ  ธัมมานุภาเวนะ 

สังฆานุภาเวนะ   เตชานุภาเวนะ   อิทธานุภาเวนะ   พะลานุภาเวนะ 

เญยยะธัมมานุภาเวนะ  จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ 

นะวะโลกตุตะระธัมมานภุาเวนะ  อฏัฐังคกิะมคัคานภุาเวนะ          อัฏฐะสะมา- 

ปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ  จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ  

ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ   สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ  เมตตา- 

กะรณุามทุติา อเุปกขานภุาเวนะ   สพัพะปะรติตานุภาเวนะ   ระตะนตัตะยะ- 

สะระณานุภาเวนะ   ตุย๎หัง   สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุ- 

ปายาสา   วินัสสันตุ  สัพพะอันตะรายาปิ   วินัสสันตุ   สัพพะสังกัปปา  

ตุย๎หัง            สะมิชฌันตุ   ทีฆายุตา   ตุย๎หัง  โหตุ   สะตะวัสสะชีเวนะ 
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สะมังคิโก   โหตุ   สัพพะทาฯ  อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหา-  

สะมุททา   อารักขะกา   เทวะตา   สะทาตุม๎เห   อะนุรักขันตุฯ

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุสัพพะเทวะตา

 สัพพะพุทธานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา

 สัพพะธัมมานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวตา

 สัพพะสังฆานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

  นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา

 ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว

  นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา

 ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว

  นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา

 ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว
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บทธรรมนิยาม

ปัพพะโตปะมะคาถา

 ยะถาปิ เสลา วิปุลา    นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา

 สะมันตา อะนุปะริเยยยุง   นิปโปเถนตา จะตุททิสา

 เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ   อะธิวัตตันติ ปาณิโน

 ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส   สุทเท จัณฑาละปุกกุเส

 นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ    สัพพะเมวาภิมัททะติ

 นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ   นะ ระถานัง นะ ปัตติยา

 นะ จาปิ มันตะยุทเธนะ   สักกา เชตุง ธะเนนะ วา

 ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส   สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน

 พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ   ธีโร สัทธัง นิเวสะเย

 โย ธัมมะจารี กาเยนะ   วาจายะ อุทะ เจตะสา

 อิเธวะ นัง ปะสังสันติ   เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ ฯ

อริยะธะนะคาถา

 ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต   อะจะลา สุปะติฏฐิตา

 สีลัญจะ ยัสสะ กัล๎ยาณัง   อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง

 สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ   อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง

 อะทะลิทโทติ ตัง อาหุง   อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง

 ตัส๎มา สัทธัญจะ สีลัญจะ   ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง

 อะนุยุญเชถะ เมธาวี         สะรัง พุทธานะ สาสะนันติฯ
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บทขัดธรรมนิยามะสูตร

 ยัง เว นิพพานะญาณัสสะ  ญาณัง ปุพเพ ปะวัตตะเต

 ตัสเสวะ วิสะยีภูตา    ยายัง ธัมมะนิยามะตา

 อะนิจจะตา ทุกขะตา จะ   สัพเพสัง จะ อะนัตตะตา

 ตัสสา ปะกาสะกัง สุตตัง   ยังสัมพุทเธนะ ภาสิตัง

 สาธุนัง ญาณะจาเรนะ   ยะถา พุทเธนะ เทสิตัง

 โยนิโส ปะฏิปัต๎ยัตถัง    ตัง สุตตันตัง ภะณามะ เส ฯ 

ธัมมะนิยามะสุตตัง

 เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ     

เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู   

อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ เต ภิกขุ ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ฯ 

ภะคะวา เอตะทะโวจะ 

 อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา                  

ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา สัพเพ 

สังขารา อะนิจจาติฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ      อะ

ภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปต ิ

วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ฯ 

 อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา 

ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมะนิยามะตา สัพเพ สังขารา   

ทุกขาติฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ    

อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ ปัญญะเปติ 

ปัฏฐะเปติ   วิวะระติ  วิภะชะติ  อุตตานีกะโรติ  สัพเพ สังขารา  ทุกขาติ ฯ 
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 อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา                            

ตะถาคะตานัง ฐิตา วะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา 

สัพเพ สังขารา อะนัตตาติ ฯ ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ 

อะภิสะเมติ อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ 

ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรติ 

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ฯ อิทะมะโว จะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา

เต ภิกขู ภะคะวะโต  ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ

ติลักขะณาทิคาถา

 สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ

 อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข  เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

 สัพเพ สังขารา ทุกขาติ  ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ

 อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข  เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

 สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ  ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ

 อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข  เอสะ มัคโค วิสุทธิยา

 อัปปะกา เต มะนุสเสสุ  เย ชะนา ปาระคามิโน

 อะถายัง อิตะรา ปะชา  ตีระเมวานุธาวะติ

 เย จะ โข สัมมะทักขาเต  ธัมเม ธัมมานุวัตติโน

 เต ชะนา ปาระเมสสันติ  มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง

 กัณหัง ธัมมัง วิปปะหายะ  สุกกัง ภาเวถะ ปัณฑิโต

 โอกา อะโนกะมาคัมมะ  วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง

 ตัต๎ราภิระติมิจเฉยยะ   หิต๎วา กาเม อะกิญจะโน

 ปะริโยทะเปยยะ อัตตานัง  จิตตัก๎เลเสหิ ปัณฑิโต

 เยสัง สัมโพธิยังเคสุ   สัมมา จิตตัง สุภาวิตัง
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 อาทานะปะฏินิสตัคเค  อะนุปาทายะ เย ระตา

 ขีณาสะวา ชุติมันโต  เต โลเก ปะรินิพพุตาติ ฯ

ปฏิจจะสมุปปาทะปาฐะ

 อะวิชชาปัจจะยา สังขารา สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง

วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง 

สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส ผัสสะปัจจะยา เวทะนา 

เวทะนาปัจจะยา ตัณหา ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง 

อุปาทานะปัจจะยา ภะโว ภะวะปัจจะยา ชาติ ชาติปัจจะยา 

ชะรามะระณัง  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  สัมภะวันติ ฯ 

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย  โหติฯ

 อะวิชชายะเต๎ววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ

สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ  

นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ  สะฬายะตะนะนิโรธา         

ผัสสะนิโรโธ  ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ 

ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ 

ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง 

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ ฯ เอวะเมตัสสะ   

เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ ฯ

พุทธะอุทานะคาถา

   ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา 

  อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะฌัสสะ 

  อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา 
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  ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมัง ฯ 

   ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา 

  อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ 

  อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา 

  ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อะเวทิ ฯ 

   ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา 

  อาตาปิโน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ 

  วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง 

  สูโรวะ โอภาสะยะมันตะลิกขันติ ฯ

ภัทเทกะรัตตะคาถา

 อะตีตัง นานวาคะเมยยะ  นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง

 ยะทะตีตัมปะหีนันตัง   อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง

 ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง   ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ

 อะสังหิรัง อะสังกุปปัง   ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย

 อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง   โก ชัญญา มะระณัง สุเว

 นะ หิ โน สังคะรันเตนะ   มะหาเสเนนะ มัจจุนา

 เอวัง วิหาริมาตาปิง    อะโหรัตตะมะตันทิตัง

 ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ   สันโต อาจิกขะเต มุนีติ ฯ



                       พุทธมนต์พิธี      41แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

สวดแจง
พระวินัย  

 ยันเตนะ  ภะคะวะตา   ชานะตา   ปัสสะตา  อะระหะตา  สัมมา

สัมพุทเธนะ   ปะฐะมัง   ปาราชิกัง  กัตถะ  ปัญญัตตันติ ฯ  เวสาลิยัง   

ปัญญัตตันติ ฯ  กัง  อารัพภาติฯ สุทินนัง  กะลันทะปุตตัง  อารัพภาติฯ  

กิสมิง  วัตถุสิมินติฯ  สุทินโน  กะลันทะปุตโต  ปุราณะทุติยิกายะ  เมถุนัง  

ธัมมัง   ปะฏิเสวิ   ตัสมิง   วัตถุสมินติ ฯ  

 เตนะ   สะมะเยนะ   พุทโธ   ภะคะวา   เวรัญชายัง     วิหะระติ 

นะเฬรุปุจิมัณฑะมูเล   มะหะตา  ภิกขุสังเฆนะ   สัทธิง   ปัญจะมัตเตหิ  

ภิกขุสะเตหิ ฯ  

 อัสโสสิ  โข  เวรัญโช  พราหมะโณ  สะมะโณ  ขะลุโภ  โคตะโม 

สักยะปุตโต     สักยะกุลา     ปัพพะชิโต   เวรัญชายัง     วิหะระตินะเฬ

รุปุจิมัณฑะมูเล    มะหะตา     ภิกขุสังเฆนะ     สัทธิง   ปัญจะมัตเตหิ   

ภิกขุสะเตหิ ฯ

 ตังโข  ปะนะ  ภะุคะวันตัง  โคตะมัง  เอวัง   กัลยาโณ   กิตติสัทโท 

อัพภุคคะโต     อิติปิ โส     ภะคะวา   อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 

วชิชาจะระณะสมัปนัโน   สคุะโต   โลกะวทิ ู อะนุตตะโร  ปุริสะทมัมะสาระถิ 

สัตถา เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ

 โส  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง   สะมาระกัง  สะพรัหมะกัง  สัสสะ

มะณะพราหมะณิง   ปะชงั  สะเทวะมะนสุสงั   สะยงั  อะภญิญา  สจัฉกิตัวา  

ปะเวเทติ  โส  ธัมโม   เทเสติ  อาทิกัลยาณัง   มัชเฌกัลยาณัง  ปะริโย

สานะกัลยาณัง   สาตถัง  สะพยัญชะนัง   เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง  

พรัหมะจะริยัง  ปะกาเสติ ฯ  

 สาธุ  โข  ปะนะ ตะถารูปานัง  อะระหะตัง  ทัสสะนัง  โหตีติ ฯ
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พระสูตร

 เอวัมเม   สุตัง ฯ   เอกัง   สะมะยัง   ภะคะวา   อันตะรา   จะ   

ราชะคะหัง  อันตะรา  จะ   นาลันทัง   อัทธานะมัคคะ  ปะฏิปันโน  โหติ  

มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ     สัทธิง     ปัญจะมัตเตหิ     ภิกขุสะเตหิฯ    

สุปปิโยปิ   โข  ปะริพพาชะโก  อันตะรา  จะ ราชะคะหัง  อันตะรา จะ 

นาลันทัง   อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน   โหติ   สัทธิง   อันเตวาสินา   

พรัหมะทัตเตนะ  มาณะเวนะ ฯ  ตัตระ  สุทัง  สุปปิโย  ปะริพพาชะโก 

อะเนกะปะริยาเยนะ  พุทธัสสะ  อะวัณณัง  ภาสะติ  ธัมมัสสะ  อะวัณณัง  

ภาสะติ  สังฆัสสะ  อะวัณณัง  ภาสะติ  สุปปิยัสสะ  ปะนะ  ปะริพพาชะ

กสัสะ  อนัเตวาส ี พรหัมะทตัโต  มาณะโว  อะเนกะปะรยิาเยนะ  พทุธสัสะ  

วัณณัง  ภาสะติ  ธัมมัสสะ  วัณณัง  ภาสะติ สังฆัสสะ วัณณัง  ภาสะติ ฯ  

อติิหะ  เต  อโุภ  อาจะรยินัเตวาส ี อญัญะมญัญสัสะ  อุชวุปัิจจะนกิะวาทา 

ภะคะวันตัง  ปิฏฐิโต   ปิฏฐิโต  อะนุพันธา   โหนติ  ภิกขุสังฆัญจะ ฯ
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บทพระสูตร
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

  อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง  สัมพุชฌิต๎วา ตะถาคะโต

 ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ   ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง

 สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต   โลเก อัปปะฏิวัตติยัง

 ยัตถากขาตา อุโภ อันตา   ปะฎิปัตติ จะ มัชฌิมา

 จะตูส๎วาริยะสัจเจสุ    วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง

 เทสิตัง ธัมมะราเชนะ    สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง

 นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง   ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง

 เวยยากะระณะปาเฐนะ   สังคีตันตัมภะณามะ เส ฯ

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

 เอวัมเม สุตัง, เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยัง วิหะระติ  

อสิปิะตะเน มคิะทาเย, ตตัร๎ะ  โข ภะคะวา ปญัจะวคัคิเย ภิกข ูอามนัเตสิ.  

 เท๎วเม ภิกขะเว อันตา, ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา, โย จายัง 

กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค, หีโน, คัมโม, โปถุชชะนิโก, อะนะริโย  

อะนัตถะสัญหิโต, โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค, ทุกโข อะนะริโย,  

อะนัตถะสัญหิโต ฯ

 เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา, 

ตะถาคะเตนะ อะภสิมัพทุธา, จกัขุกะระณ ีญาณะกะระณ,ี อปุะสะมายะ 

อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 

 กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา, ตะถาคะเตนะ  

อะภสิมัพทุธา, จักขกุะระณี ญาณะกะระณี, อุปะสะมายะ อะภญิญายะ 

สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
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 อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค, เสยยะถีทัง. (๑) สัมมาทิฏฐิ 

(๒) สัมมาสังกัปโป (๓) สัมมาวาจา (๔) สัมมากัมมันโต  (๕)สัมมาอาชีโว  

(๖) สัมมาวายาโม (๗) สัมมาสะติ (๘) สัมมาสะมาธิ ฯ

 อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา, ตะถาคะเตนะ          

อะภสิมัพทุธา, จกัขกุะระณี ญาณะกะระณี, อุปะสะมายะ อะภญิญายะ 

 สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจังฯ ชาติปิ ทุกขา     

ชะราป ิ ทกุขา, มะระณมัป ิทกุขงั, โสกะปะรเิทวะทุกขะโทมะนสัสุปายาสาปิ 

ทุกขา,  อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข, ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข, ยัมปิจฉัง 

นะ ละภะติ  ตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ

 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง, ยายัง 

ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา, ตัต๎ระ ตัต๎ราภินันทินี,   

เสยยะถีทัง, กามะตัณหา, ภะวะตัณหา, วิภะวะตัณหา ฯ

 อทัิง โข ปะนะ ภิกขะเว ทกุขะนโิรโธ อะรยิะสจัจงัฯ  โย ตสัสาเยวะ 

ตณัหายะ อะเสสะวริาคะนโิรโธ, จาโค, ปะฏินิสสคัโค, มตุต ิ อะนาละโย. 

 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา        

อะริยะสัจจัง ฯ

 อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค, เสยยะถีทัง, สัมมาทิฏฐิ, 

สมัมาสงักปัโป, สมัมาวาจา, สมัมากมัมนัโต, สมัมาอาชโีว, สมัมาวายาโม, 

สัมมาสะติ, สัมมาสะมาธิ ฯ 

 อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตส ุ

ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา         

อุทะปาทิ อาโลโก  อุทะปาทิ ฯ

 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว 
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ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา 

อุทะปาทิ  วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว 

ปพุเพ  อะนะนสุสเุตส ุธมัเมส ุจกัขงุ อุทะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิปัญญา 

อุทะปาทิ  วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

 อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ       

อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา         

อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม  

ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนสุสุเตส ุธมัเมส ุจักขงุ อุทะปาทิ ญาณงั อุทะปาทิ  

ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

 ตงั โข ปะนทัิง ทุกขะสะมุทะโย อะรยิะสจัจงั ปะหนีนัต ิเม ภกิขะเว 

ปพุเพ อะนะนสุสเุตส ุธมัเมส ุจกัขงุ อทุะปาท ิญาณงั  อุทะปาท ิปัญญา 

อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

 อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว   ปุพเพ   

อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา 

อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ 

เม ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง              

อุทะปาทิ ปัญญา  อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

 ตงั โข ปะนทิงั ทกุขะนโิรโธ อะริยะสจัจงั สจัฉกิะตนัต ิเม ภกิขะเว  

ปพุเพ อะนะนสุสเุตส ุ ธมัเมส ุจกัขงุ อุทะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิปัญญา 

อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

 อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว  
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ปพุเพ อะนะนสุสเุตส ุธมัเมส ุจกัขงุ อทุะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิ ปัญญา 

อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 

 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง        

ภาเวตพัพนัต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสเุตสุ ธมัเมสุ จักขงุ  อุทะปาท ิ 

ญาณงั อทุะปาท ิปัญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

 ตงั โข ปะนทัิง ทกุขะนโิรธะคามิน ีปะฏปิะทา อะรยิะสจัจงั ภาวตินัต ิ

เม  ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง 

อุทะปาทิ  ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

 ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ 

เอวันติปะริวัฏฏัง  ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ 

สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ 

 เนวะ ตาวาหงั ภกิขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รห๎ัมะเก 

สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง  

สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ 

 ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ     

ปะรวิฏัฏงั  ทว๎าทะสาการงั ยะถาภตัูง ญาณะทสัสะนงั สุวสุิทธัง อะโหสิ. 

 อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก  

สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง  

สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ

 ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ  

อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ

 อทิะมะโวจะ ภะคะวา ฯ  อตัตะมะนา ปญัจะวคัคยิา ภกิขู ภะคะวะโต 

ภาสิตัง อะภินันทุงฯ อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง 

ภญัญะมาเน  อายัสม๎ะโต โกณฑญัญสัสะ วริะชงั วตีะมะลัง ธมัมะจักขงุ 
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อุทะปาทิ,  ยังกิญจิ  สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ฯ

 ปะวัตติ เต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก, ภุมมา เทวา               

สัททะมะนุสสาเวสุง, เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน          

มคิะทาเย  อะนตุตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวตัตติงั อัปปะฏวิตัตยิงั สะมะเณนะ 

วา  พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ 

วา  โลกัส๎มินติ ฯ

 ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา, 

 จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  จาตุมมะหารา

ชิกานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา 

 ตาวะติงสา  เทวา สทัทะมะนสุสาเวสงุ ฯ   ตาวะตงิสานงั เทวานั

ง สัททัง สุต๎วา 

 ยามา เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ยามานัง เทวานัง สัททัง 

สุต๎วา 

 ตสุติา เทวา สทัทะมะนสุสาเวสงุฯ  ตสุติานัง เทวานงั สทัทงั สตุว๎า 

 นิมมานะระตีเทวา  สัททะมะนุสสาเวสุงฯ  นิมมานะระตีนัง 

เทวานัง สัททัง สุต๎วา  

 ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี   เทวา    สัททะมะนุสสาเวสุงฯ 

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา   

 พร๎หัม๎ะปาริสชัชา เทวา สทัทะมะนสุสาเวสงุ ฯ พร๎หัม๎ะปารสิชัชานงั 

เทวานัง  สัททัง สุต๎วา 

 พร๎หัม๎ะปะโรหิตา เทวา สทัทะมะนสุสาเวสุงฯ พรั๎ห๎มะปะโรหิตานงั 

 เทวานัง สัททัง สุต๎วา 

 มะหาพ๎รัห๎มา  เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ  มะหาพ๎รัห๎มานัง 

เทวานัง สัททัง สุต๎วา 
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 ปะรติตาภา เทวา  สทัทะมะนสุสาเวสงุฯ  ปะรติตาภานงั เทวานงั 

สัททัง สุต๎วา 

 อปัปะมาณาภา เทวา สทัทะมะนสุสาเวสงุฯ  อปัปะมาณาภานงั 

เทวานัง สัททัง สุต๎วา 

 อาภัสสะรา เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุงฯ อาภัสสะรานัง 

เทวานัง สัททัง สุต๎วา 

 ปะริตตะสุภา เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุงฯ  ปะริตตะสุภานัง 

เทวา นัง สัททัง สุต๎วา 

 อปัปะมาณะสภุาเทวาสทัทะมะนสุสาเวสงุฯ  อัปปะมาณะสภุานงั 

เทวานัง สัททัง สุต๎วา 

 สุภะกิณ๎หะกา  เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ  สุภะกิณ๎หะกานัง 

 เทวานัง สัททัง สุต๎วา 

 เวหปัผะลา เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสงุฯ  เวหปัผะลานงั เทวานงั 

สัททัง สุต๎วา 

 อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ  อะวิหานัง เทวานัง สัททัง 

สุต๎วา 

 อะตัปปา เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุงฯ  อะตัปปานัง เทวานัง   

สัททัง สุต๎วา 

 สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ   สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง 

สุต๎วา

 สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ สุทัสสีนัง เทวานัง 

สัททัง สุต๎วา  

 อะกะนิฏฐะกา เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ

 เอตมัภะคะวะตา พาราณะสยัิง อสิปิะตะเน มคิะทาเย อะนุตตะรัง 
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ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ 

วา  เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินติฯ

 อติหิะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหตุเตนะ ยาวะ พ๎รห๎ัมะโลกา สัทโท 

อัพภุคคัจฉิ. อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ 

สัมปะเวธิ. อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ 

อะติกกัมเมวะ เทวานัง  เทวานุภาวัง ฯ

 อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ             

โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ ฯ

 อิติหิทัง อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญเต๎ววะ 

นามัง  อะโหสีติ ฯ

บทขัดอะนัตตะลักขะณะสุตร

 ยันตัง สัตเตหิ ทุกเขนะ   เญยยัง อะนัตตะลักขะณัง

 อัตตะวาทาตตะสัญญานัง   สัมมะเทวะ วิโมจะนัง

 สัมพุทโธ ตัง ปะกาเสสิ   ทิฏฐะสัจจานะ โยคินัง

 อุตตะริง ปะฏิเวธายะ   ภาเวตุง ญาณะมุตตะมัง

 ยันเตสัง ทิฏฐะธัมมานัง   ญาเณนุปะปะริกขะตัง

 สัพพาสะเวหิ จิตตานิ   วิมุจจิงสุ อะเสสะโต

 ตะถา ญาณานุสาเรนะ   สาสะนัง กาตุมิจฉะตัง

 สาธูนัง อัตถะสิทธัตถัง  ตงั สตุตนัตงั ภะณามะ เส ฯ 

อะนัตตะลักขะณะสุตตัง

 เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ    

อิสิปะตะเน มิคะทาเย ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู                 
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อามันเตสิ ฯ 

 รปูงั ภกิขะเว อะนตัตา ฯ รูปญัจะหทิงั ภกิขะเว อัตตา อะภะวสิสะ 

นะยิทัง รูปัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ รูเป เอวัง เม รูปัง 

โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ ฯ ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว รูปัง อะนัตตา 

ตัส๎มา รูปัง อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ รูเป เอวัง เม รูปัง 

โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ ฯ 

 เวทะนา อะนตัตา ฯ เวทะนา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ 

นะยทิงั เวทะนา อาพาธายะ สงัวตัเตยยะ ลพัเภถะ จะ เวทะนายะ เอวงั 

เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา  อะโหสีติฯ  ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว 

เวทะนา อะนัตตา ตส๎ัมา เวทะนา อาพาธายะ สงัวตัตะต ินะ จะ ลพัภะติ 

เวทะนายะ เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ ฯ 

 สัญญา อะนัตตา ฯ สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ 

นะยิทัง สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ สัญญายะ เอวัง 

เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ ฯ ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว 

สัญญา อะนัตตา ตัส๎มา สัญญา อาพาธายะ สังวัตตะติ นะ จะ ลัพภะติ  

สัญญายะ เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ ฯ 

 สงัขารา อะนตัตา ฯ สงัขารา จะ หทัิง ภกิขะเว อตัตา อะภะวสิสะ 

นะยิทัง สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ เอวัง 

เม สังขารา โหตุ เอวัง เม สังขารา มา อะโหสีติ ฯ ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว 

สงัขารา อะนตัตา ตสัม๎า สงัขารา อาพาธายะ สงัวตัตะต ินะ จะ ลัพภะต ิ

สังขาเรสุ เอวัง เม สังขารา โหตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ ฯ

 วิญญาณัง อะนัตตา ฯ  วิญญาณังจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา        

อะภะวิสสะ นะยิทัง วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ ลัพเภถะ จะ 

วิญญาเณ เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ ฯ 
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ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา ตัส๎มา วิญญาณัง อาพาธา

ยะ สงัวตัตะต ินะ จะ ลพัภะต ิวญิญาเณ  เอวงั เม วิญญาณงั โหต ุเอวัง 

เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ ฯ 

 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ ฯ          

อะนจิจงั ภันเต ฯ ยมัปะนานจิจัง ทกุขัง วา ตงั สขุงั วาต ิฯ ทกุขงั ภนัเตฯ 

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง   สะมะนุปัสสิตุง 

เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ 

 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ   

อะนจิจา ภันเต ฯ ยมัปะนานจิจัง ทกุขงั วา ตงั สขุงั วาต ิฯ ทกุขงั ภนัเตฯ 

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง   

เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ 

 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ 

อะนจิจา  ภนัเต ฯ ยมัปะนานจิจัง ทุกขงั วา ตงั สขุงั วาต ิฯ ทกุขงั      ภนัเตฯ 

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง   

เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ  

 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ   

อะนจิจา  ภนัเต ฯ ยมัปะนานจิจงั ทกุขงั วา ตงั สุขงั วาต ิฯ ทุกขงั ภันเตฯ 

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง    

เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ 

 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ ฯ 

อะนจิจงั ภนัเต ฯ ยมัปะนานจิจงั ทกุขงั วา ตงั สุขงั วาต ิฯ ทกุขงั      ภันเตฯ 

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง   

เอตัง มะมะ เอโสหะมัส๎มิ เอโส เม อัตตาติ ฯ โน เหตัง ภันเต ฯ 

 ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง 
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อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง 

วา ยันทูเร สันติเก วา สัพพัง รูปัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส 

อัตตาติ ฯ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ 

 ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา 

พะหทิธา วา โอฬาริกา วา สขุมุา วา หนีา วา ปะณตีา วา ยา ทเูร สันตเิก 

วา สัพพา เวทะนา เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ        

เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ 

 ยา กาจิ สัญญา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา 

พะหทิธา วา โอฬารกิา วา สขุมุา วา หีนา วา ปะณตีา วา ยา ทูเร สนัตเิก  วา 

สพัพา  สญัญา  เนตงั  มะมะ  เนโสหะมสัม๎ ินะ เมโส อตัตาต ิฯ  เอวะเมตงั 

ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ

 เย เกจิ สังขารา อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา อัชฌัตตา วา 

พะหทิธา วา โอฬารกิา วา  สขุมุา  วา  หนีา วา ปะณตีา วา เย  ทเูร สนัตเิก 

วา สพัเพ สังขารา เนตงั มะมะ เนโสหะมัสม๎ ินะ เมโส อัตตาต ิฯ เอวะเมตงั 

ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ 

 ยังกิญจิ วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา 

พะหิทธา วา โอฬารกัิง วา สขุมัุง วา หนัีง วา ปะณตีงั วา ยนัทูเร สนัตเิก 

วา สัพพัง วิญญาณัง เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ    

เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ 

 เอวงั ปสัสงั ภกิขะเว สตุว๎า อะรยิะสาวะโก รูปัส๎มงิปิ นพิพนิทะต ิ

เวทะนายะปิ นพิพนิทะต ิสญัญายะป ินพิพนิทะต ิสงัขาเรสปิุ นพิพนิทะต ิ

วิญญาณัส๎มิงปิ นิพพินทะติ ฯ นิพพินทัง วิรัชชะติ ฯ วิราคา วิมุจจะติ    

วมิตุตัส๎มิง วมุิตตะมตี ิญาณงั โหต ิขณีา ชาต ิวสุติงั พรหัมะจะรยิงั กะตงั 

กะระณียัง นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ฯ
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 อทิะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อตัตะมะนา ปญัจะวคัคิยา ภกิข ูภะคะวะโต 

ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ

 อิ มัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิ ง  ภัญญะมาเน 

ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ ฯ

บทขัดอาทิตตะปะริยายะสุตร

 เวเนยยะทะมะโนปาเย   สัพพะโส ปาริมิง คะโต

 อะโมฆะวะจะโน พุทโธ   อะภิญญายานุสาสะโก

 จิณณานุรูปะโต จาปิ    ธัมเมนะ วินะยัง ปะชัง

 จิณณาคคิปาริจะริยานัง   สัมโพชฌาระหะโยคินัง

 ยะมาทิตตะปะริยายัง   เทสะยันโต มะโนหะรัง

 เต โสตาโร วิโมเจสิ    อะเสกขายะ วิมุตติยา

 ตะเถโวปะปะริกขายะ   วิญญูนัง โสตุมิจฉะตัง

 ทุกขะตาลักขะโณปายัง  ตงั สตุตนัตงั ภะณามะ เสฯ 

อาทิตตะปะริยายะสุตตัง

 เอวัมเม สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติ        

คะยาสีเส สัทธิง ภิกขูสะหัสเสนะ ฯ 

 ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ฯ 

 สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง ฯ กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง ฯ 

จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง รูปา อาทิตตา จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง          

จักขุสัมผัสโส   อาทิตโต ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ   

เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตังฯ เกนะ 

อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา 
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ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสห ิ

อาทิตตันติ วะทามิฯ 

 โสตัง อาทิตตัง สัททา อาทิตตา โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง        

โสตะสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา  อุปปัชชะติ 

เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ เกนะ 

อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา 

ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ 

อาทิตตันติ วะทามิ ฯ 

 ฆานัง อาทิตตัง คันธา อาทิตตา ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง    

ฆานะสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง  ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ  

เวทะยติงั สขุงั วา ทกุขงั วา อะทกุขะมะสขุงั วา ตมัป ิอาทิตตงั ฯ      เกนะ 

อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา 

ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ 

อาทิตตันติ วะทามิ ฯ 

 ชิวหา อาทิตตา ระสา อาทิตตา ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง           

ชิวหาสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ 

เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ เกนะ 

อาทติตงั ฯ อาทติตัง ราคคัคนิา โทสคัค ินา โมหัคคนิา อาทติตงั ชาตยิา 

ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริ เทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ 

อาทิตตันติ วะทามิ ฯ 

 กาโย อาทิตโต โผฏฐัพพา อาทิตตา กายะวิญญานัง อาทิตตัง  

กายะสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ   

เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัมปิ อาทิตตัง ฯ เกนะ 

อาทติตงั ฯ อาทติตัง  ราคคัคนิา โทสคัคนิา โมหัคคนิา อาทติตงั ชาตยิา 
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ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ 

อาทิตตันติ วะทามิ ฯ 

 มะโน อาทิตโต ธัมมา อาทิตตา มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง         

มะโนสัมผัสโส อาทิตโต ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะต ิ

เวทะยิตงั สขุงั วา ทุกขงั วา อะทกุขะมะสขุงั วา ตมัป ิ อาทติตงั ฯ เกนะ 

อาทิตตัง ฯ อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา อาทิตตัง ชาติยา  

ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ 

อาทิตตันติ วะทามิ ฯ

 เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุต๎วา อะริยะสาวะโก 

 จักขุส๎มิงปิ นิพพินทะติ รูเปสุปิ นิพพินทะติ จักขุวิญญาเณปิ    

นิพพินทะติ จักขุสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ ยมัปิทัง จักขุสัมผัสสะปจัจะยา 

อุปปัชชะติ เวทะยิตัง  สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงป ิ

นิพพินทะติ ฯ 

 โสตัส๎มิงปิ นิพพินทะติ สัทเทสุปิ นิพพินทะติ โสตะวิญญาเณปิ                      

นพิพนิทะต ิโสตะสมัผสัเสป ิ นพิพนิทะต ิยมัปทิงั โสตะสมัผสัสะปจัจะยา 

อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ 

นิพพินทะติ ฯ 

 ฆานสัม๎งิป ิ  นพิพนิทะต ิคนัเธสปุ ินพิพนิทะต ิฆานะวญิญาเณป ิ            

นพิพินทะติ ฆานะสมัผสัเสป ินพิพนิทะต ิยมัปิทงั ฆานะสัมผสัสะปัจจะยา 

อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ 

นิพพินทะติ ฯ 

 ชิวหายะปิ นิพพินทะติ ระเสสุปิ นิพพินทะติ ชิวหาวิญญาเณปิ                      

นพิพนิทะต ิชิวหาสมัผสัเสป ินพิพนิทะต ิยมัปทิงั ชวิหาสมัผสัสะปจัจะยา 

อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ 
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นิพพินทะติ ฯ 

 กายสัมิ๎งป ินพิพนิทะต ิโผฏฐพัเพสปุ ินพิพนิทะต ิกายะวญิญาเณป ิ

นพิพินทะต ิกายะสมัผสัเสป ินพิพนิทะต ิยัมปทิงั กายะสมัผสัสะปจัจะยา 

อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ 

นิพพินทะติ ฯ

 มะนสัมิ๎งป ินพิพินทะต ิธมัเมสปุ ินพิพนิทะต ิ  มะโนวิญญาเณปิ                      

นพิพนิทะต ิมะโนสมัผสัเสปิ นพิพนิทะต ิยมัปทิงั มะโนสมัผสัสะปจัจะยา 

อุปปัชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา ตัส๎มิงปิ 

นิพพินทะติ ฯ 

 นพิพนิทงั   วริชัชะต ิฯ  วิราคา  วมิจุจะติ ฯ วมิตุตส๎ัมงิ วิมตุตะมตี ิ 

ญาณัง โหติ ขีณา ชาติ วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง กะตัง กะระณียัง นาปะรัง 

อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ฯ 

 อทิะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภกิข ูภะคะวะโต ภาสติงั 

อะภินันทุง ฯ 

 อิมัส๎มิญจะ  ปะนะ  เวยยากะระณัส๎มิง   ภัญญะมาเน ตัสสะ 

ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ ฯ

มหาสุทัสสะนะสูตร

    (หันทะ  มะยัง  มหาสุทัสสนะสุตตัง  สังเขเปนะ  ภะณามะ  เส)

 เอวัมเม  สุตัง.  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  กุสินารายัง วิหะระติ

อุปะวัตตะเน มัลลานัง สาละวะเน อันตะเร  ยะมะกะสาลานัง                

ปะรนิิพพานะสะมะเย. อะถะโข อายสัม๎า  อานนัโท     เยนะ     ภะคะวา 

เตนปุะสงักะมิ  อุปะสงักะมติว๎า   ภะคะวนัตงั   อะภิวาเทตว๎า   เอกะมนัตงั 

นิสีทิ.  เอกะมันตัง  นิสินโน   โข   อายัส๎๎๎มา   อานันโท   ภะคะวัน
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ตัง  เอตะทะโวจะ  มา  ภันเต  ภะคะวา  อิมัส๎มิง  ขุททะกะนะคะระเก    

อุชชังคะละนะคะระเก  สาขานะคะระเก  ปะรินิพพายิ   สันติ   ภันเต   

อัญญานิ   มหานะคะรานิ  

 เสยยะถีทัง  จัมปา  ราชะคะหัง สาวัตถี   สาเกตัง โกสัมพี          

พาราณะส ีเอตถะ  ภะคะวา  ปะรนิพิพายะต ุ เอตถะ    พะห ู   ขตัตยิะมะหาสาลา 

พ๎ราห๎มะณะมะหาสาลา  คะหะปะติมะหาสาลา    ตะถาคะเต  

อะภปิปะสนันา   เต   ตะถาคะตสัสะ   สะรรีะปชูงั  กะรสิสนัตตี.ิ  มา  เหวงั 

อานันทะ  อะวะจะ   มา  เหวัง  อานันทะ  ขุททะกะนะคะระกัง           

อุชชังคะละนะคะระกัง  สาขานะคะระกันติ.   

 ภูตะปุพฺพัง อานันทะ  ราชา  มะหาสุทัสสะโน  นามะ

อะโหสิ   ขั ตติ โ ย   มุ ทธาวะสิ ต โต   จาตุ รั น โต  วิ ชิ ต าวี .  

ชะนะปะทัตถาวะริยัปปัตโต.  รัญโญ  อานันทะ  มะหาสุทัสสะนัสสะ       

อะยัง  กุสินารา  กุสาวะตี  นามะ  ราชะธานี  อะโหสิ.  ปุรัตถิเมนะ  

จะ  ปัจฉิเมนะ จะ  ท๎วาทะสะโยชะนานิ   อายาเมนะ   อุตตะเรนะ  จะ    

ทักขิเณนะ  จะ สัตตะโยชะนานิ  วิตถาเรนะ   กุสาวะตี   อานันทะ  

ราชะธานี   อิทธา  เจวะ  อะโหสิ  ผีตา  จะ  พะหุชะนา  จะ  

อากิณณะมะนุสสา  จะ  สุภิกขา  จะ 

 เสยยะถาป ิ อานนัทะ  เทวานงั อาฬะกะมันทา  นามะ  ราชะธาน ี

อิทธา  เจวะ  อะโหสิ   ผีตา   จะ   พะหุชะนา   จะ   อากิณณะยักขา 

จะ   สุภิกขา  จะ  เอวะเมวะ  โข  อานันทะ  กุสาวะตี  ราชะธานี  อิทธา  

เจวะ  อะโหสิ  ผีตา  จะ พะหุชะนา  จะ   อากิณณะมะนุสสา  จะ       

สุภิกขา  จะ  กุสาวะตี  อานันทะ   ราชะธานี  ทะสะหิ  สัทเทหิ   อะ

วิวิตตา   อะโหสิ   ทิวา   เจวะ  รัตติง  จะ  เสยยะถีทัง  หัตถิสัทเทนะ 

อัสสะสัทเทนะ  ระถะสัทเทนะ  เภริสัทเทนะ   มุทิงคะสัทเทนะ
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วณีาสทัเทนะ   คตีะสทัเทนะ สมัมะสทัเทนะ   ตาฬะสทัเทนะ  อะสะถะ        

ปิวะถะขาทะถาติ ทะสะเมนะ  สัทเทนะ. 

 ราชา อานันทะ มะหาสุทัสสะโน จะตูหิ อิทธีหิ สะมันนาคะโต

โหติ.  กะตะมาหิ จะตูหิ อิทธีหิ  อิธานันทะ  ราชา   มหาสุทัสสะโน           

อะภริโูป  อะโหส ิ ทสัสะนโีย  ปาสาทโิก  ปะระมายะ  วณัณะโปกขะระตายะ 

สะมันนาคะโต  อะติวิยะ  อัญเญหิ  มะนุสฺเสหิ  ราชา  อานันทะ          

มะหาสทุสัสะโน  อิมายะ  ปะฐะมายะ  อทิธิยา  สะมนันาคะโต อะโหส.ิ

 ปุนะ  จะปะรัง อานันทะ  ราชา  มะหาสุทัสสะโน  ทีฆายุโก

อะโหส ิ  จริฏัฐติโิก  อะตวิิยะ   อญัเญห ิ  มนสุเฺสห.ิ  ราชา  มหาสทุสัสะโน 

อิมายะ ทุติยายะ อิทธิยา สะมันนาคะโต อะโหสิ.

 ปุนะ  จะปะรัง  อานันทะ  ราชา  มะหาสุทัสสะโน  อัปปาพาโธ

อะโหส ิ  อัปปาตงัโก   สะมะเวปากนิยิา   คะหะณยิา  สะมนันาคะโต        นาต ิ      

สีตายะ   นาจจณุห๎ายะ    อะตวิยิะ    อญัเญห ิ   มะนสุเฺสห.ิ   ราชา   อานนัทะ

มะหาสุทัสสะโน อิมายะ ตะติยายะ อิทธิยา สมันนาคะโต อะโหสิ.

 ปุนะ  จะปะรัง  อานันทะ  ราชา  มะหาสุทัสสะโน

พ๎๎๎ราห๎๎๎มะณะคะหะปะติกานัง    ปิโย    อะโหสิ  มะนาโป.   เสยยะถาป ิ

อานันทะ  ปิตา  ปุตตานัง    ปิโย   โหติ   มะนาโป.   เอวะเมวะ   โข   

อานนัทะ   ราชา  มะหาสทุสัสะโน    พ๎๎ร๎าห๎๎ม๎ะณะคะหะปะติกานงั    ปโิย 

อะโหสิ  มะนาโป.  รัญโญ  ปะนะ  อานันทะ  มะหาสุทัสสะนัสสะ         

พ๎๎๎ราห๎๎๎มะณะคะหะปะติกา  ปิยา  อะเหสุง  มะนาปา.   เสยยะถาปิ       

อานันทะ  ปิตุ  ปุตตา  ปิยา  โหนติ  มะนาปา,     เอวะเมวะ     โข         

อานนัทะ   รัญโญป ิ   มะหาสทุสัสะนสัสะ  พ๎๎ร๎าห๎๎ม๎ะณะคะหะปะตกิา   ปยิา 

อะเหสุง  มนาปา.

 ปัสสานันทะ  สัพเพเต  สังขารา  อะตีตา  นิรุทธา  วิปะริณะตา  
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เอวัง  อะนิจจา  โข  อานันทะ  สังขารา  เอวัง  อัทธุวา  โข  อานันทะ 

สังขารา  เอวัง  อะนัสสาสิกา  โข  อานันทะ  สังขารา  ยาวัญจิทัง      

อานันทะ  อะละเมวะ  สัพพะสังขาเรสุ  นิพพินทิตุง  อะลัง  วิรัชชิตุง  

อะลัง  วิมุจจิงตุง.    

 ฉักขัตตุง  โข    ปะนาหัง  อานันทะ  อะภิชานามิ   อิมัส๎๎๎มิง

ปะเทเส   สะรีรัง  นิกขิปิตัง  ตัญจะ  โข  ราชาวะ  สะมาโน   จักกะวัตติ

ธมัมโิก    ธมัมะราชา   จาตรัุนโต    วชิิตาว ี   ชะนะปะทัตถาวะรยิปัปัตโต

สัตตะระตะนะสะมนันาคะโต   อะยงั   สตัตะโม   สะรีระนิกเขโป   นะ       โข      ปะนาหัง

อานันทะ  ตัง  ปะเทสัง  สะมะนุปัสสามิ  สะเทวะเก  โลเก  สะมาระเก  

สะพ๎๎ร๎ห๎๎ม๎ะเก  สสัสะมะณะพ๎๎๎ราห๎๎ม๎ะณิยา  ปะชายะ  สะเทวะ  มะนสุสายะ 

ยัตถะ    ตะถาคะโต  อัฏฐะมัง  สะรีรัง  นิกขิเปยยาติ  อิทะมะโวจะ   

ภะคะวา   อิทัง  วัต๎วานะ  สุคะโต อะถาปรัง เอตะทะโวจะ สัตถา.

  อะนิจจา วะตะ สังขารา      อุปปาทะวะยะธัมมิโน

  อุปปัชชิต๎๎๎วา นิรุชฌันติ    เตสัง วูปะสะโม สุโขติ.

             

มหาปรินิพพานสูตร

(หันทะ  มะยัง  มหาปรินิพพานะสุตตัง  สังเขเปนะ  ภะณามะ  เส.)

 เอวัมเม  สุตัง.  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  ปุพพัณหะสะมะยัง        

นวิาเสตว๎า  ปตัตะจวีะระมาทายะ  เวสาลิง  ปิณฑายะ  ปาวสิิ  เวสาลิยัง  

ปณิฑายะ  จะริตว๎า  ปัจฉาภัตตงั  ปิณฑะปาตะปะฏกิกนัโต  อายัสม๎นัตงั 

อานันทัง  อามันเตสิ  คัณ๎หาหิ  อานันทะ  นิสีทะนัง  เยนะ 

ปาวาลัง  เจติยัง  เตนุปะสังกะมิสสามะ  ทิวา  วิหารายาติ.  เอวัง        

ภันเตติ  โข  อายัส๎มา  อานันโท  ภะคะวะโต  ปาฏิสสุต๎วา  นิสีทะนัง  

อาทายะ  ภะคะวันตัง  ปิฏฐิโต  ปิฏฐิโต  อนุพันธิฯ
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 อะถะ  โข  ภะคะวา  ภิกขู  อามันเตสิ  หันทะทานิ  ภิกขะเว    

อามันตะยามิ  โว  วะยะธัมมา  สังขารา  อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถะ  

นะ  จิรัง  ตะถาคะตัสสะ  ปะรินิพพานัง  ภะวิสสะติ  อิโต  ติณณัง    

มาสานัง  อัจจะเยนะ  ตะถาคะโต  ปะรินิพพายิสสะตีติ.  อิทะมะโวจะ  

ภะคะวา  อิทัง  วัต๎วานะ  สุคะโต  อะถาปะรัง  เอตะทะโวจะ  สัตถา  

ทะหะราปิ  จะ  เย  วุฑฒา  เย  พาลา  เย  จะ  ปัณฑิตาฯ

 อัฑฒา  เจวะ  ทะฬิททา  จะ  สัพเพ  มัจจุปะรายะนา 

 ยะถาปิ  กุมภะการัสสะ  กะตัง  มัตติกะภาชะนัง

 ขุททะกัญจะ  มะหันตัญจะ     ยัญจะ  ปักกัง  ยัญจะ อามะกัง

 สัพพัง  เภทะปริยันตัง  เอวัง  มัจฉานะชีวิตัง

อะถาปะรัง  เอตะทะโวจะ  สัตถา

 ปะริปักโก  วะโย  มัย๎หัง  ปะริตตัง  มะมะ  ชีวิตัง 

 ปะหายะ  โว  คะมิสสามิ         กะตงั  เม  สะระณะมตัตะโน.

 อัปปะมัตตา  สะตีมันโต  สุสีลา  โหถะ  ภิกขะโว

 สุสะมาหิตะสังกัปปา   สะจิตตะมะนุรักขะถะ.

 โย  อิมัส๎มิง  ธัมมะวินะเย  อัปปะมัตโต  วิหะริสสะติ

 ปะหายะ  ชาติสังสารัง  ทุกขัสสันตัง  กะริสสะตีติ. 

จตุสังเวชนียัฏฐาน

(หันทะ มะยัง จะตุสังเวชะนียัฏฐานะปาฐัง ภะนามะ เส ฯ)

 ปุพเพ ภันเต ทิสาสุ  วัสสั ง  วุตถา ภิกขู  อาคัจฉันติ

ตะถาคะตัง ทัสสะนายะ เต มะยัง ละภามะ มะโนภาวะนีเย

ภิกขู ทัสสะนายะ, ละภามะ ปะยิรุปาสะนายะ. ภะคะวะโต ปะนะ

มะยัง ภันเต อัจจะเยนะ นะ ละภิสสามะ มะโนภาวะนีเย ภิกขู
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ทัสสะนายะ, นะ ละภิสสามะ ปะยิรุปาสะนายาติฯ

 จัตตาริมานิ อานันทะ สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียานิ

สังเวชะนียานิ ฐานานิฯ

 กะตะมานิ จัตตาริ อิธะ ตะถาคะโต ชาโตติ อานันทะ

สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง สังเวชะนียัง ฐานังฯ อิธะ

ตะถาคะโต อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธติ อานันทะ

สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง สังเวชะนียัง ฐานังฯ อิธะ

ตะถาคะเตนะ อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตันติ อานันทะ

สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง สังเวชะนียัง ฐานังฯ อิธะ

ตะถาคะโต อะนุปาทิเสสายะ นิพพานะธาตุยา ปะรินิพพุโตติ

อานันทะ สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง สังเวชะนียัง ฐานัง.

อิมานิ โข อานันทะ จัตตาริ สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียานิ

สังเวชะนียานิ ฐานานิ.

 อาคะมิสสันติ  โข  อา นันทะ สัทธา  ภิ กขู  ภิ กขุนิ โย

อุปาสะกา อุปาสิกาโย อิธะ ตะถาคะโต ชาโตติ อิธะ ตะถาคะโต

อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธติ อิธะ ตะถาคะเตนะ

อะนุ ตตะรั ง  ธั มมะ จักกั ง  ปะ วัตติ ตั นติ  อิ ธ ะ  ตะถาคะ โต                                     

อะนุปาทิเสสายะ นิพพานะธาตุยา ปะรินิพพุโตติ.

 เย  หิ  เ ก จิ  อานันทะ  เจติ ยะจา ริกั ง  อาหิณฑันตา

ปะสันนะจิตตา กาลัง กะริสสันติ สัพเพ เต กายัสสะ เภทา

ปะรัมมะระณา สุคะติง สัคคัง โลกัง อุปปัชชิสสันตีติ.
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พระปัจฉิมวาจา

 (หันทะ  มะยัง  ปัจฉิมวาจา  ภะณามะ  เส)

 อะถะโข   ภะคะวา   อายัส๎มันตัง  อานันทัง  อามันเตสิ  สิยา

โข    ปะนานันทะ    ตมุห๎ากัง    เอวะมสัส   อะตตีะ  สัตถุกงั   ปาวะจะนงั   นตัถิ

โน   สัตถาติ.   นะ   โข   ปะเนตัง   อานันโท   เอวัง  ทัฏฺฐัพพัง,  โย  โว

อานันทะ   มะยา   ธัมโม   จะ   วินะโย  จะ  เทสิโต  ปัญญัตโต,  โส  โว

มมจัจะเยนะ   สตัถา   ยะถา   โข   ปะนานนัทะ   เอตะระห ิ ภกิข ู อัญญมญัญงั

อาวุโสวาเทนะ   สะมุทาจะรันติ,  เถระตะเรนะ   อานันทะ 

ภิกขุนา  นะวะกะตะโร  ภิกขุ  นาเมนะ  วา  โคตเตนะ วา   

อาวโุสวาเทนะ  วา  สมุทาจะริตพัโพ,  นะวะกะตะเรนะ  ภกิขนุา  เถระตะโร

ภิกขุ   ภันเตติ   วา   อายัส๎มาติ   วา   สมุทาจะริตัพโพ,  อากังขะมาโน

อานันทะ     สงัโฆ     มมจัจะเยนะ     ขทุทานขุทุทะกาน ิ    สิกขาปะทานิ

สมหูะนะต,ุ    ฉนันสัสะ    อานนัทะ    ภกิขโุน    มะมจัจะเยนะ    พรั๎ห๎มะทณัโฑ

ทาตัพโพติฯ กะตะโม   ปะนะ   ภันเต   พ๎รัห๎มะทัณโฑติ   ฉันโน

อานันทะ    ภิกขุ   ยัง   อิจเฉยยะ,   ตัง   วะเทยยะ,   โส   ภิกขูหิ   เนวะ

วัตตัพโพ นะ โอวะทิตัพโพ นะ อะนุสาสิตัพโพติฯ

 อะถะโข  ภะคะวา  ภิกขู  อามันเตสิ 

 หันทะทานิ  ภิกขะเว อามันตะยามิ  โว วะยะ  ธัมมา  สังขารา  

อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถาติ. อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจาฯ

 อะถะโข   ภะคะวา   ปะฐะมัง ฌานงั  สะมาปชัช,ิ   ปะฐะมชัฌานา

วฏุฐะหติว๎า   ทตุยัิง   ฌานงั   สะมาปชัช,ิ   ทตุยิชัฌานา  วฏุฐฺะหติว๎า     ตะตยิงั  

ฌานงั  สะมาปชัชิ,  ตตยิชัฌานา  วฏุฐะหติว๎า     จตตุถงั  ฌานงั  สะมาปชัช,ิ

จตุตถัชฌานา  วุฏฐะหิต๎วา  อากาสานัญจายะตะนัง  สะมาปัชชิ,

อากาสานัญจายะตะนะสะมาปัตติยา วุฏฐะหิต๎วา  วิญญาณัญจายะ
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ตะนัง  สะมาปัชชิ, วิญญาณัญจายะตะนะสะมาปัตติยา วุฏฐะหิต๎วา   

อากญิจญัญายะตะนงั  สะมาปชัช,ิ  อากญิจัญญายะตะนะสะมาปัตตยิา 

วุฏฐะหิต๎วา    เนวะสัญญานาสัญญาตะยะนัง สมาปัชชิ,  เนวะสัญญา 

นาสัญญายะตะนะสะมาปัตติยา  วุฏฐะหิต๎วา  สัญญาเวทะยิตะนิโรธัง 

สะมาปัชชิฯ

 อะถะ   โข  อายสัม๎า  อานนัโท อายสัม๎นัตงั อนรุทุธงั    เอตะทะโวจะ  

ปรินิพพุโต  ภันเต  อนุรุทธะ ภะคะวาติฯ   

 นาวุโส   อานันทะ  ภะคะวา  ปรินิพพุโต  สัญญาเวทยิตนิโรธัง

สมาปันโนติฯ

 อะถะโข  ภะคะวา  สัญญาเวทะยิตะนิโรธะสะมาปัตติยา

วุฏฐะหิต๎วา เนวะสัญญานาสัญญายะตะนัง  สะมาปัชชิ,  เนวะสัญญา-

นาสัญญายะตะนะสะมาปัตติยา  วุฏฐะหิต๎วา  อากิญจัญญายะตะนัง 

สะมาปัชชิ,  อากิญจัญญายะตะนะสะมาปัตติยา    วุฏฐะหิต๎วา       

วญิญาณญจายะตะนงั  สะมาปชัช,ิ  วญิญาณญัจายะตะนะสะมาปตัตยิา 

วฏุฐะหติว๎า   อากาสานญัจายะตะนงั  สะมาปชัช,ิ อากาสานัญจายะตะนะ- 

สะมาปตัตยิา  วฏุฐะหติว๎า   จะตตุถัง   ฌานงั  สะมาปชัช,ิ จะตตุถชัฌานา 

วุฏฐะหิต๎วา   ตะติยัง   ฌานัง  สะมาปัชชิ,  ตะติยัชฌานา   วุฏฐะหิต๎วา 

ทตุยิงั  ฌานัง  สะมาปชัชิ,   ทตุยิชัฌานา  วฏุฐะหิตว๎า    ปฐมงั    ฌานงั 

สะมาปัชชิ,  ปะฐะมัชฌานา  วุฏฐะหิต๎วา  ทุติยัง    ฌานัง   สะมาปัชชิ, 

ทตุยิชัฌานา  วฏุฐะหติว๎า   ตะตยิงั   ฌานงั  สะมาปชัช,ิ  ตะตยิชัฌานา 

วุฏฐะหิต๎วา  จะตุตถัง   ฌานัง   สะมาปัชชิ,  จตุตฺถัชฌานา วุฏฐะหิต๎วา 

สะมะนันตะรา ภะคะวา ปรินิพพายิฯ

 ปะรนิพิพเุต   ภะคะวะต,ิ   สะหะ   ปรนิพิพานา   มะหาภมูจิาโล

อะโหสิ ภิงสะนะโก โลมะหังโส, เทวะทุนทุภิโย จะ ผลิสุง  ปะรินิพพุเต   
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ภะคะวะต ิ สะหะ  ปะรนิพิพานา  พร๎หม๎าสะหมัปะต ิ อิมงั คาถงั อภาสิฯ

 สัพเพ  วะ  นิกขิปิสสันติ  ภูตา  โลเก  สะมุสสะยัง

 ยัตถะ  เอตาทิโส  สัตถา  โลเก  อัปปะฏิปุคคะโล

 ตถาคะโต  พะลัปปัตโต  สัมพุทโธ  ปะรินิพพุโตติ. 

    สักโก เทวานะมินโท  อิมัง คาถัง อะภาสิ

        อนิจจา วะตะ สังขารา  อุปปาทะวะยะธัมมิโน

        อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ         เตสัง วูปะสะโม สุโขติ ฯ

    อายัส๎มา  อนุรุทโธ  อิมา คาถา อะภาสิ

 นาหุ อัสสาสปัสสาโส         ฐิตะจิตตัสส ตาทิโน

        อะเนโช  สันติมารัพภะ      ยัง กาละมะกะรี มุนิ ฯ

        อะสัลลีเนนะ จิตเตน           เวทะนัง อัชฌวาสะยิ

        ปัชโชตัสเสวะ นิพฺพานัง        วิโมกโข เจตะโส อะหูติ ฯ

    อายัส๎มา  อานันโท  อิมัง คาถัง อะภาสิ

         ตะทาสิ ยัง ภิงสะนะกัง        ตะทาสิ โลมะหังสะนัง

         สัพพาการะวะรูเปเต           สัมพุทเธ ปรินิพพุเตติ ฯ

มกุฏพันธนเจดีย์

(หันทะ  มะยัง  มกุฏพันธนเจติยัง  ภะณามะ  เส)

 เตนะ  โข  ปะนะ  สะมะเยนะ  จัตตาโร  มัลละปาโมกขา          

สีสังนะหาตา  อะหะตานิ  วัตถานิ  มะยัง  ภะคะวะโต  จิตะกัง 

อาฬิมเปสสามาติ  นะ  สักโกนติ  อาฬิมเปตุง.  อะถะ  โข  โกสินาระกา 

มัลลา  อายัส๎มันตัง  อะนุรุทธัง  เอตะทะโวจุง  โก  นุ  โข  ภันเต 

อะนุรุทธะ  เหตุโก  ปัจจะโย,  เยนิเม  จัตตาโร  มัลละปาโมกขา         

สีสังนะหาตา  อะหะตานิ  วัตถานิ  นิวัตถา  มะยัง  ภะคะวะโต 
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จิตะกัง  อาฬิมเปสสามาติ  นะ  สักโกนติ  อาฬิมเปตุนติ.

 อญัญะถา  โข  วาเสฏฐา  เทวะตานงั  อะธปิปาโยต ิ กะถงั  ปะนะ 

ภนัเต  เทวะตานงั  อะธปิปาโยติ  เทวะตานงั  โข  วาเสฏฐา  อะธปิปาโย 

อะยั ง   อายั ส๎ มา   มหากั สสะ โป   ปาวายะ   กุสิ นารั ง  

อทัธานะมคัคะปะฏปินัโน  มะหะตา  ภกิขสัุงเฆนะ  สัทธงิ  ปัญจะมัตเตหิ 

ภกิขุสะเตห ิ นะ  ตาวะ  ภะคะวะโต  จติะโก  ปชัชะลสิสะต ิ     ยาวายสัม๎า 

มหากัสสะโป  ภะคะวะโต  ปาเท  สิระสา  นะ  วันทิสสะตีติ  ยะถา   

ภันเต  เทวะตานัง  อะธิปปาโย  ตะถา  โหตูติฯ

 อะถะ  โข  อายัส๎มา  มหากัสสะโป,  เยนะ  กุสินารายัง              

มะกุฏพันธะนัง  นามะ  มัลลานัง  เจติยัง,  เยนะ  ภะคะวะโต  จิตะโก,  

เตนุปะสังกะมิ,  อุปะสังกะมิต๎วา  เอกังสัง  จีวะรัง  กัต๎วา  อัญชะลิง  

ปะณาเมตว๎า  ตกิขตัตงุ  จติะกงั  ปะทกัขิณงั  กตัว๎า  ปาทะโต  ววิะรติว๎า 

ภะคะวะโต  ปาเท  สิระสา  วันทิ.  ตานิปิ  โข  ปัญจะ  ภิกขุสะตานิ   

เอกังสัง  จีวะรัง  กัต๎วา  อัญชะลิง  ปะณาเมต๎วา  ติกขัตตุง  จิตะกัง  

ปะทักขิณัง  กัต๎วา  ภะคะวะโต  ปาเท  สิระสา  วันทิงสุ.  วันทิเต  จะ  

ปะนายัส๎มะตา  มหากัสสะเปนะ  เตหิ จะ  ปัญจะหิ  ภิกขุสะเตนิ,  

สะยะเมวะ  ภะคะวะโต  จิตะโก  ปัชชะลีติฯ

 เอวัง  วุตเต,  โทโณ  พ๎รัห๎มะโณ  เต  สังเฆคะเณ  เอตะทะโวจะ 

  สุณันตุ  โภนโต  มะมะ  เอกะวากะยัง

  อัม๎หากะ  พุทโธ  อะหุ  ขันติวาโท,  

  นะ  หิ  สาธุ,  ยัง  อุตตะมะปุคคะลัสสะ

  สะรีระภาเค  สิยะ  สัมปะหาโร

  สัพเพ  วะ  โภนโต  สะหิตา  สะมัคคา

  สัมโมทะมานา  กะโรมัฏฐะ  ภาเค,
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  วิตถาริกา  โหนตุ  ทิสาสุ  ถูปา

  พะหู  ชนา  จักขุมะโต  ปะสันนาติฯ

กุสินาราอุทานะธัมมะกถา

 (หันทะ  มะยัง  กุสินาราอุทานะธัมมะกะถาโย  ภะณามะ  เส)

 ปะรินิพพุเต  ภะคะวะติ,  สะหะ  ปะรินิพพานา  มะหาภูมิจาโล  

อะโหส ิ ภงิสะนะโก  โลมะหงัโส,  เทวะทุนทุภโิย  จะ  ผะลงิส ุ ปะรนิพิพเุต 

ภะคะวะติ  สะหะ  ปะรินิพพานา  พ๎รัห๎มาสะหัมปะติ  อิมัง  คาถัง     

อะภาสิ 

 สัพเพ  วะ  นิกขิปิสสันติ  ภูตา  โลเก  สะมุสสะยัง

 ยัตถะ  เอตาทิโส  สัตถา  โลเก  อัปปะฏิปุคคะโล

 ตถาคะโต  พะลัปปัตโต  สัมพุทโธ  ปะรินิพพุโตติ. 

    สักโก เทวานะมินโท  อิมัง คาถัง อะภาสิ

        อนิจจา วะตะ สังขารา  อุปปาทะวะยะธัมมิโน

        อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ         เตสัง วูปะสะโม สุโขติ ฯ

    อายัส๎มา  อนุรุทโธ  อิมา คาถา อะภาสิ

 นาหุ อัสสาสปัสสาโส         ฐิตะจิตตัสส ตาทิโน

        อะเนโช  สันติมารัพภะ      ยัง กาละมะกะรี มุนิ ฯ

        อะสัลลีเนนะ จิตเตน           เวทะนัง อัชฌวาสะยิ

        ปัชโชตัสเสวะ นิพฺพานำ         วิโมกโข เจตะโส อะหูติ ฯ

    อายัส๎มา  อานันโท  อิมัง คาถัง อะภาสิ

         ตะทาสิ ยัง ภิงสะนะกัง        ตะทาสิ โลมะหังสะนัง

         สัพพาการะวะรูเปเต           สัมพุทเธ ปรินิพพุเตติ ฯ



                       พุทธมนต์พิธี      67แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

โอวาทะปาฏิโมกขาทิปาโฐ

(หันทะ  มะยัง  โอวาทะปาฏิโมกขัง  ภะณามะ  เส) 

 อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา 

สัมมาสัมพุทเธนะ โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ

   ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา 

   นิพพานัง ปะระนัง วะทันติ พุทธา

   นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี 

   สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต 

 สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง   กุสะลัสสูปะสัมปะทา

 สะจิตตะปะริโยทะปะนัง   เอตัง พุทธานะ สาสะนัง

 อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต   ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร

 มัตตัญญตา จะ ภัตตัสมิง   ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง

 อะธิจิตเต จะ อาโยโค   เอตงั พทุธานะ สาสะนนัตฯิ 
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บทพระอภิธรรม 
พระสังคิณี

 กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม 

ธัมมา กุสะลาฯ ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง 

โหติ โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง รูปารัมมะณัง 

วา    สัททารัมมะณัง   วา คันธารัมมะณัง วา  ระสารัมมะณัง   วา                     

โผฏฐัพพารัมมะณัง วา ธัมมารัมมะณัง วา ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ         

ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ เย วา ปะนะ ตัสมิง 

สะมะเย อัญเญปิ อัตถิ ปะฏิจจะสะมุปปันนา อะรูปิโน ธัมมา อิเม      

ธัมมา กุสะลา ฯ

พระวิภังค์

 ปัญจักขันธา รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ               

สังขารักขันโธ วิญญาณักขันโธฯ ตัตถะ กะตะโม รูปักขันโธฯ ยังกิญจิ   

รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา โอฬาริกัง 

วา สุขุมัง วา หีนัง วา ปะณีตัง วา ยัง ทูเร วา สันติเก วา ตะเทกัชฌัง 

อะภิสัญญูหิต๎วา  อะภิสังขิปิต๎วา อะยัง วุจจะติ รูปักขันโธ ฯ

พระธาตุกะถา

 สงัคะโห อะสงัคะโหฯ สงัคะหเิตนะ อะสงัคะหิตงั อะสงัคะหิเตนะ 

สังคะหิตัง สังคะหิเตนะ สังคะหิตัง อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง ฯ      

สัมปะโยโค วิปปะโยโคฯ สัมปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง วิปปะยุตเตนะ 

สัมปะยุตตัง อะสังคะหิตัง ฯ

 บทสวดพระอภิธรรม ๗  คัมภีร์  เปน็บทสวดย่อของพระไตรปิฎกทั้งหมด  โดยไม่ได้ระบุอ้างอิง

สถานที่ หรือชื่อผู้ฟังไว้เหมือนในพระสูตร  โดยยกมาเฉพาะหัวข้อสำาคัญ สวดจบในเวลาครึ่งชั่วโมง  แต่เดิม

ใชส้วดในงานสำาคญัทีม่คีนไปรว่มงานมากทัว่ไปเชน่ งานขึน้บา้นใหม ่งานแตง่งาน เพือ่ใหพ้ระสงฆแ์ละคนทัว่ไป

จำาหลักคำาสอนของพระพุทธเจ้าได้  แต่ระยะหลังนิยมสวดพระอภิธรรมในงานศพ ไม่นิยมในงานมงคล
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พระปุคะละปัญญัตติ

 ฉะ ปัญญัตติโย ขันธะปัญญัตติ อายะตะนะปัญญัตติ ธาตุ-              

ปัญญัตติ  สัจจะปัญญัตติ อินท๎ริยะปัญญัตติ ปุคคะละปัญญัตติ ฯ

กิตตาวะตา  ปุคคะลานัง ปุคคะละปัญญัตติ ฯ  สะมะยะวิมุตโต 

อะสะมะยะวิมุตโต  กุปปะธัมโม อะกุปปะธัมโม ปะริหานะธัมโม 

อะปะริหานะธัมโม  เจตะนาภัพโพ อะนุรักขะนาภัพโพ ปุถุชชะโน

โคต๎ระภู ภะยูปะระโต อะภะยูปะระโต ภัพพาคะมะโน อะภัพพา-

คะมะโน นิยะโต อะนิยะโต ปะฏิปันนะโก ผะเลฏฐิโต อะระหา  

อะระหัตตายะ ปะฏิปันโน ฯ

พระกะถาวัตถุ

 ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ อามันตาฯ โย 

สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต  โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะ-

ระมัตเถนาติ ฯ นะ เหวัง วัตตัพเพ ฯ อาชานาหิ นิคคะหัง หัญจิ 

 ปุคคะโล อุปะลัพภะติ สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ เตนะ วะตะ เร 

วัตตัพเพ โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส  ปุคคะโล อุปะลัพภะติ   

สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ฯ มิจฉาฯ

พระยะมะกะ

 เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ เต กุสะละมูลา ฯ เย วา ปะนะ      

กุสะละมูลา    สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา ฯ เย เกจิ กุสะลา ธัมมา สัพเพ 

เต กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา ฯ เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา 

สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา ฯ
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พระมะหาปัฏฐาน

 เหตุปัจจะโย อารัมมะณะปัจจะโย อะธิปะติปัจจะโย 

อะนันตะระปัจจะโย สะมะนันตะระปัจจะโย สะหะชาตะปัจจะโย 

อัญญะมัญญะปัจจะโย นิสสะยะปัจจะโย อุปะนิสสะยะปัจจะโย 

ปเุรชาตะปจัจะโย ปจัฉาชาตะปัจจะโย อาเสวะนะปจัจะโย กมัมะปจัจะโย  

วิปากะปัจจะโย อาหาระปัจจะโย อินท๎ริยะปัจจะโย ฌานะปัจจะโย 

มัคคะปัจจะโย สัมปะยุตตะปัจจะโย วิปปะยุตตะปัจจะโย อัตถิปัจจะโย 

นัตถิปัจจะโย วิคะตะปัจจะโย อะวิคะตะปัจจะโย ฯ

บังสุกุลตาย 

แบบมหานิกาย

 อะนิจจา วะตะ สังขารา  อุปปาทะวะยะธัมมิโน,

 อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ  เตสัง วูปะสะโม สุโขฯ

แบบธรรมยุต

 อะนิจจา วะตะ สังขารา  อุปปาทะวะยะธัมมิโน,

 อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ  เตสัง วูปะสะโม สุโขฯ

 สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ  มะริงสุ จะ มะริสะเร

 ตะเถวาหัง มะริสสามิ   นัตถิ เม เอตถะ สังสะโยฯ

    บังสุกุลเป็น

 อะจิรัง วะตะยัง กาโย   ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ

 ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ  นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง ฯ
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ธัมมะสังคิณีมาติกา

 กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ 

 สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ เวทะนายะ     

สัมปะยตุตา ธมัมา อะทกุขะมะสขุายะ เวทะนายะ สมัปะยตุตา ธมัมา ฯ  

 วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะ      

ธัมมะธัมมา ฯ 

 อุปาทินนุปาทานิยา  ธัมมา  อะนุปาทินนุปาทานิยา  ธัมมา           

อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา ฯ 

 สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา 

อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ฯ 

 สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา           

อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ฯ 

 ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขา               

สะหะคะตา    ธัมมา ฯ

 ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา 

เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ 

 ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ  ปะหาตัพ

พะเหตุกา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ  ปะหาตัพพะเหตุกา 

ธัมมา ฯ 

 อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะ-    

คามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ 

 เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมา ฯ 

 ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา ฯ 

 ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา                
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อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา ฯ 

 หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ 

 มจิฉัตตะนยิะตา ธมัมา สมัมตัตะนยิะตา ธมัมา อะนิยะตา ธมัมา ฯ 

 มคัคารมัมะณา ธมัมา มคัคะเหตกุา ธมัมา มัคคาธปิะตโิน ธมัมาฯ

 อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา ฯ 

 อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา ฯ 

 อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตา รัมมะณา ธัมมา                  

ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา ฯ 

 อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา ฯ 

 อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา                   

อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฯ 

 สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา 

อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา ฯ.

วิปัสสะนาภูมิปาฐะ

 ปัญจักขันธา ฯ รูปักขันโธ เวทะนากขันโธ สัญญากขันโธ        

สังขารักขันโธ วิญญาณักขันโธ ฯ 

 ท๎วาทะสายะตะนานิ ฯ จักข๎วายะตะนัง รูปายะตะนัง โสตา-                         

ยะตะนัง  สัททายะตะนัง ฆานายะตะนัง คันธายะตะนัง ชิวหา-

ยะตะนัง  ระสายะตะนัง   กายายะตะนัง โผฏฐัพพายะตะนัง มะนา-

ยะตะนัง ธัมมายะตะนัง ฯ

 อัฏฐาระสะ ธาตุโย ฯ จักขุธาตุ รูปะธาตุ จักขุวิญญาณะธาตุ 

โสตะธาตุ สัททะธาตุ โสตะวิญญาณะธาตุ ฆานะธาตุ คันธะธาตุ            

ฆานะวิญญาณะธาตุ  ชิวหาธาตุ ระสะธาตุ ชิวหาวิญญาณะธาตุ     
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กายะธาตุ  โผฏฐัพพะธาตุ   กายะวิญญาณะธาตุ  มะโนธาตุ                  

มะโนวิญญาณะธาตุ ฯ 

 พาวีสะตินท๎ริยานิ ฯ จักขุนท๎ริยัง โสตินท๎ริยัง ฆานินท๎ริยัง              

ชิวหินท๎ริยัง กายินท๎ริยัง มะนินท๎ริยัง อิตถินท๎ริยัง ปุริสินท๎ริยัง 

ชีวิตินท๎ริ ยั ง    สุขินท๎ริยั ง   ทุกขินท๎ริยั ง  โสมะนัสสินท๎ริยั ง 

โทมะนัสสินท๎ริยัง อุเปกขินท๎ริยัง สัทธินท๎ริยัง วิริยันทริยัง สะตินท๎ริยัง 

สะมาธินท๎ริยัง  ปัญญินท๎ริยัง อะนัญญะตัญญัสสามีตินท๎ ริยัง  

อัญญินท๎ริยัง  อัญญาตาวินท๎ริยัง ฯ

 จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ฯ ทุกขัง อะริยะสัจจัง ทุกขะสะมุทะโย 

อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา 

อะริยะสัจจัง ฯ
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อนุโมทนาวิธี (ให้พรโอกาสต่างๆ)

(ผู้เป็นประธานเริ่มต้น)

 ยะถา วาริวะหา ปูรา   ปะริปูเรนติ สาคะรัง

 เอวะเมวะ อิโต ทินนัง  เปตานัง อุปะกัปปะติ

 อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง  ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ

 สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา  จันโท ปัณณะระโส ยะถา

     มะณิ โชติระโส ยะถา ฯ

(รับพร้อมกัน)

 สัพพีติโย วิวัชชันตุ   สัพพะโรโค วินัสสะตุ

 มา เต ภะวัตวันตะราโย  สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

 สัพพีติโย วิวัชชันตุ   สัพพะโรโค วินัสสะตุ

 มา เต ภะวัตวันตะราโย  สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

 สัพพีติโย วิวัชชันตุ   สัพพะโรโค วินัสสะตุ

 มา เต ภะวัตวันตะราโย  สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ฯ

 อะภิวาทะนะสีลิสสะ   นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

 จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

 บทสวดที่พระอนุโมทนาให้พร  แบ่งออกเปน็สองตอน ช่วงแรกให้พรอุทิศ  ส่วนกุศลที่ทำามาในครั้ง

นี้ให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตแล้ว (เจ้าภาพจะเทน้ำาอุทิศส่วนกุศลเมื่อพระสวด ยะถา) 

 ส่วนบท สัพพีติโย  เปน็บทสวดให้พรช่วงที่สองให้พรแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
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โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา

 อายุโท พะละโท ธีโร   วัณณะโท ปะฏิภาณะโท

 สุขัสสะ ทาตา เมธาวี   สุขัง โส อะธิคัจฉะติ

 อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง  สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท

 ทีฆายุ ยะสะวา โหติ   ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ ฯ

มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ)

  ระตะนัตตะยานุภาเวนะ  ระตะนัตตะยะเตชะสา

 ทุกขะโรคะภะยา เวรา   โสกา สัตตุ จุปัททะวา

 อะเนกา อันตะรายาปิ   วินัสสันตุ อะเสสะโต

 ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง   โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง

 สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ   โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

 สะตะวัสสา จะ อายู จะ   ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา

 สัพพะพุทธานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ 

 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   รักขันตุ สัพพะเทวะตา

 สัพพะธัมมานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   รักขันตุ สัพพะเทวะตา

 สัพพะสังฆานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)

 สัพพะโรคะวินิมุตโต   สัพพะสันตาปะวัชชิโต

 สัพพะเวระมะติกกันโต  นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ

 สัพพีติโย วิวัชชันตุ   สัพพะโรโค วินัสสะตุ
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 มา เต ภะวัตวันตะราโย  สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

 อะภิวาทะนะสีลิสสะ   นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

 จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา

 อัคคะโต เว ปะสันนานัง   อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง

 อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง   ทักขิเณยเย อะนุตตะเร

 อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง   วิราคูปะสะเม สุเข

 อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง   ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร

 อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง   อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ

 อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ   ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง

 อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี   อัคคะธัมมะสะมาหิโต

 เทวะภูโต มะนุสโส วา          อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ ฯ

มงคลจักรวาฬน้อย

 สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆา-

นุภาเวนะ  พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง 

ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ  

ปฏิะกตัตะยานภุาเวนะ ชนิะสาวะกานภุาเวนะ สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต 

ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต  ทุนนิมิตตา 

สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก 

สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก  วัณณะวัฑฒะโก 

สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ

  ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา
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  อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา

  ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง

  สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

  สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

มงคลจักรวาฬใหญ่

 สิริธิ ติมะติ เตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะ-

ปุญญาธิการัสสะสัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต 

อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณา-

นุภาเวนะ อะสีตยานุพยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะ-

มั งคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลา-

นุภาเวนะ  ทะสะปาระมิตานุภาเวนะทะสะอุปะปาระมิตา-

นุภาเวนะ  ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ สีละสะมาธิ-

ปัญญานุภาเวนะ  พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆา-

นุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ  อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ 

เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีต ิสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ 

นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังค ิกะมัคคานุภาเวนะ 

อ ั ฏ ฐ ะ ส ะม าป ั ต ต ิ ย า น ุ ภ า เ ว น ะ  ฉ ะฬะภ ิญญาน ุ ภ า เ ว น ะ 

จะตุ ส ั จจะญาณานุภา เวนะ  ทะสะพะละญาณานุภา เวนะ        

สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ 

สัพพะปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง 

สัพพะโรคะโสกุ ปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ  

สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ  สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ 

ทีฆายุตา  ตุยหัง โหตุ  สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา ฯ 
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อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา 

สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ

  นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา

  ปะริตตัสสานุภาเวนะ  หันตวา เตสัง อุปัททะเว

  นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา

  ปะริตตัสสานุภาเวนะ  หันตวา เตสัง อุปัททะเว

  นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา

  ปะริตตัสสานุภาเวนะ  หันตวา เตสัง อุปัททะเวฯ 

เกณิยานุโมทะนาคาถา

 อัคคิหุตตัง มุขา ยัญญา  สาวิตติ ฉันทะโส มุขัง

 ราชา มุขัง มะนุสสานัง  นะทีนัง สาคะโร มุขัง

 นักขัตตานัง มุขัง จันโท  อาทิจโจ ตะปะตัง มุขัง

 ปุญญะมากังขะมานานัง  สังโฆ เว ยะชะตัง มุขัง ฯ

 ภะณิสสามะ มะยัง คาถา  กาละทานัปปะทีปิกา

 เอตา สุณันตุ สักกัจจัง  ทายะกา ปุญญะกามิโน ฯ

 แบบนี้นำา กาละทานะสุตตะคาถา

 ถ้านำา วิหาระทานะคาถา เปลี่ยนที่ขีดเส้นใต้เป็น วิหาระทานะทีปิกา

กาละทานะสุตตะคาถา

 กาเล ทะทันติ สะปัญญา   วะทัญญู วีตะมัจฉะรา

 กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ   อุชุภูเตสุ ตาทิสุ

 วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ   วิปุลา โหนติ ทักขิณา

 เย ตัตถะ อะนุโมทันติ   เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา
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 นะ เตนะ ทักขิณา โอนา   เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน

 ตัสมา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต  ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง

 ปุญญานิ ปะระโลกัสมิง       ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ ฯ

ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค

  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 ติฏฐันติ ญาตะโย

 อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา  สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา

 ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ   ฐานะโส อุปะกัปปะติ

   โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต

   เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา

   พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง

   ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ ฯ

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา

 ยัสมิง ปะเทเส กัปเปติ   วาสัง ปัณฑิตะชาติโย

 สีละวันเตตถะ โภเชตวา   สัญญะเต พรัหมะจาริโน

 ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง   ตาสัง ทักขิณะมาทิเส

 ตา ปูชิตา ปูชะยันติ    มานิตา มานะยันติ นัง

 ตะโต นัง อะนุกัมปันติ   มาตา ปุตตังวะ โอระสัง

 เทวะตานุกัมปิโต โปโส   สะทา ภัทรานิ ปัสสะติ ฯ
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เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา

  ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

  ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข

  สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ

  อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง

  สุภาสิตัง กิญจิปิ โว ภะเณมุ

  ปุญเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปัง

  ธัมมูปะเทสัง อะนุการะกานัง

  ตัส๎มา หิ ภูตานิ สะเมนตุ สัพเพ

  เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ

  ภูเตสุ พาฬหัง กะตะภัตติกายะ

  ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง

  ปัจโจปะการัง อะภิกังขะมานา

  เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา

  ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ

  อาทิสสะมานา มะนุเชหิ ญาตา

  ตัส๎มา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ

อาทิยะสุตตะคาถา

 ภุตตา โภคา ภะฏา ภัจจา   วิติณณา อาปะทาสุ เม

 อุทธัคคา ทักขิณา ทินนา   อะโถ ปัญจะ พะลี กะตา

 อุปัฏฐิตา สีละวันโต    สัญญะตา พรัหมะจาริโน

 ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ   ปัณฑิโต ฆะระมาวะสัง

 โส เม อัตโถ อะนุปปัตโต   กะตัง อะนะนุตาปิยัง
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 เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ   อะริยะธัมเม ฐิโต นะโร

 อิเธวะ นัง ปะสังสันติ   เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ

วิหาระทานะคาถา

 สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ   ตะโต วาฬะมิคานิ จะ

 สิริงสะเป จะ มะกะเส   สิสิเร จาปิ วุฏฐิโย

 ตะโต วาตาตะโป โฆโร   สัญชาโต ปะฏิหัญญะติ

 เลนัตถัญจะ สุขัตถัญจะ   ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง

 วิหาระทานัง สังฆัสสะ   อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง

 ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส   สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน

 วิหาเร การะเย รัมเม    วาสะเยตถะ พะหุสสุเต

 เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ   วัตถะเสนาสะนานิ จะ

 ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ    วิปปะสันเนนะ เจตะสา

 เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ   สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

 ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ         ปะรินิพพาตะยะนาสะโวติฯ
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บทถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)

อิติปิ โสฯ

 อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะ 

สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ 

สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

 ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, 

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน 

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต 

สาวะกะสังโฆ,สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต 

สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลี- 

กะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ 

พุทธชัยมงคลถาถา (พาหุงฯ)

   พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

  ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 

 บท อติิปิ  โส คือบทสวดสรรเสริญคุณความดีของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ พระธรรม ๖ ประการ  

พระสงฆ์ ๙ ประการ

 บทพาหุง  คือเปน็บทสรรเสริญคุณความดีของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  โดยกล่าวถึงชัย

ชนะ ๘ ครั้งของพระพุทธเจ้า  เข้าใจกันว่าแต่งมาจากลังกา  เพราะว่าพระสงฆ์ลังกาล้วนสวดกันได้ และยังออกเสียง

ไวยากรณ์บาลีได้ถูกต้อง
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  ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

   มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

  โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

  ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

   นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง  

  ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

  เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

   อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง

  ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

  อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท

  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

   กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา

  จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

  สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

   สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง

  วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

  ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท

  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

   นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

  ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
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  อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

   ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

  พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

  ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

   เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา

  โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

  หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ

  โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

ชัยปริตร (มหากาฯ)

 มหาการุณิโก นาโถ   หิตายะ สัพพะปาณินัง

ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา   ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ   เต ชะยะมังคะลัง ฯ

 ชะยันโต โพธิยา มูเล   สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน

เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ   ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก    สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง   อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง    สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ    สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ

 ชยปริตร  คือคาถาที่กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าต่อพระยามาร  แล้วอ้างความจริงนั้นมาพิทักษ์ 

คุม้ครองใหม้ีความสวัสดี  คาถาตอนต้น โบราณจารยป์ระพนัธข์ึ้นภายหลัง คาถาตน้ทา้ย นำามาจากองัคุตตรนิกาย 

ปุพพัณหสูตร  (อง.ติก.๒๐/๑๕๖/๒๘๗) 
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 ปะทักขิณัง กายะกัมมัง   วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง   ปะณิธี เต ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ   ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะพุทธานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะสังฆานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
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บทสวดพิเศษ

บทนมัสการ ๒๘ พระพุทธเจ้า

(หันทะ มะยัง อัฏฐะวีสะติพุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ)

 นะโม เม สัพพะพุทธานัง  อุปปันนานัง มะเหสินัง

ตัณ๎หังกะโร มะหาวีโร   เมธังกะโร มะหายะโส

สะระณังกะโร โลกะหิโต   ทีปังกะโร ชุตินธะโร

โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข   มังคะโล ปุริสาสะโภ

สุมะโน สุมะโน ธีโร    เรวะโต ระติวัฑฒะโน

โสภิโต คุณะสัมปันโน   อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม

ปะทุโม โลกะปัชโชโต   นาระโท วะระสาระถี

ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร   สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล

สุชาโต สัพพะโลกัคโค   ปิยะทัสสี นะราสะโภ

อัตถะทัสสี การุณิโก    ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท

สิทธัตโถ อะสะโม โลเก   ติสโส จะ วะทะตัง วะโร

ผุสโส  จะ  วะระโท  พุทโธ   วิปัสสี  จะ  อนูปะโม

สิขี  สัพพะหิโต  สัตถา  เวสะภู  สุขะทายะโก

กะกุสันโธ  สัตถะวาโห  โกนาคะมะโน  ระณัญชะโห

กัสสะโป  สิริสัมปันโน   โคตะโม   สัก๎ยะปุงคะโว

 สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่  ณ  ภูเขาคิชกูฏ ครั้งนั้น ท้าวจาตุมมหาราช ได้เข้าไปเฝ้า 

พระผู้มีพระภาคเจ้า  ขอพระผู้มีพระภาคจงเรียนการรักษาอันชื่อว่า อาฏานาฏิยะ เพื่อให้ยักษ์พวกนั้นเลื่อมใส 

คุ้มครอง  เพื่อรักษา เพื่อไม่เบียดเบียน เพื่ออยู่สำาราญของบริษัทสี่  พระองค์ทรงรับโดยดุษณีภาพ ลำาดับนั้น 

ท้าวเวสสุวรรณทรงทราบการทรงรับของพระพุทธองค์ แล้วได้ทรงภาษิตอาฏานาฏิยะรักขานีี้ในเวลานั้น
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บทสวดนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

(หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภะณามะ เส)

 สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ  นิสินโน เจวะ มัชฌิเม

โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ   อาคะเนยเย จะ กัสสะโป

สารีปุตโต จะ ทักขิเณ   หะระติเย อุปาลี จะ

ปัจฉิเมปิ จะ อานันโท   พายัพเพ จะ คะวัมปะติ

โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร   อีสาเนปิ จะ ราหุโล

อิเม โข มังคะลา พุทธา   สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา

วันทิตา เต จะ อัมเหหิ   สักกาเรหิ จะ ปูชิตา

เอเตสัง อานุภาเวนะ    สัพพะโสตถี ภะวันตุ โนฯ

  อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

  นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง

  ปุญญาภิสสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง

  ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย  ฯ

 

 บทนมัสการพระอรหันต์  ๘  ทิศ  คือบทที่ระลึกและบูชาพระอรหันต์ ๘ ทิศ โดยได้อาราธนาผู้ที่ทรง 

คุณทรงฤทธิ์ ทั้ง  ๘  ทิศมาเปน็กำาแพงแก้ว  ปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากภยันตราย  

 พระพทุธเจา้ทรงพจิารณาคดัเลอืกพระมหาเถระทีมี่คณุวเิศษ ๙ องคม์าประชุม พระองคน์ัง่ตรงกลาง 

เพื่องานประกาศพระศาสนา

 พระอัญญาโกณฑัญญะ (รัตตัญญู)  ทิศบูรพา พระมหากสัสปะ (ธดุงควตัร)  ทศิอาคเนย์

 พระสารีบุตร (ปัญญา)  ทิศทักษิณ  พระอุบาลี  (พระวินัย)  ทิศหรดี

 พระอานนท์  (พุทธอุปัฏฐาก)  ทิศปัจฉิม  พระควัมปติ  (มีพลัง)  ทิศพายัพ

 พระมหาโมคคัลลานะ  (ฤทธิ์) ทิศอุดร  พระราหุล (การศึกษา)  ทิศอีสาน

 ภายในวัดพระเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี  จะมีหมู่พระเจดีย์พระอรหันต์  ๘  ทิศตั้งอยู่  เมื่อนำา

บทนี้มาสาธยายหรือจะสวดเปน็ทำานองสรภัญญะ  จักเปน็มงคลกุศลใหญ่แก่ผู้ปฏิบัติอย่างมาก
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บารมี ๓๐ ทัศ

(ทา สี เน ป วิ ข ส อ เม อุ)

 ๑ ทานะ ปาระมี สัมปันโน, ทานะ อุปะปารมี สัมปันโน, 

ทานะ ปะระมัตถะปารม ีสมัปนัโน เมตตา ไมตร ีกะรณุา มทุติา อุเปกขา    

ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา

 ๒ สีละ ปาระมี สัมปันโน, สีละ อุปะปารมี สัมปันโน, สีละ  

ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา                  

ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา

 ๓ เนกขัมมะ ปาระมี สัมปันโน, เนกขัมมะ อุปะปารมี สัมปันโน,  

เนกขัมมะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา      

อุเปกขา  ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา

 ๔ ปัญญา ปาระมี สัมปันโน, ปัญญา อุปะปารมี สัมปันโน,  

ปญัญา ปะระมตัถะปารม ีสมัปันโน เมตตา ไมตร ีกะรณุา มทุติา อเุปกขา  

ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา

 ๕ วิริยะ ปาระมี สัมปันโน, วิริยะ อุปะปารมี สัมปันโน, วิริยะ  

ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา           

ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา

   ๖ ขันตี ปาระมี สัมปันโน, ขันตี อุปะปารมี สัมปันโน, ขันตี       

ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา         

ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา

 ๗ สัจจะ ปาระมี สัมปันโน, สัจจะ อุปะปารมี สัมปันโน, สัจจะ  

ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา         

ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา

 ๘ อะธิฏฐานะ ปาระมี สัมปันโน, อะธิฏฐานะ อุปะปารมี          
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สัมปันโน,  อะธิฏฐานะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี         

กะรุณา มุทิตา อุเปกขา  ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา

 ๙ เมตตา ปาระม ีสมัปนัโน, เมตตา อปุะปารม ีสมัปนัโน, เมตตา  

ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา        

ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา

 ๑๐ อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อุเปกขา อุปะปารมี สัมปันโน, 

อุเปกขา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา          

อุเปกขา  ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา

 ทะสะ ปาระมี สัมปันโน, ทะสะ อุปะปารมี สัมปันโน, ทะสะ    

ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา           

ปาระมีสัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา

 พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 

นะมามิหัง,  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง

คาถาโพธิบาท (บูรพารัสมิง)

 บูระพารัส๎มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส๎มิง พระธัมเมตัง            

บูระพารัส๎มิง  พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ 

สพัพะโศก สพัพะโรค  สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนยีดจัญไร วิวญัชยัเย 

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 อาคะเนย์รัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อาคะเนย์รัส๎มิง พระธัมเมตัง  

อาคะเนย์รัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์  

สพัพะโศก สพัพะโรค สพัพะภยั  สพัพะเคราะห์ เสนยีดจัญไร วิวญัชยัเย 

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 ทักษิณรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง ทักษิณรัส๎มิง พระธัมเมตัง        
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ทักษิณรัส๎มิง  พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ 

สพัพะโศก สพัพะโรค  สพัพะภัย  สพัพะเคราะห ์เสนยีดจญัไร  ววัิญชยัเย 

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 หรดีรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง หรดีรัส๎มิง พระธัมเมตัง หรดีรัส๎มิง

พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก

สัพพะโรค  สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย 

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 ปัจจิมรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง ปัจจิมรัส๎มิง พระธัมเมตัง 

ปัจจิมรัส๎มิงพระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ 

สัพพะโศก สัพพะโรค  สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร

วิวัญชัยเยสัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 พายพัรสัม๎งิ พระพทุธะคณุงั พายพัรสัม๎งิ พระธัมเมตงั พายัพรสัม๎งิ 

พระสังฆานงั ทุกขะโรคะภะยงั ววิญัชยัเย สพัพะทกุข ์สพัพะโศก สพัพะโรค 

สัพพะภัย  สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง 

สัพพะลาภัง  ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

 อดุรรสัม๎งิ พระพทุธะคณุงั อดุรรัสม๎งิ พระธมัเมตงั อดุรรสัม๎งิ  พระ

สังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค 

สพัพะภยั  สพัพะเคราะห ์เสนยีดจัญไร ววิญัชยัเย สพัพะธะนงั สพัพะลาภงั 

ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

 อสิานรสัม๎งิ พระพุทธะคณัุง อิสานรัสมิ๎ง พระธมัเมตงั อสิานรสัม๎งิ 

พระสังฆานงั ทุกขะโรคะภะยงั ววิญัชยัเย สพัพะทกุข ์สพัพะโศก สพัพะโรค 

สพัพะภยั  สพัพะเคราะห ์เสนยีดจัญไร ววิญัชยัเย สพัพะธะนงั สพัพะลาภงั 

ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 อากาศรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง อากาศรัส๎มิง พระธัมเมตัง           

อากาศรัส๎มิง  พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ 
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สพัพะโศก สพัพะโรค  สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนยีดจัญไร วิวญัชยัเย 

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

 ปะฐะวีรัส๎มิง พระพุทธะคุณัง ปะฐะวีรัส๎มิง พระธัมเมตัง        

ปะฐะวีรัส๎มิง  พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ 

สพัพะโศก สพัพะโรค  สัพพะภัย  สพัพะเคราะห์ เสนยีดจญัไร ววิญัชยัเย 

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

 อมิสัม๎งิมงคลจกัรวาลทัง้แปดทศิ ประสิทธิ จงมาเป็นกำาแพงแกว้  

ทัง้เจด็ชัน้ มาป้องกนัหอ้มลอ้มรอบครอบทัว่อนตัตา ราชะ เสมานาเขตเต  

สะมนัตา สะตะโยชะนะสะตะสะหสัสาน ิพทุธะชาละปะริกเขตเต รักขันต ุ 

สุรักขันตุ ฯ

 อมิสัม๎งิมงคลจกัรวาลทัง้แปดทศิ ประสิทธิ จงมาเป็นกำาแพงแกว้  

ทัง้เจด็ชัน้ มาป้องกนัหอ้มลอ้มรอบครอบทัว่อนตัตา ราชะ เสมานาเขตเต  

สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสาน ิธมัมะชาละปะรกิเขตเต รกัขนัต ุ 

สุรักขันตุ ฯ

 อมิสัม๎งิมงคลจกัรวาลทัง้แปดทศิ ประสิทธิ จงมาเป็นกำาแพงแกว้  

ทัง้เจด็ชัน้ มาป้องกนัหอ้มลอ้มรอบครอบทัว่อนตัตา ราชะ เสมานาเขตเต  

สะมนัตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสาน ิปัจเจกะพุทธะชาละปะรกิเขตเต

รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 อมิสัม๎งิมงคลจกัรวาลทัง้แปดทศิ ประสิทธิ จงมาเป็นกำาแพงแกว้ 

ทัง้เจด็ชัน้ มาป้องกนัหอ้มลอ้มรอบครอบทัว่อนตัตา ราชะ เสมานาเขตเต  

สะมนัตา สะตะโยชะนะสะตะสะหสัสาน ิสังฆะชาละปะรกิเขตเต รกัขนัต ุ 

สุรักขันตุ ฯ
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พระคาถาชินบัญชร

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)

(บทขัด) ปุตตะกาโม  ละเภ ปุตตัง   ธะนะกาโม  ละเภ  ธะนัง

  อัตถิกาเย  กายะญายะ   เทวานัง ปิยะ ตัง สุตตะวา

 ๑. ชะยาสะนากะตา  พุทธา    เชต๎วา  มารัง  สะวาหะนัง

     จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง               เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา

 ๒. ตัณหังกะราทะโย  พุทธา             อัฏฐะวีสะติ  นายะกา

     สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง            มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

 ๓. สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง              พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน

     สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง            อุเร  สัพพะคุณากะโร

 ๔. หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ              สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ

     โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัส๎มิง           โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก

 ๕. ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง             อาสุง  อานันทะราหุโล

     กัสสะโป  จะ  มะหานาโม           อุภาสุง  วามะโสตะเก

 ๖. เกสะโต  ปิฏฐิภาคัส๎มิง               สุริโยวะ  ปะภังกะโร

     นิสินโน  สิริสัมปันโน               โสภีโต  มุนิปุงคะโว

 ๗. กุมาระกัสสะโป  เถโร                มะเหสี  จิตตะวาทะโก

     โส  มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง          ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

 ๘. ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ              อุปาลี  นันทะสีวะลี

     เถรา  ปัญจะ  อิเม  ชาตา             นะลาเฏ  ติละกา  มะมะ

 คาถาชินบัญชร  คือบทสวดปกป้องคุ้มครองอันตราย  

 คำาว่า ชิน แปลว่า ผู้ชนะ    ส่วนคำาว่า บัญชร  แปลว่า  กรง  ลูกกรง  ซี่กรง  รวมกันแปลว่า   

เครื่องป้องกันของพระพุทธเจ้า เชื่อว่าสามารถปกป้องคุ้มกันอุบัติภัย  อันตรายและศัตรูหมู่มารได้

 ต้นฉบับมีกำาเนิดมาจากลังกาเป็นอักษรโรมัน  ยังแพร่หลายในพม่า ทิเบต  และอินเดีย  

 แต่เดิมเชื่อกันว่า แต่งโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสีี
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 ๙. เสสาสีติ  มะหาเถรา                  วิชิตา  ชินะสาวะกา

     อเตสีติ  มะหาเถรา                  ชิตะวันโต  ชิโนระสา

     ชะลันตา  สีละเตเชนะ                อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา

๑๐. ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ               ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง

      ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ             วาเม  อังคุลิมาละกัง

๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ              อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

      อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ              เสสา  ปาการะสัณฐิตา

๑๒. ชินา  นานา  วะระสังยุตตา           สัตตัปปาการะลังกะตา

      วาตะปิตตาทิสัญชาตา                พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

๑๓. อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ               อะนันตะชินะเตชะสา

      วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ             สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ                วิหะรันตัง  มะหีตะเล

      สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ          เต  มะหาปุริสาสะภา

๑๕.   อิจเจวะมันโต             สุคุตโต  สุรักโข

        ชินานุภาเวนะ                ชิตูปัททะโว

        ธัมมานุภาเวนะ               ชิตาริสังโฆ

        สังฆานุภาเวนะ              ชิตันตะราโย

       สัทธัมมานุภาวะปาลิโต       จะรามิ  ชินะปัญชะเรติ ฯ
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คำาแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา ฯ  สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

   ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา ฯ   จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพ๎ยาปัชฌา ฯ  จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้อาฆาตพยาบาท

   เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา ฯ   จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้  

   ทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ     

            จงมคีวามสขุกายสขุใจ รักษาตนให้พน้จากทกุขภ์ยั

   ทั้งสิ้นเถิด ท่านทั้งหลายที่ท่านมีความทุกข์ขอให้

   พ้นจากทุกข์ ที่มีสุข  ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป  เทอญ

อะภิณหะปัจจะเวกขะณะ

   (หันทะ  มะยัง  ปัญจะอะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะเส)

ชะราธัมโมมหิ ชะรัง  อะนะตีโต (ชาย)

    อะนะตีตา (หญิง)

เรามีความแก่ชราเป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพ้นความแก่ชราไปได้

พยาธิธัมโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต (ชาย)

    อะนะตีตา (หญิง)

เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้

มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง

เรามีความตายเป็นธรรมดา เราไม่ล่วงพ้นความตายไปได้

สัมเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว
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เราจักต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น

กัมมัสสะโกมหิ   เรามีกรรมเป็นของตนเอง

กัมมะทายาโท   เรามีกรรมเป็นมรดก

กัมมะโยนิ    เรามีกรรมเป็นกำาเนิด

กัมมะพันธุ    เรามีกรรรมเป็นพวกพ้อง

กัมมะปะฏิสะระโณ   เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ยัง  กัมมัง กะริสสามิ   เราจะทำากรรมอันใดๆ ไว้

กัลยาณัง วา ปาปะกังวา  ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม

ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ  เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแล.
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คำาอาราธนา

คำาอาราธนาศีล ๕

 มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ  ติสะระเณนะ สะหะ 

ปัญจะ  สีลานิ ยาจามะ

 ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ    

สะหะปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

 ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ 

สะหะปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

คำาสมาทานศีล ๕

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณ ีสิกขาปะทงั สะมาทยิามิ

คำาบวชชีพราหมณ์

 เอสาหัง  ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง,      

สะระณัง  คัจฉามิ,  ภิกขุสังฆัญจะ,  อัชชะตัคเค,  ภันเต  สังโฆ,  

มัง  ธัมมะวิินะเย  ปัณฑะรังคะปัพพะชิตัง  ธาเรตุ,  ปาณุเปตัง,                   

สะระณังคะตัง. 

 ขา้แตท่่านผูเ้จรญิ  ขา้พเจา้นัน้  ขอถงึสมเด็จพระผูม้พีระภาคเจ้า 

 พระองค์นั้น  แม้เสด็จดับขันธะปรินิพพานนานแล้ว  กับทั้งพระธรรม  
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และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์ 

จงจำาข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นนักบวชผู้นุ่งขาวห่มขาว  ในพระธรรมวินัย             

ผู้ เข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยชีวิต  ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสะระณะ           

ตั้งแต่บัดนี้เป็น ต้นไปเทอญ. 

คำาขอลาสิกขาของชีพราหมณ์

 ปัณฑรังคะปัพพะชิตา,  อัฏฐะสิกขาปะทานิ,  ปัจจักขามิ,             

คิหีติ  มัง  ธาเรถะ ฯ

 ข้าพเจ้า  ขอลาสิกขาบททั้ง ๘,  จากนักบวชผู้นุ่งขาวห่มขาว     

ขอท่านทั้งหลาย จงจำาข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์

คำาลาพระ

 หันทะทานิ  มะยัง  ภันเต,  อาปุจฉามะ,  พะหุกิจจา  มะยัง,  

พะหุกะระณียาฯ

 เมื่อพระสงฆ์ตอบว่า   ยัสสะทานิ  ตุมเห  กาลัง  มัญญะถะ

 ผู้ลาพึงรับพร้อมกันว่า  สาธุ  ภันเต 

แล้วกราบ  ๓  ครั้ง

คำาอาราธนาศีล ๘

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ  มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ

ตติยัมปิ  มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ

(ถ้าคนเดียวว่า อะหัง แทน มะยัง และ ยาจามิ แทน ยาจามะ)
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นะมะการคาถา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ไตรสรณาคมน์

   พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

   ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

   สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

   ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

   ทุติยัมปิ ธังมัง สะระณัง คัจฉามิ

   ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

   ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

   ตะติยัมปิ ธัมธัง สะระณัง คัจฉามิ

   ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 (พระท่านว่า) ติสะระณะ คะมะนัง นิฏฐิตัง (รับว่า) อามะ ภันเต.

คำาสมาทานศีล

 ๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 ๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 ๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 

 ไตรสรณคมน์  คือการปฏิญาณตนรับพระรัตนตรัยเปน็ที่พึ่งที่ระลึก  หรือการประกาศตนว่าจะรับ 

เอาพระรัตนตรัย คือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  เปน็สรณะ  คือเปน็ที่พึ่งที่ระลึกที่เหนี่ยวรั้งจิตใจสูงสุด 

คนที่กล่าวสวดคาถานี้  ถือว่าได้ปฏิญาณตนเข้ารับนับถือพุทธศาสนาแล้ว
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 ๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 ๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง       

สะมาทิยามิ

 ๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 

 ๗. นจัจะคตีะวาทติะวิสกูะทสัสะนามาลาคันธะวเิลปะนะธาระณะ 

มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

               ๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา   เวระมะณ ี  สกิขาปะทงั   สะมาทิยามิ

 อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (๓ ครั้ง)

คำาอาราธนาธรรม

   พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ

   กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ

   สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา

   เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง ฯ

คำาอาราธนาพระปริตร

 วิปัตติปะฏิพาหายะ   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

 สัพพะทุกขะวินาสายะ  ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง

 วิปัตติปะฏิพาหายะ   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

 สัพพะภะยะวินาสายะ  ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง

 วิปัตติปะฏิพาหายะ   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

 สัพพะโรคะวินาสายะ  ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง ฯ

 บทขัดพระปริตร คือประกาศหรือบทนำา เพื่อแจ้งให้พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปได้ว่าต่อไปนี้คณะ

สงฆ์จะสวดมนต์ เรื่องอะไร โดยให้ภิกษุรูปที่ ๓ ประกาศ  บทขัดนี้  สมเด็จพระวันรัต (วัดมหาธาตุฯ)  ชี้แจง

ไว้ว่ามิใช่เปน็พระ บาลีในพระไตรปิฎกที่มีมาแต่สมัยเดิม แต่เพิ่งแต่งเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ 
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คำาสมาทานกัมมัฏฐาน

 อิมาหัง ภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริจจะฉามิ         

ขา้แต ่พระผู้มีพระภาคเจา้ผูเ้จรญิ ขา้พระพทุธเจา้ ขอมอบกาย ถวายชวีตินี ้ 

เพื่อเป็นพุทธบูชา  ธัมมบูชา  สังฆบูชา  ข้าพระพุทธเจ้า จะตั้งใจศึกษา

จะต้ังใจปฏิบัติ  ตามคำาสั่งสอนของพระพุทธองค์ ด้วยการเจริญ           

จิตภาวนา  ณ  กาลบัดนี้ เทอญฯ

คำาอุทิศบุญกุศล

  อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย.

 ขอส่วนบุญนี้จงสำาเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า    

 ขอให้ญาติทั้งหลายของ ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

  ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล    บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล

 ถึงบิดามารดาครูอาจารย์        ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน

 คนเคยร่วมทำางานการทั้งหลาย     ขอให้ได้ในกุศลผลของฉัน

 ทัง้เจา้กรรมนายเวรและเทวญั       ขอใหท้า่นไดก้ศุลผลนี ้เทอญ.

คำาจบอธิษฐาน

แบบที่ ๑

 “สุทินนัง, วะตะเมทานัง, อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ”

 “ขอผลแห่งทาน, ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ, จงเป็นเครื่องกำาจัด   

อาสวะกิเลส, ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด”
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แบบที่ ๒

 ทรัพย์ของข้าพเจ้า ได้มาโดยบริสุทธิ์  ขอบูชาพระพุทธ              

บูชาพระธรรม บูชาพระสงฆ์ จิตใจจำานง ตรงต่อพระนิพพาน              

ขอให้ถึงเมืองแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้พบศาสนาพระศรีอาริย์

ในอนาคตกาลนั้น เทอญ.

แบบที่ ๓

ขึ้นชื่อว่าไม่มี  ไม่ได้  อย่าได้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า

คำาขอขมา

ตั้งนะโม  3 จบ

 พุทธะคาวะระตา  ธัมมะคาระวะตา สังฆะคาระวะตา 

 กายกรรม 3  วจีกรรม 4   มโนกรรม 3

 กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวประมาท ล่วงเกินต่อพระพุทธก็ดี  

พระธรรมก็ดี   พระสงฆ์ก็ดี  ต่อครูบาอาจารย์  ต่อบิดามารดา  ตลอด 

ทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย  ทั้งเจ้ากรรมนายเวร รุกขเทวดา  เจ้าที่เจ้าทาง  

แม่นางธรณี   ทั้งต่อหน้าก็ดี  ลับหลังก็ดี  เจตนาก็ดี  จำาได้ก็ดี  จำาไม่

ได้ก็ดี  วันนี้ก็ดี  วันหน้าก็ดี  ชาตินี้ก็ดี ร้อยชาติ พันชาติที่ผ่านมาก็ดี  

 ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม  ขอให้ข้าพเจ้า อย่าได้มีเวรมีกรรม ขอให้

ข้าพเจ้า จงหมดเวรจงหมดกรรม  หายทุกข์  หายโศก  หายโรค หายภัย

ในทุกภพทุกชาติ  ก็ข้าเทอญ  สาธุ สาธุ สาธุ
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ปกิณกะศาสนพิธี 

แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,

 สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนัง, 

ยะทิสังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิมัง กะฐินะทุสสัง  อายัสมะโต                  

(อิตถันนามัสสะ) ทะเทยยะ, กะฐินัง อัตถะริตุง, เอสา ญัตติ.

 สณุาต ุเม ภนัเต สงัโฆ, อทิงั สงัฆสัสะ กะฐนิะทุสสัง  อุปปันนงั, สังโฆ 

อมิงั กะฐินะทุสสงั อายสัมะโต (อติถนันามสัสะ) เทต,ิ กะฐนิงั อตัถะรติงุ, 

ยัสสายัสมะโต ขะมะติ, อิมัสสะ  กะฐินะทุสสัสสะ,  อายัสมะโต                       

(อติถนันามัสสะ) ทานงั, กะฐินงั  อตัถะรติงุ, โส ตณุหสัสะ, ยสัสะ นกัขะมะต ิ 

โส ภาเสยยะ.

 ทนินงั อทิงั สังเฆนะ, กะฐินะทุสสงั อายัสมะโต  (อิตถนันามสัสะ) 

กะฐินัง อัตถะริตุง ขะมะติ สังฆัสสะ ตัสมา  ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยาม ิ

 ในวงเล็บ อิตถันนามัสสะ นั้นให้ใส่ชื่อผู้ครองกฐินแทน

คำาอธิษฐานผ้ากฐิน

 สังฆาฏ,ิ อิมายะ สังฆาฏิยา กะฐินัง อัตถะรามิ (๓ หน )

 จีวร, อิมินา อุตตะราสังเคนะ กะฐินัง อัตถะรามิ (๓ หน)

 สบง, อิมินา อันตะระวาสะเกนะ กะฐินัง อัตถะรามิ (๓ หน)
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คำาอนุโมทนากฐิน

อัตถะตัง อาวุโส สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโร อะนุโมทะถะ (๓ หน )

 บทนี้สำาหรับท่านผู้ครองกฐินมีพรรษาแก่กว่าภิกษุอื่นที่มีพรรษา   

มากกวา่ทา่นผูค้รองกฐนิอยู่ในท่ีนัน้ใหเ้ปลีย่น คำาวา่ อาวุโส เป็น ภันเต         แล้ว

ใหพ้ระสงฆท์ัง้ปวงเปลง่วาจาอนโุมทนาตอ่ไปวา่ อตัถะตงั ภนัเต สงัฆสัสะ  

กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินัตถาโร  อะนุโมทามะ (๓ หน )

 บทนี ้สำาหรบัผูอ้อ่นพรรษากวา่ทา่นผูค้รองกฐนิกลา่ว  ถา้มภีกิษุ

ที่แก่พรรษากว่าท่านผู้ครองกฐินอยู่ในที่นั้น  กี่รูปก็ตามให้ผู้แก่เหล่านั้น  

เปลี่ยนคำาว่า ภันเต เป็น อาวุโส  หรือจะให้ว่าพร้อมกันเฉพาะผู้แก่เสีย 

คราวหนึ่งก่อน ๓ จบ  แล้วจึงให้ผู้อ่อนกว่าว่าอีกคราวหนึ่ง ๓ จบก็ได้

คำาบอกสัตตาหะ

 สตัตาหะกะระณยัีง กิจจัง เม อตัถ ิตสัมา มะยา คนัตพัพงั  อิมสัมงิ 

สัตตาหัพภันตะเร นิวัตติสสามิ.

 คำากล่าวบอกลาไปกิจจำาเป็นภายในพรรษาได้เจ็ดวัน

วิธีอปโลกน์สำาหรับกฐินราษฎร์

 พธิอีปโลกนส์ำาหรับกฐนิราษฎร์ มนัียเชน่เดยีวกบัพระกฐนิหลวง  

ต่างกันเพียงคำาปรารภเบื้องต้นในระหว่างเจ้าภาพเท่านั้น แต่เพื่อความ  

สะดวกจึงขอนำามากล่าวในที่นี้ดังต่อไปนี้

 เมือ่ทายกกลา่วคำาถวายจบ และพระสงฆท้ั์งปวงรับ “สาธุ”  แล้วเป็น 

หน้าที่ของเจ้าอาวาสหรือภิกษุผู้สามารถพึงตั้งพัดขึ้นเป็นรูปที่ ๑ กล่าว 

คำาอปโลกน ์ไม่ตอ้งตัง้นะโม  พระสงฆน์อกนัน้ยงัคงประนมมอือยูเ่ชน่เดมิ 

คำาอปโลกน์ว่า
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“ผา้กฐนิทาน กบัท้ังผา้อานสิงัสบริวารทัง้ปวงนี ้เปน็ของ...........ประกอบ

ด้วยสัทธาปะสาทิคุณ พร้อมด้วยญาติสายโลหิต มิตรสหาย และท่านที่

เคารพนับถือนำามาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อ ยู่ จำาพรรษากาล    

ถ้วนไตรมาส ในอาวาสนี้  ก็แลผ้ากฐินทานนี้  เป็นของบริสุทธิ์  

ดุจเล่ือนลอยมาโดยนภากาศ แล้วแลตกลง ในท่ามกลางสงฆ์

จะได้จำาเพาะเจาะจง พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหามิได้   โดยมีพระบรม-     

พทุธานญุาตไวว้า่ ใหพ้ระสงฆ ์ ทัง้ปวงพรอ้มกนัยอมอนญุาตใหแ้กพ่ระ

ภิกษรุปูหนึง่ เพือ่กระทำากฐนิตัถารกิจ และมีคำาพระอรรถกถาจารย ์ผูรู้พ้ระ

บรมพทุธาธบิายสงัวรรณนาไว้วา่ พระภกิษรุปูใด กอปรดว้ยสลีสตุาทคิณุ 

มีสติปัญญา สามารถรู้ธรรม ๘ ประการ มีบุพพกิจเป็นต้น พระภิกษุรูป

นั้นสมควรรับผ้ากฐินทานนี้ได้ บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเห็นสมควรแก่พระ

ภิกษุรูปใด  จงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปนั้น เทอญ”

 เมือ่รปูที ่๑ กลา่วจบแลว้ พระภกิษทุัง้ปวงยงัไมต่อ้งรบั “สาธุ” แต่

ยังคงประนมมืออยู่อย่างนั้น ภิกษุรูปที่ ๒ ตั้งพัดขึ้น กล่าวคำา  อปโลกน์

เป็นรูปที่ ๒ โดยไม่ต้องตั้งนโม ดังนี้

 “ผา้กฐนิทาน กับทัง้ผา้อานสิงสบ์รวิารทัง้ปวงนี ้ขา้พเจา้พจิารณา 

เหน็สมควรแก…่เปน็ผู้มีสตปัิญญาสามารถ เพ่ือจะกระทำากฐนินตัถารกิจ

ใหถ้กูตอ้งตามพระบรมพทุธานญุาตได ้ถา้พระภกิษุรปูใดเหน็ไมส่มควร

จงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ ถ้าเห็นสมควรแล้ว จงให้สัททสัญญาณ

สาธุการขึ้นพร้อมกัน ณ กาลบัดนี้ เทอญ”
 หมายเหตุ  ๑. บอกชื่อเจ้าภาพหรือคณะเจ้าภาพ

   ๒. บอกชื่อผู้ครองผ้ากฐิน
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คำาอปโลกน์กฐิน (อีกแบบ)

แบบ ๒ รูป

รูปที่ ๑

 ผ้ า ก ฐิ นท านกั บทั้ ง ผ้ า อ านิ สั ง สบ ริ ว า รทั้ ง ป ว งนี้ เ ป็ น

ของ……………พร้อมด้วย……………ผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะ

พรอ้มเพรยีงกนันำามาถวาย แด่พระภิกษสุงฆผ์ูอ้ยูจ่ำาพรรษาถว้นไตรมาส

ในอาวาสนี้

 กแ็ลผ้ากฐนิทานนีเ้ป็นของบริสทุธ์ ิดุจเล่ือนลอยมาโดยนภากาศ 

แล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์ จะได้จำาเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของ             

พระภกิษรุปูใดรปูหนึง่กห็ามิได้ มีพระบรมพทุธานญุาตไวว้า่ ใหพ้ระสงฆ ์

ทั้งปวง ยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำาซึ่งกฐินัตถารกิจตาม 

พระบรมพทุธานญุาต และมคีำาพรอรรถกถาจารย์ ผูรู้พ้ระบรม พทุธาธบิาย 

สังวรรณนาไว้ว่า ภิกษุรูปใดประกอบด้วย ศีลสุตาธิคุณ มีสติปัญญา

สามารถรู้ธรรม ๘ ประการ มีบุพกิจเป็นต้น ภิกษุรูปนั้นจึงสมควร       

เพื่อจะกระทำากฐินัตถารกิจ ตามพระบรม พุทธานุญาตได้

 บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งปวง จะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใด จงพร้อมกัน 

ยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้น เทอญ (ไม่ต้องสาธุ)

รูปที่ ๒

 ผา้กฐนิทาน กับทัง้ผา้อานสิงัสบรวิารทัง้ปวงน้ี ขา้พเจา้พจิารณา

เห็นสมควรแก่……………..เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ เพื่อกระทำา 

กฐินัตถารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ ถ้าพระภิกษุรูป ใด

เห็นไม่สมควร  จงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ (หยุดนิดหนึ่ง)     

ถา้เหน็สมควรแลว้ไซร้  จงให้สทัทสญัญาณสาธกุารขึน้ให้พรอ้มกนัเทอญ

 พระสงฆ์ “สาธุ” พร้อมกัน
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คำาขอขมาโทษพระเถรานุเถระทั่วไป

 เถเร ปะมาเทนะ ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง          

ขะมะตุ โน ภันเต.

(พระเถระตอบว่า)      อะหัง ขะมามิ, อายัส๎มันเตหิปิ เม ขะมิตัพพัง

(พระอนุเถระตอบรับว่า)  ขะมามะ ภันเต.

 บทนี้สำาหรับผู้ขอขมาโทษหลายรูป ถ้ารูปเดียวให้เปลี่ยนตาม 

ภาษานิยมคือคำาว่า ขะมะตุ โน ภันเต เปลี่ยนเป็น ขะมะตุ เม ภันเต 

คำาว่า      อายัส๎มันเตหิปิ เม ขะมิตัพพัง เปลี่ยนเป็น อายัส๎มันตาหิปิ       

เม ขะมิตัพพัง คำาว่า ขะมามะ ภันเต เปลี่ยนเป็น ขะมามิ ภันเต 

คำาวา่ เถเร ปะมาเทนะ สำาหรับพระเถระ ๑๐ พรรษาขึน้ไป ถา้ต่ำากวา่ ๑๐  

พรรษาลงมาเปลี่ยนป็น  อายัส๎มันเต ปะมาเทนะ ฯ
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คำาถวายทาน

คำาถวายข้าวพระพุทธ

 อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โอทะนัง อุทะกัง  วะรัง 

พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ

คำาแปล

 ข้าพเจ้าขอถวายภัตร พร้อมด้วยสูปะพยัญชนะ ท้ังน้ำาด่ืม     

อันเป็นโภชนะประเสริฐนี้ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า             

ณ บัดนี้ ฯ

คำาถวายทานทั่วไป

 สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานะสังขาตัง 

โหตุ อะนาคะเต กาเลฯ 

 ทุติยัมปิ สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง 

นิพพานะสังขาตัง โหตุ อะนาคะเต กาเลฯ 

 ตะติยัมปิ สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง 

นิพพานะสังขาตัง โหตุ  อะนาคะเต กาเลฯ

คำาแปล

 ทานอันข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ ขอจงเป็นท่ีนำามาซึ่งความสิ้นไป  

แห่งอาสวะ คือ พระนิพพาน ในอนาคตกาล เทอญฯ  

 แม้ในวาระที่ ๒ ฯลฯ แม้ในวาระที่ ๓ ฯลฯ
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คำากล่าวนำาก่อนถวายสังฆทาน

 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า, สัตบุุรุษย่อมให้ทาน, เช่นข้าว    

และน้ำา, ท่ีสะอาดประณีต, ตามกาลสมควรอยู่เป็นนิจ, แด่ผู้ประพฤติ

พรหมจรรย์, ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยม,  สำาหรับผู้ให้เคร่ืองบริโภคนั้น,   

ได้ชื่อว่า, ให้ฐานะห้าประการ,  แก่ปฏิคาหก, ดังต่อไปนี้คือ, ให้อายุ, 

ให้วรรณะ, ให้สุขะ, ให้พละ,  และให้ปฏิภาณ, ผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้า

ประการนั้นด้วย,  ท่านสาธุชนทั้งหลาย, บุญเท่านั้น, เป็นที่พึ่งของพวก

เราท้ังหลาย,  ดังนั้น, ขอเรียนเชิญทุกท่าน, พึงตั้งใจ, กล่าวคำาถวาย

ภัตตาหาร  เป็นสังฆทาน, โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คำาถวายสังฆทาน

(ว่า นโม ๓ จบ)

 อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ  

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสั ง โฆ อิมานิ  ภัตตานิ                                     

สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ  สุขายะ    

นิพพานายะ จะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระภิกษุสงษ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าท้ังหลาย, ขอน้อมถวาย, 

ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารท้ังหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,           

ขอพระภิกษสุงฆ์, จงรับ, ภตัตาหาร, พร้อมด้วยบรวิาร  ทัง้หลายเหลา่นี,้ 

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,  เพื่อมรรคผล

นิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ
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คำาถวายสังฆทานอุทิศ

 อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ       

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ  สะปะริวารานิ, 

 ปะฏิคคัณฺหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัง  ญาตะกานัญจะ        

ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะ จะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, 

ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,           

ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลาย

เหล่านี้ ,ของข้าพเจ้าทั้ งหลาย, เพื่อประโยชน์ , เพื่อความสุข, 

เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ญาติทั้งหลาย           

มีมารดาและบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนานเทอญ

คำาถวายสลากภัต

 เอตานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, อะสุกัฏฐาเน,      

ฐะปิตานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,    

เอตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, 

สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระภิกษุสงษ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, 

ซึ่งสลากภัต กับท้ังเคร่ืองบริวารท้ังหลายเหล่านี้ อันข้าพเจ้าทั้งหลาย,       

ตัง้ไวแ้ลว้ ณ ศาลาโนน้, (หรือทีโ่นน้) แด่พระภกิษสุงฆ ์ ขอพระภกิษสุงฆ์

จงรับ, ซึ่งสลากภัต กับทั้งเคร่ืองบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้า    

ทั้งหลาย, เพ่ือประโยชน์, เพ่ือความสุข,  เพื่อมรรคผลนิพพาน,             

แก่ข้าพเจ้า ทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ
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คำาถวายมตกภัต (ภัตเพื่อผู้ตาย)

 อมิาน ิ มะยงั  ภนัเต  มะตะกะภตัตาน ิสะปะรวิาราน ิ ภกิขสุงัฆสัสะ 

โอโณชยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะตะกะภัตตานิ             

มะตะกัสสะเจว อัมหากัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระภิกษุสงษ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, 

ซ่ึงมตกภัตกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์

ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,ซึ่ งมตกภัตกับทั้งเคร่ืองบริวารทั้งหลาย         

เหลา่นี ้ของข้าพเจา้ทัง้หลาย, เพือ่อทุศิใหแ้ก.่............................ (ผู้ลว่ง

ลับไป)  และเพื่อความสุข  เพื่อประโยชน์  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, สิ้น

กาลนานเทอญ

คำาถวายข้าวสาร

 อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,     

โอโณชะยามะ, สาธ ุโน ภนัเต, ภิกขสุงัโฆ, อมิาน,ิ ตณัฑลุาน,ิ  สะปะริวาราน,ิ 

ปะฏิคคัณหาตุ ,  อัมหากั ง ,  ทีฆะ รัตตั ง ,  หิตายะ,  สุขายะ,                             

นิพพานายะ จะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระภิกษุสงษ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, 

ซ่ึงข้าวสาร กับท้ังเคร่ืองบริวารท้ังหลายเหล่าน้ี แด่พระภิกษุสงฆ์              

ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งข้าวสารกับทั้งเคร่ืองบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,  เพื่อมรรคผล

นิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ
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คำาถวายเภสัช ๕

เนยใส เนยข้น น้ำามัน ย้ำาผึ้ง น้ำาอ้อย

 สะระโท นามายัง ภันเต กาโล สัมปัตโต ยัตถะ โส ภะคะวา,       

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สะระทิกาพาเธน, อาพาธิกานัง ภิกขูนัง,      

ปัญจะเภสัชชานิ, อะนุญญาสิ, สัปปิง นะวะนีตัง เตลัง มะธุง  ผาณิตัง, 

มะยันทานิ ตักกาละสะทิสัง อิมัง กาลัง สัมปัตตา ตัสสะ  ภะคะวะโต 

ปญัญตัตานคุะตงั ทานงั ทาตกุามา เตส ุ ปะริยาปันนาน ิมะธผุาณิตาทีนิ 

ภิกขูนัญเจวะ สามะเณรานัญจะ  โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต อัยยา 

ยะถาอาภะตานิ  มะธุผาณิตาทีนิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง 

หิตายะ  สุขายะ.

คำาแปล

 ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ, กาลชือ่วา่สรทะ, มาถงึแลว้,  ในสรทะกาล

ไรเล่า, สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้ เ ป็นพระอรหันตสัมมา-

สัมพุทธเจ้านั้น,ได้ทรงอนุญาต เภสัช ๕ ประการ คือ เนยใส, 

เนยข้น, น้ำามัน, น้ำาผึ้ง, น้ำาอ้อย, แก่ภิกษุท้ังหลาย, ผู้ป่วยไข้, 

เพราะอาพาธอันเกิดขึ้นในสรทกาล, บัดนี้, มาถึงสรทกาลนั้นแล้ว, 

ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ปรารถนาจะถวายทาน, อันพระผู้มีพระภาคเจ้า 

พระองค์นั้น, ทรงบัญญัติแต่งตั้งแล้ว, จึงได้ถวายเภสัชทั้งหลาย, 

มีนำ้ า ผ้ึงและน้ำาอ้อยเป็นต้น, ซึ่ งนับเข้าในเภสัช ๕ อย่างนั้น, 

แก่ภิกษุทั้งหลาย, ขอพระผู้ เป็นเจ้าทั้งหลายจงรับ, ซ่ึงเภสัชทั้ง 

หลาย, มีน้ำาผึ้ งและน้ำาอ้อยเป็นต้นนั้น,ของข้าพเจ้าทั้ งหลาย,                                      

เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ
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คำาถวายผ้าไตรจีวร

 อิมานิ มะยัง ภันเต ติจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ    

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภกิขสัุงโฆ อิมาน ิติจวีะรานิ  สะปะรวิาราน,ิ 

ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ  สุขายะ.

คำาแปล

 ข้าแต่พระภิกษุสงษ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,    

ซึ่งผ้าไตรจีวร กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์          

ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งผ้าไตรจีวร กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลาย     

เหลา่นี,้ ของขา้พเจา้ทัง้หลาย, เพือ่ประโยชน,์ เพือ่ความสุข, แกข่า้พเจ้า

ทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ

คำาถวายผ้าอาบน้ำาฝน

 อมิาน ิมะยัง ภนัเต, วสัสกิะสาฏกิาน,ิ สะปะรวิาราน,ิ ภกิขสุงัฆสัสะ,  

โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ, วัสสิกะสาฏิกานิ, 

สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, 

นิพพานายะ จะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,  

ผ้าอาบน้ำาฝน, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่าน้ี, แด่พระภิกษุสงฆ์,     

ขอพระภกิษสุงฆ,์ จงรบั, ผา้อาบน้ำาฝน, พรอ้มดว้ยบริวารท้ังหลายเหล่า

นี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,  เพื่อมรรคผล

นิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ
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คำาถวายผ้าจำานำาพรรษา

 อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสาวาสิกะจีวะรานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,      

โอโณชะยามะ, สาธ ุโน ภันเต, ภกิขสุงัโฆ, อิมาน,ิ วสัสาวาสิกะจีวะราน,ิ 

ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระภิกษุสงษ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,      

ซึ่งผ้าวัสสาวาสิกจีวรทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุ

สงฆ์จงรับ, ผ้าวัสสาวาสิกจีวรทั้งหลายเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,     

เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ

คำาถวายผ้ากฐิน

 อมัิง มะยงั ภนัเต, สะปะรวิารงั, กะฐนิะจวีะระทสุสงั,  สงัฆสัสะ, 

โอโณชะยามะ, สาธโุน ภนัเต, สงัโฆ, อมิงั  สะปะรวิารงั, กะฐนิะจวีะระทสุสงั, 

ปะฏคิคณัหาตุ,  ปะฏคิคะเหตว๎า จะ, อมิินา ทสุเสนะ, กะฐนิงั, อตัถะระต,ุ 

อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,      

ผ้าจีวรกฐิน, พร้อมด้วยบริวารนี้, แก่พระสงฆ์, ขอพระสงฆ์จงรับ,         

ครั้นรับแล้ว, จงกรานกฐิน, ด้วยผ้าผืนนี้, เพื่อประโยชน์,  เพื่อความสุข, 

เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ตลอดกาลนาน เทอญ
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คำาถวายผ้าป่า

 อิมานิ มะยัง ภันเต, ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ,   

ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ,  

ปังสุกูละจีวะรานิ , สะปะริวารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ , อัมหากัง,  

ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,     

ผ้าบังสุกุลจีวร, พร้อมด้วยบริวารท้ังหลายเหล่านี้ , แด่พระภิกษุ

สงฆ์,     ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ผ้าบังสุกุลจีวร, พร้อมด้วยบริวาร                   

ทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,              

เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ

คำาถวายวัจจะกุฎี

 มะยัง ภันเต อิมัง วัจจะกุฏิง อาคะตานาคะตัสสะ จาตุทิสัสสะ  

ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง  วัจจะกุฏิง 

ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย วัจจะกุฎี  

แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาแต่ทิศทั้ง ๔ ที่มาแล้วก็ดี ที่ยังมิได้มาก็ดี    ข้าแต่

พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับ วัจจะกุฎีนี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย           

เพื่อประโยชน์ และเพื่อความสุข  แก่ข้าพจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน 

เทอญฯ
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คำาถวาย เสนาสนะ-กุฏี-วิหาร

 อมิาน ิมะยงั ภนัเต เสนาสะนาน ิอาคะตานาคะตสัสะ จาตทุสัิสสะ 

ภกิขสุงัฆสัสะ โอโณชะยามะ สาธ ุโน ภนัเต  ภกิขสุงัโฆ อิมาน ิเสนาสะนาน ิ

ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง  ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทั้ งหลาย ขอน้อมถวาย  

เสนาสนะ เหล่านี้แด่พระสงฆ์ผู้มาแต่ทิศทั้ง ๔ ที่มาแล้วก็ดี  ที่ยังมิได้

มาก็ดี  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับ ซ่ึงเสนาสนะ

เหล่านี้ ของข้าพเจ้าท้ังหลาย เพื่อประโยชน์  และเพื่อความสุขแก่

ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คำาถวายปราสาทผึ้ง

 มะยัง ภันเต สะปะริวารัง มะธุปุปผะปาสาทัง อิมัส๎มิง วิหาเร  

สังฆัสสะ  โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวารัง          

มะธุปุปผะปาสาทัง ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ  สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขอนอ้มถวายปราสาทผ้ึง

นี้พร้อมทั้งบริวาร แด่พระสงฆ์ ในวิหารนี้  ขอพระสงฆ์จงรับ ปราสาท

ผึ้งนี้ ของข้าพเจ้าท้ังหลาย  เพ่ือประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้า        

ทั้งหลาย  สิ้นกาลนานเทอญ ฯ
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คำาถวายผ้าไตรจีวรอุทิศให้แก่ผู้ตาย

 อิมานิ มะยัง ภันเต ติจีวะรานิ อัยยัสสะ เทมะ สาธุ โน ภันเต 

อะยัง ติจีวะระปูชาวิปาโก อัม๎หากัง มาตาปิตุอาทีนัง  ญาตีนัง                                   

กาละกะตานงั สงัวตัตะต ุอมัห๎ากงั มาตาปติอุาทะโย  ญาตะกา ทานะปัตตงิ 

ละภันตุ อัมหากัง เจตะสา ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าท้ังหลาย ขอถวายไตรจีวร  

แก่พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ อันว่าผลวิบากของการ

บูชาด้วยไตรจีวรนี้  จงเป็นไปเพื่อญาติทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้น           

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย อันว่าญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้น        

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงได้ส่วนแห่งทานนี้  ตามความประสงค์           

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เทอญ ฯ

คำาถวาย กระทงลอยประทีป

 มะยัง อิมินา ธูปะทีปะสักกาเรนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ            

ปลุเิน ฐติงั มนุโิน ปาทะวะลญัชงั อะภปิเูชมะ อะยงั  ธูปะทีปะสักกาเรน  

มุนิโน ปาวะทะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง  ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ       

สังวัตตะตุ ฯ

คำาแปล

 ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาซ่ึงรอยพุทธบาท ท่ีตั้งอยู่เหนือกอง 

ทรายในแม่น้ำาชื่อว่านัมมทานทีโน้น ด้วยสักการะคือ ธูปเทียนนี้ อันว่า

การบูชารอยพระพุทธบาท ด้วยสักการะคือธูปเทียนนี้  ขอจงเป็นไป  

เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ
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คำาถวาย ตู้พระไตรปิฎกเทศนา

 มะยงั ภนัเต อิมัง สะเตปิฏะกะคมัภรีญัเจวะ สะปะรวิารงั  มญัชสุงั  

ภิกขุสังฆัสสะ นิยยามเทมะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ  อิมัง 

สะเตปิฏะกะคัมภีรัญเจวะ สะปะริวารัญจะ มัญชุสัง  ปะฏิคคัณหาตุ    

อัมหากัง มีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซ่ึงตู้  

พร้อมด้วยคัมภีร์พระมาลัยและบริวารนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระสงฆ์

จงรับซึ่ง ตู้พร้อมด้วยคัมภีร์มาลัยและบริวารนี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย              

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ

คำาถวายโต๊ะหมู่บูชา

 อิมัง ภันเต ปูชะนะปีฐัง สะปะริวารัง ภิกขุสังฆัสสะ นิยยาเทมะ 

สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆ อิมัง ปูชะนะปีฐัง  สะปะริวารัง ปฏิคคัณหาตุ  

อัมหากัง มีฆะรัตตัง หิตายะ  สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทั้ งหลาย ขอน้อมถวาย

ซึ่งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมด้วยบริวารท้ังหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์             

ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่ง โต๊ะหมู่บูชาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้     

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย 

สิ้นกาลนานเทอญ ฯ
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คำาถวาย หนังสือเรียน

 อมิาน ิมะยงั ภันเต สกิขะนะปณัณาน ิสะปะรวิาราน ิ ภกิขสุงัฆสัสะ 

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ  สิกขนะปัณณานิ        

สะปะริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง  ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแตพ่ระสงฆผ์ูเ้จริญ ข้าพเจา้ทัง้หลาย ขอนอ้มถวาย หนงัสอืเรยีน 

พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระสงฆ์          

จงรบั หนงัสอืเรยีน พรอ้มดว้ยบรวิารทัง้หลายเหลา่นี ้ของขา้พเจา้ทัง้หลาย 

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ

คำาถวายผ้าสรงน้ำาพระวันสงกรานต์

 อมิาน ิมะยงั ภันเต ตจีิวะราน ิสะปะริวาราน ิภิกขุสังฆสัสะ  โอโณ

ชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ติจีวะรานิ  สะปะริวาราน ิ

ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ  สุขายะ.

คำาแปล

 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งผ้าไตรจีวร        

พร้อมท้ังบริวารเหล่านี้  แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่ง     

ผ้าไตรจีวรเหลาน้ี พร้อมทั้งบริวาร  เพื่อประโยชน์และความสุข แก่

ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.
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คำาถวายผลไม้ต่าง ๆ

 อิมานิ มะยัง ภันเต นานาผะลานิ สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ 

โอโณชะยามะ สาธ ุโน ภันเต ภิกขสุงัโฆ  อมิาน ินานาผะลาน ิสะปะรวิาราน ิ 

ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

คำาแปล

 ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขอนอ้มถวายซึง่ผลไมต้า่งๆ 

ทั้งหลาย พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 

ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งผลไม้ต่าง ๆ ทั้งหลาย  สิ้นกาลนาน เทอญ.

คำาถวายอัฐบริขาร

 อมิาน ิ มะยงั ภันเต อัฏฐะปะริกขาราน ิภิกขสุงัฆสัสะ   โอโณชะ

ยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขสุงัโฆ อมิาน ิอฏัฐะปะรกิขาราน ิปะฏคิคณัหาต ุ

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งบริขาร  

ทั้งหลาย ๘ นี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์

จงรับซึ่งบริขารทั้งหลาย  ๘ นี้ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้า

ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ  ฯ
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คำาถวายเครื่องบูชา

 อิมานิ มะยัง ภันเต ระตะนัตตะยัสสะ ปูชะนัตถายะ ปุปผาทีนิ  

สกัการาน ิภกิขุสงัฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธโุน ภันเต  ภกิขสุงัโฆ อมิาน ิ

สักการานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง  หิตายะ สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซ่ึงเคร่ือง

สกัการะ บชูามีดอกไม้เปน็ตน้ทัง้หลายเหลา่นี ้เพือ่บชูาซึง่พระรตันตรัย 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งเครื่องสักการะบูชา   

ทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย          

สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คำาถวายโรงเรียน

 อิมัง ภันเต สิกขะกามะนัง อุคคะหะนัตถายะ สิกขะนะสาลัง     

สะปะริกขารัง ภิกขุสังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต  ภิกขุสังโฆ 

อิมัง สิกขะนะสาลัง สะปะริกขารัง ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง ทีฆะรัตตัง     

หิตายะ สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งโรงเรียน  

เพ่ือประโยชน์ แก่การศึกษาของผู้ใคร่การศึกษาทั้งหลาย พร้อมด้วย 

บริขารหลังนี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ขอพระภิกษุสงฆ์

จงรับ ซึ่งโรงเรียนพร้อมด้วยบริขารหลังนี้  เพื่อประโยชน์และความสุข

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ
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คำาถวายหอฉัน

 อิมัง ภันเต อาหาระโภชะนัตถายะ อาคารัง สะปะริกขารัง  ภิกขุ

สงัฆสัสะ นยิยาเทมะ สาธ ุโน ภนัเต ภกิขสุงัโฆ อมิงั  อาคารงั สะปะรกิขารงั 

ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง  หิตายะ สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซ่ึงหอฉันนี้ 

พร้อมด้วยบริขาร เพ่ือประโยชน์แก่การฉันอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์       

ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ขอพระภกิษสุงฆ์ จงรบั ซึง่หอฉัน  พร้อมด้วยบริขารนี ้

เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  สิ้นกาลนาน เทอญ.

คำาถวายระฆัง

 อมิงั ภนัเต คณัฑงิ สะปะรวิารงั ภิกขสุงัฆสัสะ นยิาเทมะ สาธ ุ โน 

ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง คัณฑิง สะปะริวารัง ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง 

ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ข้าพเจ้าท้ังหลาย ขอน้อมถวายซึ่งระฆัง  

พร้อมทั้งบริวารท้ังหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่าผู้เจริญ                  

ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับซึ่งระฆัง พร้อมด้วยบริขารนี้ เพื่อประโยชน์      

และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ
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คำาถวายพระพุทธรูป

 อมิงั ภนัเต พทุธะรูปัง สงัฆสัสะ โอโณชะยามะ อายะตงิ  สาสะนสัสะ 

อะตโิรจะนายะ จะ ถาวะรายะ จะ สาธ ุโน ภนัเต  สงัโฆ อมิงั พทุธะรปูงั 

ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ  สุขายะ.

คำาแปล

 ข้าแต่ท่านผู้เจริญท้ังหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย  

ซึ่งพระพุทธรูปนี้ แก่พระสงฆ์ เพื่อความรุ่งเรือง และเพื่อความถาวร

แห่งพระศาสนาต่อไป ข้าแต่ท่านท้ังหลายผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับ           

ซึ่งพระพุทธรูปนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข          

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

คำาปาวารณาสงฆ์ในพรรษา

 สังฆัง ภันเต ปะวาเรมิ อิมัง เตมาสัง จะตูหิ ปัจจะหิ  ยะถาสังโฆ   

เตส ุยงักญิจ ิอจิฉะตติตา สงัโฆ เม ภนัเต อมิงั  ปะวาระณงั ปะฏคิคณัหาต ุ

มัยหังเจวะ มาตาปิตานัง จะ  ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าแตท่่านผู้เจรญิ ขา้พเจา้ขอปวารณาพระสงฆด์ว้ยปจัจยั ๔ ตลอด

ไตรมาสนี ้พระสงฆ์ยอ่มปวารณาสิง่ใดสิง่หน่ึงในปจัจัย ๔  ทัง้หลายเหล่าน้ัน

เมื่อใด   ขอพระสงฆ์จงบอก  ข้าพเจ้าเมื่อนั้น ข้าพเจ้า  จะนำามาถวาย

ตามสติกำาลงั ขอพระสงฆจ์งรับปวารณาอนันี ้ ของขา้พเจา้ทัง้หลาย เพือ่

ประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ.ฯ
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คำาใส่บาตร

อิทัง เม ทานัง อาสวักขะยาวะหัง โหตุ

คำาแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง  ปริหะรันตุฯ

คำาถวายข้าวพระพุทธ

 อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง  วะรัง 

พุทธัสสะปูเชมิ

คำาแปล

 ข้าพเจ้าขอโอกาสบูชา ซึ่งโภชนะ แห่งข้าวสาลีอันสมบูรณ์แล้ว  

ด้วยแกงต้มและน้ำาอันประเสริฐ แด่พระพุทธเจ้า

คำาลาข้าวพระพุทธเจ้า

เสสัง มังคะลัง ยาจามิ

คำาแปล

ขออาหารที่เหลือนี้   เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตข้าพเจ้า

คำาบูชาศพ เช่นศพบิดา

 ในเวลาจุดธูปเทียนบูชา หรือในเวลานำาอาหารคาวหวานไปวาง

ที่ศพ ว่าเป็นภาษาไทย

 พระคุณใดที่พระคุณพ่อได้เ ก้ือกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์                                  

และชุบเลี้ยงมาจนตราบทุกวันนี้ ลูกขอบูชาพระคุณอันนั้น ด้วยเครื่อง



124 พุทธมนต์พิธี แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

สักการะนี้ (กราบ)

 ถ้าศพเป็น มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ ก็เปลี่ยน

ไปตามบุคคลนั้น ๆ  เช่นเปลี่ยนคำาว่าคุณพ่อเป็น คุณแม่ คุณปู คุณย่า 

คุณตา คุณยาย คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา หรือคุณพี่  และเปลี่ยน 

คำาแทนชื่อของตนให้ถูกต้อง เช่น ลูก หลาน หรือน้อง  ถ้าผู้ตายไม่เคย

ชุบเลี้ยงตนมาก่อนก็ตัดคำาว่า “และชุบเลี้ยงออกเสีย”

 อนึ่ง จะว่าเพียงสั้น ๆ ก็ได้ดังนี้

 ลูกขอบูชาพระคุณของคุณพ่อด้วยเครื่องสักการะนี้ (กราบ)

 ต้องเปลี่ยนช่ือผู้ที่เราบูชา และเปลี่ยนชื่อตัวเราไปให้เหมาะสม

ดังที่กล่าวไว้ แล้วในตอนต้น

 เมื่อบูชาเสร็จแล้ว จะกล่าวคำาขอขมาโทษต่อไปเลยก็ให้ว่าดังนี้

 กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ถ้าลูกได้ประมาท พลาด

พล้ังล่วงเกินด้วยการก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี  ท้ังต่อหน้าและ

ลับหลัง ขอคุณพ่ออโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วย  จนตราบเท่าเข้าสู่นิพพาน

เทอญ (กราบ)

 ถา้เปน็ญาตอิืน่ หรอืคนอืน่กเ็ปลีย่นไปใหเ้หมาะสมกบัฐานะของ

ญาติและบุคคลนั้นๆ

 คำาขอขมาโทษนี้ใช้ได้ทั่วไป แม้ท่านยังมี่ชีวิตอยู่ก็ใช้ได้ แต่ว่า

ผู้ใหญ่  เมื่อผู้น้อยมาขอขมา ควรประนมมือหรือวางมือไว้  ในท่า

เรยีบรอ้ย แลว้แตค่วามเหมาะสมของผูม้าขอขมาแล้วกล่าวตอบวา่ “โทษ

อันใดที่เธอได้ล่วงเกินฉัน  ฉันขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น แต่ถ้าหากว่าฉัน 

ไดล้ว่งเกนิเธอบา้ง  ขอเธอไดอ้โหสกิรรมให้แกฉั่นด้วยเทอญ (เปล่ียนคำา

ที่ใช้แทนตัวไปตามฐานะของบุคคล)
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คำาภาวนาเวลารดน้ำาศพ

 อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สัญจิตัง อะโหสิกัมมัง

 ขอให้ร่างของผู้ตายนี้ จงอโหสิกรรมกัน เหมือนนำ้าที่รดแล้ว

 (น้ำาที่รดแล้วก็ต้องเหือดแห้งหายไป)

คำาภาวนาเวลาเผาศพ

 อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต

 แม้ร่างกายของเรานี้ ก็จะต้องเป็นเช่นนี้ จะต้องมีอย่างนี้เป็น 

ธรรมดา จะไม่ล่วงพ้นความตายอย่างนี้ไปได้

คำาภาวนาเวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล

 นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา นาม

รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

คำาภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ

อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง เราก็ต้องตายแน่นอน
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คำาถวายยานพาหนะ

 อิมัง ยานัง ภิกขุสังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ 

อิมัง ยานัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

คำาแปล

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ ข้าพเจ้าทั้ งหลาย ขอน้อมถวาย                 

ซ่ึงยานพาหนะนี ้แกพ่ระภกิษสุงฆ ์ขอพระภกิษสุงฆจ์งรับ ซ่ึงยานพาหนะ

น้ี ของขา้พเจา้ท้ังหลาย เพือ่ประโยชนแ์ละความสุข แกข่า้พเจ้าทัง้หลาย 

สิ้นกาลนาน เทอญ.

คำาถวายจตุปัจจัยบูชาธรรม

 อิเมหิ สักกาเรหิ จะตุปัจจะยาทีหิ ตัง พุทธัง สะธัมมัง สะสังฆัง 

อะภิปูชะยามิ เอสา อัมหากัง ปูชา สังวัตตะตุ มาตาปิตุอานัญเจว        

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

คำาแปล

 ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาด้วยน้ำาใจ ที่ เลื่อมใสอย่างยิ่ ง

ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมด้วยพระธรรม พร้อมทั้งพระสงฆ์ 

ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่าน้ี มีจตุปัจจัยเป็นต้น  การบูชาของ

ข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์  และความสุขแก่ญาติ

ของขา้พเจา้ทัง้หลาย  มมีารดา  บดิาเปน็ตน้  และของขา้พเจ้าทัง้หลาย

ด้วยตลอดกาลนานเทอญ ฯ

คำาบูชาพระก่อนนอน

 พทุธะบชูา มะหาเตชะวนัโต ธมัมะปชูา มะหาปัญโญ สังฆะปูชา 

มะหาโภคะวาโห ติโลกะนาถัง อะภิปูชะยันติ อิมัง อัคคีพะหู   ปุปผัง 

อะหัง ชิเน ทัต์วา อะสีติกัปปะโกฏิโย อะภิรูโป  มะหาปัญโญ ธาเรนโต 

ปิฏะกะตายัง นิพพานัง ปะระมังสุขัง ฯ
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คำาบูชาสังเวชนียสถาน, พุทธสถาน 

คำาบูชาพระโพธิสัตว์

(ณ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า เมืองกบิลพัสดุ์)

 ลุมฺพินี  นาม  อุยฺยานำ  เสฏฺฐฏฺฐานำ  ปสำสิตำ

 สิทฺธตฺถโพธิสตฺตสฺส    วิชาตมงฺคลำ  วนำ

 ‘กปิลวตฺถุ  นครำ  ราชา  สุทฺโธทโน  ปิตา

 มยฺหำ  ชเนตฺติกา  มาตา   มายาเทวีติ  วุจฺจติ

 เอกูนตึสวสฺสานิ  อคารำ  อชฺฌหำ  วสึ

 รมฺโม  สุรมฺโม  สุภโก  ตโย  ปาสาทมุตฺตมา

 จตฺตาสีสสหสฺสานิ  นาริโย  สมลงฺกตา

 ภทฺทกญฺจา  นาม  นารี ราหุโล  นาม  อตฺรโช

 นิมิตฺเต  จตุโร  ทิสฺวา  อสฺสยาเนน  นิกฺขมึ

 ฉพฺพสฺสำ  ปธานจารำ  อจรึ  ทุกฺกรำ  อหำ

 พาราณสิยำ  อิสิปตเน  จกฺกำ  ปวตฺติตำ  มยา

 อหำ  โคตมสมฺพุทฺโธ    สรณำ  สพฺพปาณินำ’

 มยมฺปิ  อิธาคตาสา  ปาโมชฺชจิตฺตสมฺปนฺนา

 กาเยน  วาจาเจตสา  วนฺทนา  โลกมุตฺตมำ. 

คำาแปล

 พระราชอทุยานนามวา่ “ลมุพนิ”ี ได้ด้รับการยกยอ่งวา่เป็นสถานที ่ 

อันประเสริฐที่สุด  เป็นสถานที่ประสูติอันมีสิริของพระสิทธัตถโพธิสัตว์  

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเล่าไว้ว่า ‘พระนครของเราชื่อว่ากบิลพัสดุ์        

พระบิดา นามวา่ สทุโธทนะ พระมารดานามวา่ มายาเทวี เราได้อยูค่รอง
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สมบัติ ๒๙ พรรษา ปราสาทอันน่ารื่นรมย์มี ๓ หลังคือ  รัมมะ  (สูง ๙ 

ชั้น)  สุรัมมะ (สูง ๗ ชั้น) และสุภกะ (สูง ๕ ชั้น)  มีสาวงามห้อมล้อม ๔ 

หมืน่นาง  พระเทวขีองเรานาม วา่ภทัทกัญจนา  (หรอืพมิพา)  โอรสนาม

ว่าราหุลกุมาร  เมื่อเราเห็นเทพ นิมตร ๔ อย่าง จึงประทับม้าเสด็จออก

ผนวช  เราบำาเพญ็เพยีรโดยกระทำา ทกุกรกริยิานานถงึ ๖ ป ี จงึไดต้รสัรู ้ 

เราได้ประกาศธรรมจักรไว้แล้ว ณ ป่า อิสิปตนมฤคทายวัน  เขตเมือง

พาราณสี  เราเป็นพระพุทธเจ้านามว่าโคดม  เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวง’

 แมข้า้พเจา้ทัง้หลาย  กข็วนขวายจนไดม้าถงึทีน่ีแ่ล้ว  มจีติแจ่มใส 

เบิกบาน  ขอก้มกราบท่านผู้ประเสริฐที่สุดในโลก  ด้วยกาย วาจา ใจ

 (พระภิกษุปัญจวัคคีย์  ได้บรรลุธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง

แล้ว ฉันใด  ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ได้บรรลุตาม  ฉันนั้นเทอญ) 
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คำาบูชาสถานที่ตรัสรู้

(ณ  โพธิบัลลังก์  สถานที่ตรัสรู้  เมืองพุทธคยา)

 พุทฺธา  สมุปฺปนฺนา  โลเก  หิตาย  สพฺพปาณินำ

 โพธิรุกฺขสฺส  มูลมฺหิ   โคตโมปิ  จ  สมฺพุทฺโธ  

 นิสินฺโนนุตฺตรสมฺมา-   สมฺโพธิมภิพุชฺฌิย

 สตฺตาหำ   โพธิปลฺลงฺก-  วิมุตฺติสุขเวทโก

 นโม  เม  โพธิรุกฺขสฺส   ฐิติยา  พุทฺธสาสเน

 อิธ  โลเก  ปราเย  วา   วิมุจฺเจนติทูรเก. 

คำาแปล

 พระพุทธเจ้าทั้งหลาย  เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก  เพื่อประโยชน์ 

เกื้อกูล แก่สัตว์ทั้งปวง  แม้พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดม  ประทับ  

ณ  ควงต้นพระศรีมหาโพธ์ิ  ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว  

ประทับเสวยวิมุตติสุข  ณ  โพธิบัลลังก์ตลอด ๗ วัน ข้าพเจ้าขอนอบ

น้อม แด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์  เพื่อความเป็นผู้ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา  

 ขอให้ข้าพเจ้าจงถึงความหลุดพ้น  ในโลกนี้หรือโลกหน้าอันใกล้ 

ด้วยเทอญ
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คำาบูชาที่แสดงปฐมเทศนา

(ณ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  สถานที่แสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปป-

วัตตนสูตร  เมืองพาราณสี)

 ธมฺมจกฺกำ  ปวตฺเตสิ   มิคทาเยสิปตเน

 ปูรเณสาฬฺหมาสสฺส   โพธเย  ปญฺจวคฺคิเย

 ทุกฺขำ  สมุทยญฺจาปิ   นิโรธำ  อฏฺฐมคฺคิกำ

 สจฺจธมฺมำ  ปกาเสสิ   สุขเย  สพฺพปาณินำ

 สงฺโฆ  โลเก  สมุปฺปนฺโน  ปุญฺญกฺเขตฺตำ  อนุตฺตรำ

 เอเตน  สจฺจวชฺเชน   โสตฺถิ  เม  โหตุ  สพฺพทา. 

คำาแปล

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมจักร ณ ป่าอิสิปตน- 

มฤคทายวัน ในปูรณดิถีแห่งอาสาฬหมาส ทรงประกาศสัจธรรมไว้ใน 

พระพุทธศาสนาคือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ  และมรรค  อันประกอบด้วย        

องค์ ๘ ทรงสอนภิกษุ  ปัญจวัคคีย์ให้รู้ตาม  พระธรรมได้อุบัติขึ้นในโลก

แลว้  เพือ่ความสงบสขุของสตัวท์ัง้ปวง  พระอรยิสงฆอ์บุตัขิึน้ในโลกแลว้  

เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม ด้วยการกล่าวคำาจริงนี้  ขอความสวัสดี    

จงมีแก่ข้าพเจ้า  ในกาลทุกเมื่อเทอญ
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คำาบูชาสถานที่ปรินิพพาน 

 (ณ  สาลวโนทยาน  สถานที่ปรินิพพาน  เมืองกุสินารา)

  พุทฺธปรินิพฺพานโต  มรณานุสฺสเร  นิจฺจำ

 สุชาตำ  พุทฺธสาสเน     อากงฺขามิ  รตฺตินฺทิวำ

 ยถา  พุทฺธญฺจ  ธมฺมญฺจ  สงฺฆญฺจ  สรณงฺคตา

 สำสารทุกฺขโมจิตา   มคฺคผลานุราธกา

 สพฺพ  สตฺตา  ตุมฺเห  เจวา  นุสฺสรามิ  ตถาปิหำ

 นวคุณำ  พุทฺธสฺส  จ   ธมฺมสฺส  จาปิ  ฉคุณำ

 นวคุณำ  สงฺฆสฺส  จ   นิพพานสฺเสว  ปจฺจยำ

 เอเตน  สจฺจวชฺเชน    โสตฺถิ  เม  โหตุ  สพฺพทา.

คำาแปล

 เพราะการเสด็จดับขันธปรินิพพานของ พระพุทธเจ้าเป็นเหตุ 

ข้าพเจ้าจึงระลึกถึงความตายทั้งกลางวันและกลางคืน  และปรารถนา 

เกิดมาเจริญใน พระพุทธศาสนาตลอดไป   สัตว์ทั้งปวงพากันถึง 

พระพทุธเจา้  พระธรรม และพระสงฆว์า่เปน็สรณะแลว้  ไดพ้น้จากทกุข์

ในวัฏฏสงสาร  เบิกบานอยู่ในมรรคและผล ฉันใด ทั้งพวกท่านและ

ข้าพเจ้าก็พากัน ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ  คุณของ

พระธรรม ๖ ประการ  และคุณพระสงฆ์ ๙ ประการ  ว่าเป็นที่พึ่งและ

เป็นปัจจัยแห่งนิพพาน  ฉันนั้น  ด้วยการกล่าวคำาจริงนี้  ขอความสวัสดี

จงมีแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเทอญ 
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คำาบูชาพระพุทธเมตตา 

 วันทามิ  อิ มัง พุทธะเมตตาปะฏิ มัง อิมัส๎มิงคะยาสี เส

ปูชาระเห สักการะภูเต เจติ เย สุปะติฏฐิตัง ,  อิมินา ปะนะ

วันทะมาเนนะ มา เม  ทะลิททิยั ง   อะหุ  พะหุชะนานั ง 

ปิ โ ย  โ ห มิ  ม ะน า โป  ส า ธุ โ น ภั น เ ต  อิ เ มหิ   สั ก ก า เร หิ  

อภิปูชะยามิ

 ข้าพเจ้า ขอกราบไหว้ พระพุทธเมตตาปฏิมานี้ ซึ่งประดิษฐาน   

ตั้งมั่นดีแล้วในองค์พระเจดีย์ที่คยาสีสะประเทศนี้ อันเป็นสถานที่       

ควรแก่เครื่องบูชาสักการะ ด้วยการกราบไหว้นี้ ขอความเป็นผู้ขัดสน 

อยา่ได้มีแกข้่าพเจา้เลย ขอใหข้า้พเจ้าเป็นทีรั่กเปน็ทีพ่อใจ ของคนทัว่ไป 

ข้าแต่พระองคผู้์เจรญิ ข้าพเจ้าขอบชูาโดยยิง่ ดว้ยเครือ่งสกัการะเหลา่นี้



                       พุทธมนต์พิธี      133แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

คำาบูชาสถานที่พระยสะพบพระพุทธองค์

 วั น ท า มิ  ภั น เ ต  ภ ะ ค ะ ว า  อิ มั ง  เ จ ติ ยั ง ,  ยั ต ถ ะ   

อะนุปุพพีกะถังเทเสต๎วา อุปะทุตเตนะ จะ อะปัสสุฏเฐนะ จะ 

อะภภิตูงั   ยะสงั กุละปตุตงั โสตาปตัตผิะเล ปะตฏิฐาเปส,ิ ภะคะวา อทุานงั

อุทาเนสิ อิทัง โข ยะสะ อะนุปัททุตัง อิทัง อะนุปัส สุฏฐัง เอหิ

ยะสะ นิสีทะ ธัมมัง เต เทเสสสามีติ

 สา ธุ  โน  ภั น เต ,  อิ เ มหิ  สั กกา เร หิ  อะภิปู ชะยา มิ ,

ส๎วากขาตัญจะนะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

 ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบ

ไหว้เจดีย์ท่ีพระพุทธองค์ แสดงธรรมอนุปุพพิกถา โปรดยสะมานพ

บุตรชายเศรษฐี เมืองพาราณสี ผู้ถูกความทุกข์  ความวุ่นวาย                       

ความขัดข้อง ย่ำายีให้เดือดร้อน เป็นเหตุให้ออกจากคฤหาสน์ ใน

ยามแห่งราตรี ได้พบพระชินสีห์ ด้วยพุทธอุทานว่า ที่นี่ไม่วุ่นวาย

 ท่ีนี่ไม่ขัดข้อง มาเถิด เราจักแสดงธรรมให้เธอฟัง ยังยสะมานพ

ให้สำาเร็จเป็นพระอริยบุคคลในครั้งนั้น

 ข้าแต่พระองค์ ผู้ เจ ริญ ข้ าพระพุทธเจ้ าขอบูชาโดยยิ่ ง        

ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรม ที่ทรงแสดง

ไว้ดีแล้ว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์

เพื่ อ ค ว าม สุ ข  เ พ่ื อความ ไม่ วุ่ น ว าย  เพื่ อ ค ว าม ไม่ ขั ด ข้ อ ง 

แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตลอดกาลนาน เทอญ
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คำาบูชาพระเวฬุวันมหาวิหาร

(ณ  วัดพระเวฬุวัน  สถานที่แสดงโอวาทปาติโมกข์  เมืองราชคฤห์)

 ราชคเห  เวฬุวเน   วิหรนฺโต  ตถาคโต

 ปูรเณ   มาฆมาสสฺส   สาวการิยภิกฺขูนำ

 โอวาทปาติโมกฺขญฺจ   เทเสติ  อนุกมฺปกำ

 สาริปุตฺตญฺจ  โมคฺคลฺลำ  อคฺคยุคญฺจ   สฺวาลภิ

 อาคโต  มหาสมโณ   มาคธานำ  คิริพฺพชำ

 สพฺเพ  สญฺชเย  เนตฺวาน  กำสุทานิ  นยิสฺสติ

 กาเยน  วาจามนสา   พุทฺธำ  เม  อภิวนฺทนา

 สำสารา  จ  วิมุตฺตสฺส   นิพฺพานสฺเสว  ปจฺจยา.

คำาแปล

 เม่ือพระตถาคตเจ้าประทับอยู ่ ณ  พระเวฬุวัน  เขตเมืองราชคฤห ์

ในวันเพญ็ แห่งเดอืนมาฆมาส  ทรงประกาศโอวาทปาตโิมกขแ์กห่มูภ่กิษุ

ผูอ้รยิสาวกดว้ยความเอน็ดู  ทัง้ทรงได้พระสารีบตุรและพระโมคคลัลานะ 

เป็นคู่พระอัครสาวก

 พระมหาสมณะผู้ยิ่งใหญ่ ได้เสด็จมาสู่คิริพชนครของชาวมคธ

ทรงนำาปริพาชกผู้เป็นศิษย์ของสัญชัยไปหมดส้ิน  บัดนี้จักทรงนำาใคร

ไปอีกหนอ

 การนอ้มกราบไหวพ้ระพทุธเจา้  ดว้ยกาย  วาจา  ใจ  จงเป็นเหตุ

ปัจจัยแห่งการหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสาร  แล้วบรรลุถึงพระนิพพาน

เทอญ
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คำาบูชามูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิชฌกูฏ

 วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง ระมะนียัง ราชะคะเห คิชฌะกูเฏ

มูละคนัธะกฏุงิ, ยัตถาคะโตมห,ิ ยงั  อาคมัมะ ราชา พมิพิสาโร มะระณา

สันนะกาเล  พุทธารัมมะนัง ปีติง ภาเวสิ, ยัสสาวิทูเร ปุพเพ จะตุโลกะ

ปาลาทีนัง ธัมโม จะ วินะโย จะ เทสิโต ปัญญัตโต

 สาธุ  โน  ภั น เต ,  อิ เมหิ  สั กกา เร หิ  อะ ภิ ปูชะยามิ ,

ส๎วากขาตัญจะ นะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

 ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ได้เจริญตาม

รอยบาทพระศาสดามาถึงแล้ว ขอถวายอภิวาท มูลคันธกุฎี             

ยอดเขาคิชฌกูฏ ในมหานครราชคฤห์แห่งนี้ อันเป็นรมณียสถาน 

ที่เคยประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้า แลบัญญัติพระวินัย แสดงธรรม

อนัเป็นเครือ่งนำาออกจากทกุขท์ัง้ปวง มพีระอรยิสาวก ทา้วจาตโุลกบาล

ได้แวดล้อม   ในกาลครั้งก่อน

 ข้าแต่พระองค์ผู้ เจ ริญ ข้าพระพุทธเจ้า ขอบูชาโดยยิ่ ง     

ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรม ที่ทรงแสดง

ไว้ดีแล้ว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

เพื่ อความสุ ข  เพื่ อมรรคผลนิพพาน  แก่ ข้ าพระพุทธ เจ้ า 

ตลอดกาลนานเทอญ



136 พุทธมนต์พิธี แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

 คำาบูชาถ้ำาสุกรขาตา

 วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง คิชฌะกูฏะปัพพะตะ  ปาเท 

สุกะระขาตะคุหัง, ยัตถาคะโตมหิ, อิธะ โข ปะนะ  ภะคะวา เวทะนา   

ปะริคคะหะสุตตัง เทเสสิ ยัง สุต๎วา สารีปุตโต อะระหัตตัง สัจฉากาสิ 

ภาคิเนยโย จัสสะปะริพพาชะโก โสตาปัตติผะเล ปะติฏฐะหิ

 สา ธุ  โน  ภัน เต ,  อิ เ มหิ  สั กกา เรหิ  อะภิปู ชะยามิ ,

ส๎วากขาตัญจะนะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

 ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าได้มาถึงแล้ว 

ขอถวายอภิวาท ถ้ำาสุกรขาตา สถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ได้ทรงแสดงธรรม ชื่อเวทนาปริคหสูตร เป็นเหตุให้พระสารีบุตร

ผู้ เป็นอัครสาวกได้บรรลุอรหัตตผล และทีฆนขปริพาชกได้                              

บรรลุโสดาบัน

 ข้ าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ข้ าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่ ง        

ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรม ท่ีทรงแสดง

ไว้ดีแล้ว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

เพ่ือความสุข เพื่อความถึงพร้อมแห่งปัญญาญาณ ในชาตินี้และ    

ชาติหน้า แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตลอดกาลนาน เทอญ
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คำาบูชาเจดีย์นาลันทา

 วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง นาลันทามะหาวิหารัง ,

ยัตถา คะโตมหิ, ยะหัง สารีปุตโต ชาโต เจวะ ปะรินิพพุโต จะ,

โส กิระ กะตัญญูกะตะเวทิตายะ สะมันนาคะตัตตา นิพพานะ

สะมะเย สัญชาติเทสัง ปัจจาคันต๎วา มาตะรัง โสตาปัตติผะเล

ปะติฏฐาเปต๎วา อะรุณุคคะมะเนเยวะ ชาตะวะระเก นิพพุโต

 สา ธุ  โน  ภัน เต ,  อิ เ มหิ  สั กกา เรหิ  อะภิปู ชะยามิ ,

ส๎วากขาตัญจะนะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

 ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ได้เจริญ

ตามรอยบาทพระศาสดามาถึงแล้ว ขอถวายอภิวาท นาลันทามหา

วิหาร ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ทั้งเป็นที่เกิดและนิพพานของ

อัครสาวก นามว่าพระสารีบุตร ผู้เลิศด้วยปัญญา และเป่ียมด้วย

ความกตัญญู คือโปรดมารดาให้บรรลุโสดาปัตติผล ในเวลารุ่งอรุณ

และเป็นบุญสถานที่ชุมนุมแห่งสงฆ์ ผู้ใคร่ศึกษาในพระธรรมวินัย

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ขอบูชาโดยย่ิงด้วย

เครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้

ดีแล้ว ขอการบูชาสักการะในคร้ังนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตลอดกาลนาน เทอญ
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คำาบูชาพระพุทธองค์ดำา

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  (๓ ครั้ง)

 อติปิ ิ โส  ภะคะวา,  นะมามหิงั  ตงั  ภะคะวันตงั,  พทุธะกาฬะวณัณะ  

ปฏมิงั  สทัธงิ,  อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ,  วิชชาจะระณะสมัปนั  สคุะโต 

โลกะวิทู,  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ,  สัตถา  เทวะมนุสสานัง  

พุทโธ  ภะคะวาติ.  

 ขอพทุธานภุาพ ธมัมานุภาพ สงัฆานภุาพ พทุธบารมพีระพทุธเจา้ 

องค์ดำา  แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่คณะศรัทธาทั้งหลาย 

ได้จัดสร้างขึ้น  และได้บูชาแล้ว  จงมีอานุภาพ  พลานุภาพ  บุญญฤทธิ์ 

อันยิ่งใหญ่  อำานวยพรส่งผลให้ข้าพเจ้า  ตั้งมั่นในสัมมาทิฐิตลอดชีวิต

 ขอครอบครัวของข้าพเจ้า  ตลอดทั้งธุรกิจการงานของข้าพเจ้า  

จงชนะตลอด  ปลอดภัยตลอด  ร่ำารวยตลอด  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  

ตลอดชีวิต  มีพลานามัยที่สมบูรณ์ยิ่ง  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้  

ธรรมอย่างไร  ขอให้ข้าพระพุทธเจ้า  จงรู้ตามธรรมนั้นด้วยเทอญ 
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คำาบูชาปาวาลเจดีย์

(ณ ปาวาลเจดีย์  สถานที่ปลงพระชนมายุสังขาร  เมืองเวสาลี)

 เวสาลิยำ  มหาวเน   กูฏาคาเร  ตถาคโต

 วิหรนฺโต  นุชานาติ   ภิกฺขุนีอุปสมฺปทำ

 ปฐมำว  ปชาปติ-   โคตมิยานุกมฺปกา

 ปาวาลเจติยำ  ธาตุ-   นิธานำ  จาปรำ  ภเว

 อิธฏฺฐาเน  นิสินฺนาว   สหตฺถปุปฺผกา  มยำ

 พุทฺธำ   ธมฺมญฺจ  สงฺฆญฺจ  วนฺทาม  รตนตฺตยำ

 อิทำ  โน  ปุญฺญกมฺมำว   สพฺพทุกฺขำ  ปนูทตำ

 วิมุตฺตำ  ปิวกา  โหม   นิพฺพานาราธกา  มยำ

คำาแปล

 พระตถาคตเจ้า  ขณะประทับอยู่   ณ  กูฏาคารศาลา       

ป่ามหาวัน เขตเมืองเวสาลี ทรงอนุญาตการอุปสมบทภิกษุณีครั้งแรก 

แก่นางมหาปชาบดีโคตมี ด้วยความเอ้ือเฟื้อ และในการต่อมา 

ปาวาลเจดยี ์กรงุเวสาลไีดเ้ปน็ทีป่ระดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตอุกีดว้ย

ข้าพเจ้าท้ังหลาย  พากันถือดอกไม้มานั่งพร้อมกันในที่แห่งนี้แล้ว  

ขอกราบไหว้พระรัตนตรัยคืือ  พระพุทธเจ้า  พระธรรม  และอริยสงฆ์  

 ขอบญุกศุลทีไ่ดก้ระทำาแลว้นี ้  จงบรรเทาทกุขท์ัง้ปวงของขา้พเจ้า

ด้วยเถิด  ขอข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงเป็นผู้ได้ดื่มด่ำาวิมุตติรส  และเบิกบาน  

ในพระนิพพาน ด้วยเทอญ
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คำาบูชาวัดพระเชตวันมหาวิหาร 

(ณ วัดพระเชตวันมหาวิหาร  เมืองสาวัตถี)

 สาวตฺถิยำ  เชตวเน   ยทาธิเสติ  สมฺพุทฺโธ

 ตทา  โส  ธมฺมสาลาย  มงฺคลาทิมเทสยิ

 นาครา  ตสฺสทาสึสุ   ปาโต  ภตฺตำ  อนปฺปกำ

 สายำ  ธมฺมำ  อสุณึสุ   นิสฺสาย  อนุกมฺปกำ 

 มหาชเนมตำ  เปยฺย   นมามิ  ตำ  คุณำ  วรำ

 สาวกำ  เจว  พุทฺธสฺส   จิตฺตำ  มยฺหำ  ปสาทตำ.

คำาแปล

 เมื่อใดพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันเขตเมือง 

สาวัตถี เมื่อนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงสุตตะอันเลิศ  มีมงคลสูตร  

อันประเสริฐเป็นต้น  ชาวนครจึงพากันถวายภัตรจำานวนมาก ในเวลา

เชา้ ฟงัธรรมในเวลาเยน็  พระพทุธองคย์งัมหาชนใหด้ืม่ด่ำาอมตนพิพาน

 ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มพระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ นอบนอ้มพระคณุ 

อันประเสริฐและพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วย 

(ขอความนอบน้อมนี้)    โปรดยังใจของข้าพเจ้าให้ผุดผ่องด้วยเทอญ
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คำาบูชาสถูปยมกปาฏิหาริย์

 วันทามิ  ภันเต ภะคะวา อิมัง ยะมะกะ ปาฏิหาริยะ

กะระณัฏฐานัง ,  ยัตถาคะโตมหิ ,  อิธะ โข ปะนะ ภะคะวา

อะเนกะวิ ธัง ยะมะกะ ปาฏิหาริยัง อะกาสิ ติตถิ เย ทะมิตุง

ตะโต โส ภะคะวา เทวะโลกัง คันต๎วา ตาวะติงสะภะวะเน

ปัณฑุกัมพะละสิลาสะเน เตมาสัง วัสสูปะคะโต อะภิธัมมะ

ปิฎะกัง เทเสนโตพุทธะมาตะรัง สะปะริวารัง โสตาปัตติผะเล

ปะติฏฐาเปสิ

 สา ธุ  โน  ภัน เต ,  อิ เ มหิ  สั กกา เรหิ  อะภิปู ชะยามิ ,

ส๎วากขาตัญจะนะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

 ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ได้เจริญ

ตามรอยบาทพระศาสดามาถึงแล้ว ขอถวายอภิวาท สถานที่ ซ่ึง  

พระผูม้พีระภาคเจา้ ไดท้รงแสดงยมกปาฏหิารย์ิ เพือ่ปราบเหลา่เดยีรถยี์

ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ คร้ันแล้วจึงเสด็จไปเทวโลก ทรงจำาพรรษาและ

แสดงอภิธรรมปิฎก โปรดพระพุทธมารดา พร้อมเทพบริวาร ให้ได้

บรรลุโสดาปัตติผล ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 ข้าแต่พระองค์ผู ้ เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่ ง 

ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรม ท่ีทรงแสดง

ไว้ดีแล้ว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้า ตลอดกาลนาน เทอญ
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คำาบูชาสถูปสังกัสสะนคร

 วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง เทโวโรหะณะเจติยัฏฐานัง,

ยัตถาคะโตมหิ, อิธะ โข ปะนะ ภะคะวา เทวะโลกะโต โอโรหะสิ,

ตะทา ภะคะวา โลกะวิวะระณะปาฏิหาริยัง อะกาสิ ยะถา เทวะ

มะนุสสา อัญญะมัญญัง ปัสสิงสุ, อากาเส มะหาพ๎รัหมา เจวะ

สักโก เทวะราชา จะ สะปะริวาโร ภะคะวันตัง อุยโยเชสุง, ปะฐะวี

ตะเล จะตัสโส ปะริสา ภะคะวะโต ปัจจุคคะมะนัง อะกังสุ

 สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะ 

นะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

 ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ได้เจริญ

ตามรอยบาทพระศาสดามาถึงแล้ว ขอถวายสักการะ พระเจดีย์นาม

ว่า สังกัสสะสถูป อันเป็นสถานที่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จลงมา

จากเทวโลก กลับสู่ภูมิแห่งมนุษย์ ณ สถานที่นี้แล พระผู้มีพระภาคเจ้า 

ทรงทำาปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้งสาม ให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

เห็นกันโดยทั่วในนภากาศ ท้าวมหาพรหม ท้าวสักกะเทวราช พร้อม

ด้วยเทพผู้เป็นบริวาร ต่างเฝ้าส่งเสด็จพระพุทธเจ้า ส่วนภาคพื้นดิน

พุทธบริษัททั้งสี่ เฝ้ารับเสด็จพระพุทธเจ้า ณ สถานที่นี้

 ข้าแต่พระองค์ผู้ เจ ริญ ข้าพระพุทธเจ้า ขอบูชาโดยยิ่ ง 

ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรม ท่ีทรงแสดง

ไว้ดีแล้ว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตลอดกาลนาน เทอญ
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คำาบูชาสถานที่แสดงมหาสติปัฏฐานสูตร

 วันทามิ ภันเต ภะคะวา กัมมาสะธัมมัง นามะ กุรูนัง

นิคะมัง อาคะโต, ยัตถะ มะหาสะติปัฏฐานะสุตตัง เทสิตัง อิธะ โข

ปะนะ ภะคะวา มะหาสะติปัฏฐานะสุตตันตัง เทเสสิ เอกายะโน

อะยัง ภิกขะเว มัคโค สัตตานัง วิสุทธิยา โสกะปะริ เทวานัง 

สะมะติกกะมายะ ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ ญายัสสะ                 

อะธิคะมายะ นิพพานัสสะ สัจฉิกิ ริยายะ ยะทิทั ง  จัตตาโร 

สะติปัฏฐานาติเอวะมาทินา นะเยนะ

 สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, ส๎วากขาตัญจะ 

นะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

 ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าได้จาริกมา

ถึงแล้ว ณ กัมมาสทัมมะนิคมสถาน ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง

แสดงมหาสติปัฏฐานสูตร อันเป็นทางสายเอก ที่ส่งสรรพสัตว์ให้

ถึ งความบริสุท ธ์ิ  พ้นความโศกเศร้า ความทุกข์กาย ทุกข์ ใจ 

ทำาพระนิพพานให้แจ้ง ทางสายนี้ คือสติปัฏฐาน ๔  

 ข้าแตพ่ระองคผ์ูเ้จริญ ขา้พเจ้าขอบชูาโดยยิง่ ด้วยเครือ่งสกัการะ

เหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรม ที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ขอการบูชา

สักการะในครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความรู้แจ้ง 

ในกาย  เวทนา จิต ธรรม แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ
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คำาบูชาสถานที่ถวายพระเพลิง

 วั น ท า มิ  อิ มั ง  เ จ ติ ยั ง ,  ม ะ กุ ฏ พั น ธ ะ น ะ สั ญ ญิ ตั ง

ทัสสะนียั ง ,  สั ง เวชะนียั ง  พุทธัสสะ ภะคะวะโต สะรี รัสสะ

ฌาปะนั ฏฐานั ง ,  อะยั ง  วั นทะนา  อั มหากั ง  ที ฆะ รั ต ตั ง

หิตายะ สุขายะ ฯ

 ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ พระเจดีย์อันมีชื่อว่า มกุฏพันธนเจดีย์

เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

อันเป็นสถานที่ควรเห็น ควรให้เกิดความสังเวช ขอการกราบไหว้นี้ 

จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ความเจริญ แก่ข้าพระพุทธเจ้า

ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ 
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คำาบูชาโทณพราหมณ์เจดีย์

 วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง โทณะพ๎ราหมะณะเจติยัง, 

ยั ตถาคะ โตมหิ ,  ยั ตถะ  พุ ทธั สสะ  สา รี ริ ก ะ ธาตุ วิ ภ ะชิ ตั ง 

พุทธะธาตุโทโณ จะ นิทธิโต, ยัง กุสินารายัง   อันตะรา จะ 

ปะรินิพพานะเจติยัง อันตะรา จะ มะกุฏะพันธะนะเจติยัง สุปะติฏฐิตัง

 สา ธุ  โน  ภัน เต ,  อิ เ มหิ  สั กกา เรหิ  อะภิปู ชะยามิ ,

ส๎วากขาตัญจะ นะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

 ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ได้เจริญ

ตามรอยบาทพระศาสดา มาถึงแล้ว ขอถวายอภิวาทโทณพราหมณ์

เจดีย์ อันเป็นที่โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ให้พระราชา

๘ พระนคร อย่างพุทธวิธี

 ข้าแต่พระองค์ผู้ เจ ริญ ข้าพระพุทธเจ้า ขอบูชาโดยยิ่ ง 

ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรม ท่ีทรงแสดง

ไว้ดีแล้ว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตลอดกาลนาน เทอญ
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คำาอธิษฐาน

 แบบที่ 1

 ขอเดชะ ขา้พระพทุธเจ้าขอนอ้มจิตอธษิฐาน  ดว้ยอำานาจบญุกศุล 

ทีข่า้พเจา้ ไดจ้ารกิมาแสวงธรรมบำาเพญ็บญุ ณ พทุธสถาน.....................

ในวันนี้  ขอจงเป็นบารมี เป็นพลวปัจจัย เป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญา

ญาณท้ังชาตินี้ และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์ 

คือ พระนิพพาน เทอญ.

 แบบที่ 2

 ขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า  ขอน้อมตั้งจิตอธิฐาน  ด้วยอำานาจ

บุญกุศล ที่ได้บูชาสักการะ ...................................ในวันนี้   ขอจงเป็น

บารมีให้ได้รับ พรอันประเสริฐ..........ประการ

 ๑.......................................................

 ๒.......................................................

 ๓.......................................................

 ๔.......................................................

 ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า  ตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้น

ทุกข์  คือพระนิพพาน  เทอญ ฯ 

 



เจ้าภาพพิมพ์หนังสือ  พระพุทธมนต์พิธี อินเดีย-เนปาล
พิมพ์ครั้งที่ 3  ประจำาปี 2561

พระเสกสรร ปญฺญาโชโต   1,100 บาท 
คุณกัญญา ธนภัทรนภนนท์  5,000 บาท
คุณชุลีพร อนะมาน, คุณสมศรี เกษมสุข 3,000 บาท
คุณอภิสรา  หล่อสัญญาลักษณ์ 2,000 บาท
คุณปรัชญา  เสียงเสนาะ  2,000 บาท
คุณอาทิตย์-คุณชลอ บุญชื่น  1,000 บาท 
ดร. ฐิตินันท์  เสริมสาธนสวัสดิ์ 1,000 บาท
คุณสุนีย์ ศรีอินเขียว    700 บาท 
คุณสาลี่ โพธิ์ทอง      500 บาท
คุณระพีพรรณ บุญเกิด และครอบครัว  500 บาท
คุณเรณู  สมประสงค์   500 บาท
คุณเพียงพิศ  มีสูงเนิน   500 บาท
คุณปรีญา วัฒนพิสิษฐ์    200 บาท 
คุณบุญชู ปทุมมณี    100 บาท 
คุณเสนาะ เลิศเวียง     100 บาท 


