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นมัสการพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, พระผูมีพระภาคเจานั้น
พระองคใด, เปนพระอรหันต, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง, ตรัสรูชอบได
โดยพระองคเอง,
สะวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เปนธรรมที่พระผูมี
พระภาคเจา พระองคใด ตรัสไวดีแลว.
สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, พระสงฆสาวกของ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ปฏิบัติดีแลว
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง, อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถา
ระหัง อาโรปเตหิ อะภิปูชะยามะ, ขาพเจาทั้งหลาย ขอบูชาอยางยิ่ง, ซึ่ง
พระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น, พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ ดวย
เครื่องสักการะทั้งหลายเหลานี้ อันยกขึ้นตามสมควรแลวอยางไร,
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป, ขาแตพระองคผูเจริญ,
พระผูมีพระภาคเจา แมปรินิพพานนานแลว ทรงสรางคุณอันสําเร็จประโยชน
ไวแกขาพเจาทั้งหลาย,
ปจฉิมา ชะนะตานุกัมปะมานะสา, ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะหแก
พวกขาพเจา อันเปนชนรุนหลัง,
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปฏิคคัณหาตุ. ขอพระผูมี
พระภาคเจาจงรับเครื่องสักการะอันเปนบรรณาการของคนยากทั้งหลาย
เหลานี้,
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ, เพื่อประโยชน และความสุข
แกขาพเจาทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระ
อรหันต, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง, ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง.
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พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระ
ภาคเจา, ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน. (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เปนธรรมที่พระผูมีพระ
ภาคเจา, ตรัสไวดีแลว.
ธัมมัง นะมัสสามิ. ขาพเจา นมัสการพระธรรม. (กราบ)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, พระสงฆสาวกของพระผู
มีพระภาคเจา, ปฏิบัติดีแลว.
สังฆัง นะมามิ. ขาพเจานอบนอมพระสงฆ. (กราบ)

ทําวัตรเชา
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโร
มะ เส)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจา,
พระองคนั้น. อะระหะโต, ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส, สัมมาสัมพุทธัสสะ.
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง. (๓ ครั้ง)
(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส)
โย โส ตะถาคะโต, พระตถาคตเจานั้น พระองคใด, อะระหัง, เปน
ผูไกลจากกิเลส, สัมมาสัมพุทโธ, เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง,
วิชชา จะระณะสัมปนโน, เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจะระณะ, สุคะโต,
เปนผูไปแลวดวยดี, โลกะวิทู, เปนผูรูโลกอยางแจมแจง, อะนุตตะโร ปุริสะ
ทัมมะสารถิ, เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา,
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย, พุท
โธ, เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม, ภะคะวา, เปนผูมีความจําเริญ
จําแนกธรรม สั่งสอนสัตว,
โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง, สัสสะมะ
ณะ พราหมณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะ
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เวเทสิ. พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด, ไดทรงทําความดับทุกขใหแจงดวย
พระปญญาอันยิ่งเองแลว, ทรงสอนโลกนี้พรอมทั้งเทวดา, มาร พรหม, และ
หมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ, พรอมทั้งเทวดาและมนุษยใหรูตาม, โย
ธัมมัง เทเสสิ, พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ไดทรงแสดงธรรมแลว, อาทิ
กัลยาณัง, ไพเราะในเบื้องตน, มัชเฌกัลยาณัง, ไพเราะในทามกลาง, ปะริ
โยสานะกัลยาณัง, ไพเราะในที่สุด, สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะ
ริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสสิ, ทรงประกาศพรหมจรรย
คือแบบแหงการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณ สิ้นเชิง, พรอมทั้ง
อรรถะ พรอมทั้งพยัญชนะ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ, ขาพเจา
บูชาอยางยิ่ง เฉพาะพระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น, ตะมะหัง ภะคะวัน
ตัง สิระสา นะมามิ, ขาพเจานอบนอมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ดวย
เศียรเกลา. (กราบ)
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส)
โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรมนั้นใด, เปนสิ่งที่
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวดีแลว, สันทิฏฐิโก, เปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัติ
พึงเห็นไดดวยตนเอง,
อะกาลิโก, เปนสิ่งที่ปฏิบัติได และใหผลได ไม
จํากัดกาล, เอหิ ปสสิโก, เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวา “ทานจงมาดูเถิด”, โอ
ปะนะยิโก, เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตัว, ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ,
เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน, ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, ขาพเจาบูชา
อยางยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น,
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ,
ขาพเจานอบนอมพระธรรมนั้น ดวยเศียรเกลา. (กราบ)
(หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส)
โย โส สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระ
ผูมีพระภาคเจานั้น หมูใด, ปฏิบัติดีแลว, อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติตรงแลว,
ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระ
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ภาคเจาหมูใด, ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกขแลว, สามีจิ
ปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
หมูใด, ปฏิบัติสมควรแลว, ยะทิทัง, ไดแกบุคคลเหลานี้คือ, จัตตาริ ปุริสะ
ยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา, คูแหงบุรุษ ๔ คู นับเรียงตัวบุรุษได ๘
บุรุษ, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา, อาหุเนยโย, เปนสงฆควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา,
ปาหุเนยโย, เปนสงฆควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ, ทักขิเณยโย, เปน
ผูควรรับทักษิณาทาน, อัญชะลีกะระณีโย, เปนผูที่บุคคลทั่วไปควรทํา
อัญชลี, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, เปนเนื้อนาบุญของโลก, ไม
มีนาบุญอื่นยิ่งกวา, ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ, ขาพเจาบูชาอยางยิ่ง
เฉพาะพระสงฆหมูนั้น, ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ, ขาพเจานอบนอม
พระสงฆหมูนั้น ดวยเศียรเกลา. (กราบ)
(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะ
ปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส)
พุทโธ สุสุทโธ กะรุณา มะหัณณะโว, พระพุทธเจา ผูบริสุทธิ์ มี
พระกรุณาดุจหวงมหรรณพ, โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน, พระ
องคใด มีตาคือญาณอันประเสริฐ หมดจดถึงที่สุด, โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะ
ฆาตะโก, เปนผูฆาเสียซึ่งบาป และอุปกิเลสของโลก, วันทามิ พุทธัง อะหะ
มาทะเรนะ ตัง, ขาพเจาไหวพระพุทธเจา พระองคนั้น โดยใจเคารพเอื้อ
เฟอ, ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน, พระธรรมของพระศาสดา สวางรุง
เรืองเปรียบดวงประทีป, โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก, จําแนก
ประเภทคือ มรรค ผล นิพพาน, สวนใด, โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะ
โน, ซึ่งเปนตัวโลกุตตะระ, และสวนใดที่ชี้แนวแหงโลกุตตะระนั้น, วันทามิ
ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง, ขาพเจาไหวพระธรรมนั้น โดยใจเคารพเอื้อ
เฟอ, สังโฆ สุเขตตา ภะยะติเขตตะสัญญิโต, พระสงฆเปนนาบุญอันยิ่ง
ใหญกวานาบุญอันดีทั้งหลาย, โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก, เปนผู
เห็นพระนิพพาน, ตรัสรูตามพระสุคต, หมูใด, โลลัปปะหีโน อะริโย
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สุเมธะโส, เปนผูละกิเลสเครื่องโลเล, เปนพระอะริยะเจา มีปญญาดี, วันทา
มิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง, ขาพเจาไหวพระสงฆหมูนั้น โดยใจเคารพ
เอื้อเฟอ, อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสัง
ขะตัง, ปุญญัง มะยายัง มะมะ สัพพูปททะวา, มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะ
ภาวะสิทธิยา, บุญใด ที่ขาพเจาผูไหวอยู ซึ่งวัตถุสาม, คือพระรัตนตรัย อัน
ควรบูชายิ่งโดยสวนเดียว, ไดกระทําแลว เปนอยางยิ่ง เชนนี้นี้, ขออุปททวะ
ทั้งหลาย จงอยามีแกขาพเจาเลย, ดวยอํานาจความสําเร็จ อันเกิดจากบุญ
นั้น.
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปนโน, พระตถาคตเจา เกิดขึ้นแลว ใน
โลกนี้, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, เปนผูไกลจากกิเลส, ตรัสรูชอบไดโดยพระ
องคเอง, ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก, และพรธรรมที่ทรงแสดง เปนธรรม
เครื่องออกจากทุกข, อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก, เปนเครื่องสงบกิเลส,
เปนไปเพื่อปรินิพพาน, สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต, เปนไปเพื่อความรู
พรอม เปนธรรมที่พระสุคตประกาศ, มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง
ชานามะ, พวกเรา เมื่อไดฟงธรรมนั้นแลว, จึงไดรูอยางนี้วา, ชาติป ทุกขา,
แมความเกิด ก็เปนทุกข, ชะราป ทุกขา, แมความแก ก็เปนทุกข, มะระณัม
ป ทุกขัง, แมความตาย ก็เปนทุกข, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุ
ปายาสาป ทุกขา, แมความโศก ความร่ําไรรําพัน ความไมสบายกาย ความ
ไมสบายใจ ความคับแคนใจ ก็เปนทุกข, อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข,
ความประสบกับสิ่งไมเปนที่รักที่พอใจ ก็เปนทุกข, ปเยหิ วิปปะโยโค
ทุกโข, ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รักที่พอใจ ก็เปนทุกข, ยัมปจฉัง
นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง, มีความปรารถนาสิ่งใด ไมไดสิ่งนั้น นั่นก็เปนทุกข,
สังขิตเตนะ ปญจุปาทานักขันธา ทุกขา, วาโดยยอ อุปาทานขันธทั้ง ๕
เปนตัวทุกข, เสยยะถีทัง, ไดแกสิ่งเหลานี้คือ, รูปูปาทานักขันโธ, ขันธอัน
เปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น คือรูป, เวทะนูปาทานักขันโธ, ขันธอันเปนที่ตั้ง
แหงความยึดมั่น คือเวทนา, สัญูปาทานักขันโธ, , ขันธอันเปนที่ตั้งแหง
ความยึดมั่น คือสัญญา, สังขารูปาทานักขันโธ, , ขันธอันเปนที่ตั้งแหง
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ความยึดมั่น คือสังขาร, วิญญาณูปาทานักขันโธ, , ขันธอันเปนที่ตั้งแหง
ความยึดมั่น คือวิญญาณ, เยสัง ปริญญายะ, เพื่อใหสาวกกําหนดรอบรู
อุปาทานขันธ เหลานี้เอง, ธะระมาโน โส ภะคะวา, จึงพระผูมีพระภาคเจา
นั้น เมื่อยังทรงพระชนมอยู, เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ, ยอมทรงแนะนํา
สาวกทั้งหลาย เชนนี้ เปนสวนมาก, เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต
สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา ปะวัตตะติ, อนึ่ง คําสั่งสอนของพระผูมี
พระภาคเจานั้น, ยอมเปนไปในสาวกทั้งหลาย, สวนมาก, มีสวนคือการ
จําแนกอยางนี้วา, รูปง อะนิจจัง, รูปไมเที่ยง, เวทะนา อะนิจจา, เวทนาไม
เที่ยง, สัญญา อะนิจจา, สัญญา ไมเที่ยง, สังขารา อะนิจจา, สังขารไม
เที่ยง, วิญญาณัง อะนิจจัง, วิญญาณไมเที่ยง, รูปง อะนัตตา, รูปไมใชตัว
ตน, เวทะนา อะนัตตา, เวทนาไมใชตัวตน, สัญญา อะนัตตา, สัญญาไม
ใชตัวตน, สังขารา อะนัตตา, สังขารไมใชตัวตน, วิญญาณัง อะนัตตา,
วิญญาณ ไมใชตัวตน, สัพเพ สังขารา อะนิจจา, สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไม
เที่ยง, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ, ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไมใชตัวตน ดังนี้.
เต มะยัง โอติณณามะหะ, พวกเราทั้งหลาย เปนผูถูกครอบงําแลว,
ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โดยความเกิด ความแก และความตาย, โสเกหิ
ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ, โดยความโศก ความร่ําไร
รําพัน ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ ความคับแคนใจ ทั้งหลาย, ทุก
โขติณณา, เปนผูถูกความทุกข หยั่งเอาแลว, ทุกขะปะเรตา, เปนผูมีความ
ทุกข เปนเบื้องหนาแลว, อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิริยา ปญญาเยถาติ, ทําไฉน การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้, จะ
พึงปรากฏชัด แกเราได, จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง อุทิสสะ อะ
ระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง, เราทั้งหลาย อุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาคเจา, ผู
ไกลจากกิเลส, ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง, แมปรินิพพานนานแลว พระ
องคนั้น, สัทธา อะคารัสมา อะนะคาริยัง ปพพะชิตา, เปนผูมีศรัทธา ออก
บวชจากเรือน ไมเกี่ยวของดวยเรือนแลว, ตัสมิง ภะคะวะติ พรัหมะจะริยัง
จะรามะ, ประพฤติอยูซึ่งพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น,
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ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปนนา, ถึงพรอมดวยสิกขาและธรรมเปนเครื่อง
เลี้ยงชีวิต ของภิกษุทั้งหลาย, ตัง โน พรัหมะ จะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ
ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ. ขอใหพรหมจรรยของเราทั้ง
หลายนั้น, จงเปนไปเพื่อการทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้เทอญ.

ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะปาฐะ
(หันทะ มะยัง ตังขะณิกะ ปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)
ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ, เรายอมพิจารณาโดยแยบ
คายแลว, จึงนุงหมจีวร, ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพียงเพื่อบําบัด
ความหนาว, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพื่อบําบัดความรอน, ฑังสะมะ
กะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, เพื่อบําบัดสัมผัส
อันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลี้อยคลานทั้งหลาย, ยาวะเทวะ
หิริโกปนะปะฏิจฉาทะนัตถัง, และเพียงเพื่อปกปดอวัยวะอันใหเกิดความ
ละอาย.
ปะฏิสังขา โยนิโส ปณฑปาตัง ปะฏิเสวามิ, เรายอมพิจารณาโดย
แยบคายแลวฉันบิณฑบาต, เนวะ ทะวายะ, ไมใหเปนไปเพื่อความ
เพลิดเพลินสนุกสนาน, นะ มะทายะ, ไมใหเปนไปเพื่อความเมามันเกิด
กําลังพลังทางกาย, นะ มัณฑะนายะ, ไมใชเปนไปเพื่อประดับ, นะ วิภูสะ
นายะ, ไมใหเปนไปเพื่อตกแตง, ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา, แต
ใหเปนไปเพียงเพื่อความตั้งอยูไดแหงกายนี้, ยาปะนายะ, เพื่อความเปนไป
ไดของอัตภาพ, วิหิงสุปะระติยา, เพื่อความสิ้นไปแหงความลําบากทาง
กาย,
พรัหมะจะริยานุคคะหายะ,
เพื่ออนุเคราะหแกการประพฤติ
พรหมจรรย, อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ, ดวยการทําอยางนี้,
เรายอมระงับเสียไดซึ่งทุกขเวทนาเกา คือความหิว, นะ วัญจะเวทะนัง นะ
อุปปาเทสสามิ, และไมทําทุกขเวทนาใหมใหเกิดขึ้น, ยาตรา จะ เม
ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ, อนึ่ง ความเปนไปโดย
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สะดวกแหงอัตภาพนี้ดวย, ความเปนผูหาโทษมิไดดวย และความเปนอยู
โดยผาสุกดวย, จักมีแกเรา ดังนี้
ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ, เรายอมพิจารณาโดย
แยบคายแลวใชสอยเสนาสนะ, ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพียง
เพื่อบําบัดความหนาว, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพื่อบําบัดความรอน,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, เพื่อ
บําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลี้อยคลานทั้งหลาย,
ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง, เพียงเพื่อ
บรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟาอากาศ, และเพื่อความเปนผูยินดีในที่
หลีกเรนสําหรับภาวนา.
ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิ
เสวามิ, เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว, บริโภคเภสัชบริขารอันเกื้อกูล
แกคนไข, ยาวะเทวะ อุปปนนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆา
ตายะ, เพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนา อันบังเกิดขึ้นแลว มีอาพาธตาง ๆ เปน
มูล, อัพยาปชฌะ ปะระมะตายาติ, เพื่อความเปนผูที่ไมมีโรคเบียดเบียน
เปนอยางยิ่ง, ดังนี้

ปตติทานะคาถา
(หันทะ มะยัง ปตติทานะ คาถา โย ภะณามะ เส)
ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี, ทวยเทพเหลาใดที่อยูประจําใน
วิหาร, ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง,อันเปนสถานปูชนีย มีสถูป
และตนโพธิ์ในที่นั้น ๆ, ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา, อันเราทั้ง
หลายไดบูชาแลวดวยธรรมทาน, โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล,
จงบริบาลในวิหารมณฑลนี้ใหถึงความสวัสดี, เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ
ภิกขะโว, พระภิกษุทั้งหลาย, ผูเปนเถระและปานกลาง อีกทั้งยังใหม, สารา
มิกา ทานะปะตี อุปาสะกา, อุบาสกอุบาสิกาผูเปนเจาของทานใด, พรอม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียติ ๗๒ พรรษา ราชินี ป ๒๕๔๗

-๙-

ทั้งคนใชประจําอาราม, คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา, ชนเหลา
ใดที่เปนชาวบานชาวนิคมและชาวเมือง, พรอมทั้งผูรุงเรืองมีอิสระ, สัป
ปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต, ขอชนเหลานั้นจงไดรับความสุขโดยทั่วกัน,
ชะลาพุชา เยป จะ อัณฑะสัมภะวา, สัตวเหลาใดที่เกิดในครรภดวย, เกิด
ในฟองไขดวย, สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา, เกิดในเถาไคลดวย,
เกิดผุดขึ้นดวย, นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต, สัตวเหลานั้นแม
ทั้งปวง, ไดอาศัยธรรมอันประเสริฐซึ่งเปนเครื่องนําออกจากทุกข, สัพเพป
ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง, จงกระทําความสิ้นไปแหงทุกข, ฐาตุ จิรัง
สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา, ขอธรรมของสัปบุรุษทั้งหลาย,
จงตั้งอยูตลอดกาล, และเหลาชนผูทรงธรรมจําดํารงอยูนาน, สังโฆ โหตุ
สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ, ขอพระสงฆจงมีความพรอม
เพรียงกัน, ในอันทําซึ่งประโยชนและสิ่งอันเกื้อกูล, อัมเห รักขะตุ สัมธัมโม
สัพเพป ธัมมะจาริโน, ขอพระสัทธรรมจงรักษาขาพเจาทั้งหลาย, ผูมีปรกติ
ประพฤติธรรม, แมทั้งปวง, วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัป
ปะเวทิเต, ขาพเจาทั้งหลาย, พึงถึงความเจริญในธรรมที่พระอริยะเจา
ประกาศไวแลว, ปะสันนา โหนตุ สัพเพป ปาณิโน พุทธะสาสะเน, แม
สัตวทั้งปวงจงเปนผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา, สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต
กาเล เทโว ปะวัสสะตุ, วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง สะมิทธัง เนตุ เมทะ
นิง, ฝนจงเพิ่มใหอุทกธารตกตองในกาลโดยชอบ, ยังเมทนีดลใหสําเร็จ
ประโยชน, เพื่อความเจริญแกสัตวทั้งหลาย, มาตา ปตา จะ อัตระชัง นิจจัง
รักขันติ ปุตตะกัง, เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา
มารดาบิดายอมรักษาบุตรนอยที่เกิดในตนฉันใด, ขอพระราชาทั้งหลาย, จง
รักษาประชาราษฎรโดยชอบธรรมในกาลทั้งปวง, ฉันนั้นเทอญ ฯ
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ทําวัตรเย็น
(หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุค
คะโต, ก็กิตติศัพทอันงามของพระผูมีพระภาคเจานั้น, ไดฟุงไปแลวอยางนี้
วา,อิติป โส ภะคะวา, แมเพราะเหตุอยางนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจานั้น,
อะระหัง, เปนผูไกลจากกิเลส, สัมมาสัมพุทโธ, เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระ
องคเอง, วิชชาจะระณะสัมปนโน, เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจะระณะ,
สุคะโต, เปนผูไปแลวดวยดี, โลกะวิทู, เปนผูรูโลกอยางแจมแจง, อะนุต
ตะโร ปุริสะทัมมะสารถิ, เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมี
ใครยิ่งกวา, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย, พุทโธ, เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม, ภะคะวาติ, เปนผูมี
ความจําเริญ จําแนกธรรม สั่งสอนสัตว ดังนี้.
(หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส)
พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต, พระพุทธเจา ประกอบ
ดวยคุณ มีความประเสริฐแหงอรหันตคุณ เปนตน, สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ
สะมาคะตัตโต, มีพระองคอันประกอบดวยพระญาณ และพระกรุณาอัน
บริสุทธิ์, โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร, พระองคใด ทรงกระทําชน
ที่ดีใหเบิกบาน ดุจอาทิตยทําบัวใหบาน, วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา
ชิเนนทัง, ขาพเจาไหวพระชินสีห ผูไมมีกิเลส พระองคนั้น ดวยเศียรเกลา,
พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง, พระพุทธเจาพระองค
ใด เปนสรณะอันเกษมสูงสุด ของสัตวทั้งหลาย, ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง
วันทามิตัง สิเรนะหัง, ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคนั้น อันเปนที่ตั้ง
แหงความระลึก องคที่หนึ่งดวยเศียรเกลา, พุทธัสสาหัสสะมิ ทาโส วะ
พุทโธ เม สามิกิสสะโร, ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา, พระพุทธเจา
เปนนาย มีอิสระเหนือขาพเจา, พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิ
ตัสสะ เม, พระพุทธเจาเปนเครื่องกําจัดทุกข และทรงไวซึ่งประโยชนแก
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียติ ๗๒ พรรษา ราชินี ป ๒๕๔๗

- ๑๑ -

ขาพเจา, พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, ขาพเจามอบกาย
ถวายชีวิตนี้ แดพระพุทธเจา, วันทันโตหัง จะริสสามิ พุทธัสเสวะ
สุโพธิตัง, ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตามซึ่งความตรัสรูดีของพระพุทธ
เจา, นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง, สรณะอื่นของ
ขาพเจาไมมี, พระพุทธเจาเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา, เอเตนะ
สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน, ดวยการกลาวคําสัจนี้ ขาพเจา
พึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดา, พุทธัง เม วันทะมาเนนะ ยัง
ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ, ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระพุทธเจา ไดขวนขวายบุญใด
ในบัดนี้, สัพเพป อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา, อันตรายทั้ง
ปวง อยาไดมีแกขา พเจา ดวยเดชแหงบุญนั้น.
(หมอบกราบ) กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, ดวยกายก็ดี ดวย
วาจาก็ดี ดวยใจ ก็ดี, พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมนาติเตียน
อันใดที่ขาพเจากระทําแลวในพระพุทธเจา, พุทโธ ปะฏิคคัณหาตุ อัจจะยัน
ตัง, ขอพระพุทธเจาจงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้น, กาลันตะเร สังวะริตุง วะ
พุทเธ, เพื่อการสํารวมระวัง ในพระพุทธเจา ในกาลตอไป.
(หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เปนสิ่งที่พระผูมีพระ
ภาคเจาไดตรัสไวดีแลว, สันทิฏฐิโก, เปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได
ดวยตนเอง, อะกาลิโก, เปนสิ่งที่ปฏิบัติได และใหผลได ไมจํากัดกาล, เอหิ
ปสสิโก, เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่นวา “ทานจงมาดูเถิด”, โอปะนะยิโก, เปน
สิ่งที่ควรนอมเขามาใสตัว, ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ, เปนสิ่งที่ผูรูก็รูได
เฉพาะตน ดังนี้
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส)
สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย, พระธรรม เปนสิ่งที่
ประเสริฐ เพราะประกอบดวยคุณคือความที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวดี
แลว เปนตน, โยมัคคะปากะ ปะริยัตติวิโมกขะเภโท, เปนธรรมอันจําแนก
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เปน มรรค ผล ปริยัติ และนิพพาน, ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี,
เปนธรรมทรงไวซึ่งผูทรงธรรม จากการตกไปสูโลกที่ชั่ว, วันทามะหัง
ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง, ขาพเจาไหวพระธรรมอันประเสริฐนั้น อัน
เปนเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด, ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะ
มุตตะมัง, พระธรรมใด เปนสรณะอันเกษมสูงสุด ของสัตวทั้งหลาย, ทุติยา
นุสสะติฏฐานัง วันทามิตัง สิเรนะหัง, ขาพเจาไหวพระธรรมนั้น อันเปนที่
ตั้งแหงความระลึก องคที่สองดวยเศียรเกลา, ธัมมัสสาหัสสะมิ ทาโส วะ
ธัมโม เม สามิกิสสะโร, ขาพเจาเปนทาสของพระธรรม, พระธรรมเปนนาย
มีอิสระเหนือขาพเจา, ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิ ตัสสะ เม,
พระธรรมเปนเครื่องกําจัดทุกข และทรงไวซึ่งประโยชนแกขาพเจา, ธัมมัส
สาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญ
ชีวิตัญจิทัง, ขาพเจามอบกายถวายชีวิตนี้
แดพระธรรม, วันทันโตหัง จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง, ขาพเจาผู
ไหวอยู จักประพฤติตามซึ่งความเปนธรรมดีของพระธรรม, นัตถิ เม
สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง, สรณะอื่นของขาพเจาไมมี,
พระธรรมเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา, เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน, ดวยการกลาวคําสัจนี้ ขาพเจาพึงเจริญในพระ
ศาสนา ของพระศาสดา, ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ ยัง ปุญญัง ปะสุตัง
อิธะ, ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระธรรม ไดขวนขวายบุญใด ในบัดนี้, สัพเพป
อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา, อันตรายทั้งปวง อยาไดมีแก
ขาพเจา ดวยเดชแหงบุญนั้น.
(หมอบกราบ) กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, ดวยกายก็ดี
ดวยวาจาก็ดี ดวยใจ ก็ดี, ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมนาติ
เตียนอันใดที่ขาพเจากระทําแลวในพระธรรม, ธัมโม ปะฏิคคัณหาตุ อัจจะ
ยันตัง, ขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้น, กาลันตะเร สังวะริตุง วะ
ธัมเม, เพื่อการสํารวมระวัง ในพระธรรม ในกาลตอไป.
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(หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติดีแลว, อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติตรงแลว, ญายะ
ปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
หมูใด, ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกขแลว, สามีจิ ปะฏิปนโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด,
ปฏิบัติสมควรแลว, ยะทิทัง, ไดแกบุคคลเหลานี้คือ, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะปุริสะปุคคะลา, คูแหงบุรุษ ๔ คู นับเรียงตัวบุรุษได ๘ บุรุษ, เอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา,
อาหุเนยโย, เปนสงฆควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา, ปาหุเนยโย, เปน
สงฆควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ, ทักขิเณยโย, เปนผูควรรับทักษิณา
ทาน, อัญชะลีกะระณีโย, เปนผูที่บุคคลทั่วไปควรทําอัญชลี, อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ, เปนเนื้อนาบุญของโลก, ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
ดังนี้.
(หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส)
สัทธัมมะโช สุปะฏิปตติคุณาทิยุตโต, พระสงฆที่เกิดโดยพระ
สัทธรรม ประกอบดวยคุณมีความปฏิบัติดีเปนตน, โยฏฐัพพิโธ อะริยะ
ปุคคะละสังฆะเสฏโฐ, เปนหมูแหงพระอริยบุคคลอันประเสริฐ แปดจําพวก,
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต, มีกายและจิต อันอาศัยธรรมมีศีล
เปนตน อันบวร, วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง,ขาพเจาไหวหมู
แหงพระอริยเจาเหลานั้น อันบริสุทธิ์ดวยดี, สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง
สะระณัง เขมะมุตตะมัง, พระสงฆหมูใด เปนสรณะอันเกษมสูงสุด ของ
สัตวทั้งหลาย, ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, ขาพเจาไหว
พระสงฆหมูนั้น อันเปนที่ตั้งแหงความระลึก, องคที่สาม ดวยเศียรเกลา,
สังฆัสสาหัสสะมิ ทาโส วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร, ขาพเจาเปนทาสของ
พระสงฆ, พระสงฆเปนนาย มีอิสระเหนือขาพเจา, สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา
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จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม, พระสงฆเปนเครื่องกําจัดทุกข และทรงไวซึ่ง
ประโยชนแกขาพเจา, สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, ขาพเจา
มอบกายถวายชีวิตนี้ แดพระสงฆ, วันทันโต หัง จะริสสามิ สังฆัสเสวะ
สังฆัสโส ปะฏิปนนะ ตัง, ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติ
ดีของพระสงฆ, นัตถิ เม
สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง,
สรณะอื่นของขาพเจาไมมี,
พระสงฆเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน, ดวยการกลาวคําสัจ
นี้ ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดา, สังฆัง เม วันทะมา
เนนะ ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ, ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระสงฆ ไดขวนขวาย
บุญใด ในบัดนี้, สัพเพป อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา,
อันตรายทั้งปวง อยาไดมีแกขาพเจา ดวยเดชแหงบุญนั้น.
(หมอบกราบ) กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, ดวยกายก็ดี
ดวยวาจาก็ดี ดวยใจ ก็ดี, สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมนาติ
เตียนอันใดที่ขาพเจากระทําแลวในพระสงฆ, สังโฆ ปะฏิคคัณหาตุ อัจจะ
ยันตัง, ขอพระสงฆจงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้น, กาลัน ตะเร สังวะริตุง วะ
สังเฆ, เพื่อการสํารวมระวัง ในพระสงฆ ในกาลตอไป.

อตีตะปจจะเวกขะณะปาฐะ
(หันทะ มะยัง อะตีตะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตวา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง, จีวรใดอัน
เรานุงหมแลว, ไมทันพิจารณาในวันนี้, ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตา
ยะ, จีวรนั้นเรานุงหมแลว, เพียงเพื่อบําบัดความหนาว, อุณหัสสะ ปะฏิฆา
ตายะ, เพื่อบําบัดความรอน, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัส
สานัง ปะฏิฆาตายะ, เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และ
สัตวเลี้อยคลานทั้งหลาย, ยาวะเทวะ หิริโกปนะปะฏิจฉาทะนัตถัง, และ
เพียงเพื่อปกปดอวัยวะอันใหเกิดความละอาย.
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อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตวา โย ปณฑปาโต ปะริภุตโต,
บิณฑบาตใด อันเราฉันแลว, ไมทันพิจารณาในวันนี้, โส เนวะ ทะวายะ,
บิณฑบาตนั้น เราฉันแลว ไมใชเปนไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน,
นะ มะทายะ, ไมใหเปนไปเพื่อความเมามันเกิดกําลังพลังทางกาย, นะ มัณ
ฑะนายะ, ไมใหเปนไปเพื่อประดับ, นะ วิภูสะนายะ, ไมใหเปนไปเพื่อตก
แตง, ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา, แตใหเปนไปเพียงเพื่อความตั้ง
อยูไดแหงกายนี้, ยาปะนายะ, เพื่อความเปนไปไดของอัตภาพ, วิหิง
สุปะระติยา, เพื่อความสิ้นไปแหงความลําบากทางกาย, พรัหมะจะริยา
นุคคะหายะ, เพื่ออนุเคราะหแกการประพฤติพรหมจรรย, อิติ ปุราณัญจะ
เวทะนัง ปะฏิหังขามิ, ดวยการทําอยางนี้, เรายอมระงับเสียไดซึ่งทุกข
เวทนาเกา คือความหิว, นะ วัญจะเวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, และไมทํา
ทุกขเวทนาใหมใหเกิดขึ้น, ยาตรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ
ผาสุ วิหาโร จาติ, อนึ่ง ความเปนไปโดยสะดวกแหงอัตภาพนี้ดวย, ความ
เปนผูหาโทษมิไดดวย และความเปนอยูโดยผาสุกดวย, จักมีแกเรา ดังนี้
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตวา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุตตัง,
เสนาสนะใดอันเราใชสอยแลว, ไมทันพิจารณาในวันนี้, ตัง ยาวะเทวะ
สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เสนาสนะนั้นเราใชสอยแลว, เพียงเพื่อบําบัดความ
หนาว, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพื่อบําบัดความรอน, ฑังสะมะกะสะวา
ตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิด
จากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลี้อยคลานทั้งหลาย, ยาวะเทวะ อุตุ
ปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง, เพียงเพื่อบรรเทาอันตราย
อันจะพึงมีจากดินฟาอากาศ, และเพื่อความเปนผูยินดีในที่หลีกเรนสําหรับ
ภาวนา.
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตวา โย คิลานะปจจะยะเภสัชชะ
ปะริกขาโร ปะริภุตโต, คิลานเภสัชบริขารใด อันเราบริโภคแลว, ไมทัน
พิจารณาในวันนี้, โส ยาวะเทวะ อุปปนนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนา
นัง ปะฏิฆาตายะ, คิลานเภสัชบริขารนั้น เราบริโภคแลว, เพียงเพื่อบําบัด
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ทุกขเวทนา อันบังเกิดขึ้นแลว มีอาพาธตาง ๆ เปนมูล, อัพยาปชฌะ
ปะระมะ ตายาติ, เพื่อความเปนผูที่ไมมีโรคเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง, ดังนี้

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค
พุทธสิหิงคา
ประเสริฐ ธ เกริกไกร
เปนที่เคารพนอม
เปรียบเชนชวาลา
เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธ
แดนใดพระดํารง
ดวยเดชสิทธิศักดิ์
พระศาสนบมีสูญ
ขา ฯ ขอเคารพนอม
พิทักษ ธ รักษา
ปวงขา ฯ จะประกาศ
ขอพระอภิบาล

อุบัติมา ณ แดนใด
ดุจกายพระศาสดา
มนุษยพรอมทั้งเทวา
ศาสนาที่ยืนยง
สุวิสุทธิ์พระชนมคง
พระศาสนคงก็จํารูญ
ธ พิทักษอนุกูล
พระเพิ่มพูลมหิทธา
วจีคอมขึ้นบูชา
พระศาสนมาตลอดกาล
พุทธศาสนใหไพศาล
ชินมารนิรันดร เทอญ.

กรวดน้ําอิมินา
(หันทะ มะยัง อุททิงสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส)
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ,
ดวยบุญนี้อุทิศให,
อุปชฌายา คุณุตตะรา,
อุปชฌายผูเลิศคุณ,
อาจริยูปะการา จะ,
แลอาจารยผูเกื้อหนุน,
มาตาปตา จะ ญาตะกา,
ทั้งพอแมแลปวงญาติ,
สุริโย จันทิมา ราชา,
สูรยจันทรและราชา,
คุณะวันตา นะราป จะ,
ผูทรงคุณหรือสูงชาติ,
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พรัหมะมารา จะ อินทา จะ, พรหมมารและอินทราช,
โลกะปาลา จะ เทวะตา,
ทั้งทวยเทพและโลกบาล,
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ , ยมราชมนุษยมิตร,
มัชฌัตตา เวริกาป จะ,
ผูเปนกลาง ผูจองผลาญ,
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ, ขอใหเปนสุขศาสนติ์ ทุกทั่วหนาอยาทุกขทน,
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม,
บุญผองที่ขาทําจงชวยอํานวยศุภผล,
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ,
ใหสุขสามอยางลน,
ขิปปง ปาเปถะ โว มะตัง,
ใหลุถึงนิพพานพลัน,
อิมินา ปุญญากัมเมนะ,
ดวยบุญนี้ที่เราทํา,
อิมินา อุททิเสนะ จะ,
แลอุทิศใหปวงสัตว,
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ,
เราพลันไดซ่งึ การตัด,
ตัณหุปานทานะเฉทะนัง,
ตัวตัณหาอุปาทาน,
เย สันตาเน หินา ธัมมา, สิ่งชั่วในดวงใจ,
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง, กวาเราจะถึงนิพพาน,
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ,
มลายสิ้นจากสันดาน,
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว,
ทุก ๆ ภพที่เราเกิด,
อุชุจิตตัง สะติปญญา,
มีจิตตรงและสติทั้งปญญาอันประเสริฐ,
สัลเลโข วิริยัมหินา, พรอมทั้งความเพียรเลิศ เปนเครื่องขูดกิเลสหาย
มารา ละภันตุ โนกาสัง,
โอกาสอยาพึงมีแกหมูมารสิ้นทั้งหลาย,
กาตุญจะ วิริเยสุ เม, เปนชองประทุษรายทําลายลางความเพียรจม,
พุทธาทิปะวะโร นาโถ,
พระพุทธเจาผูบวรนาถ,
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม,
พระธรรมที่พึ่งอุดม,
นาโถ ปจเจกะพุทโธ จะ,
พระปจเจกะพุทธสม,
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง, ทบพระสงฆที่พึ่งผยอง,
เตโสตตะมานุภาเวนะ,
ดวยอานุภาพนั้น,
มาโรกาสัง ละภันตุ มา,
ขอหมูมารอยาไดชอง,
ทะสะ ปุญญานุภาเวนะ,
ดวยเดชบุญทั้งสิบปอง,
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มาโรกาสัง ละภันตุ มา,

อยาเปดโอกาสแกมารเทอญ ฯ

โอวาทปาฏิโมกข
(หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะ คาถาโย ภะณามะ เส)
สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง, การไมทําบาปทั้งปวง, กุสะลัสสู
ปะสัมปะทา, การทํากุศลใหถึงพรอม, สะจิตตะปะริโยทะปะนัง, การชําระ
จิตของตนใหขาวรอบ, เอตัง พุทธานะสาสะนัง, ธรรม ๓ อยางนี้ เปนคํา
สั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย, ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา, ขันติ คือ
ความอดกลั้น เปนธรรมเครื่องเผากิเลสอยางยิ่ง, นิพพานัง ปะระมัง
วะทันติ พุทธา, ผูรูทั้งหลายกลาวพระนิพพานวาเปนธรรมอันยิ่ง, นะ หิ
ปพพะชิโต ปะรูปะฆาตี, ผูกําจัดสัตวอื่นอยู ไมชื่อวาเปนบรรพชิตเลย,
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต, ผูทําสัตวอื่นใหลําบากอยู ไมชื่อวาเปน
สมณะเลย, อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต, การไมพูดราย, การไมทําราย,
ปาติโมกเข จะ สังวะโร, การสํารวมในปาฏิโมกข, มัตตัญุตา จะ
ภัตตัสมิง, ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค, ปนตัญจะ สะยะนาสะนัง,
การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด, อะธิจิตเต จะ อาโยโค, ความหมั่นประกอบ
ในการทําจิตใหยิ่ง, เอตัง พุทธานะสาสะนัง, ธรรม ๖ อยางนี้ เปนคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย.

บทปลงสังขาร “มนุษยเราเอย”
มนุษยเราเอย เกิดมาทําไม นิพพานมีสุข อยูใยมิไป ตัณหา
หนวงหนัก หนวงชักหนวงไว ฉันไปมิได ตัณหาผูกพัน หวงนั้นพันผูก
หวงลูกหวงหลาน หวงทรัพยสินศฤงคาร จงสละเสียเถิด จะไดไปนิพพาน
ขามพนภพสาม ยามหนุมสาวนอย หนาตาแชมชอย งามแลวทุกประการ
แกเฒาหนังยาน แตลวนเครื่องเหม็น เอ็นใหญเการอย เอ็นนอยเกาพัน
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มันมาทําเข็ญ ใหรอนใหเย็น เมื่อยขบทั้งตัว ขนคิ้วก็ขาว นัยนตาก็มัว
เสนผมบนหัว ดําแลวกลับหงอก หนาตาเวาวอก ดูนาบัดสี จะลุกก็โอย
จะนั่งก็โอย เหมือนดอกไมโรย ไมมีเกสร จะเขาที่นอน พึงสอนภาวนา
พระอนิจจัง พระอนัตตา เราทานเกิดมา รังแตจะตาย ผูดีเข็ญใจ ก็ตาย
เหมือนกัน เงินทองทั้งนั้น มิติดตัวไป ตายไปเปนผี ลูกเมียผัวรัก เขา
ชักหนาหนี เขาเหม็นซากผี เปอยเนาพุพอง หมูญาติพี่นอง เขาหามเอา
ไป เขาวางลงไว เขานั่งรองให แลวกลับคืนมา อยูแตผูเดียว ปาไมชาย
เขียว เหลียวไมเห็นใคร เห็นแตฝูงแรง เห็นแตฝูงกา เห็นแตฝูงหมา ยื้อ
แยงกันกิน ดูนาสมเพช กระดูกกูเอย เรี่ยรายแผนดิน แรงกาหมากิน เอา
เปนอาหาร เที่ยงคืนสงัด ตื่นขึ้นมินาน ไมเห็นลูกหลาน พี่นองเผาพันธ
เห็นแตนกเคา จับเจาเรียงกัน เห็นแตนกแสก รองแรกแหกขวัญ เห็นแต
ฝูงผี รองใหหากัน มนุษยเราเอย อยาหลงนักเลย ไมมีแกนสาร อุตสาห
ทําบุญ ค้ําจุนเอาไว จะไดไปสวรรค จะไดทันพระพุทธเจา จะไดเขา
นิพพาน อะหัง วันทามิ สัพพะโส อะหัง วันทามิ นิพพานะ ปจจะโย
โหตุ

คาถาโพธิบาท
บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัสมิง พระธัมเมตัง บูระ
พารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข สัพพะ
โศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ
หมายเหตุ เที่ยวตอ ๆ ไปใหเปลี่ยน บูระพารัสมิง เปน อาคะเนยรั
สมิง–ทักษิณรัสมิง - หรดีรัสมิง - ปจจิมรัสมิง - พายัพรัสมิง – อุดร รั
สมิง - อิสานรัสมิง.

บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียติ ๗๒ พรรษา ราชินี ป ๒๕๔๗

- ๒๐ -

คาถามงคลจักรวาฬ ๘ ทิศ
อิมัสมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปดทิศ, ประสิทธิจงมาเปน กําแพงแกว
ทั้งเจ็ดชั้น, มาปองกันหอมลอมรอบครอบทั่วอนัตตา, ราชะเสมานาเขตเต สะ
มันตา, สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต, รักขันตุ สุรัก
ขันตุ ฯ
(ธัมมะ, ปจเจกะพุทธะ, สังฆะ) นําไปแทนที่ๆ ขีดเสนใต

ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
(หันทะ มะยัง ระตะนะคุณัง กะโรมะ เส)
อิมินา สักกาเรนะ ขาขอนอมสักการะบูชา, องคสมเด็จพระ
ศาสดา ผูทรงปญญาและบารมี, ทรงสงาดวยราศี ประเสริฐเลิศดีมีพระคุณ,
ทรงมีพระเมตตาเกื้อหนุน แผบุญค้ําจุน ใหพนภัย, ทานเปนประทีปดวง
สดใส ใหกําเนิดรัตนตรัยดวงงาม, องคแหงรัตนะมีสาม ระบือนามไปทั่ว
ธานี, องคพระพุทธชินสีห ตรัสรูชอบดีในพระธรรม, ชาวพุทธทุกคนจงจด
จํา ชวยกันแนะนําใหแพรไป, ทุกคนจะเกิดเลื่อมใส พระธรรมนําสุขใจ
สถาพร, ผูแนะนําซึ่งคําสั่งสอน คือศิษยพระชินวรทุกพระองค, มวลหมูพระ
ภิกษุสงฆ ไดดํารงพระศาสนามา, ลูกขอกมกราบวันทา พุทธศาสนาจง
ถาวร เทอญ ฯ

ระลึกถึงคุณบิดามารดา

(หันทะ มะยัง ปตามาตาคุณัง กะโรมะ เส)
อิมินา สักกาเรนะ ขาขอกราบสักการะบูชา, อันพระบิดรมารดา
ขาขอนอมระลึกคุณ, ทานมีเมตตาการุณ อุปการะคุณตอบุตรธิดา, ไดให
กําเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม, ถึงแมลําบากสุดขื่นขม ทุกขระทม
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สักเพียงใด, ทานไมเคยจะหวั่นไหว ตอสิ่งใดที่ไดเลี้ยงมา, พระคุณทานลน
ฟา ยิ่งกวาธาราและแผนดิน, ลูกขอบูชาเปนอาจินต ตราบจนสิ้นดวงชีวา,
ขอปวงเทพไทชวยรักษา พระบิดรมาดาของขา เทอญฯ

ระลึกถึงคุณครูอาจารย
(หันทะ มะยัง อาจาริยะคุณัง กะโรมะ เส)
อิมินา สักกาเรนะ ขาขอนอมคารวะบูชา, อันคุณพระอุปชฌายา
ผูใหการศึกษาและอบรม, เริ่มตนจากวัยประถม ใหวิทยาคมเสมอมา, เพิ่ม
พูนสติและปญญา อีกวิชาศีลธรรมประจําใจ, ทานชี้ทางสวางสดใส ทั้ง
ระเบียบวินัยประจําตน, ศิษยที่ดีตองหมั่นฝกฝน ใหประพฤติตนตลอดไป,
จงสังวรสํารวมเอาไว ทั้งกายใจใหมั่นคง, ตั้งจิตไวใหเที่ยงตรง เพื่อจรรโลง
ในพระคุณ,
ขอผลบุญโปรดจงเกื้อหนุน
อาจารยผูมีพระคุณทุกทาน
เทอญฯ

นมัสการคุณพระพุทธ
นะโมนอมนมัสการ จิตชื่นบานตอภะคะวา, ผูล้ําเลิศในโลกา ทรง
พระภาคเปนอันงาม, เปนอรหัตตัดกิเลส สมุจเฉทขาดจากกาม, ไกลจาก
ตัณหาสาม โลกธรรมแปดประการ, เปนสัมมาสัมพุทธะ ไดตรัสรูพระ
โพธิญาณ, ลวงรูทุกขกันดาร เหตุเกิดทุกขเปนธรรมดา, รูทางปฏิบัติ
ขอจะตัดซึ่งทุกขา, ดับชาติและชรา พนมรณาถึงนิพพาน, อะหัง อันวาขา
เจตนานมัสการ, พุทโธผูเบิกบาน ผูตื่นแลวพนจากภัย, รูรอบคุณและโทษ
สั่งสอนโปรดสัตวเวไนย, คนเราพึงเขาใจ พระคุณทานล้ําโลกา ฯ
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นมัสการคุณพระธรรม
ขาไหวคุณพระธรรม อันนอมนําเกิดปญญา, ทรงไวเหนือเกษา
ซึ่งความชอบประกอบการ, สิ่งใดเปนความผิด ไมคบคิดเปนใจพาล, หนี
รอนผอนรําคาญ หาความเย็นเปนสุขใจ, ชําระกองกิเลส ใหสิ้นเสร็จพน
จากภัย, ตัดบวงและหวงใย ดวยอาศัยพระธรรมา, ผูใดไดชิมรส เห็น
ปรากฏดวยปญญา, เห็นแตอาตมา เฉพาะใครที่ไดทํา, ปฏิบัติจึงเห็นจริง
เปนยอดยิ่งจะอุปถัมภ, มีคณ
ุ อันเลิศล้ํา นําความสุขทุกขกษัย, ถากาย
วาจาจิต สุจริตดวยเลื่อมใส, ชั่วรายสิ่งอันใด จะไดเกิดนั้นไมมี, พระธรรม
อันล้ําเลิศ ยอมประเสริฐเปนดิถี, ทางเอกขามโลกีย พนจากชาตินิราศภัย ฯ

นมัสการคุณพระสงฆ
นมัสการอริยสงฆ ผูดํารงพระวินัย, พรหมจรรยทานครองไว ตาม
โอวาทพระศาสดา, สี่คูแปดพวกนั้น ยอมถือมั่นในสิกขา, ปฏิบัติตาม
ธรรมา บริสุทธิ์พน ไพรี, อบรมประสบมา ดวยวาสนาของทานมี, บรรลุ
โมกขะวิถี วิสุทธิ์ขันธสันดาน, อริยสาวกสงฆ หนอชินวงศพุทธาจารย,
สลัดตัดสงสาร ขาดหวงใยไมยินดี, นับเนื่องเปนเรื่องมา สืบศาสนาพระชิน
สีห, จนถึงทุกวันนี้ เพราะทานนํากระทํามา, สําแดงแจงเหตุผล ใหเยาว
ชนมีศรัทธา, เห็นจริงดวยปญญา มีคุณแทเปนแนใจ, ทานนั้นเปนแบบ
อยาง ชี้หนทางใหเดินไป, ทางธรรมทางวินัย และทางศีลภาวนา, สังโฆ
คุณดั่งนี้ เราควรที่จะบูชา, รําลึกคุณขึ้นมา ยกมือไหวไมเสียที, คุณพระ
รัตนตรัย จําใสใจใหจงดี, จึงจะจําเริญศรี สวัสดีลนพนมรณา ฯ
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อภิณหะปจจะเวกขะณะ ๕
(หันทะ มะยัง อภิณหะปจจะเวกขณะปาฐัง ภะณามะ เส)
ชะราธัมโม หิ ชะรัง อะนะตีโต, เรามีความแกเปนธรรมดา, เราจะ
ลวงพนความแกไปไมได, พะยาธิธัมโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต, เรามีความ
เจ็บไขเปนธรรมดา, จะลวงพนความเจ็บไขไปไมได, มะระณะธัมโมมหิ
มะระณัง อะนะตีโต, เรามีความตายเปนธรรมดา, เราจะลวงพนความตาย
ไปไมได, สัพเพหิ เม ปเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว, เราจะละ
เวนเปนตาง ๆ คือจะตองพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง,
กัมมัสสะ โกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระ
โณ, เราเปนผูมีกรรมเปนของ ๆ ตน เปนผูรับผลของกรรม มีกรรมเปน
กําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย, ยัง กัมมัง กะริสสามิ
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ, เราจักกระทํากรรม
อันใดไว เปนบุญหรือเปนบาป เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น ๆ, เอวัง อัม
เหหิ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง, เราทั้งหลาย พึงพิจารณาอยางนี้ ทุก
วัน ๆ ดังนี้

คําถวายอัตภาพ
อิมาหัง ภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ตัสสะ ภะคะวะโต ปริจ
จะชามิ ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ ขาพเจาขอสละอัตภาพนี้แดพระผู
มีพระภาคเจา พระองคนั้น ฯ
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คําแผเมตตาใหแกตัวเองและสัตวทั่วไป
อะหัง สุขิโต โหมิ, ขอใหขาพเจามีความสุข, อะหัง นิททุกโข
โหมิ, ขอใหขาพเจาปราศจากความทุกข, อะหัง อะเวโร โหมิ, ขอให
ขาพเจาปราศจากเวรภัย, อะหัง อัพยาปชโฌ โหมิ, ขอใหขาพเจาปราศจาก
ความพยาบาท, อะหัง อะนีโฆ โหมิ, ขอใหขาพเจาปราศจากความทุกขกาย
ทุกขใจ, สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ, ขอใหขาพเจามีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนใหพนจากทุกขภยั เถิด, สัพเพ สัตตา, สัตวทั้งหลายทั้งปวง ที่เปน
เพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น, อเวรา, จงเปนสุข ๆ เถิด
อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย, อัพยาปชฌา, จงเปนสุข ๆ เถิด อยาไดเบียด
เบียนซึ่งกันและกันเลย, อนีฆา, จงเปนสุข ๆ เถิด อยาไดมีความทุกขกาย
ทุกขใจเลย, สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ, จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให
พนจากทุกขภัยดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด, สัพเพ สัตตา ทุกขา ปะมุจจันตุ,
สัตวทั้งหลายทั้งปวงที่มีความทุกข จงพนจากความทุกขนั้นเถิด, สัพเพ
สัตตา ยถาลัทธะ สัมปตติโตมา วิคัจฉันตุ, สัตวทั้งหลายที่มีความสุข
ความเจริญ จงมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเถิด จงอยาไดเสื่อมสูญ จง
อยาไดพลัดพรากจากความสุขความเจริญนั้นเลย, สัพเพ สัตตา กัมมัส
สะกา, กัมมะทายาทา, กัมมะโยนี, กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา, สัตว
ทั้งหลายทั้งปวง มีกรรมเปนของ ๆ ตน, มีกรรมเปนทายาท, มีกรรมเปน
กําเนิด, มีกรรมเปนเผาพันธุ, มีกรรมเปนที่พึ่งพาอาศัย, ยังกัมมัง กะริส
สันติ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา, สัตวท้งั หลายเหลาใด กระทํากรรมอันใด
เอาไว จะเปนกรรมดีก็ตาม จะเปนกรรมชั่วก็ตาม, ตัสสะทายาทา ภะวิส
สันติ, สัตวทั้งหลายเหลานั้น ยอมจักไดรับผลของการกระทํานั้น ๆ
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ถวายพรพระ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (๓ หน)
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ
สัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะ
มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก
โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ ฯ
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิ
ปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะ ยุคานิ อัฏฐะ
ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ
* พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง, ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะ
เสนะมารัง, ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลานิ
* มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง, โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะ
ถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลานิ ฯ
* นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง, ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุ
ทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลานิ ฯ
* อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง, ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละ
วันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลานิ ฯ
* กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา,จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะ
กายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
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ชะยะมังคะลานิ ฯ
* สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง, วาทาภิโรปตะมะนัง อะติ
อันธะภูตัง ปญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลานิ ฯ
* นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง, ปุตเตนะเถระภุชะเคนะทะ
มาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลานิ ฯ
* ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง, พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกา
ภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท, ตันเตชะสา ภะวะตุ เต
ชะยะมังคะลานิ ฯ
* เอตาป พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา, โย วาจะโน ทินะทิเน
สะระเต มะตันที หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปททะวานิ, โมกขัง สุขัง อะธิ
คะเมยยะ นะโร สะปญโญ ฯ
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี
สัพพา ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมัง
คะลัง ฯ
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง
วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปลลังเก สีเส ปะฐะวิ
โปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปตโต ปะโมทะติ ฯ
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภา
เวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเว
นะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
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ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเว
นะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

พระคาถาชินบัญชรสูตร
๑. ชยาสะนากะตา พุทธา
จะตุสัจจา สะภัง ระสัง
๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง
๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง
๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ
โกณฑัญโญ ปฏฐิภาคัสมิง
๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
กัสสะโป จะ มะหานาโม
๖. เกสะโต ปฏฐิภาคัสมิง
นิสินโน สิริสัมปนโน
๗. กุมาระกัสสะโป เถโร
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง
๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ
เถรา ปญจะ อิเม ชาตา
๙. เสสาสีติ มะหาเถรา
เอเตสีติ มหาเถรา
ชะลันตา สีละเตเชนะ
๑๐. ระตะนัง ปุเรโต อาสิ
ธะชัคคัง ปจฉะโต อาสิ
๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ

เชตวา มารัง สะวาหะนัง
เย ปวิงสุ นะราสะภา
อัฏฐะวีสะติ นายะกา
มัตถะเก เต มุนิสสะรา
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
อุเร สัพพะคุณากะโร
สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โมคคัลลาโน จะ วามะเก
อาสุง อานันทะราหุโล
อาภาสุง วามะโสตะเก
สุริโยวะ ปะภังกะโร
โสภิโต มุนิปุงคะโว
มะเหสี จิตตะวาทะโก
ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
อุปาลีนันทะสีวะลี
นะลาเต ติละกา มะมะ
วิชิตา ชินะสาวะกา
ชิตะวันโต ชิโน ระสา
อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
วาเม อังคุลิมาละกัง
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
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อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
๑๒. ชินา นานาวะระสังยุตตา
ปตตาทิสัญชาตา
๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ
วะสะโต เม สะกิจเจนะ
๑๔. ชินะปญชะระมัชฌัมหิ
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ
๑๕. อิจเจวะมันโต
ชินานุภาเวนะ
ธัมมานุภาเวนะ
สังฆานุภาเวนะ
สัทธัมมานุภาวะ ปาลิโต

เสสา ปาการะสัณฐิตา
สัตตัปปาการะลังกะตา วาตา
หิรัชฌัตตุปททะวา
อะนันตะชินะเตชะสา
สะทา สัมพุทธะปญชะเร
วิหะรันตัง มะหีตะเล
เต มะหาปุริสาสะภา
สุคุตโต สุรักโข
ชิตุปททะโว
ชิตาริ สังโฆ
ชิตันตะราโย
จะรามิ ชินะปญชะเรตีติ.

อนุโมทนาวิธี
ยะถา วาริวะหา ปูรา
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง
อิจฉิตัง ปตถิตัง ตุมหัง
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา
สัพพีติโย วิวัชชันตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ

ปะริปูเรติ สาคะรัง
เปตานัง อุปะกัปปะติ
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
จันโท ปณณะระโส ยะถา
มะณิ โชติระโส ยะถา ฯ
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ
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มงคลจักรวาฬนอย
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภา
เวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง
อานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ปฏะกัตตะยานุภา
เวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต
อันตะรายา สัพเพ เต อุปททะวา สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะ
มังคะลา วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะ
วัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา
โสกา สัตตุ จุปททะวา
อะเนกา อันตะรายาป
วินัสสันตุ จะ เตชะสา
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ
โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

มงคลจักรวาฬนอย (ยอ)
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา
อะเนกา อันตะรายาป
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ

ระตะนัตตะยะเตชะสา
โสกา สัตตุ จุปททะวา
วินัสสันตุ อะเสสะโต
โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง
โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ
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ติโรกุฑฑะกัณฑะปจฉิมภาค
อะทาสิ เม อะกาสิ เม
ญาติมิตตา สะขา จะ เม
เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา
ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง
นะ หิ รุณณัง วา โสโก วา
ยา วัญญา ปะริเทวะนา
นะ ตัง เปตานะมัตถายะ
เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย
อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา
สังฆัมหิ สุปะติฏฐิตา
ทีฆะรัตตัง หิตายัสสะ
ฐานโส อุปะกัปปะติ
โส ญาติธัมโม จะ อะยัง นิทัสสิโต
เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา
พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง
ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุตัง อะนัปปะกันติ ฯ

โภชนทานานุโมทนาคาถา
อายุโท พะละโท ธีโร
สุขัสสะ ทาตา เมธาวี
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ

วัณณะโท ปะฏิภาณะโท
สุขัง โส อะธิคัจฉะติ
สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท
ยัตถะ ยัตถูปะปชชะตีติ ฯ

อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ยอ)
สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะเวระมะติกกันโต
สัพพีติโย วิวัชชันตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย

สัพพะสันตาปะวัชชิโต
นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
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อะภิวาทะนะสีลิสสะ
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ

นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

วิธีบรรพชาแบบอุกาสะ
กราบ ๓ หน แลวอุมผาไตร นั่งคุกเขา ประนมมือวา
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา
กะตัง ปุญญัง สามินา อนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพ
พัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ
อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ปพพังชัง เทถะ เม ภันเต
อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ,
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ,
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, ปพพัชชัง ยาจามิ.
สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, อิมัง กาสาวัง
คะเหตวา, ปพพาเชถะ มัง ภันเต, อนุกัมปง อุปาทายะ ฯ (วา ๓ หน)
สัพพะทุกขะ, นิสสะระณะนิพพานะ, สัจฉิกะระณัตถายะ, เอตัง กาสา
วัง คะเหตวา, ปพพาเชถะ มัง ภันเต, อนุกัมปง อุปาทายะ ฯ (วา ๓ หน)
พระอุปชฌายกลาวนํา ใหกุลบุตรวาตาม ดังนี้
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ
(อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา
(ปฏิโลม)
หลังจากพระอุปชฌายกลาวสอนแลว จะอนุญาตใหไปหมผากาสาวะ
เมื่อหมผาเสร็จเรียบรอยแลว กราบ ๓ หน นั่งคุกเขา ประนมมือเปลงวาจา
ขอสรณะและศีลดังนี้
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา
กะตัง ปุญญัง สามินา อนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพ
พัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ
อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ติสะระเณนะ สะหะ, สีลานิ เทถะ เม ภันเต
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อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ
ลําดับนั้น พระอาจารยกลาวคํานมัสการนําใหสามเณรวาตามไปดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (วา ๓ หน)
แตนั้นทานจะสั่งดวยคําวา เอวัง วะเทหิ หรือ ยะมะหัง วะทามิ
ตัง วะเทหิ พึงรับวา อามะ ภันเต
พุทธัง
สะระณัง
คัจฉามิ
ธัมมัง
สะระณัง
คัจฉามิ
สังฆัง
สะระณัง
คัจฉามิ
ทุติยัมป
พุทธัง
สะระณัง
คัจฉามิ
ทุติยัมป
ธัมมัง
สะระณัง
คัจฉามิ
ทุติยัมป
สังฆัง
สะระณัง
คัจฉามิ
ตะติยัมป พุทธัง
สะระณัง
คัจฉามิ
ตะติยัมป ธัมมัง
สะระณัง
คัจฉามิ
ตะติยัมป สังฆัง
สะระณัง
คัจฉามิ
เมื่อจบแลว ทานบอกวา ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับวา
อามะ ภันเต ตอไป รับศีล ๑๐ กลาวตามทานไปดังนี้
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๘. มาลาคันธะวิเลปะนะ,ธาระณะ,มัณฑะนะ,วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
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๙. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๑๐. ชาตะรูปะ,ระชะตะ,ปะฏิคคะหะณา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ฯ (วา ๓ หน)
สามเณรกลาวคําขอนิสสัยดังนี้
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา
กะตัง ปุญญัง สามินา อนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพ
พัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ
อุกาสะ การุญญัง กัตวา, นิสสะยัง เทถะ เม ภันเต
อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
ทุติยัมป อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
ตะติยัมป อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
อุปชฌาโย เม ภันเต โหหิ (วา ๓ หน)
พระอุปชฌายะกลาววา โอปายิกัง, ปะฏิรูปง, ปาสาทิเกนะ
สัมปาเทหิ บทใดบทหนึ่งพึงรับวา สาธุ ภันเต ทุกบทไป แตนั้นสามเณร
พึงกลาวรับเปนธุระใหทานวาดังนี้
อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมป เถรัสสะ ภาโร
(วา ๓ หน)
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา
กะตัง ปุญญัง สามินา อนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง, ทาตัพ
พัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ ฯ
เสร็จแลวกราบลง ๓ หน เปนเสร็จพิธี
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ศาสนพิธี
คําอาราธนาศีล ๕

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะสีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมป มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะสีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมป มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะสีลานิ ยาจามะ

คําอาราธนาศีล ๘

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง
ยาจามะ
ทุติยัมป มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง
อุโปสะถัง ยาจามะ
ตะติยัมป มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง
อุโปสะถัง ยาจามะ

คําอาราธนาธรรม

พรัหมา จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปมัง ปะชัง

คําอาราธนาพระปริตร

วิปตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปตติ สิทธิยา สัพพะ ทุกขะ วินาสายะ
ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ (รอบที่สอง เปลี่ยนคําวา ทุกขะ เปน ภะยะ
รอบที่สาม เปลี่ยนเปน โรคะ)

คําถวายขาวพระพุทธ

อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปนนัง สาลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุท
ธัสสะ ปูเชมิ ฯ
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คําลาขาวพระพุทธ

พุทธะเสสัง

มังคะลัง ยาจามิ ฯ

คําถวายสังฆทาน (สามัญ)

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะ
ยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิค
คัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ,
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง วัตถุทานัง ปจจะยะทานัง อาสะวักขะยะวะหัง
นิพพานัง โหตุ ฯ
ที่ขีดเสนใต สามารถเปลี่ยนใหเหมาะกับการถวายสิ่งตาง ๆ ได เชน
ถวายผาปา ก็ใชเปน ปงสุกุละจีวะรานิ ถวายอาสนะกุฏิที่อยูอาศัยก็ เสนาสะ
นานิ เปนตน

คําถวายสังฆทานอุทิศใหผูลวงลับ

อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะตะกะภัตตานิ
สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปตุ อาทีนัญจะ ญาตะ
กานัง กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ,
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง, วัตถุทานัง ปจจะยะทานัง อาสะวักขะยะวะ
หัง นิพพานัง โหตุ ฯ
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รายนามเจาภาพสรางหนังสือสวดมนต (แปล)
ชื่อ

จํานวนบาท

รวบรวมจากโยมที่มางานศพนายสุรพันธ ค่ํา 8 มี.ค. 47
1,870
นายประดิษฐ กุลกิจกําจร (โอนเขาธนาคารแลว)
1,000
รวบรวมจากโยมที่มางานศพนายสุรพันธ เชา 7 มี.ค. 47
753
รวบรวมจากโยมวัดยางเอนในงานบวชพระ เชา 8 มี.ค. 47
702
รวบรวมจากงานศพนายมนัส นาคทอง เชา 9 มี.ค. 47
680
นางไมลา นาคทอง พรอมลูก ๆ
500
นางสาวตติยา นิติวงศ (โอนเขาธนาคารแลว)
380
นายสุวิทย ปญจอานนท (โอนเขาธนาคารแลว)
300
พระทรงพล ทีปธมฺโม
300
นายนิเวทย นางสําฤทธิ์ โสภณ
200
นางนวลศรี นิติวงศ (โอนเขาธนาคารแลว)
200
นายกุน นางนุช แถวสามารถ และลูกหลาน
200
อาจารยประยูร คุณแปว แถวสามารถ
200
พ.อ.ราชิต อรุณรังษี
200
นางสายชล รอดเจริญ นางนิภา เลี่ยมสกุล
200
นางอัญชรา ถาวรกูล, อารีวัลย จันทรสิงห
120
นางประคอง มั่นปาน พรอมครอบครัว
120
นางคณารัก นิติวงศ (โอนเขาธนาคารแลว)
100
นายตาบ นางประทุม น.ส.ธารทิพย แกวดวงเล็ก
100
นายทองแดง อนคง คุณแมพงษ, อ.บังอร รตอ. วาน จสต.หญิงอําพรรณ ดญ.วนาลี พัดบางซื่อ
นายปอนด นางสุครีพ นอยดวง
100
นายกิตติศักดิ์ พึ่งมวง
100
คุณยุพิน อั๋นประเสริฐ
100
แมกิม แปนนอย
100
นายวิโรจน นางประมวล มีอุดร
100
100
แมทิ้ง อินทอง พรอมลูก ๆ
นส. ลอย มั่นปาน
100
อาจารยสายหยุด กันจู
100
แมกลิ่น เกษร พรอมลูก ๆ
100

100
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- ๓๗ นางฉลอม ขวัญผอง
นายจันทร นางนอม อนประเสริฐ
นายเสนห เอี่ยมเย็น และครอบครัว
นายมนตรี ณ รังสี
นางนิตินัย นางขวัญใจ คงเปยม บุตรธิดา
นางหลํา คงเปยม พรอมครอบครัว
นางสาวสคราญศรี จันทขันธ
นางวัฒน ฑีฒะภรณ
นายประคอง งามสิริศักดิ์ และครอบครัว
นางสุมาลี เนียมตุ
นายสุพจน วัฒนไพรสานท
นางสาวรัตนา พรหมบุญ
วาที่ ร.ต. อนุพันธ ฉัตรศรีพงษ
นางวิจิตรา นางฉลวย ชาญฤทธิเสม
นางอนุกุล อรรถาเวช
นางสาวลั่นทม เหลาจุมพล
นายทัศนัย มินทะปติ
นางบุญเลิศ น.ส.ปทุมวดี อบเหลือง และคณะ
เด็กชายณัฐพงษ หนูบานยาง
นายเมา นางวิเชียร ภูพงษ
นางพิษณา จันทรโต
ครอบครัวนายสวงค กันจู ทาทอง
นายจํารัส นางกรวย แสงทอง
นายกวี นางเดือนรุง อุนใจดี
นางไสว กันจู พรอมครอบครัว
นางอัญชนา ภารังกูล
นางฉลอม แยมยิน
พอชอย นส. กุหลาบ นางชลอม อ.ไกรศักดิ์ ภารังกูล
นายยอน นางกันทิมา ทิพยโอสถ
นางรัง แกวดวงเล็ก
นางลํายงค สิงหสถิต
นางกัญญาภัค จันทรสุข
นายเกรียงศักดิ์ หางนาค

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
60
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
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- ๓๘ นายพี ทับหุน และลูก ๆ
พ.ท. อมร นางสําลี นาคบุรี
นางยนต นางดวงดาว พรมชาติ
นายไฝ นางเลี่ยม กันจู
นส.ภิรมย มั่นปาน
นางหวี แสนคํานาค
นายสวาง นางจันทรหอม แพงไทย
นายมะลิ กันจู
นางรัตนา โอสาต
นางนิภาภรณ อยูทิม
นายวัชรพงษ คลังเพชร
นายประเวศ พลับนิล
นายภานุพงษ หอมอบ
นายเมธา จิณวงศ
นางสาวศิริรัตน มีอุดร
วาที่ ร.ต. สมมาตร โกศล
นายภราดร บัวชื่น
นายสุเทพ ชวยอุระยับ
นางพิชิต น.ส.โชติโรส คนรักษา อุทิศใหพอไมล แมกล นุชโอภาส
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ไดสรางหนังสือสวดมนตแปลเปนจํานวน………เลม
ขออุทิศให……………………………………………………………………
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คํานํา
หนังสือสวดมนตทําวัตรเลมนี้ ไดรับความสนับสนุนจากญาติโยม
พุทธศาสนิกชน รวมใจกันบริจาคเงินคนละเล็กละนอย สรางขึ้นไวจํานวน
๕๐๐ เลม เพื่อเปนสมบัติของวัดศรีรัตนาราม (จูงนาง) ในงานบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสที่ทรงครบรอบพระชนมายุ ๗๒ พรรษา ซึ่งงานบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอนปนี้ เปนปแรกของวัดศรีรัตนาราม จึงเห็นสมควรจัด
สรางหนังสือสวดมนต (แปล) สําหรับใหสามเณรไดสวดมนตกันในชวง
บรรพชา ๑๕ วัน
ขอขอบคุณโยมบุญสม ราชะพริ้ง, นายอนันต ขาวละออง, นางสาว
บุญนาค นิเวทนา, นายประยูร แถวสามารถ, พระทรงพล ทีปธมโม และ
คณะกรรมการทุกแผนกที่ใหความชวยเหลือในทุกๆ ดานของการจัดงาน
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนในครั้งนี้
ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนแกการสวดมนตไหว
พระของสามเณร, ผูเขารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในวัดศรีรัตนาราม
และเปนประโยชนแกผูใครศึกษาโดยทั่วไป หากผิดพลาดประการใดในสวน
ของการพิมพ ขาพเจาขอนอมรับความผิดไวแตเพียงผูเดียว

พระมหาสมเด็จ ฐานวุฑโฒ (พรมมา)
เลขานุการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
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สารบัญ

หนา
นมัสการพระรัตนตรัย....................................................................๑
ทําวัตรเชา ....................................................................................๒
ตังขณิกปจจเวกขณปาฐะ ..............................................................๗
ปตติทานคาถา..............................................................................๘
ทําวัตรเย็น...................................................................................๑๐
อตีตปจจเวกขณปาฐะ ................................................................. ๑๔
คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค, กรวดน้ําอิมินา .....................................๑๖
โอวาทปาฏิโมกข, บทปลงสังขาร “มนุษยเราเอย”..........................๑๘
คาถาโพธิบาท, คาถามงคลจักรวาฬ ๘ ทิศ, .................................๑๙
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย, คุณบิดามารดา, .................................. ๒๐
คุณครูบาอาจารย, นมัสการคุณพระพุทธ, ................................... ๒๑
พระธรรม, พระสงฆ, .................................................................. ๒๒
อภิณหปจจเวกขณะ ๕, คําถวายอัตภาพ, ................................... ๒๓
คําแผเมตตา, .............................................................................. ๒๔
ถวายพรพระ............................................................................... ๒๕
พระคาถาชินบัญชร..................................................................... ๒๗
อนุโมทนาวิธี............................................................................๒๘–๓๑
วิธีบรรพชาแบบอุกาสะ ............................................................๓๑–๓๓
ศาสนพิธี..................................................................................๓๔–๓๕
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หนังสือสวดมนต (แปล)

วัดศรีรัตนาราม (จูงนาง)
ตําบลทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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พระโสภณรัตนาภรณ
เจาคณะจังหวัดพิษณุโลก
เจาอาวาสวัดศรีรัตนาราม (จูงนาง)
ตําบลทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หนังสือสวดมนตแปลเลมนี้ ไดรับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ
พระโสภณรัตนาภรณ เจาคณะจังหวัดพิษณุโลก เจาอาวาสวัดศรีรัตนาราม
(จูงนาง) ไดใหคําแนะนําและอนุมัติจัดทําขึ้น เพื่อใหเปนคูมือในการทําวัตร
สวดมนตสําหรับสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ประจําวัดศรีรัตนาราม
(จูงนาง)
คณะผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณทานเปนอยางสูง
ไว ณ ที่นี้
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