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บททำวัตร

คำทำวัตรเช้ า
คำบูชาพระรั ตนตรั ย

โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม อ่านว่า สะ-หวาก-ขา-โต (สะออกเสียงแต่น้อยไม่เต็มคำ)
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิ เตหิ อะภิปชู ะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะริ นิพพุโตปิ
ปั จฉิมาชะนะตานุกมั ปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปั ณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
(กราบ)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
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.
(กล่าว ๓ ครัง้ )
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พุทธาภิถุติ
(หันทะ มะยัง พุทธาภิถตุ งิ กะโรมะ เส)
โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปั นโน  
สุคะโต โลกะวิท,ู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง  
พุทโธ ภะคะวา, โย อิมงั โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัหม๎ ะกัง,  
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกตั ว๎ า  
ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกลั ย๎ าณัง มัชเฌกัลย๎ าณัง ปะริ โยสานะ กัลย๎ าณัง,  
สาตถัง สะพ๎ยญ
ั ชะนัง เกวะละปะริ ปณ
ุ ณัง ปะริ สทุ ธัง พ๎รัหม๎ ะจะริ ยงั ปะกาเสสิ,  
ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปชู ะยามิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ.
(กราบระลึกพระพุทธคุณ)
ธัมมาภิถุติ
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถตุ งิ กะโรมะ เส)
โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิ โก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก,
โอปะนะยิโก ปั จจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหิ, ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปชู ะยามิ   
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ.
(กราบระลึกพระธรรมคุณ)
สังฆาภิถุติ
(หันทะ มะยัง สังฆาภิถตุ งิ กะโรมะ เส)
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชปุ ะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน  
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง
อะภิปชู ะยามิ ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.
(กราบระลึกพระสังฆคุณ)
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รตนัตตยัปปณามคาถา
(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะวัตถุ
ปะริ กิตตะนะ ปาฐัญจะ ภะณามะ เส)
พุทโธ สุสทุ โธ กะรุณามะหัณณะโว
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก
โลลัปปะหีโน อะริ โย สุเมธะโส
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
อิจเจวะเมกันตะภิปชู ะเนยยะกัง,
วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสงั ขะตัง,
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา,
มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา
สังเวคปริกติ ตนปาฐะ
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปั นโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ธัมโม จะ
เทสิโต นิยยานิโก อุปะสะมิโก ปะริ นิพพานิโก สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต
มะยันตัง ธัมมัง สุตว๎ า เอวัง ชานามะ ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ
ทุกขัง โสกะปะริ เทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา อัปปิ เยหิ สัมปะโยโค
ทุกโข ปิ เยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิ จฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง สังขิตเตนะ
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ปั ญจุปาทานักขันธา ทุกขา เสยยะถีทงั รูปปู าทานักขันโธ เวทะนูปาทานักขันโธ
สัญญูปาทานักขันโธ สังขารูปาทานักขันโธ วิญญาณูปาทานักขันโธ เยสัง
ปะริ ญญายะ ธะระมาโน โส ภะคะวา เอวัง พะหุลงั สาวะเก วิเนติ เอวัง  ภาคา
จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา ปะวัตตะติ รูปัง  
อะนิจจัง เวทะนา อะนิจจา สัญญา อะนิจจา สังขารา อะนิจจา วิญญาณัง  
อะนิจจัง รูปัง อะนัตตา เวทะนา อะนัตตา สัญญา อะนัตตา สังขารา อะนัตตา
วิญญาณัง อะนัตตา สัพเพ สังขารา อะนิจจา สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ เต (ตา)
คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า   มะยัง โอติณณามหะ  ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ
ปะริ เทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ ทุกโขติณณา อัปเปวะนามิมสั สะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปั ญญาเยถาติ
สำหรั บ พระภิกษุ - สามเณรสวด
จิระปะริ นิพพุตมั ปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง  
สัทธา อะคารัสม๎ า อะนะคาริ ยงั ปั พพะชิตา ตัสม๎ ิง ภะคะวะติ พ๎รห๎มะจะริ ยงั   
จะรามะ ภิกขูนงั สิกขาสาชีวะสะมาปั นนา ตัง โน พ๎รห๎มะจะริ ยงั อิมสั สะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ
สำหรั บอุบาสก, อุบาสิกา
จิระปะริ นิพพุตมั ปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคะตา ธัมมัญจะ
สังฆัญจะ ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง, ยะถาสะติ, ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ
อะนุปะฏิปัชชามะ สา สา โน ปะฏิปัตติ อิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ
(จบคำทำวัตรเช้ า)
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ตังขะณิกะปั จจะเวกขะณะวิธี
(หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปั จจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส)
ปะฏิสงั ขา โยนิโส จีวะรัง ปฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตสั สะ ปะฏิฆาตายะ,
อุณ๎หสั สะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง
ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิริโกปิ นะ ปะฏิจฉาทะ นัตถังฯ
ปะฏิสงั ขา โยนิโส ปิ ณฑะปาตัง ปฏิเสวามิ, เนวะ ท๎วายะ นะ มะทายะ  นะ
มัณฑะนายะ นะ วิภสู ะนายะ, ยาวะเทวะ อิมสั สะ กายัสสะ ฐิ ตยิ า  ยาปะนายะ
วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจะริ ยานุคคะหายะ, อิติ ปุราณัญจะ  เวทะนัง ปะฏิหงั ขามิ
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, ยาต๎รา จะ เม   ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา
จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ
ปะฏิสงั ขา โยนิโส เสนาสะนัง ปฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ สีตสั สะ ปะฏิฆาตายะ,
อุณ๎หสั สะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง  
ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ อุตปุ ะริ สสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสลั ลานารามัตถัง ฯ
ปะฏิสงั ขา โยนิโส คิลานะปั จจะยะเภสัชชะปะริ กขารัง ปะฏิเสวามิ,
ยาวะเทวะ อุปปั นนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ,
อัพยาปั ชฌะปะระมะตายาติ ฯ
ปั ตติทานคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
(หันทะ มะยัง ปั ตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส.)
ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา
คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา
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สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต
ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา
นิยยานิกงั ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง
ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม
ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา
สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ
อัตถายะ จะ หิตายะ จะ
อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม
สัพเพปิ ธัมมะจาริ โน
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ
ธัมเม อะริ ยปั ปะเวทิเต
ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ
ปาณิโน พุทธะสาสเน
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต
กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
วุฑฒิ ภาวายะ สัตตานัง
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
มาตา ปิ ตา จะ อัตร๎ ะชัง
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา.
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คำทำวัตรเย็น
คำบูชาพระรั ตนตรั ย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิ เตหิ อะภิปชู ะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะริ นิพพุโตปิ
ปั จฉิมาชะนะตานุกมั ปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปั ณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
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.
(กล่าว ๓ ครัง้ )
พุทธานุสสติ
(หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลย๎ าโณ กิตติสทั โท อัพภุคคะโต, อิตปิ ิ
โส  ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปั นโน สุคะโต โลกะวิท,ู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
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พุทธาภิคีติ
(หันทะ มะยัง พุทธาภิคีตงิ กะโรมะ เส)
พุทธ๎ะวาระหันตะวะระตาทิคณ
ุ าภิยตุ โต
สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
พุทโธ โย สัพพะปาณีนงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
พุทธัสสาหัสม๎ ิ ทาโสวะ (ทาสีวะ), วงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า พุทโธ เม สามิกิสสะโร
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตสั สะ เม
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรี รัญชีวิตญ
ั จิทงั
วันทันโตหัง (วันทันตีหงั ) ผู้หญิงว่า จะริ สสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตงั
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ) ผู้หญิงว่า ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา
(หมอบกราบ)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
พุทเธ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง
พุทโธ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริ ตงุ วะ พุทเธ
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ธัมมานุสสติ
(หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิ โก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก,
โอปะนะยิโก ปั จจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหีต.ิ
*ศัพท์ที่มีคำว่า - หี ทุกแห่งให้ ออก เสียงว่า - ฮี

ธัมมาภิคีติ
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีตงิ กะโรมะ เส)
ส๎วากขาตะตาทิคณ
ุ ะโยคะวะเสนะ เสยโย
โย มัคคะปากะปะริ ยตั ติวิโมกขะเภโท
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริ ธารี
วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ธัมโม โย สัพพะปาณีนงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ทุตยิ านุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ธัมมัสสาหัสม๎ ิ ทาโสวะ (ทาสีวะ) วงเล็บผู้หญิงว่า ธัมโม เม สามิกิสสะโร
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตสั สะ เม
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรี รัญชีวิตญ
ั จิทงั
วันทันโตหัง (วันทันตีหงั ) วงเล็บผู้หญิงว่า จะริ สสามิ ธัมมัสเสวะ สุธมั มะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ) วงเล็บผู้หญิงว่า ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
(หมอบกราบ)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ธัมเม กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง
ธัมโม ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริ ตงุ วะ ธัมเม.
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สังฆานุสสติ
(หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
สุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
อุชปุ ะฏิปันโน
ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
สังฆาภิคีติ
(หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส)
สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคณ
ุ าทิยตุ โต
โยฏฐัพพิโธ อะริ ยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
สีลาทิธมั มะปะวะราสะยะกายะจิตโต
วันทามะหัง ตะมะริ ยานะ คะณัง สุสทุ ธัง
สังโฆ โย สัพพะปาณีนงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ตะติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
สังฆัสสาหัสม๎ ิ ทาโสวะ (ทาสีวะ) วงเล็บผู้หญิงว่า สังโฆ เม สามิกิสสะโร
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตสั สะ เม
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรี รัญชีวิตญ
ั จิทงั
วันทันโตหัง จะริ สสามิ (วันทันตีหงั ) วงเล็บผู้หญิงว่า สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ) วงเล็บผู้หญิงว่า ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
(หมอบกราบ)
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กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
สังเฆ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง
สังโฆ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริ ตงุ วะ สังเฆ.
(จบคำทำวัตรเย็น)
อะตีตะปั จจะเวกขะณะวิธี
(หันทะ มะยัง อะตีตะปั จจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)
อัชชะ มะยา อะปั จจะเวกขิตว๎ า ยัง จีวะรัง ปะริ ภตุ ตัง, ตัง ยาวะเทวะ
สีตสั สะ ปะฏิฆาตายะ, อุณ๎หสั สะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริง
สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิริโกปิ นะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
อัชชะ มะยา อะปั จจะเวกขิตว๎ า โย ปิ ณฑะปาโต ปะริ ภตุ โต, โส
เนวะท๎วายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภสู ะนายะ, ยาวะเทวะ อิมสั สะ
กายัสสะ ฐิ ตยิ า ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พ๎รัหม๎ ะจะริ ยานุคคะหายะ, อิติ
ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหงั ขามินะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, ยาต๎รา
จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัช ชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติฯ
อัชชะ มะยา อะปั จจะเวกขิตว๎ า ยัง เสนาสะนัง ปะริ ภตุ ตัง,
ตัง ยาวะเทวะ สีตสั สะ ปฏิฆาตายะ, อุณ๎หสั สะ ปะฏิฆาตายะ,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัม ผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ  
อุตปุ ะริ สสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสลั ลานารามัตถัง ฯ
อัชชะ มะยา อะปั จจะเวกขิตว๎ า โย คิลานะปั จจะยะเภสัชชะ
ปะริ กขาโร ปะริ ภตุ โต, โส ยาวะเทวะ อุปปั นนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง    
ปะฏิฆาตายะ, อัพย๎ าปั ชฌะปะระมะตายาติฯ
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อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
(หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส)
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อุปัชฌายา คุณตุ ตะรา
อาจะริ ยปู ะการา จะ
มาตาปิ ตา จะ ญาตะกา (ปิ ยา มะมัง)
สุริโย จันทิมา ราชา
คุณะวันตา นะราปิ จะ
พ๎รัหม๎ ะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ
มัชฌัตตา เวริ กาปิ จะ
สัพเพ สัตตา สุขีโหนตุ
ปุญญานิปะกะตานิเม
สุขงั จะ ติวิธงั เทนตุ
ขิปปั ง ปาเปถะ โว มะตังฯ
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อิมินา อุททิเสนะ จะ
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ
ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
เย สันตาเน หินา ธัมมา
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
นัสสันตุสพั พะทา เยวะ
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
อุชจุ ิตตัง สะติปัญญา
สัลเลโข วิริยมั หินา
มารา ละภันตุโนกาสัง
กาตุญจะ วิริเยสุเม
พุทธาทิปะวะโร นาโถ
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
นาโถ ปั จเจกะพุทโธ จะ
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
เตโสตตะมานุภาเวนะ
มาโรกาสัง ละภันตุมาฯ
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บทพระธรรมคำสอน
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
อะนุตตะรัง อะภิสมั โพธิง
สัมพุชฌิตว๎ า ตะถาคะโต
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ
ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง
สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต
โลเก อัปปะฏิวตั ติยงั
ยัตถากขาตา อุโภ อันตา
ปะฎิปัตติ จะ มัชฌิมา
จะตูสว๎ าริ ยะสัจเจสุ
วิสทุ ธัง ญาณะทัสสะนัง
เทสิตงั ธัมมะราเชนะ
สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง
นาเมนะ วิสสุตงั สุตตัง
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง
เวยยากะระณะปาเฐนะ
สังคีตนั ตัมภะณามะ เส.
บทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
เอวัมเม สุตงั , เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยงั วิหะระติ  อิสปิ ะตะเน
มิคะทาเย, ตัตร๎ ะโข ภะคะวา ปั ญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ.
เท๎วเม ภิกขะเว อันตา, ปั พพะชิเตนะ นะ เสวิตพั พา, โย จายัง กาเมสุ
กามะสุขลั ลิกานุโยโค, หีโน, คัมโม, โปถุชชะนิโก, อะนะริ โย  อะนัตถะสัญหิโต,
โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค, ทุกโข อะนะริ โย,  อะนัตถะสัญหิโต.
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา,
ตะถาคะเตนะ อะภิสมั พุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี, อุปะสะมายะ
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.  
กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา, ตะถาคะเตนะ  
อะภิสมั พุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี, อุปะสะมายะ อะภิญญายะ  
สัมโพธายะ นิพพานายะ สงวัตตะติ.
อะยะเมวะ อะริ โย อัฏฐังคิโก มัคโค, เสยยะถีทงั . (๑)สัมมาทิฏฐิ (๒)
สัมมาสังกัปโป (๓)สัมมาวาจา (๔)สัมมากัมมันโต   (๕)สัมมาอาชีโว (๖)
สัมมาวายาโม (๗)สัมมาสะติ (๘)สัมมาสะมาธิ.
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อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา, ตะถาคะเตนะ  อะภิสมั พุทธา,
จักขุกะระณี ญาณะกะระณี, อุปะสะมายะ อะภิญญายะ   สัมโพธายะ
นิพพานายะ สังวัตตะติ.
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริ ยะสัจจัง, ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ   ทุกขา,
มะระณัมปิ ทุกขัง, โสกะปะริ เทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา,  อัปปิ เยหิ
สัมปะโยโค ทุกโข, ปิ เยหิ วิปปะโยโค ทุกโข, ยัมปิ จฉัง นะ ละภะติ   ตัมปิ ทุกขัง,
สังขิตเตนะ ปั ญจุปาทานักขันธา ทุกขา.
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริ ยะสัจจัง, ยายัง ตัณหา
โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา, ตัตร๎ ะ ตัตร๎ าภินนั ทินี, เสยยะถีทงั ,
กามะตัณหา, ภะวะตัณหา, วิภะวะตัณหา.
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริ ยะสัจจัง, โย ตัสสาเยวะ
ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ, จาโค, ปะฏินิสสัคโค, มุตติ อะนาละโย.
อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะ นิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริ ยะสัจจัง.
อะยะเมวะ อะริ โย อัฏฐังคิโก มัคโค, เสยยะถีทงั , สัมมาทิฏฐิ ,
สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา, สัมมากัมมันโต, สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม,
สัมมาสะติ, สัมมาสะมาธิ.
อิทงั ทุกขัง อะริ ยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ,
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปั ญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  
อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขัง อะริ ยะ สัจจัง ปะริ ญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปั ญญา อุทะปาทิ  วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขัง อะริ ยะสัจจัง ปะริ ญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ  
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปั ญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
อิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริ ยะ สัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  
14

บทสวดมนต์

แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปั ญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  
อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริ ยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม  ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ  ปั ญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริ ยะสัจจัง ปะหีนนั ติ เม ภิกขะเว  ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปั ญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
อิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริ ยะ สัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปั ญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  
อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริ ยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว  
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปั ญญา  อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริ ยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว  ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปั ญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิ.
อิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริ ยะสัจจันติ เม ภิกขะเว  ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ  ปั ญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริ ยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง   อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปั ญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิ.
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริ ยะสัจจัง ภาวิตนั ติ  เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ  ปั ญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.
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ยาวะกีวญ
ั จะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริ ยะสัจเจสุ เอวันติ ปะริ วฏั ฏัง  
ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตงั ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสทุ ธัง อะโหสิ.
เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัหม๎ ะเก  
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง  
สัมมาสัมโพธิง อะภิสมั พุทโธ ปั จจัญญาสิง.
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริ ยะสัจเจสุ เอวันติ ปะริ วฏั ฏัง  
ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตงั ญาณะทัสสะนัง สุวิสทุ ธัง อะโหสิ.
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัหม๎ ะเก  
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง  
สัมมาสัมโพธิง อะภิสมั พุทโธ ปั จจัญญาสิง.
ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมตุ ติ  อะยะมันติมา
ชาติ นัตถิทานิ ปุนพั ภะโวติ .
อิทะมะโวจะ ภะคะวา, อัตตะมะนา ปั ญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต  
ภาสิตงั อะภินนั ทุง อิมสั ม๎ ิญจะ ปะนะ เวยยา กะระณัสม๎ ิง ภัญญะมาเน  
อายัสม๎ ะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ, ยัง กิญจิ  
สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ.
ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก, ภุมมา เทวา  สทั ทะมะนุสสาเวสุง,
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยงั อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย  อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง
ปะวัตติตงั อัปปะฏิวตั ติยงั สะมะเณนะ วา  พร๎ าห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ
วา พ๎รัหม๎ นุ า วา เกนะจิ วา  โลกัสม๎ ินติ.
(เทวดาชัน้ ๑) ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า, จาตุมมะหาราชิกา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(ชัน้ ๒) จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า ตาวะติงสา  เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(ชัน้ ๓) ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า ยามา เทวา   สัททะ
มะนุสสาเวสุง.
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(ชัน้ ๔) ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า ตุสติ า เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(ชัน้ ๕) ตุสติ านัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า นิมมานะระตีเทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(ชัน้ ๖)   นิมมานะระตีนงั เทวานัง สัททัง สุตว๎ า  ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี
เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
(ปฐม ๑) ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนงั เทวานัง สัททัง สุตว๎ า  พ๎รัหม๎ ะปาริ
สัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
(ปฐม ๒) พ๎รัหม๎ ะปาริ สชั ชานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า พ๎รัหม๎ ะปะโรหิตา
เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.
(ปฐม ๓) พ๎รัหม๎ ะปะโรหิตานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า มะหาพ๎รัหม๎ า  เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(ทุติย ๑) มะหาพ๎รัหม๎ านัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า ปะริ ตตาภา เทวา  
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(ทุติย ๒) ปะริ ตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า อัปปะมาณาภา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(ทุติย ๓) อัปปะมาณาภานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า อาภัสสะรา เทวา  
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(ตติย ๑) อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า ปะริ ตตะสุภา เทวา  
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(ตติย ๒) ปะริ ตตะสุภานัง เทวา นัง สัททัง สุตว๎ า อัปปะมาณะสุภา  เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(ตติย ๓) อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า สุภะกิณ๎หะกา  เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(จตุตถ) สุภะกิณ๎หะกานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า เวหัปผะลา เทวา  
สัททะมะนุสสาเวสุง.
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(สุทธาวาสภูมิที่ ๑) เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า อะวิหา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(สุทธาวาสภูมิที่ ๒) อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า อะตัปปา เทวา  
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(สุทธาวาสภูมิที่ ๓) อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า สุทสั สา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(สุทธาวาสภูมิที่ ๔) สุทสั สานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า สุทสั สี เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
(สุทธาวาสภูมิที่ ๕) สุทสั สีนงั เทวานัง สัททัง สุตว๎ า  อะกะนิฏฐะกา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง.
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยงั อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง  
ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั อัปปะฏิวตั ติยงั สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา  
เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รัหม๎ นุ า วา เกนะจิ วา โลกัสม๎ ินติ.
อิตหิ ะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหตุ เตนะ ยาวะ พ๎รัหม๎ ะโลกา สัทโท  
อัพภุคคัจฉิ. อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ.
อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง  
เทวานุภาวัง.
อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ
อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ.
อิตหิ ิทงั อายัสม๎ ะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญ เต๎ววะ นามัง  
อะโหสีต.ิ
มังคะละสุตตัง
เอวัมเม สุตงั ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยงั วิหะระติ เชตะวะเน  
อะนาถะปิ ณฑิกสั สะ อาราเมฯอะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา อะภิกกันตายะ  
รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปั ง เชตะวะนัง โอภาเสต๎วา เยนะ  
ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตว๎ า ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง
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อัฏฐาสิ ฯ เอกะมันตัง ฐิ ตา โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ
พะหู เทวา มะนุสสา จะ
มังคะลานิ อะจินตะยุง
อากังขะมานา โสตถานัง
          พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมังฯ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปั ณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
พาหุสจั จัญจะ สิปปั ญจะ
วินะโย จะ สุสกิ ขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
มาตาปิ ตุอปุ ั ฏฐานัง
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ทานัญจะ ธัมมะจะริ ยา 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 พรัหมะจะริ ยญ
ั จะ
อะริ ยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
เอตาทิสานิ กัตว๎ านะ
สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ
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บทถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครัง้ )
อิตปิ ิ โสฯ
อิตปิ ิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะ สัมปั นโน
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ
ภะคะวาติ
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิ โก อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก,  
โอปะนะยิโก ปั จจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหีติ
สุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ,
อุชปุ ะฏิปันโน
ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ
ปุริสะปุคคะลา,   เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย,
ทักขิเณยโย,  อัญชะลี กะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
พุทธชัยมงคลถาถา (พาหุงฯ)
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธนั ตัง
ครี เมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธมั มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
มาราติเรกะมะภิยชุ ฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสทุ นั ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมตั ตะภูตงั
ทาวัคคิจกั กะมะสะนีวะ สุทารุณนั ตัง
20
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เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
อุกขิตตะขัคคะมะติหตั ถะสุทารุณนั ตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลมิ าละวันตัง
อิทธีภิสงั ขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
กัตว๎ านะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
สัจจัง วิหายะ มะติสจั จะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิ ตะมะนัง อะติอนั ธะภูตงั
ปั ญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพธุ งั มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
ทุคคาหะทิฏฐิ ภชุ ะเคนะ สุทฏั ฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสทุ ธิชตุ มิ ิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตว๎ านะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขงั อะธิคะเมยยะ นะโร สะปั ญโญ.
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ชัยปริตร (มหากาฯ)
มหาการุณิโก นาโถ
หิตายะ สัพพะปาณินงั
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
ปั ตโต สัมโพธิมตุ ตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ
เต ชะยะมังคะลัง ฯ
ชะยันโต โพธิยา มูเล
สัก๎ยานัง นันทิวฑั ฒะโน
เอวัง ต๎วงั วิชะโย โหหิ
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปั ลลังเก
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
อัคคัปปั ตโต ปะโมทะติ ฯ
สุนกั ขัตตัง สุมงั คะลัง
สุปะภาตัง สุหฏุ ฐิ ตงั
สุขะโณ สุมหุ ตุ โต จะ
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริ สุ
ปะทักขิณงั กายะกัมมัง
วาจากัมมัง ปะทักขิณงั
ปะทักขิณงั มะโนกัมมัง
ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตว๎ านะ
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

บทสวดนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
(หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภะณามะ เส)
สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ
นิสนิ โน เจวะ มัชฌิเม
โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ
อาคะเนยเย จะ กัสสะโป
สารี ปตุ โต จะ ทักขิเณ
หะระติเย อุปาลี จะ
ปั จฉิเมปิ จะ อานันโท
พายัพเพ จะ คะวัมปะติ
โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร
อีสาเนปิ จะ ราหุโล
อิเม โข มังคะลา พุทธา
สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิ ตา
วันทิตา เต จะ อัมเหหิ
สักกาเรหิ จะ ปูชิตา
เอเตสัง อานุภาเวนะ
สัพพะโสตถี ภะวันตุ โนฯ
อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง
นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง
ปุญญาภิสสันทัง วิปลุ งั อะลัตถัง
ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย
บารมี ๓๐ ทัศ
(ทา สี เน ป วิ ข ส อ เม อุ)
๑ ทานะ ปาระมี สัมปั นโน, ทานะ อุปะปารมี สัมปั นโน, ทานะ
ปะระมัตถะปารมี สัมปั นโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา    
ปาระมีสมั ปั นโน, อิตปิ ิ โส ภะคะวา
๒    สีละ ปาระมี สัมปั นโน, สีละ อุปะปารมี สัมปั นโน, สีละ  ปะระมัตถะปารมี
สัมปั นโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา   ปาระมีสมั ปั นโน, อิตปิ ิ โส
ภะคะวา
๓ เนกขัมมะ ปาระมี สัมปั นโน, เนกขัมมะ อุปะปารมี สัมปั นโน,  
เนกขัมมะ ปะระมัตถะปารมี สัมปั นโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา  
		

บทสวดมนต์

แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

23

ปาระมีสมั ปั นโน, อิตปิ ิ โส ภะคะวา
๔ ปั ญญา ปาระมี สัมปั นโน, ปั ญญา อุปะปารมี สัมปั นโน,   ปั ญญา
ปะระมัตถะปารมี สัมปั นโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา  ปาระมีสมั ปั นโน,
อิตปิ ิ โส ภะคะวา
๕ วิริยะ ปาระมี สัมปั นโน, วิริยะ อุปะปารมี สัมปั นโน, วิริยะ  
ปะระมัตถะปารมี สัมปั นโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา   ปาระมีสมั ปั นโน,
อิตปิ ิ โส ภะคะวา
  
๖ ขันตี ปาระมี สัมปั นโน, ขันตี อุปะปารมี สัมปั นโน, ขันตี  ปะระมัตถะปารมี
สัมปั นโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา   ปาระมีสมั ปั นโน, อิตปิ ิ โส
ภะคะวา
๗ สัจจะ ปาระมี สัมปั นโน, สัจจะ อุปะปารมี สัมปั นโน, สัจจะ  
ปะระมัตถะปารมี สัมปั นโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา   ปาระมีสมั ปั นโน,
อิตปิ ิ โส ภะคะวา
๘ อะธิฏฐานะ ปาระมี สัมปั นโน, อะธิฏฐานะ อุปะปารมี สัมปั นโน,  
อะธิฏฐานะ ปะระมัตถะปารมี สัมปั นโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา  
ปาระมีสมั ปั นโน , อิตปิ ิ โส ภะคะวา
๙ เมตตา ปาระมี สัมปั นโน, เมตตา อุปะปารมี สัมปั นโน,
เมตตา   ปะระมัตถะปารมี สัมปั นโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา    
ปาระมีสมั ปั นโน, อิตปิ ิ โส ภะคะวา
๑๐ อุเปกขา ปาระมี สัมปั นโน, อุเปกขา อุปะปารมี สัมปั นโน,  
อุเปกขา ปะระมัตถะปารมี สัมปั นโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา  
ปาระมีสมั ปั นโน, อิตปิ ิ โส ภะคะวา
ทะสะ ปาระมี สัมปั นโน, ทะสะ อุปะปารมี สัมปั นโน, ทะสะ  
ปะระมัตถะปารมี สัมปั นโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา  ปาระมีสมั ปั นโน,
อิตปิ ิ โส ภะคะวา
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหงั
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คาถาโพธิบาท (บูรพารั สมิง)
บูระพารัสม๎ ิง พระพุทธะคุณงั บูระพารัสม๎ ิง พระธัมเมตัง บูระพารัสม๎ ิง  
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค  
สัพพะภัยสัพพะคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญ
ั ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  
ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
อาคะเนย์รัสม๎ ิง พระพุทธะคุณงั อาคะเนย์รัสม๎ ิง พระธัมเมตัง  
อาคะเนย์รัสม๎ ิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์  สัพพะโศก
สัพพะโรค สัพพะภัยสัพพะคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญ
ั ชัยเย   สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
ทักษิณรัสม๎ ิง พระพุทธะคุณงั ทักษิณรัสม๎ ิง พระธัมเมตัง ทักษิณรัสม๎ ิง  
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค  
สัพพะภัยสัพพะคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญ
ั ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  
ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
หรดีรัสม๎ ิง พระพุทธะคุณงั หรดีรัสม๎ ิง พระธัมเมตัง หรดีรัสม๎ ิง  
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค  
สัพพะภัยสัพพะคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญ
ั ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  
ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
ปั จจิมรัสม๎ ิง พระพุทธะคุณงั ปั จจิมรัสม๎ ิง พระธัมเมตัง ปั จจิมรัสม๎ ิง  
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค  
สัพพะภัยสัพพะคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญ
ั ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  
ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
พายัพรัสม๎ ิง พระพุทธะคุณงั พายัพรัสม๎ ิง พระธัมเมตัง พายัพรัสม๎ ิง  
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค  
สัพพะภัยสัพพะคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญ
ั ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  
ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุฯ
อุดรรัสม๎ ิง พระพุทธะคุณงั อุดรรัสม๎ ิง พระธัมเมตัง อุดรรัสม๎ ิง  
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พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค  
สัพพะภัยสัพพะคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญ
ั ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  
ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุฯ
อิสานรัสม๎ ิง พระพุทธะคุณงั อิสานรัสม๎ ิง พระธัมเมตัง อิสานรัสม๎ ิง  
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค  
สัพพะภัยสัพพะคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญ
ั ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  
ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
อากาศรัสม๎ ิง พระพุทธะคุณงั อากาศรัสม๎ ิง พระธัมเมตัง อากาศรัสม๎ ิง  
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค  
สัพพะภัยสัพพะคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญ
ั ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  
ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุฯ
ปะฐะวีรัสม๎ ิง พระพุทธะคุณงั ปะฐะวีรัสม๎ ิง พระธัมเมตัง ปะฐะวีรัสม๎ ิง  
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค  
สัพพะภัยสัพพะคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญ
ั ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง  
ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
อิมสั ม๎ ิงมงคลจักรวาลทังแปดทิ
้
ศ ประสิทธิ จงมาเป็ นกำแพงแก้ ว  
ทังเจ็
้ ดชัน้ มาป้องกันห้ อมล้ อมรอบครัวทัว่ อนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต  สะมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริ กเขตเต รักขันตุ  สุรักขันตุ ฯ
อิมสั ม๎ ิงมงคลจักรวาลทังแปดทิ
้
ศ ประสิทธิ จงมาเป็ นกำแพงแก้ ว  
ทังเจ็
้ ดชัน้ มาป้องกันห้ อมล้ อมรอบครัวทัว่ อนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต  สะมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริ กเขตเต รักขันตุ  สุรักขันตุ ฯ
อิมสั ม๎ ิงมงคลจักรวาลทังแปดทิ
้
ศ ประสิทธิ จงมาเป็ นกำแพงแก้ ว  
ทังเจ็
้ ดชัน้ มาป้องกันห้ อมล้ อมรอบครัวทัว่ อนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต  สะมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปั จเจกะพุทธะชาละปะริ กเขตเต
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รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
อิมสั ม๎ ิงมงคลจักรวาลทังแปดทิ
้
ศ ประสิทธิ จงมาเป็ นกำแพงแก้ ว
ทังเจ็
้ ดชัน้ มาป้องกันห้ อมล้ อมรอบครัวทัว่ อนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต  สะมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริ กเขตเต รักขันตุ  สุรักขันตุ ฯ
พระคาถาชินบัญชร
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)
(บทขัด) ปุตตะกาโมละเภปุตตัง
ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ
เทวานัง ปิ ยะ ตังสุตตะวา
๑. ชะยาสะนากะตา  พุทธา  
     จะตุสจั จาสะภัง  ระสัง              
๒. ตัณหังกะราทะโย  พุทธา            
     สัพเพ  ปะติฏฐิ ตา  มัยหัง           
๓. สีเส  ปะติฏฐิ โต  มัยหัง             
     สังโฆ  ปะติฏฐิ โต  มัยหัง           
๔. หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ             
     โกณฑัญโญ  ปิ ฏฐิ ภาคัสม๎ ิง          
๕. ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง            
     กัสสะโป  จะ  มะหานาโม          
๖. เกสะโต  ปิ ฏฐิ ภาคัสม๎ ิง              
     นิสนิ โน  สิริสมั ปั นโน              
๗. กุมาระกัสสะโป  เถโร               
     โส  มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง         
๘. ปุณโณ  อังคุลมิ าโล  จะ             
     เถรา  ปั ญจะ  อิเม  ชาตา            
		

เชต๎วา  มารัง  สะวาหะนัง
เย  ปิ วิงสุ  นะราสะภา
อัฏฐะวีสะติ  นายะกา
มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา
พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน
อุเร  สัพพะคุณากะโร
สารี ปตุ โต  จะ  ทักขิเณ
โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก
อาสุง  อานันทะราหุโล
อุภาสุง  วามะโสตะเก
สุริโยวะ  ปะภังกะโร
โสภีโต  มุนิปงุ คะโว
มะเหสี  จิตตะวาทะโก
ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร
อุปาลีนนั ทะสีวะลี
นะลาเฏ  ติละกา  มะมะ
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๙.   เสสาสีต  ิ มะหาเถรา                 
       เอเตสีต  ิ มะหาเถรา                 
       ชะลันตา  สีละเตเชนะ               
๑๐. ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ              
       ธะชัคคัง  ปั จฉะโต  อาสิ            
๑๑. ขันธะโมระปะริ ตตัญจะ             
       อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ             
๑๒. ชินา  นานา  วะระสังยุตตา          
       วาตะปิ ตตาทิสญ
ั ชาตา               
๑๓. อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ              
       วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ            
๑๔. ชินะปั ญชะระมัชฌัมหิ               
       สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ         
๑๕. อิจเจวะมันโต                        
       ชินานุภาเวนะ                        
       ธัมมานุภาเวนะ                       
       สังฆานุภาเวนะ                      
       สัทธัมมานุภาวะปาลิโต              
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วิชิตา  ชินะสาวะกา
ชิตะวันโต  ชิโนระสา
อังคะมังเคสุ  สัณฐิ ตา
ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง
วาเม  อังคุลมิ าละกัง
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
เสสา  ปาการะสัณฐิ ตา
สัตตัปปาการะลังกะตา
พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
อะนันตะชินะเตชะสา
สะทา  สัมพุทธะปั ญชะเร
วิหะรันตัง  มะหีตะเล
เต  มะหาปุริสาสะภา
สุคตุ โต  สุรักโข
ชิตปู ั ททะโว
ชิตาริ สงั โฆ
ชิตนั ตะราโย
จะรามิ  ชินะปั ญชะเรติ ฯ

คำแผ่ เมตตาทั่วไป
สัพเพ สัตตา ฯ
สัตว์ทงหลาย
ั้
ที่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ด้ วยกันทังหมดทั
้
งสิ
้ ้น
อะเวรา ฯ
จงเป็ นสุข ๆ เถิด อย่าได้ มีเวรแก่กนั และกันเลย
อัพย๎ าปั ชฌา ฯ
จงเป็ นสุขๆ เถิด อย่าได้ เบียดเบียนซึง่ กันและกันเลย
อะนีฆา ฯ
จงเป็ นสุขๆ เถิด อย่าได้ มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรั นตุฯ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้ พ้นจากทุกข์
ภัยทังสิ
้ ้นเถิด ท่านทังหลายที
้
่ทา่ นได้ ทกุ ข์ ขอให้   ท่านมี
ความสุขท่านทังหลายที
้
่ทา่ นได้ สขุ ขอให้ สขุ ยิ่ง ๆ
ขึ ้นไปเทอญ

		

บทสวดมนต์

แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

29

คำอาราธนา

คำอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต วิสงุ วิสงุ รักขะณัตถายะติสะระเณนะ สะหะ ปั ญจะ สีลานิ
ยาจามะ
ทุตยิ มั ปิ มะยัง ภันเต วิสงุ วิสงุ รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะปั ญจะ
สีลานิ ยาจามะ
ตะติยมั ปิ มะยัง ภันเต วิสงุ วิสงุ รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ
สะหะปั ญจะ สีลานิ ยาจามะ
คำสมาทานศีล ๕
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
คำอาราธนาศีล ๘
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ (๓ ครัง้ )
(ถ้ าคนเดียวว่า อะหัง แทน มะยัง และ ยาจามิ แทน ยาจามะ)

นะมะการคาถา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครัง้ )
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ไตรสรณาคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ มั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ มั ปิ ธังมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ มั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยมั ปิ ธัมธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(พระท่านว่า) ติสะระณะ คะมะนัง นิฏฐิ ตงั (รับว่า) อามะ ภันเต.

คำสมาทานศีล
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓. อะพรัหมะจะริ ยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสกู ะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ
มัณฑะนะวิภสู ะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (๓ ครัง้ )
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คำอาราธนาธรรม
พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกมั ปิ มัง ปะชังฯ
คำอาราธนาพระปริตร
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปั ตติสทิ ธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ
ปะริ ตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปั ตติสทิ ธิยา
สัพพะภะยะวินาสายะ
ปะริ ตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปั ตติสทิ ธิยา
สัพพะโรคะวินาสายะ
ปะริ ตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง
คำสมาทานกัมมัฏฐาน
อิมาหัง ภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริ จจะฉามิ  ข้ าแต่พระผู้มี
พระภาคเจ้ าผู้เจริ ญ ข้ าพระพุทธเจ้ า ขอมอบกาย ถวายชีวิตนี ้ เพื่อเป็ นพุทธบูชา
ธัมมบูชา สังฆบูชา ข้ าพระพุทธเจ้ า จะตังใจศึ
้ กษาจะตังใจปฏิ
้
บตั ิตามคำสัง่
สอนของพระพุทธองค์ ด้ วยการเจริ ญจิตภาวนา ณ กาลบัดนี ้ เทอญฯ
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คำอุทศิ บุญกุศล
อิทงั เม ญาตีนงั โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย.
ขอส่วนบุญนี ้จงสำเร็จ แก่ญาติทงหลาย
ั้
ของข้ าพเจ้ า ขอให้ ญาติทงหลา
ั้
ยของข้ าพเจ้ าจงมีแต่ความสุข
ข้ าพเจ้ าขอตังจิ
้ ตอุทิศผล บุญกุศลนี ้แผ่ไปให้ ไพศาล
ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทังลู
้ กหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยร่วมทำงานการทังหลาย
้
ขอให้ ได้ ในกุศลผลของฉัน
ทังเจ้
้ ากรรมนายเวรและเทวัญ ขอให้ ทา่ นได้ กศุ ลผลนี ้ เทอญ.
คำจบอธิษฐาน
แบบที่ ๑
“สุทินนัง, วะตะเมทานัง, อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ”
“ขอผลแห่งทาน, ที่ข้าพเจ้ าให้ ดีแล้ วหนอ, จงเป็ นเครื่ องกำจัดอาสวะ
กิเลส, ออกไปจากใจของข้ าพเจ้ าด้ วยเถิด”
แบบที่ ๒
ทรัพย์ของข้ าพเจ้ า ได้ มาโดยบริ สทุ ธิ์ ขอบูชาพระพุทธ บูชา  
พระธรรม บูชาพระสงฆ์ จิตใจจำนง ตรงต่อพระนิพพาน ขอให้ ถงึ เมืองแก้ ว
ขอให้ แคล้ วบ่วงมาร ขอให้ พบพระศรี อาริ ย์ ในอนาคตกาลนัน้ เทอญ.
แบบที่ ๓
ขึ ้นชื่อว่าไม่มี ไม่ได้ อย่าได้ บงั เกิดขึ ้นแก่ข้าพเจ้ า
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คำถวายทาน

คำถวายสังฆทาน
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริ วารานิ ภิกขุสงั ฆัสสะ โอโณชะยามะ  
สาธุโน ภันเต ภิกขุสงั โฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริ วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ   
อัมหากังทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
คำแปล
ข้ าแต่พระสงฆ์ผ้ เู จริ ญ ข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ขอน้ อมถวายภัตตาหารกับทัง้
บริ วารเหล่านี ้
แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหาร
กับทังบริ
้ วารเหล่านี ของข้
้ าพเจ้ าทังหลาย
้
เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้ า  
ทังหลาย
้
สิ ้นกาลนาน เทอญ ฯ
คำถวายผ้ าป่ า
อิมานิ มะยัง ภันเต ปั งสุกลู ะจีวะรานิ สะปะริ วารานิ ภิกขุสงั ฆัสสะโอโณชะ
ยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสงั โฆ อิมานิ ปั งสุกลู ะจีวะรานิ สะปะริ วารานิ ปะฏิคคัณ
หาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
คำแปล
ข้ าแต่พระสงฆ์ผ้ เู จริ ญ ข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ขอน้ อมถวายผ้ าบังสุกลุ จีวร  
กับทังบริ
้ วารเหล่านี ้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้ าบังสุกลุ จีวร  
กับทังบริ
้ วารเหล่านี ้ ของข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพเจ้ าทังหลาย
้
สิ ้นกาลนาน เทอญ.
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คำบูชาอธิษฐานจิต

คำบูชาสถานที่ประสูติ
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมงั สังเวชะนียงั ฐานัง, ยัตถาคะโตมหิ,  
สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียงั , อิธะ ลุมพินีวะเน ตะถาคะเตนะ มัชฌิเมสุ  
ชะนะปะเทสุ อะริ ยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปั นนังฯ ภาสิตา จะ อาสะภิวาจา  
อัคโคหะมัสม๎ ิ โลกัสสะ เชฏโฐหะมัสม๎ ิ โลกัสสะ, เสฏโฐ หะมัสม๎ ิ โลกัสสะ,  
อะยะมันติมา เม ชาติ, นัตถิทานิ ปุนพั ภะโวติฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปชู ะยามิ, ส๎วากขาตัญจะ นะมามิ,  
มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
คำแปล
ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ าผู้เจริ ญ ข้ าพระพุทธเจ้ า ได้ จาริ กตามรอยบาท
พระศาสดา มาถึงแล้ ว ขอถวายอภิวาทสังเวชนียสถานที่กลุ บุตร ผู้มีศรัทธา
ควรทัสสนา (ควรเห็น) อันเป็ นสถานที่ที่พระตถาคตเจ้ า เสด็จอุบตั ขิ ึ ้นแล้ วในหมู่
มนุษย์ชาวอริ ยกะ ในมัชฌิมชนบท ณ สวนลุมพินีนี ้ และได้ ตรัส อาสภิวาจาว่า
“เราจะเป็ นผู้เลิศที่สดุ ในโลก เราจะเป็ นผู้เจริ ญ ที่สดุ ในโลกเราจะเป็ นผู้ประเสริ ฐ
ที่สดุ ในโลก การเกิดของเรานี ้เป็ นชาติ สุดท้ าย บัดนี ้จะไม่มีภพใหม่อีก”
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ข้ าพระพุทธเจ้ าขอบูชาโดยยิ่ง ด้ วยเครื่ อง
สักการะเหล่านี ้ และขอน้ อมระลึกถึงพระธรรม ที่ทรงแสดงไว้ ดีแล้ ว ขอการ
บูชาสักการะในครัง้ นี ้ จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ ข้ าพระพุทธเจ้ า
ตลอดกาลนาน เทอญฯ
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คำบูชาสถานที่ตรั สรู ้
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมงั โพธิรุกขะเจติยงั , สังเวชะนียงั ฐานัง, ยัตถาคะ  
โตมหิ, สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียงั , อิธะ คะยาสีเส, ตะถาคะเตนะ
สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะ พราหมะณิยา ปะชายะ  
สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสมั พุทธังฯ
สาธุ
โน
ภันเต,
อิเมหิ
สักกาเรหิ
อะภิปชู ะยามิ,
ส๎วากขาตัญจะนะมามิ,มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
คำแปล
ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ าผู้เจริ ญ ข้ าพระพุทธเจ้ า ได้ จาริ กตามรอยบาท
พระศาสดา มาถึงแล้ ว ขอถวายอภิวาทต้ นพระศรี มหาโพธิ์ และพระเจดีย์นี ้  
อัน เป็ นสังเวชนียสถานที่กลุ บุตรผู้มีศรัทธาควรทัสสนา (ควรเห็น) เป็ นสถานที่  
พระตถาคตตรัสรู้พร้ อมเฉพาะแล้ ว ซึง่ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก  
พร้ อมทังเทวโลก
้
มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ ตั ว์ พร้ อมทังสมณะพราหมณ์
้
  
เทวดาและมนุษย์ ณ ที่ตำบล คยาสีสะประเทศแห่งนี ้ ฯ
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ข้ าพระพุทธเจ้ า ขอบูชาโดยยิ่งด้ วยเครื่ อง  
สักการะเหล่านี ้
และขอน้ อมระลึกถึงพระธรรม
ที่ทรงแสดงไว้ ดีแล้ ว
ขอการบูชาสักการะในครัง้ นี ้
จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์
เพื่อความสุข
แก่ข้าพระพุทธเจ้ าตลอดกาลนาน เทอญ

36

บทสวดมนต์

แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

คำบูชาที่แสดงปฐมเทศนา
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมงั ธัมเมกขะเจติยงั สังเวชะนียงั
ฐานัง,ยัตถาคะโตมหิ,
สัทธัสสะ
กุละปุตตัสสะ
ทัสสะนียงั ,
อาสาฬะหะปุณณะมิยงั ,  อิธะ พาราณะสิยงั อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย ตะถาคะเตนะ
ปั ญจะวัคคิยานัง  ภิกขูนงั อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะฐะมัง ปะวัตเตต๎วา จัตตาริ
อะริ ยะสัจจานิ   ปะกาสิตานิ ฯ
สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปชู ะยามิ, ส๎วากขาตัญจะ นะมามิ,
มัยหังทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
คำแปล
ข้ าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ าผู้เจริ ญ ข้ าพระพุทธเจ้ าได้ จาริ ก ตามรอยบาท
พระศาสดามาถึงแล้ ว ขอถวายอภิวาท ธัมเมกขะสถูปนี ้ อันเป็ นสังเวชนียสถาน
ที่กลุ บุตรผู้มีศรัทธา ควรทัสสนา (ควรเห็น) อันเป็ นสถานที่พระตถาคตเจ้ า   
ได้ ยงั พระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้ เป็ นไป ทรงประกาศอริ ยสัจจ์ ๔ เป็ นครัง้ แรก
แก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสีนี ้
ในวันอาสาฬหปุณณมี ฯ
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ข้ าพระพุทธเจ้ าขอบูชาโดยยิ่ง ด้ วยเครื่ อง      
สักการะเหล่านี ้
และขอน้ อมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ ดีแล้ วขอการ
บูชาสักการะในครัง้ นี ้ จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้ า
ตลอดกาลนาน เทอญฯ
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คำบูชาพระพุทธปรินิพพาน
วันทามิ     อมิ งั    พทุ ธะปะฏิมงั ,อิมสั ม๎ งิ กุสนิ ารายัง,สาละวะโนทะเยพุทธัสสะ  
ภะคะวะโต ปะริ นิพพานัฏฐาเน, อะยัง วันทะนา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ  
สุขายะ ฯ
คำแปล
ข้ าพเจ้ า ขอกราบไหว้ พระพุทธปฏิมานี ณ
้ สาลวโนทยาน ที่เมืองกุสนิ ารานี ้
อันเป็ นสถานที่เสด็จดับขันธปริ นิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ขอการกราบ
ไหว้ นี ้  จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ความเจริ ญของข้ าพเจ้ า  ทังหลาย
้
เทอญ ฯ.
คำอธิษฐาน
ขอเดชะ ข้ าพระพุทธเจ้ าขอน้ อมจิตอธิษฐาน ด้ วยอำนาจบุญกุศลที่         
ข้ าพเจ้ าได้ จาริ กมาแสวงธรรมบำเพ็ญบุญ ณ พุทธสถาน.....................ในวันนี ้  
ขอจงเป็ นบารมี เป็ นพลวปั จจัย เป็ นนิสยั ตามส่ง ให้ เกิดปั ญญาญาณทังชาติ
้ นี ้
และชาติหน้ า ตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้ นทุกข์ คือ พระนิพพาน เทอญ.
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