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อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา, 
พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ. (กราบ) 
ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม, 
ธัมมัง  นะมัสสาม.ิ   (กราบ) 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, 
สังฆัง  นะมาม.ิ   (กราบ) 

 
คำสมาทานศีล ๕ 

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ. 
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ. 
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ. 

  

(กล่าวตามพระไปทีละพากษ)์ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ หน) 

พุทธัง สะระณัง คัจฉาม.ิ 
ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม.ิ 
สังฆัง สะระณงั คัจฉาม.ิ 

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉาม.ิ 
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม.ิ 
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉาม.ิ 
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉาม.ิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม.ิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉาม.ิ 
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พระท่านว่า   ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง  
ให้รับว่า   อามะ ภันเต 
 

๑. ปาณาติปาตา   เวระมะณ ีสิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
๒. อะทินนาทานา  เวระมะณ ีสิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
๓. กาเมสุ มิจฉาจารา   เวระมะณ ีสิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
๔. มุสาวาทา   เวระมะณ ีสิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
๕. สุราเมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา 
     เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยาม.ิ 
 

พระท่านว่า  อิมาน ิปัญจะ สิกขาปะทาน,ิ 
   สีเลนะ สุคะติง ยันต ิ      สีเลนะ โภคะสัมปะทา 
   สีเลนะ นิพพุติง ยันต ิ     ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย. 

 

เมื่อพระกล่าวจบแล้วพึงรับว่า   

สาธ ุภันเต 
แล้วกราบ ๓ หน 

 
!"#$ 

 
 
 
 



 3 

คำถวายสังฆทาน 
 

(พระภิกษ ุ๑ รูป / ก่อนฉัน) 
ตั้ง นะโม ๓ จบ ก่อน 

  
 อิมาน ิมะยัง ภันเต, ภัตตาน,ิ สะปะริวาราน,ิ  
สีละวะโต, โอโณชะยามะ. 
 สาธ ุโน ภันเต, สีละวา, อิมาน,ิ ภัตตาน,ิ  
สะปะริวาราน,ิ ปะฏิคคัณหาต,ุ  
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

  
ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย  

ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  
แด่ท่านผู้ทรงศีล       

 ขอท่านผู้ทรงศีล จงโปรดรับภัตตาหาร  
พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  
เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  
ตลอดกาลนาน เทอญ. 
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คำถวายสังฆทาน 
 

(พระภิกษ ุ๒-๓ รูป / ก่อนฉัน) 
ตั้ง นะโม ๓ จบ ก่อน 

 
 อิมาน ิมะยัง ภันเต, ภัตตาน,ิ  
สะปะริวาราน,ิ สีละวันตานัง, โอโณชะยามะ. 
สาธ ุโน ภันเต, สีละวันโต, อิมาน,ิ ภัตตาน,ิ  
สะปะริวาราน,ิ ปะฏิคคัณหาต,ุ  
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

  
ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย  

ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  
แด่ท่านผู้ทรงศีล       
ขอท่านผู้ทรงศีล จงโปรดรับภัตตาหาร  
พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  
เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  
ตลอดกาลนาน เทอญ. 
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คำถวายสังฆทาน 
 

(พระภิกษ ุ๔ รูป ขึ้นไป / ก่อนฉัน) 
ตั้ง นะโม ๓ จบ ก่อน 

 
 อิมาน ิมะยัง ภันเต, ภัตตาน,ิ สะปะริวาราน,ิ  
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ. 
สาธ ุโน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมาน,ิ ภัตตาน,ิ  
สะปะริวาราน,ิ ปะฏิคคัณหาต,ุ อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,  
หิตายะ, สุขายะ. 

  
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย  

ภัตตาหาร พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์   
ขอพระสงฆ์จงโปรดรับภัตตาหาร  

พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  
เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  
ตลอดกาลนาน เทอญ. 
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คำถวายสังฆทานแบบอุทิศให้ผู้ตาย 
 (พระภิกษุ ๑ รูป / ก่อนฉัน) 
ตั้ง นะโม ๓ จบ ก่อน 

 

  อิมาน ิมะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตาน,ิ  
สะปะริวาราน,ิ สีละวะโต, โอโณชะยามะ. 
สาธ ุโน ภันเต, สีละวา, อิมาน,ิ มะตะกะภัตตาน,ิ  

 สะปะริวาราน,ิ ปะฏิคคัณหาต,ุ อัมหากัญเจวะ,  
 มาตาปิต-ุอาทีนัญจะ, ญาตะกานัง,  
 กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

 

 ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย  
ขอน้อมถวาย มะตะกะภัตตาหาร  
พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แด่ท่านผู้ทรงศีล   
ขอท่านผู้ทรงศีล จงโปรดรับมะตะกะภัตตาหาร  

 พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  
 เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  
 แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดา-มารดา เป็นต้น  
 ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ. 
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คำถวายสังฆทานแบบอุทิศให้ผู้ตาย 
 (พระภิกษ ุ๒-๓ รูป / ก่อนฉัน) 

ตั้ง นะโม ๓ จบ ก่อน   
 

อิมาน ิมะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตาน,ิ สะปะริวาราน,ิ  

สีละวันตานัง, โอโณชะยามะ. 
  สาธ ุโน ภันเต, สีละวันโต, อิมาน,ิ มะตะกะภัตตาน,ิ  

สะปะริวาราน,ิ ปะฏิคคัณหันตุ, อัมหากัญเจวะ,  
มาตาปิต-ุอาทีนัญจะ, ญาตะกานัง, กาละกะตานัง,  
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.  
 

 ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย  
ขอน้อมถวาย มะตะกะภัตตาหาร  
พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่ท่านผู้ทรงศีล   
ขอท่านผู้ทรงศีล จงโปรดรับมะตะกะภัตตาหาร  

 พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  
 เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  
 แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดา-มารดา เป็นต้น  
 ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ. 
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คำถวายสังฆทานแบบอุทิศให้ผู้ตาย 
 (พระภิกษ ุ๔ รูป ขึ้นไป / ก่อนฉัน) 

ตั้ง นะโม ๓ จบ ก่อน 
 

อิมาน ิมะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตาน,ิ  
สะปะริวาราน,ิ ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ. 

  สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมาน,ิ มะตะกะภัตตาน,ิ  
สะปะริวาราน,ิ ปะฏิคคัณหาต,ุ อัมหากัญเจวะ,  
มาตาปิต-ุอาทีนัญจะ, ญาตะกานัง, กาละกะตานัง,  
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย  
ขอน้อมถวาย มะตะกะภัตตาหาร  
พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์   
ขอพระสงฆ์จงโปรดรับ มะตะกะภัตตาหาร  

 พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  
 เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  
 แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดา-มารดา เป็นต้น  
 ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ. 
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ทำวัตรเช้า 
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา, 
พุทธัง  ภะวันตัง  อะภิวาเทมิ.   (กราบ) 

ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม, 
ธัมมัง  นะมัสสาม.ิ   (กราบ) 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, 
สังฆัง  นะมาม.ิ   (กราบ) 

  

(นำ)  หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง 
กะโรมะเส ฯ 
(รับ)   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 
 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 

(นำ)     หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะเส ฯ 
(รับ)  โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, 
 วิชชา-จะระณะ-สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, 
 อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ-สาระถ ิสัตถา เทวะมะนุสสานัง 
 พุทโธ ภะคะวา, 

โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัห๎มะกัง, 
สัสสะมะณะ-พ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง 
อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ, 
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โย ธัมมัง เทเสส ิอาท-ิกัล๎ยาณัง มัชเฌ-กัล๎ยาณัง  
ปะริโยสานะ-กัล๎ยาณัง,  
สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละ-ปะริปุณณัง ปะริสุทธัง  
พรัหมะจะริยัง ปะกาเสส,ิ  
ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยาม,ิ  
ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมาม.ิ  

 (กราบ) 
 

 
(นำ)  หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะเส ฯ 
(รับ)    โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, 
  สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, 
  โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ, 

 ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยาม,ิ  
 ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมาม.ิ  

(กราบ) 
 

 (นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะเส ฯ 
(รับ)    โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
 อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
 ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
 สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
 ยะทิทัง จัตตาร ิปุริสะ-ยุคาน ิอัฏฐะ ปุริสะ-ปุคคะลา, 
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 เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
 อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะล-ิกะระณีโย, 
 อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, 

ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยาม,ิ  
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมาม.ิ  

 
(กราบ...  แล้วนั่งพับเพียบ) 

 
(นำ) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะ-คาถาโย เจวะ 
สังเวคะวัตถุ-ปะริทีปะกะ-ปาฐัญจะ ภะณามะเส ฯ 

(รับ)  พุทโธ สุสุทโธ กะรุณา-มะหัณณะโว, 
  โยจจันตะ-สุทธัพพะระ-ญาณะ-โลจะโน, 
  โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะ-ฆาตะโก, 
  วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง. 
   ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน, 
  โย มัคคะปากามะตะ-เภทะภินนะโก, 
  โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะ-ทีปะโน, 
  วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง. 
   สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะ-สัญญิโต, 
  โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก, 
   โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส, 
  วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง. 
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   อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, 
  วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง, 
  ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา, 
  มา โหนต ุเว ตัสสะ ปะภาวะ-สิทธิยา. 

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, 
ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก 
สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต, มะยันตัง ธัมมัง สุต๎วา เอวัง 
ชานามะ, ชาติป ิทุกขา ชะราป ิทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง, 
โสกะ-ปะริเทวะ-ทุกขะ-โทมะนัสสุปายาสาป ิทุกขา, 
อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข 
ยัมปิจฉัง นะ ละภะต ิตัมปิ ทุกขัง, 
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา,  เสยยะถีทัง, 

 รูปูปาทานักขันโธ,  เวทะนูปาทานักขันโธ, 
 สัญญูปาทานักขันโธ, สังขารูปาทานักขันโธ, 
 วิญญาณูปาทานักขันโธ, 
เยสัง ปะริญญายะ, ธะระมะโน โส ภะคะวา, 
เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ, 
เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกส ุอะนุสสาสะน,ี 
พะหุลัง ปะวัตตะติ,   

รูปัง อะนิจจัง,   เวทะนา อะนิจจา,   
สัญญา อะนิจจา,  สังขารา อะนิจจา,   
วิญญาณัง อะนิจจัง,  รูปัง อะนัตตา,   
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เวทะนา อะนัตตา,  สัญญา อะนัตตา,   
สังขารา อะนัตตา,  วิญญาณัง อะนัตตา,  

สัพเพ สังขารา อะนิจจา,  สัพเพ ธัมมา อะนัตตาต,ิ 
เต มะยัง,  (ผู้หญิงว่า “ ตา มะยัง ”)  
โอติณณาม๎หะ ชาติยา ชะรา-มะระเณนะ, 
โสเกห ิปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสห,ิ 
ทุกโขติณณา ทุกขะ-ปะเรตา, อัปเปวะ นามิมัสสะ  
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาต.ิ 

 จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, 
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง  
ยะถาสะต ิยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ, อะนุปะฏิปัชชามะ, 
สา สา โน ปะฏิปัตติ, 

 อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ,  
สังวัตตะต.ุ 

 
 

!"#$ 
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กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ 
 

อะยัง โข เม กาโย   กายของเรานี้แล 
อุทธัง ปาทะตะลา   เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา 
อะโธ เกสะมัตถะกา   เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป 

ตะจะปะริยันโต     มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ 
ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน 
  เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ 
อัตถ ิอิมัส๎มิง กาเย   มีอยู่ในกายนี้ 
 เกสา     คือผมทั้งหลาย 
 โลมา     คือขนทั้งหลาย 
 นะขา    คือเล็บทั้งหลาย 
 ทันตา    คือฟันทั้งหลาย 
 ตะโจ     คือหนัง 
 มังสัง     คือเนื้อ 
 น๎หาร ู    คือเอ็นทั้งหลาย 
 อัฏฐ ี    คือกระดูกทั้งหลาย 

 อัฏฐิมิญชัง    เยื่อในกระดูก 
 วักกัง    ม้าม 
 หะทะยัง    หัวใจ 
 ยะกะนัง    ตับ 
 กิโลมะกัง    พังผืด 
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 ปิหะกัง    ไต 
 ปัปผาสัง    ปอด 
 อันตัง    ไส้ใหญ่ 
 อันตะคุณัง   ไส้น้อย 
 อุทะริยัง    อาหารใหม ่
 กะรีสัง    อาหารเก่า 
 มัตถะเก มัตถะลุงคัง  เยื่อในสมองศรีษะ 
 ปิตตัง    น้ำดี 
 เสมหัง     น้ำเสลด 
 ปุพโพ    น้ำเหลือง 
 โลหิตัง    น้ำเลือด 
 เสโท     น้ำเหงื่อ 
 เมโท     น้ำมันข้น 

 อัสส ุ    น้ำตา 
 วะสา    น้ำมันเหลว 
 เขโฬ     น้ำลาย 
 สิงฆานิกา    น้ำมูก 
 ละสิกา    น้ำไขข้อ 
 มุตตัง    น้ำมูตร 

เอวะมะยัง เม กาโย  กายของเรานี้อย่างนี้ 
อุทธัง ปาทะตะลา  เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา 
อะโธ เกสะมัตถะกา  เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป 
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ตะจะปะริยันโต   มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ 
ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน. 

  เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ อย่างนี้แล. 
 
 

อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ 
  

ชะรา-ธัมโมม๎หิ ชะรัง อะนะตีโต. 
 เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได ้

 พ๎ยาธ-ิธัมโมม๎หิ พ๎ยาธิง อะนะตีโต. 
 เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได ้

 มะระณะ-ธัมโมม๎หิ มะระณัง อะนะตีโต. 
 เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได ้

 สัพเพห ิเม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว. 
 เราจะละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรัก 
ของเจริญใจทั้งสิ้นไป 

 กัมมัสสะโกม๎หิ กัมมะ-ทายาโท กัมมะ-โยน ิกัมมะ-พันธ ุ
 กัมมะ-ปะฏิสะระโณ. 

 เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล 
 มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตาม 
 มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 

  ยัง กัมมัง กะริสสาม ิกัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา, 
  ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสาม.ิ 
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  เราจักทำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาป 
 เราจักเป็นทายาท  คือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป 

  เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง. 
  เราทั้งหลาย ควรพิจารณาอย่างนี้ ทุกวันๆ เทอญ. 

 
 

คาระวะคาถา 
 

สัตถุคะร ุธัมมะคะรุ  ผู้เคารพหนักแน่นในพระศาสดา 
     ผู้เคารพหนักแน่นในพระธรรม 
สังเฆ จะ ติพพะคาระโว และผู้มีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์ 
สะมาธิคะร ุอาตาป ี  ผู้มีความเพียรหนักแน่นในสมาธิ 
สิกขายะ ติพพะคาระโว มีความเคารพแก่กล้าในไตรสิกขา 
อัปปะมาทะคะรุ ภิกข ุ ผู้เห็นภัย หนักแน่นในความไม่ประมาท 
ปะฏิสันถาระ-คาระโว มีความเคารพในการปฏิสันถาร 
อะภัพโพ ปะริหานายะ ย่อมเป็นผู้ไม่พอเพื่อจะเสื่อมเสีย 
นิพพานัสเสวะ สันติเก เป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานโดยแท้แล. 

 
!"#$ 
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อะริยะสัจจะคาถา 
  

 เย ทุกขัง นัปปะชานันต ิ
  ชนเหล่าใด ไม่รู้ทั่วถึงซึ่งทุกข ์
 อะโถ ทุกขัสสะ สัมภะวัง    

 ทั้งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ 
 ยัตถะ จะ สัพพะโส ทุกขัง อะเสสัง อุปะรุชฌะต ิ
 ทั้งความทุกข์ย่อมดับไม่เหลือโดยประการทั้งปวง 
ในเพราะมรรคใด 

 ตัญจะ มัคคัง นะ ชานันต ิ  ทั้งไม่รู้ซึ่งมรรคนั้น 
 ทุกขูปะสะมะ-คามินัง    
  อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสงบแห่งทุกข์ 
 เจโตวิมุตติ-หีนา เต 
  ชนเหล่านั้น เป็นผู้ห่างเหินจากเจโตวิมุติ 
 อะโถ ปัญญาวิมุตติยา  ทั้งจากปัญญาวิมุติ 
 อะภัพพา เต อันตะกิริยายะ   
  เขาเป็นผู้ไม่พอเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 
 เต เว ชาติชะรูปะคา   เขาต้องเข้าถึงซึ่งชาติและชราแน่แท้ 
 เย จะ ทุกขัง ปะชานันต ิ ฝ่ายชนเหล่าใด รู้ทั่วถึงซึ่งทุกข์ได้ 
 อะโถ ทุกขัสสะ สัมภะวัง       ทั้งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ 
 ยัตถะ จะ สัพพะโส ทุกขัง อะเสสัง อุปะรุชฌะต ิ
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   ทั้งความทุกข์ย่อมดับไม่เหลือโดยประการทั้งปวง 
    ในเพราะมรรคใด 
 ตัญจะ มัคคัง ปะชานันต ิ  ทั้งรู้ทั่วถึงซึ่งมรรคนั้น 
 ทุกขูปะสะมะ-คามินัง 
    อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสงบแห่งทุกข์ 
 เจโตวิมุตติ-สัมปันนา 
    ชนเหล่านั้น เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเจโตวิมุต ิ
 อะโถ ปัญญาวิมุตติยา  ทั้งด้วยปัญญาวิมุติ 
 ภัพพา เต อันตะกิริยายะ 
    เขาเพียงพอเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 
 นะ เต ชาติชะรูปะคาต.ิ 
    เขาไม่ต้องเข้าถึงซึ่งชาติและชรา ฉะนี้แล. 

 
อารักขะกรรมฐาน 

  

 พุทธานุสสะต ิเมตตา จะ  อะสุภัง มะระณัสสะต ิ
 อิจจิมา จะตุรารักขา   กาตัพพา จะ วิปัสสะนา. 
    ภาวนาทั้ง ๔ นี้ คือ : 
 

 พุทธานุสสะต ิ  ระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้า 
 เมตตา   ปรารถนาจะให้เป็นสุข 
 อะสุภะ   พิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่งาม 
 มะระณัสสะต ิ  ระลึกถึงความตาย 
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  ชื่อว่าจตุรารักษ์และวิปัสสนา อันพึงบำเพ็ญ 
 

วิสุทธะธัมมะ-สันตาโน  อะนุตตะรายะ โพธิยา 
โยคะโต จะ ปะโพธา จะ   พุทโธ พุทโธติ ญายะเต. 

 พระพุทธเจ้ามีพระสันดานอันบริบูรณ์ด้วยพระธรรมอันบริสุทธิ์ 
  อันสัตว์โลกรู้อยู่ว่าพุทโธ ๆ ดังนี้. 
  เพราะพระปัญญาตรัสรู้อย่างเยี่ยม 
  เพราะทรงชักโยงหมู่สัตว์ไว้ในธรรมะปฏิบัติ, 
  และเพราะทรงปลุกใจหมู่สัตว์ให้ตื่นอยู่. 
   นะรานะระ-ติรัจฉานะ- เภทา สัตตา สุเขสิโน 
   สัพเพป ิสุขิโน โหนต ุ  สุขิตัตตา จะ เขมิโน. 
  สัตว์ทั้งหลาย ต่างโดยมนุษย์ อมนุษย์ และดิรัจฉาน, 
  เป็นผู้แสวงหาความสุข, ขอสัตว์เหล่านั้นแม้ทั้งสิ้น, 
  จงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุข, และเป็นผู้เกษมสำราญ 
  เพราะถึงซึ่งความสุขเถิด. 
 

   เกสะโลมาท-ิฉะวานัง  อะยะเมวะ สะมุสสะโย 
   กาโย สัพโพป ิเชคุจโฉ วัณณาทิโต ปะฏิกกุโล. 
  กายนี้แล, เป็นที่ประชุมแห่งซากศพ มีผม-ขนเป็นต้น 
  แม้ทั้งสิ้น, เป็นของน่าเบื่อหน่าย, 
  เป็นปฏิกูลโดยส่วนมีสีเป็นต้น 
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ชีวิตินทริยุปัจเฉทะ-  สังขาตะมะระณัง สิยา 
   สัพเพสังปิธะ ปาณีนัง  ตัญหิ ธุวัง นะ ชีวิตัง. 
  ความตาย, กล่าวคือความแตกขาดแห่งชีวิตินทรีย์, 
  พึงมีแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ แม้ทั้งสิ้น, 
  เพราะว่าความตายเป็นของเที่ยง, 
  ชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยง แล. 
 

มิตตามิตตะคาถา  
 

อัญญะทัตถ ุหะโร มิตโต 
  มิตรปอกลอกนำไปถ่ายเดียว 
โย จะ มิตโต วะจีปะระโม 
  มิตรใด มีวาจาปราศรัยเป็นอย่างยิ่ง 
อะนุปปิยัญจะ โย อาห ุ
  มิตรใด กล่าวคำประจบ 
อะปาเยสุ จะ โย สะขา 
  มิตรใด เป็นเพื่อนในความฉิบหาย 
เอเต อะมิตเต จัตตาโร อิต ิวิญญายะ ปัณฑิโต 
  บัณฑิตพิจารณาเห็นว่า ทั้งสี่จำพวกนี้มิใช่มิตรแล้ว 
อาระกา ปะริวัชเชยยะ 
  พึงหลีกเลี่ยงเสียให้ห่างไกล 
มัคคัง ปะฏิภะยัง ยะถา 
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  เหมือนคนเดินทาง เว้นทางอันมีภัยเสีย ฉะนั้น 
อุปะกาโร จะ โย มิตโต 
  มิตรใด มีอุปการะ 
สุขะทุกโข จะ โย สะขา 
  เพื่อนใด ร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้ 
อัตถักขาย ีจะ โย มิตโต 
  มิตรใด มีปกติบอกประโยชน์ให้ 

 

โย จะ มิตตานุกัมปะโก 
  และมิตรใด เป็นผู้อนุเคราะห์เอ็นดูซึ่งมิตร 
เอเตป ิมิตเต จัตตาโร อิต ิวิญญายะ ปัณฑิโต 
  บัณฑิตพิจารณาเห็นว่า  
  ทั้งสี่จำพวกเป็นมิตรจริงแล้ว 
สักกัจจัง ปะยิรุปาเสยยะ 
  พึงเข้าไปคบหาโดยเคารพ 
มาตา ปุตตัง วะ โอระสัง. 
  ให้เหมือนมารดากับบุตรอันเป็นโอรส ฉะนั้น. 

 
!"#$ 
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ทะสะธัมมะสุตตะ 
 ทะสะ อิเม ภิกขะเว ธัมมา 

ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพา. 
  ธรรมของผู้บวชในพระศาสนา 
  ควรพิจารณาทุกวัน ๆ ๑๐ อย่างนี้ คือ – 
 

๑. เววัณณิยัมหิ อัชฌูปะคะโตต.ิ 
  บัดนี้ เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว 
  อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะ 
  เราต้องทำอาการกิริยานั้น ๆ  

 

๒. ปะระปะฏิพัทธา เม ชีวิกาต.ิ 
   การเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น  
   เราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย 
  

๓. อัญโญ เม อากัปโป กะระณีโยต.ิ 
   อาการกายวาจาอย่างอื่น 
   ที่เราจักต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ 
   ยังมีอยู่อีก มิใช่เพียงเท่านี้ 

๔. กัจจิ น ุโข อัตตา สีละโต นะ อุปะวะทะตีติ. 
  ตัวเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ 
 

๕. กัจจิ น ุโข มัง อะนุวิจจะ วิญญู สะพรัห๎มะจาร ี
    สีละโต นะ อุปะวะทันตีติ. 
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 ท่านผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว ติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ 
 

๖. สัพเพห ิเม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ. 
 เราจักละเว้นเป็นต่าง ๆ คือว่าจักต้องพลัดพราก 
 จากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไป 
 

๗. กัมมัสสะโกม๎หิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ 
  กัมมะปะฏิสะระโณ, ยัง กัมมัง กะริสสาม ิกัล๎ยาณัง วา  
  ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามีต.ิ 
 เรามีกรรมเป็นของของตน เป็นผู้ได้รับผลของกรรม 
 มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ 
 มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราจักทำกรรมอันใดไว้  
 ดีหรือชั่ว เราจักต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น 
 

๘. กะถัมภูตัสสะ เม รัตตินทิวา วีติปะทันตีติ. 
 วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่ 
 

๙. กัจจิ น ุโขหัง สุญญาคาเร อะภิระมามีติ. 
 เรายินดีในที่สงัดหรือไม่ 
 

๑๐. อัตถ ิน ุโข เม อุตตะริมะนุสสะธัมมา,  
   อะละมะริยะ-ญาณะ-ทัสสะนะ-วิเสโส อะธิคะโต,  
   โสหัง ปัจฉิเม กาเล สะพรัห๎มะจารหีิ ปุฏโฐ,  
   นะ มังกุ ภะวิสสามีต.ิ 
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 คุณธรรมอันวิเศษ โลกุตรกุศล เกิดมีในตนหรือไม่,  
 ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน ในเวลาเพื่อนบรรพชิต 
  ถามในกาลภายหลัง 
  

อิเม โข ภิกขะเว ทะสะ ธัมมา, 
 ธรรม ๑๐ ประการนี้, 
ปัพพะชิเตนะ, อันบรรพชิต 
อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพาต.ิ 
 ควรพิจารณาทุกวัน ๆ อย่าได้ประมาท. 

 
พรหมะวิหาระผะระณะปาฐะ 

 

 อะหัง สุขิโต โหม,ิ ขอข้าพเจ้าจงมีความสุข 
 นิททุกโข โหม,ิ  ขอข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์ 
 อะเวโร โหม,ิ  ขอข้าพเจ้าจงปราศจากเวร 
 อัพ๎ยาปัชโฌ โหม,ิ ขอข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก 
 อะนีโฆ โหม,ิ  ขอข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคขัดข้อง 
 สุข ีอัตตานัง ปะริหะรามิ.  รักษาตนให้มีความสุขเถิด 
 สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนต.ุ 
  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้มีความสุขเถิด 

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนต.ุ 
 สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิด 
สัพเพ สัตตา อัพ๎ยาปัชฌา โหนต.ุ 



 26 

 สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิด 
สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนต.ุ 
 สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิด 
สัพเพ สัตตา สุข ีอัตตานัง ปะริหะรันต.ุ  
 สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนเถิด 

 สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ. 
   สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงพ้นจากความทุกข์เถิด 
  สัพเพ สัตตา ลัทธะ-สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ. 
   สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าไปปราศจาก 
   สมบัติอันตนได้แล้วเถิด 
  สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา  กัมมะ-ทายาทา  กัมมะ-โยน ี 
  กัมมะ-พันธ ู กัมมะ-ปะฏิสะระณา. 
   สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,  เป็นผู้มีกรรมเป็นของ ๆ ตน  
   เป็นผู้รับผลของกรรม   เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด 
   เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 
  ยัง กัมมัง กะริสสันต ิกัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา  
  ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันต.ิ 
   จักทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น. 

 

[ สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ ]  อะเวรา สุขะชีวิโน. 
  ขอปวงสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน 
  จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด. 
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กะตัง ปุญญะผะลัง มัย๎หัง   สัพเพ ภาค ีภะวันตุ เต. 
  ขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผูม้ีส่วนได้เสวยผลบุญ, 
  ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนั้น เทอญ. 
 

[ โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง ] ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงมี 
รักขันต ุสัพพะ-เทวะตา  ขอเทวดาทั้งปวงจงรักษา 
สัพพะ-พุทธานุภาเวนะ  ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง 
โสตถ ีโหนต ุนิรันตะรัง. 
  ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีตลอดนิรันดร์ เทอญ. 

 

โหต ุสัพพัง สุมังคะลัง  ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงมี 
รักขันต ุสัพพะ-เทวะตา  ขอเทวดาทั้งปวงจงรักษา 
สัพพะ-ธัมมานุภาเวนะ  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง 
โสตถ ีโหนต ุนิรันตะรัง. 
  ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีตลอดนิรันดร์ เทอญ. 
 

โหต ุสัพพัง สุมังคะลงั  ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงมี 
รักขันต ุสัพพะ-เทวะตา  ขอเทวดาทั้งปวงจงรักษา 
สัพพะ-สังฆานุภาเวนะ  ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง 
โสตถ ีโหนต ุนิรันตะรัง. 
  ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีตลอดนิรันดร์ เทอญ 
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ทำวัตรเย็น 
 

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา, 
พุทธัง  ภะวันตัง  อะภวิาเทมิ.   (กราบ) 

ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม, 
ธัมมัง  นะมัสสาม.ิ   (กราบ) 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, 
สังฆัง  นะมาม.ิ   (กราบ) 

  

(ผู้นำว่า) ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, 
  อุททิสสะ ปัพพะชิตา โย โน ภะคะวา สัตถา, 
  ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, 
  อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง สะสัทธัมมัง 
  สะสาวะกะสังฆัง อะภิปูชะยามะ. 
(นำ) หันทะทานิ มะยันตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิคายิตุง       
ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะเส. 
(รับ)  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 
[ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง] เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท 

อัพภุคคะโต, อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, 
 วิชชา-จะระณะ-สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร  
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ปุริสะทัมมะ-สาระถ ิสัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาต.ิ 
(หยุดระลึกถึงพระพุทธคุณสักครู่หนึ่ง) 

 

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะเส ฯ 
(รับ)  พุทธ๎วาระหันตะ-วะระตาทิคุณาภิยุตโต, 
  สุทธาภิญาณะ-กะรุณาห ิสะมาคะตัตโต, 
  โพเธส ิโย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร, 
  วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง. 
พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง   สะระณัง เขมะมุตตะมัง, 
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง    วันทามิ ตัง สิเรนะหัง. 
พุทธัสสาหัส๎ม ิทาโส (ทาส)ี วะ  พุทโธ เม สามิกิสสะโร,  
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ    วิธาตา จะ หิตัสสะ เม. 
พุทธัสสาหัง นิยยาเทม ิ   สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 
วันทันโตหัง(วันทันตีหัง) จะริสสาม ิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง. 
นัตถ ิเม สะระณัง อัญญัง   พุทโธ เม สะระณัง วะรัง, 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   วัฑเฒยยัง สัตถ ุสาสะเน. 
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ(วันทะมานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ, 
สัพเพป ิอันตะรายา เม    มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา. 

 

(พึงหมอบกราบลงว่า) 

   กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, 
   พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, 
   พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, 
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   กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ. 
 

(นำ)  หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะเส ฯ 
(รับ)  ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก 

เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. 
(หยุดระลึกถึงพระธรรมคุณสักครู่หนึ่ง) 

 

(นำ)  หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะเส ฯ 
(รับ)  ส๎วากขาตะตาท-ิคุณะ-โยคะ-วะเสนะ เสยโย, 
  โย มัคคะปากะ-ปะริยัตต-ิวิโมกขะ-เภโท, 
  ธัมโม กุโลกะ-ปะตะนา ตะทะธาริธารี, 
  วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง. 
ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง    สะระณัง เขมะมุตตะมัง, 
ทุติยานุสสะติฏฐานัง      วันทามิ ตัง สิเรนะหัง. 
ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโส(ทาส)ี วะ   ธัมโม เม สามิกิสสะโร,  
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ     วิธาตา จะ หิตัสสะ เม. 
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทม ิ    สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 
วันทันโตหัง(วันทันตีหัง) จะริสสาม ิ  ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง. 
นัตถ ิเม สะระณัง อัญญัง    ธัมโม เม สะระณัง วะรัง, 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    วัฑเฒยยัง สัตถ ุสาสะเน. 
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสตุัง อิธะ, 
สัพเพป ิอันตะรายา เม    มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา. 

 

(พึงหมอบกราบลงว่า) 
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 กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, 
 ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, 
 ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, 

  กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม. 
 

(นำ)  หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะเส ฯ 
(รับ)  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  
  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

ยะทิทัง จัตตาร ิปุริสะยุคาน ิอัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, 
  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะล-ิกะระณีโย, 
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาต.ิ 

(หยุดระลึกถึงพระสังฆคุณสักครู่หนึ่ง) 
 

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะเส ฯ 
(รับ)   สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติ-คุณาทิยุตโต, 
  โยฏฐัพพิโธ อะริยะ-ปุคคะละ-สังฆะ-เสฏโฐ, 
  สีลาทิธัมมะ-ปะวะราสะยะ-กายะ-จิตโต, 
  วันทามะหัง ตะมะริยานะ คุณัง สุสุทธัง. 
สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง    สะระณัง เขมะมุตตะมัง, 
ตะติยานุสสะติฏฐานัง     วันทามิ ตัง สิเรนะหัง. 
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สังฆัสสาหัส๎ม ิทาโส(ทาส)ี วะ   สังโฆ เม สามิกิสสะโร,  
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ     วิธาตา จะ หิตัสสะ เม. 
สังฆัสสาหัง นิยยาเทม ิ    สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 
วันทันโตหัง(วันทันตีหัง) จะริสสาม ิ  สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง  
นัตถ ิเม สะระณัง อัญญัง    สังโฆ เม สะระณัง วะรัง, 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    วัฑเฒยยัง สัตถ ุสาสะเน. 
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ(วันทะมานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ, 
สัพเพปิ อันตะรายา เม    มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา. 
 

(พึงหมอบกราบลงว่า) 

  กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, 
  สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, 
  สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, 

   กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.     
      

!"#$ 
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อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ 
 
(นำ) หันทะ มะยัง อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะเส ฯ 
(รับ) อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง, 
ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, 
ฑังสะมะกะสะ-วาตาตะปะ-สิริงสะปะ-สัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, 
ยาวะเทวะ หิริโกปินะ-ปะฏิจฉาทะนัตถัง. 

 อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย ปิณฑะปาโต ปะริภุตโต, 
โส เนวะ ท๎วายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, 
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา 
พรัห๎มะจะริยานุคคะหายะ, อิต ิปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขาม ิ
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสาม,ิ   
ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะต ิอะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ. 

 อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง, 
ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, 
ฑังสะมะกะสะ-วาตาตะปะ-สิริงสะปะ-สัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,  
ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะ-วิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง. 

 อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิต๎วา โย คิลานะ-ปัจจะยะ- 
เภสัชชะ-ปะริกขาโร ปะริภุตโต, โส ยาวะเทวะ อุปปันนานัง 
เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ,  
อัพ๎ยาปัชฌะ-ปะระมะตายาต.ิ  
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กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ 
 

 อะยัง โข เม กาโย  This body of mine, 
 อุทธัง ปาทะตะลา     

  from the soles of the feet on up, 
 อะโธ เกสะมัตถะกา   

  from the crown of the head on down, 
 ตะจะปะริยันโต   surrounded by skin, 
 ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน 

filled with all sorts of unclean things, 
 อัตถ ิอิมัส๎มิง กาเย  In this body there is:  
  เกสา    Hair of the head, 
  โลมา    Hair of the body, 
  นะขา   Nails, 
  ทันตา   Teeth, 
  ตะโจ    Skin, 
  มังสัง    Flesh, 
  น๎หาร ู   Tendons, 

  อัฏฐ ี   Bones,  
  อัฏฐิมิญชัง   Bone marrow, 
  วักกัง   Spleen, 
  หะทะยัง   Heart, 
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  ยะกะนัง    Liver, 
  กิโลมะกัง    Membranes, 
  ปิหะกัง    Kidneys, 
  ปัปผาสัง    Lungs, 
  อันตัง    Large intestines, 
  อันตะคุณัง   Small intestines, 
  อุทะริยัง    Gorge, 
  กะรีสัง    Feces, 
  มัตถะเก มัตถะลุงคัง  Brain, 
  ปิตตัง    Gall, 
  เสมหัง     Phlegm, 
  ปุพโพ    Lymph, 
  โลหิตัง    Blood, 
  เสโท     Sweat, 

  เมโท     Fat, 
  อัสส ุ    Tears, 
  วะสา    Oil, 
  เขโฬ     Saliva, 
  สิงฆานิกา    Mucus, 
  ละสิกา    Oil in the joints, 
  มุตตัง    Urine, 
 เอวะมะยัง เม กาโย  Such is this body of mine, 
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 อุทธัง ปาทะตะลา    
  from the soles of the feet on up, 

 อะโธ เกสะมัตถะกา   
  from the crown of the head on down, 

 ตะจะปะริยันโต   surrounded by skin, 
 ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน. 

 filled with all sorts of unclean things. 
 
 

อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ 
ชะรา-ธัมโมม๎หิ ชะรัง อะนะตีโต. 

I am subject to aging. Aging is unavoidable. 
พ๎ยาธ-ิธัมโมม๎หิ พ๎ยาธิง อะนะตีโต. 
 I am subject to illness. Illness is unavoidable. 
มะระณะ-ธัมโมม๎หิ มะระณัง อะนะตีโต. 
 I am subject to death. Death is unavoidable. 
สัพเพห ิเม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว. 
 I will grow different, separate from all that is dear  
 & appealing to me. 
กัมมัสสะโกม๎หิ กัมมะ-ทายาโท กัมมะ-โยน ิกัมมะ-พันธ ุ
กัมมะ-ปะฏิสะระโณ. 
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 I am the owner of my actions, heir to my actions,  
 born of my actions, related through my actions,  
 and live dependent on my actions. 
ยัง กัมมัง กะริสสาม ิกัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา, 
ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสาม.ิ 
 Whatever I do, for good or for evil,  
 to that will I fall heir. 
เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง. 
 We should often reflect on this. 

 
คาระวะคาถา 

 

สัตถุคะร ุธัมมะคะรุ   
One with respect for the Buddha & Dhamma, 

สังเฆ จะ ติพพะคาระโว 
and strong respect for the Sangha, 

สะมาธิคะร ุอาตาป ี    
one who is ardent, with respect for concentration, 

สิกขายะ ติพพะคาระโว   
and strong respect for the Training, 

อัปปะมาทะคะรุ ภิกข ุ   
one who sees danger and respects being heedful, 
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ปะฏิสันถาระ-คาระโว   
and shows respect in welcoming guests: 

อะภัพโพ ปะริหานายะ   
A person like this cannot decline, 

นิพพานัสเสวะ สันติเก   
  stands right in the presence of Nibbana. 

 
อะริยะสัจจะคาถา 

 
เย ทุกขัง นัปปะชานันต ิ

Those who don’t discern suffering, 
อะโถ ทุกขัสสะ สัมภะวัง  suffering’s cause, 
ยัตถะ จะ สัพพะโส ทุกขัง อะเสสัง อุปะรุชฌะต ิ

and where it totally stops, without trace; 
ตัญจะ มัคคัง นะ ชานันต ิ   

who don’t understand the path, 
ทุกขูปะสะมะคามินัง    

the way to the stilling of suffering:  
เจโตวิมุตติ-หีนา เต 

They are far from release of awareness, 
อะโถ ปัญญาวิมุตติยา and release of discernment.  
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 อะภัพพา เต อันตะกิริยายะ   
  Incapable of making an end,  

เต เว ชาติชะรูปะคา 
 they'll return to birth & aging again. 

 เย จะ ทุกขัง ปะชานันต ิ
 While those who do discern suffering, 

 อะโถ ทุกขัสสะ สัมภะวัง suffering’s cause, 
 ยัตถะ จะ สัพพะโส ทุกขัง อะเสสัง อุปะรุชฌะต ิ

 and where it totally stops, without trace; 
 ตัญจะ มัคคัง ปะชานันต ิ   

 who understand the path, 
 ทุกขูปะสะมะคามินัง 

 the way to the stilling of suffering:  
 เจโตวิมุตติ-สัมปันนา 

 They are consummate in release of awareness, 
อะโถ ปัญญาวิมุตติยา    

and release of discernment.  
ภัพพา เต อันตะกิริยายะ 

Capable of making an end,  
นะ เต ชาติชะรูปะคาต.ิ 

  they won’t return to birth & aging, ever again. 
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อารักขะกรรมฐาน 
 

พุทธานุสสะต ิเมตตา จะ  อะสุภัง มะระณัสสะต ิ
อิจจิมา จะตุรารักขา   กาตัพพา จะ วิปัสสะนา. 

These four meditations—recollection of the Buddha, 
 good will, the foulness of the body,  
and mindfulness of death—are guardians & means  
of insight that should be done. 

 

วิสุทธะธัมมะ-สันตาโน  อะนุตตะรายะ โพธิยา 
โยคะโต จะ ปะโพธา จะ   พุทโธ พุทโธติ ญายะเต. 

The Buddha is unfailingly pure. Because of his 
unexcelled Awakening, and because he trains others  
to awaken, he is known as the Awakened / Awakening 
One. 

 

นะรานะระ-ติรัจฉานะ-  เภทา สัตตา สุเขสิโน 
สัพเพป ิสุขิโน โหนต ุ  สุขิตัตตา จะ เขมิโน. 

All living beings—human, non-human, & animal—   
who are searching for happiness: May they all be 
happy and, through their happiness, secure. 

เกสะโลมาท-ิฉะวานัง  อะยะเมวะ สะมุสสะโย 
กาโย สัพโพป ิเชคุจโฉ วัณณาทิโต ปะฏิกกุโล. 
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This conglomeration of things from dead bodies, 
like hair of the head & hair of the body: 
The body as a whole is disgusting and, 
in terms of such things as its colors, unclean. 

 
ชีวิตินทริยุปัจเฉทะ-  สังขาตะมะระณัง สิยา 
สัพเพสังปิธะ ปาณีนัง ตัญหิ ธุวัง นะ ชีวิตัง. 

Death, the destruction of the faculty of life,  
will come to all beings. Death is certain,  
but life is not. 

 
มิตตามิตตะคาถา 

 

อัญญะทัตถ ุหะโร มิตโต 
  One who makes friends only the cheat them, 

โย จะ มิตโต วะจีปะระโม 
  one who is good only in word, 

อะนุปปิยัญจะ โย อาห ุ
  one who flatters & cajoles, 

อะปาเยสุ จะ โย สะขา 
  and a companion in ruinous fun: 
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เอเต อะมิตเต จัตตาโร อิต ิวิญญายะ ปัณฑิโต 
  These four the wise know as non-friends. 

อาระกา ปะริวัชเชยยะ 
  Avoid them from afar, 

มัคคัง ปะฏิภะยัง ยะถา 
  like a dangerous road. 

อุปะกาโร จะ โย มิตโต 
  A friend who is helpful, 

สุขะทุกโข จะ โย สะขา 
  one who shares in your sorrows & joys, 

อัตถักขาย ีจะ โย มิตโต 
  one who points you to worthwhile things, 

โย จะ มิตตานุกัมปะโก 
  one sympathetic to friends: 

เอเตป ิมิตเต จัตตาโร อิต ิวิญญายะ ปัณฑิโต 
  These four, the wise know as true friends. 

สักกัจจัง ปะยิรุปาเสยยะ 
  Attend to them earnestly, 

มาตา ปุตตัง วะ โอระสัง. 
 as a mother her child. 
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ธรรมุทเทศ ๔ 
 

 อุปะนียะต ิโลโก The world is swept away.  
 อัทธุโว   It does not endure. 
 อะตาโณ โลโก  The world offers no shelter. 
 อะนะภิสสะโร  There is no one in charge. 

 อัสสะโก โลโก  The world has nothing of its own. 
 สัพพัง ปะหายะ คะมะนียัง  

 One has to pass on, leaving everything behind. 
 อูโน โลโก   The world is insufficient,  
 อะติตโต   insatiable, 
 ตัณหา ทาโส  a slave to craving. 

 
ทะสะธัมมะสุตตะ 

 

ทะสะ อิเม ภิกขะเว ธัมมา 
ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพา. 

Those gone forth should frequently reflect  
on these ten things. 

กะตะเม ทะสะ 
Which ten? 

 

1)  เววัณณิยัมหิ อัชฌูปะคะโตต.ิ   I have left the social order. 
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2) ปะระปะฏิพัทธา เม ชีวิกาต.ิ 
 My life needs the support of others. 
 

3) อัญโญ เม อากัปโป กะระณีโยต.ิ 
 I must change the way I behave. 

 

4) กัจจิ น ุโข อัตตา สีละโต นะ อุปะวะทะตีติ. 
 Can I fault myself with regard to the precepts? 
5) กัจจิ น ุโข มัง อะนุวิจจะ วิญญู สะพรัห๎มะจาร ี
    สีละโต นะ อุปะวะทันตีติ. 

Can my knowledgeable fellows in the holy life,  
on close examination,  
fault me with regard to the precepts? 

 

6) สัพเพห ิเม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ. 
I will grow different, separate from all that  
is dear & appealing to me. 

 

7) กัมมัสสะโกม๎หิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ 
  กัมมะปะฏิสะระโณ, ยัง กัมมัง กะริสสาม ิกัล๎ยาณัง วา  
  ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามีต.ิ 

I am the owner of my actions, heir to my actions, 
born of my actions, related through my actions, 
and live dependent on my actions. 
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Whatever I do, for good or for evil, 
to that will I fall heir. 

8) กะถัมภูตัสสะ เม รัตตินทิวา วีติปะทันตีติ. 
What am I becoming as the days  
& the nights fly past? 
 

9) กัจจิ น ุโขหัง สุญญาคาเร อะภิระมามีติ. 
Is there an empty dwelling in which I delight? 
 

10)  อัตถ ิน ุโข เม อุตตะริมะนุสสะธัมมา,  
    อะละมะริยะ-ญาณะ-ทัสสะนะ-วิเสโส อะธิคะโต,  
    โสหัง ปัจฉิเม กาเล สะพรัห๎มะจารีห ิปุฏโฐ,  
    นะ มังกุ ภะวิสสามีต.ิ 

Have I attained a superior human state, 
a truly noble knowledge & vision, 
such that when my fellows in the holy life 
ask me near the hour of my death, 
I will not feel ashamed? 
 

อิเม โข ภิกขะเว ทะสะ ธัมมา,  
ปัพพะชิเตนะ,  อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพาต.ิ 

These are the ten things on which those  
gone forth should frequently reflect. 
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ไหว้พระ 
  

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (ว่า ๓ จบ) 
 
อุกาสะ, ท๎วาระตะเยนะ กะตัง,  
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะต ุโน ภันเต, วันทามิ ภันเต เจติยัง,   
สัพพัง สัพพัตถะ ฐาเน, สุปะติฏฐิตัง สารีรังกะธาตุง,  
มะหาโพธิง พุทธะรูปัง, สักการัตถัง.  

 อะหัง วันทามิ ธาตุโย, อะหัง วันทามิ สัพพะโส,   
 อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง, อะหัง วันทามิ สัพพะทา,  
  พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต,  
  ธัมมะปูชา มะหัปปัญโญ,  
  สังฆะปูชา มะหาโภคาวะโห,  

  พุทธัง ธัมมัง สังฆัง,  
  ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉาม.ิ  

  ปะริสุทโธ อะหัง ภันเต, ปะริสุทโธติ มัง,   
   พุทโธ ธัมโม สังโฆ ธาเรต.ุ  

สัพเพ สัตตา สะทา โหนต,ุ อะเวรา สุขะชวีิโน. 
กะตัง ปุญญะผะลัง มัย๎หัง, สัพเพ ภาค ีภะวันตุ เต ฯ 
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เจ็ดตำนาน 
นะมะการะสิทธิคาถา 

     

    โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ 
   สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต 
   มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต  
   ปาเปส ิเขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ 
   พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมาม ิ
   โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ 
   ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธ ิโหต ุ
   สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ 
    ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถ ุ
   ทัสเสส ิโลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง 
   นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธาร ี
   สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ 
   ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมาม ิ
   โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง 
   ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธ ิโหต ุ
   สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ 
    สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย  
   โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา 
   สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ  
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   ส๎วากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ 
   สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ 
   พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง 
   ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธ ิโหต ุ
   สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ 

 
นะมะการะอัฏฐะกะ 

 

นะโม อะระหะโต สัมมา-  สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน 
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ   ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ 
นะโม มะหาสังฆัสสาป ิ   วิสุทธะสีละทิฏฐิโน 
นะโม โอมาตย๎ารัทธัสสะ    ระตะนัตต๎ยัสสะ สาธุกัง 
นะโม โอมะกาตีตัสสะ   ตัสสะ วัตถุตต๎ยัสสะป ิ
นะโมการัปปะภาเวนะ   วิคัจฉันตุ อุปัททะวา 
นะโมการานุภาเวนะ    สุวัตถ ิโหต ุสัพพะทา 
นะโมการัสสะ เตเชนะ   วิธิมหิ โหม,ิ เตชะวา ฯ 

 
มังคะละสุตตัง 

 

อะเสวะนา จะ พาลานัง  ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา 
ปูชา จะ ปูชะนียานัง   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ   ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา 
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
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พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ  วินะโย จะ สุสิกขิโต 
สุภาสิตา จะ ยา วาจา   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง   ปุตตะทารัสสะ สังคะโห 
อะนากุลา จะ กัมมันตา   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ  ญาตะกานัญจะ สังคะโห 
อะนะวัชชาน ิกัมมานิ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
อาระต ีวิระตี ปาปา   มัชชะปานา จะ สัญญะโม 
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
คาระโว จะ นิวาโต จะ    สนัตุฏฐ ีจะ กะตัญญุตา 
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
ขันต ีจะ โสวะจัสสะตา   สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง 
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
ตะโป จะ พรัห๎มะจะริยัญจะ  อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง 
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ   จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ 
อะโสกัง วิระชัง เขมัง   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
เอตาทิสาน ิกัต๎วานะ   สัพพัตถะมะปะราชิตา 
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันต ิ  ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ 

 
!"#$ 
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ระตะนะสุตตัง 
    ยังกิญจ ิวิตตัง อิธะ วา หุรัง วา 
   สัคเคส ุวา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง 
   นะ โน สะมัง อัตถ ิตะถาคะเตนะ 
   อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 
   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหต ุฯ 
    ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง 
   ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุน ีสะมาหิโต 
   นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถ ิกิญจิ 
   อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 
   เอเตนะ สจัเจนะ สุวัตถ ิโหต ุฯ 
    ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะย ีสุจิง 
   สะมาธิมานันตะริกัญญะมาห ุ
   สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะต ิ
   อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 
   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหต ุฯ 
    เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา 
   จัตตาร ิเอตาน ิยุคาน ิโหนต ิ
   เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา 
   เอเตส ุทินนาน ิมะหัปผะลาน ิ
   อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหต ุฯ 
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    เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ 
   นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมห ิ
   เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ 
   ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา 
   อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหต ุฯ 
    ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถ ิสัมภะวัง 
   วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง 
   เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา 
   นิพพันต ิธีรา ยะถายัมปะทีโป 
   อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถ ิโหตุ ฯ 
 

กะระณียะเมตตะสุตตัง 
  

 กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ 
สักโก อุช ุจะ สุหุช ูจะ  สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมาน ี
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ  อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตต ิ
สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ  อัปปะคัพโภ กุเลส ุอะนะนุคิทโธ 
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง 
สุขิโน วา เขมิโน โหนต ุ  สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา 
เย เกจ ิปาณะภูตัตถ ิ   ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา 
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ทีฆา วา เย มะหันตา วา  มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา 
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา  เย จะ ทูเร วะสันต ิอะวิทูเร 
ภูตา วา สัมภะเวสี วา  สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา 
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ  นาติมัญเญถะ กัตถะจ ินัง กิญจิ 
พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ 
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง  อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข 
เอวัมปิ สัพพะภูเตส ุ   มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 
** เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ  อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง 
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา  สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ 
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ  พรัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ 
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ  สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน 
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง,  นะ หิ ชาต ุคัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ 

 

ขันธะปะริตตัง 
 วิรูปักเขหิ เม เมตตัง  เมตตัง เอราปะเถห ิเม 
ฉัพ๎ยาปุตเตห ิเม เมตตัง   เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ 
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง  เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม 
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง  เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม 
มา มัง อะปาทะโก หิงส ิ  มา มัง หิงส ิทิปาทะโก 
มา มัง จะตุปปะโท หิงส ิ  มา มัง หิงส ิพะหุปปะโท 
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สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา  สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา 
สัพเพ ภัท๎ราน ิปัสสันต ุ  มา กิญจิ ปาปะมาคะมา 

**อัปปะมาโณ พุทโธ, อัปปะมาโณ ธัมโม, อัปปะมาโณ สังโฆ,  
ปะมาณะวันตาน ิสิริงสะปาน,ิ  อะห ิวิจฉิกา สะตะปะท ี
อุณณานาภ ีสะระพ ูมูสิกา, กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา, 
ปะฏิกกะมันตุ ภูตาน,ิ  โสหัง นะโม ภะคะวะโต, 
นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ 

 

อาฏานะฏิยะปะริตตัง 
 

วิปัสสิสสะ นะมัตถ ุ  จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต 
สิขิสสะป ินะมตัถ ุ   สัพพะภูตานุกัมปิโน 
เวสสะภุสสะ นะมัตถ ุ  น๎หาตะกัสสะ ตะปัสสิโน 
นะมัตถ ุกะกุสันธัสสะ  มาระเสนัปปะมัททิโน 
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถ ุ  พราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต 
กัสสะปัสสะ นะมัตถ ุ   วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธ ิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถ ุ  สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต 
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ  สัพพะทุกขาปะนูทะนัง 
เย จาปิ นิพพุตา โลเก   ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง 
เต ชะนา อะปิสุณา   มะหันตา วีตะสาระทา 
หิตัง เทวะมะนุสสานัง  ยัง นะมัสสันต ิโคตะมัง 
วิชชาจะระณะสัมปันนัง  มะหันตัง วีตะสาระทัง 
วิชชาจะระณะสัมปันนัง  พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ ฯ 
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อังคลุิมาละปะริตตัง 
  

 ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ  
ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา. เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ 

 

 
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 ฯ 
 เอกัสมิง สะมะเย นาโถ   โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง 
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา    โพชฌังเค สัตตะ เทสะย ิ
เต จะ ตัง อะภินันทิตวา    โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 
 เอกะทา ธัมมะราชาป ิ  เคลัญเญนาภิปีฬิโต 
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ   ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง 
สัมโมทิตวา จะ อาพาธา   ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถ ิเต โหตุ สัพพะทา ฯ 
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 ปะหีนา เต จะ อาพาธา  ติณณันนัมปิ มะเหสินัง 
มัคคาหะตะกิเลสา วะ   ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 
 

ปัพพะโตปะมะคาถา 
  

 ยะถาป ิเสลา วิปุลา   นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา 
สะมันตา อะนุปะริเยยยุง   นิปโปเถนตา จะตุททิสา 
เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ   อะธิวัตตันติ ปาณิโน 
ขัตติเย พราห๎มะเณ เวสเส   สุทเท จัณฑาละปุกกุเส 
นะ กิญจะ ปะริวัชเชต ิ   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 ปะสังสันต ิ   เปจจะ สัคเค ปะโมทะต ิฯ 

 
!"#$ 
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อะริยะธะนะคาถา 
  

 ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต  อะจะลา สุปะติฏฐิตา 
สีลัญจะ ยัสสะ กัล๎ยาณัง   อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง 
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถ ิ   อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง 
อะทะลิทโทติ ตัง อาห ุ   อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง 
ตัส๎มา สัทธัญจะ สีลัญจะ   ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง 
อะนุยุญเชถะ เมธาวี    สะรัง พุทธานะ สาสะนันต ิฯ 
 

พุทธอุทานคาถา 
 ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา 
อาตาปโิน ฌายะโต พ๎ราห๎มะณัสสะ 
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา 
ยะโต ปะชานาต ิ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 ติฏฐะต ิ มาระเสนัง 
สูโรวะ โอภาสะยะมันตะลิกขันต ิฯ 
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ธัมมะนิยามะสุตตัง 
 

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ,  
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม, ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกข ู  
อามันเตส ิภิกขะโวติ, ภะทันเตติ เต ภิกข ูภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง,   
ภะคะวา เอตะทะโวจะ, 
อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา  

ตะถาคะตานัง, ฐิตาวะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา,  
สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ. 

ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะต ิอะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิต๎วา  
อะภิสะเมต๎วา  อาจิกขะต ิเทเสต,ิ  ปัญญะเปต ิปัฏฐะเปติ,  
วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรต,ิ  สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ. 
อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา  

ตะถาคะตานัง, ฐิตาวะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา,  
สัพเพ สังขารา ทุกขาต.ิ 

ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะต ิอะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิต๎วา  
อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะต ิเทเสต,ิ  ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ,  
วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรต,ิ  สัพเพ สังขารา ทุกขาต.ิ 

  อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา  
ตะถาคะตานัง, ฐิตาวะ สา ธาตุ ธัมมัฏฐิตะตา ธัมมะนิยามะตา,  

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาต.ิ 
ตัง ตะถาคะโต อะภสิัมพุชฌะต ิอะภิสะเมติ, อะภิสัมพุชฌิต๎วา  
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อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะต ิเทเสต,ิ  ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ,  
วิวะระติ วิภะชะติ อุตตานีกะโรต,ิ  สัพเพ ธัมมา อะนัตตาต.ิ 
อิทะมะโว จะ ภะคะวา.  

อัตตะมะนา เต ภิกข ูภะคะวะโต ภาสิตัง,  อะภินันทุนต ิฯ                
 

ติลักขะณะทิคาถา 
  

 สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ  ยะทา ปัญญายะ ปัสสะต ิ
อะถะ นิพพินทะต ิทุกเข  เอสะ มัคโค วิสุทธิยา 
 สัพเพ สังขารา ทุกขาต ิ  ยะทา ปัญญายะ ปัสสะต ิ
อะถะ นิพพินทะต ิทุกเข  เอสะ มัคโค วิสุทธิยา  
 สัพเพ ธัมมา อะนัตตาต ิ  ยะทา ปัญญายะ ปัสสะต ิ
อะถะ นิพพินทะต ิทุกเข  เอสะ มัคโค วิสุทธิยา ฯ 

 

 
ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ 

  

 อะวิชชาปัจจะยา สังขารา, สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง,   
วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง, นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง, 
สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส,  ผัสสะปัจจะยา เวทะนา, 
เวทะนาปัจจะยา ตัณหา, ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง, 
อุปาทานะปัจจะยา ภะโว, ภะวะปัจจะยา ชาต,ิ 
ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง  
โสกะปะริเทวะ-ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ.   
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เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ, สะมุทะโย โหต.ิ 
 อะวิชชายะเต๎ววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ, 
สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ, วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ, 
นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ,  
สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ,  ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ,   
เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ,  ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ,    
อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ,  ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ,   
ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะ-ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  
นิรุชฌันต.ิ  เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ, นิโรโธ โหต ิฯ 

 
ภัทเทกะรัตตะคาถา 

  

 อะตีตัง นานวาคะเมยยะ  นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง 
ยะทะตีตัม-ปะหีนันตัง   อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง 
ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง  ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะต ิ
อะสังหิรัง อะสังกปุปัง   ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย 
อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง   โก ชัญญา มะระณัง สุเว 
นะ หิ โน สังคะรันเตนะ   มะหาเสเนนะ มัจจุนา 
เอวัง วิหาริมาตาปิง   อะโหรัตตะมะตันทิตัง 
ตัง เว ภัทเทกะ-รัตโตติ   สันโต อาจิกขะเต มุนีติ ฯ 
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สวดแจง 

พระวินัย   

 ยันเตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา  
สัมมาสัมพุทเธนะ, ปะฐะมัง ปาราชิกัง กัตถะ ปัญญัตตันติ.  
เวสาลิยัง ปัญญัตตันติ. กัง อารัพภาติ. 
สุทินนัง กะลันทะปุตตัง อารัพภาติ. กิสมิง วัตถุสมินติ.  
สุทินโน กะลันทะปุตโต ปุราณะทุติยิกายะ เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสวิ,  
ตัสมิง วัตถุสมินติ.  
เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ ภะคะวา เวรัญชายัง วิหะระติ  

นะเฬรุปุจิมันทะมูเล มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ 
ภิกขุสะเตหิ.  
อัสโสสิ โข เวรัญโช พราห๎มะโน สะมะโณ ขะลุ โภ โคตะโม  
สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต.  
เวรัญชายัง วิหะระติ นะเฬรุปุจิมันทะมูเล มะหะตา ภิกขุสงัเฆนะ,  
สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ. 
ตัง โข ปะนะ ภะวันตัง โคตะมัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท  
อัพภุคคะโต, 
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, 
วิชชา-จะระณะ-สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู,  
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ-สาระถิ  
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. 
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โส อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง, 
สัสสะมะณะ-พ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา  
สัจฉิกัตวา ปะเวเทติ,  
โส ธัมมัง เทเสติ อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง,  
สาตถัง สัพ๎ยัญชะนัง เกวะละ-ปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง 
ปะกาเสติ, 
สาธุ โข ปะนะ ตะถารูปานัง อะระหะตัง ทัสสะนัง โหตีต ิฯ  

 
พระสูตร   

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา,  
อันตะรา จะ ราชะคะหัง อันตะรา จะ  
นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ,  
มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัจจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ.  
สุปปิโยปิ โข ปะริพพาชะโก อันตะรา จะ ราชะคะหัง 
อันตะรา จะ นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ,  
สัทธิง อันเตวาสินา พ๎รัห๎มะทัตเตนะ มาณะเวนะ.  
ตัตระ สุทัง สุปปิโย ปะริพพาชะโก อะเนกะปริยาเยนะ,  
พุทธัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ,  
ธัมมัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ, 
สังฆัสสะ อะวัณณัง ภาสะติ ฯ  
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สุปปิยัสสะ ปะนะ ปะริพพาชะกัสสะ อันเตวาสี  
พ๎รัห๎มะทัตโต มาณะโว อะเนกะปริยาเยนะ,  
พุทธัสสะ วัณณัง ภาสะติ, ธัมมัสสะ วัณณัง ภาสะติ,  
สังฆัสสะ วัณณัง ภาสะติ ฯ  

     อิติหะ เต อุโภ อาจะริยันเตวาสี อัญญะมัญญัสสะ  
อุชุวิปัจจะนิกะวาทา, 
ภะคะวันตัง ปิฏฐิโต ปิฏฐิโต อะนุพันธา โหนติ ภิกขุสังฆัญจะ ฯ 
 

พระอภิธรรม  
พระสังคิณี 

 

กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา,   
กะตะเม ธัมมา กุสะลา,  ยัส๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะลัง  
จิตตัง อุปปันนัง โหติ, โสมะนัสสะ-สะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง,              
รูปารัมมะณัง วา สัททารัมมะณัง วา, คันธารัมมะณัง วา 
ระสารัมมะณัง วา, โผฏฐัพพารัมมะณัง วา ธัมมารัมมะณัง วา,   
ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ,    
ตัสมิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ,   
เย วา ปะนะ ตัสมิง สะมะเย  
อัญเญปิ อัตถิ ปะฏิจจะสะมุปปันนา อะรูปิโน ธัมมา,  
อิเม ธัมมา กุสะลา ฯ 
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พระวิภังค ์
  

 ปัญจักขันธา, รูปักขันโธ, เวทะนากขันโธ, สัญญากขันโธ,  
สังขารักขันโธ, วิญญาณักขันโธ, ตัตถะ กะตะโม รูปักขันโธ,   
ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปันนัง, อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา,    
โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา,  
หีนัง วา ปะณีตัง วา, ยัง ทูเร วา สนัติเก วา,  
ตะเทกัชฌัง อะภิสัญญูหิต๎วา อะภิสังขิปิต๎วา,  
อะยัง วุจจะติ รูปักขันโธ ฯ 

 
พระธาตุกะถา   

สังคะโห อะสังคะโห, สังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง,  
อะสังคะหิเตนะ สังคะหิตัง, สังคะหิเตนะ สังคะหิตัง,  
อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง,       
สัมปะโยโค วิปปะโยโค, สัมปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง,  
วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง, อะสังคะหิตัง ฯ 

 
พระปุคคะละปัญญัตติ    

  ฉะ ปัญญัตติโย, ขันธะปัญญัตติ, อายะตะนะปัญญัตติ,  
ธาตุปัญญัตติ, สัจจะปัญญัตติ, อินท๎ริยะปัญญัตติ,  
ปุคคะละปัญญัตติ, กิตตาวะตา ปุคคะลานัง ปุคคะละปัญญัตติ,  
สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต, กุปปะธัมโม อะกุปปะธัมโม,   
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ปะริหานะธัมโม อะปะริหานะธัมโม,  
เจตะนาภัพโพ  อะนุรักขะนาภัพโพ,  
ปุถุชชะโน โคต๎ระภู,  ภะยูปะระโต อะภะยูปะระโต,   
ภัพพาคะมะโน อะภัพพาคะมะโน, นิยะโต อะนิยะโต,  
ปะฏิปันนะโก ผะเล ฐิโต อะระหา อะระหัตตายะ ปะฏิปันโน ฯ  

 

พระกะถาวัตถ ุ
 

ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ. อามันตา.  
โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ,   
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ, นะ เหวัง วัตตัพเพ,   
อาชานาหิ นิคคะหัง หัญจิ, ปุคคะโล อุปะลัพภะติ,   
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ, เตนะ วะตะ เร วตัตัพเพ,   
โย สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ, ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลัพภะติ,   
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ  มิจฉา ฯ  

 

พระยะมะกะ 

เย เกจิ กุสะลา ธัมมา, สัพเพ เต กุสะละมูลา.   
เย วา ปะนะ กุสะละมูลา, สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา.    
เย เกจิ กุสะลา ธัมมา,  สัพเพ เต กุสะละมูเลนะ เอกะมลูา,  
เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา, สัพเพ เต ธัมมา กุสะลา ฯ 
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พระมะหาปัฏฐาน 
 

  เหตุปัจจะโย, อารัมมะณะปัจจะโย, อะธิปะติปัจจะโย,   
อะนันตะระปัจจะโย, สะมะนันตะระปัจจะโย, สะหะชาตะปัจจะโย,  
อัญญะมัญญะปัจจะโย, นิสสะยะปัจจะโย, อุปะนิสสะยะปัจจะโย,      
ปุเรชาตะปัจจะโย, ปัจฉาชาตะปัจจะโย, อาเสวะนะปัจจะโย,           
กัมมะปัจจะโย, วิปากะปัจจะโย, อาหาระปัจจะโย,  
อินท๎ริยะปัจจะโย, ฌานะปัจจะโย, มัคคะปัจจะโย,  
สัมปะยุตตะปัจจะโย, วิปปะยุตตะปัจจะโย, อัตถิปัจจะโย,  
นัตถิปัจจะโย, วิคะตะปัจจะโย, อะวิคะตะปัจจะโย ฯ 

 
 

บังสุกุลตาย  
 

อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน 
อุปปัชชิตะวา นิรุชฌันต ิ  เตสัง วูปะสะโม สุโข. 
สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ  มะริงสุ จะ มะริสสะเร 
ตะเถวาหัง มะริสสาม ิ  นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย. 

 
บังสุกุลเป็น 

 

อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะต ิ
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ  นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง. 
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ธัมมะสังคิณีมาติกา 
 

• กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา. 
! สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา  

ทุกขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา  

อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา.  

! วิปากา ธัมมา วิปากะ-ธัมมะธัมมา  

เนวะ-วิปากะ-นะวิปากะ-ธัมมะธัมมา. 
! อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา         

อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา. 
! สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา  

อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา. 
! สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา          

อะวกิตักกาวิจารา ธัมมา. 
! ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา  

อุเปกขาสะหะคะตา ธัมมา. 
! ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา  

เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา. 
! ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา  

ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา  

เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา. 
! อาจะยะคามิโน ธัมมา  อะปะจะยะคามิโน ธัมมา 
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เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา. 
! เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมา. 
! ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา. 
! ปะริตตารัมมะณา ธัมมา  มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา 

อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา. 
! หีนา ธัมมา  มัชฌิมา ธัมมา  ปะณีตา ธัมมา. 
! มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา. 
! มัคคารัมมะณา ธัมมา  มัคคะเหตุกา ธัมมา  

มัคคาธิปะติโน ธัมมา. 
! อุปปันนา ธัมมา  อะนุปปันนา ธัมมา  อุปปาทิโน ธัมมา. 
! อะตีตา ธัมมา  อะนาคะตา ธมัมา  ปัจจุปปันนา ธัมมา. 
! อะตีตารัมมะณา ธัมมา  อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา 

ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา. 
! อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา. 
! อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา   

อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา. 
! สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา   

อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา. 
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พรหมะวิหาระผะระณะปาฐะ 
 

อะหัง สุขิโต โหม,ิ May I be happy. 
นิททุกโข โหม,ิ  May I be free from stress & pain. 
อะเวโร โหม,ิ  May I be free from animosity. 
อัพ๎ยาปัชโฌ โหม,ิ May I be free from oppression.  
อะนีโฆ โหม,ิ  May I be free from trouble. 
สุข ีอัตตานัง ปะริหะรามิ.  

May I look after myself with ease. 
 สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนต.ุ 
May all living beings be happy.  

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนต.ุ 
May all living beings be free from animosity. 

สัพเพ สัตตา อัพ๎ยาปัชฌา โหนต.ุ 
May all living beings be free from oppression. 

สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนต.ุ 
May all living beings be free from trouble. 

สัพเพ สัตตา สุข ีอัตตานัง ปะริหะรันต.ุ 
May all living beings look after themselves with ease.  

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ. 
May all living beings be freed from all stress & pain. 
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สัพเพ สัตตา ลัทธะ-สัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ. 
May all living beings not be deprived 
of the good fortune they have attained.  

สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา  กัมมะ-ทายาทา  กัมมะ-โยน ี 
กัมมะ-พันธ ู กัมมะ-ปะฏิสะระณา. 

All living being are the owners of their actions, 
heir to their actions, born of their actions, 
related through their actions, 
and live dependent on their actions. 

ยัง กัมมัง กะริสสันต ิกัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา  
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันต.ิ 

Whatever they do, for good or for evil, 
to that will they fall heir. 

  
[ สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ ] อะเวรา สุขะชีวิโน. 

  May all beings live happily, 
  always free from animosity. 
 กะตัง ปุญญะผะลัง มัย๎หัง   สัพเพ ภาค ีภะวันตุ เต. 
  May all share in the blessings 
  springing from the good I have done. 
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[โหตุ สัพพัง สุมังคะลัง]  
 May there be every good blessing. 

รักขันต ุสัพพะ เทวะตา  May all the devas protect you. 
สัพพะพุทธานุภาเวนะ   
  Through the power of all Buddhas,  
โสตถ ีโหนต ุนิรันตะรัง.  may you forever be well. 
โหต ุสัพพัง สุมังคะลัง      
  May there be every good blessing. 
รักขันต ุสัพพะ เทวะตา  May all the devas protect you. 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ   
  Through the power of all Dhamma, 
โสตถ ีโหนต ุนิรันตะรัง.  may you forever be well. 
โหต ุสัพพัง สุมังคะลัง      

 May there be every good blessing. 
รักขันต ุสัพพะ เทวะตา  May all the devas protect you. 
สัพพะสังฆานุภาเวนะ   

 Through the power of all Sangha, 
โสตถ ีโหนต ุนิรันตะรัง.  may you forever be well. 
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คำอาราธนาพระปริตร 
   
   วิปัตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 
 สัพพะ ทุกขะ วินาสายะ   ปะริตตัง พ์รูถะ มังคะลัง 
   วิปัตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 
 สัพพะ ภะยะ วินาสายะ   ปะริตตัง พ์รูถะ มังคะลัง 
  วิปัตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 
 สัพพะ โรคะ วินาสายะ   ปะริตตัง พ์รูถะ มังคะลัง 
 
 

คำอาราธนาธรรม 
 

   พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ  
  กัตอัญชะล ีอันธิวะรัง อะยาจะถะ   
  สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา  
  เทเสต ุธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง   
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