
คูมือ
สวดมนตทำวัตรเชา-เย็น

และ
เจริญพระพุทธมนต

วัดดุสิดารามวรวิหาร
แขวงอรณุอมรนิทร  เขตบางกอกนอย กรงุเทพมหานคร
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คำนำ

ธรรมดาวา สวดมนต หรอืทีร่กูนัโดยทัว่ไปวา “เจรญิพระพทุธมนต” เปน
ทัง้เรือ่งงายและเรือ่งยากสำหรบับางทาน  ทัง้ทีม่องเหน็ความสำคญัหรอืคณุคา
อนัเปนผลลพัธทีไ่ดรบัทัง้ทีย่งัมองไมเหน็  เพราะเปนเรือ่งทีล่ะเอยีดออน  และ
ลกึซึง้  แตสำหรบัผทูีม่องเหน็  กม็ใิชวาจะเปนคนทีไ่รเหตผุล งมงาย ไมใชไมมี
หวัสมองคดิเสยีเลย  อนัทีจ่รงิกลบัมเีหตผุลอยางดเียีย่มเสยีอกี  โดยปกใจเชือ่
และเชือ่มัน่ในผนูำ ทีร่จูรงิ  มใิชเทาแตร ูแตไมจรงิ

เพราะการสวดมนตที่จะไดผลสูงสุด  ผูสวดจะตองมีสมาธิจิต  หรือ
ใชสมาธิจิตสูง  โดยมีจิตนิ่งสงบ สยบเรื่องอื่นไดหมด  ดำเนินไหลไปตามบท
พระพุทธมนตทั้งหมด  ไมมีชองที่ใหเรื่องอื่นแทรกเขามาได  ทั้งนี้จะสังเกตได
วา  ตอนที่สวดแทบจะไมมีโอกาสหายใจเขา  โดยมีลมเขาเลย  จะมีก็ตอนที่
สวดถึงบท “สังโยค” ซึ่งเปนคำซอนกันเทานั้น  นอกนั้นจะมีแตลมออก  คือ
หายใจออก  จติทีเ่ปนสมาธหิรอืตวัสมาธทิีม่รีะหวางลมหายใจเขานีแ้หละ  ถอื
วา สมาธชิัน้เยีย่มมพีลงัสงูมาก ชวยขจดัอปุทวนัตราย  ความเลวรายทัง้หลาย
เสยีไดหมด ดงัเชน สมาธใินการเจรญิหรอืสาธยายพระพทุธมนตทีพ่ระพทุธองค
เสด็จไปทรงแสดง  ทรงสาธยายรัตนสูตร ระงับปราบภัยรายในเมืองไพศาลี
ซึ่งมีขอความอยูตอนหนึ่งวา

“ ยมัพทุธะเสฏโฐ  ปะรวิณัณะย ี สจุงิ
สมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธนิา  เตนะ  สะโม  นะ วชิชะต ิ”
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อนัหมายถงึ “ไมมสีมาธอิืน่ใดเหนอืสมาธริะหวางลมเขา คอืลมหายใจเขา
ทีพ่ระพทุธเจาทรงสรรเสรญิไว  และทานผรูทูัง้หลายพดูไววา ใสสะอาดบรสิทุธิ์
ที่สุด”

ดังนั้น การสวดมนตที่จะไดผลสูงสุด  ผูสวดจะตองมีสมาธิจิตจำได
แมนยำ  และสวดโดยมีเมตตาธรรม  หวังใหผูอื่นพนจากความทุกขเดือดรอน
ใหมแีตความสขุ ความเจรญิ  ซึง่พระพทุธโฆษาจารย ผแูตงคมัภรีสมุงัคลวลิาสนิี
ก็ไดกลาวรับรองโดยมีขอความตอนหนึ่งวา

“อตัถมัป  ปาลมิป  วสิงัวาเทตว๎า  สพัพะโส  วา  ปน  อะปะคณุงั
กตัว๎า  ภะณนัตสัสะ  ห ิ ปะรติตัง  เตชะวนัตงั  นะ  โหต.ิ  สพัพะโส  ปะคณุงั
กัต๎วา  ภะณันตัสเสวะ  เตชะวันตัง  โหติ.  ลาภะเหตุ  อุคคเหต๎วา
ภะณนัตสัสาป  อตัถงั  นะ  สาเธต.ิ  นสิสะระณะปกเข  ฐตัว๎า  เมตตงั
ปเุรจารกิงั  กตัว๎า  ภะณนัตสัเสวะ  อตัถายะ  โหต.ิ”

บทพระปริตรที่ผูสวด สวดเสียความ คลาดเคลื่อนพระบาลี และจำได
ไมแมน ไมมีเดช ไมมีพลัง  แตครั้นสวดไมเสียความ ไมคลาดเคลื่อนพระบาลี
และจำไดแมน  จึงจะมีเดชมีพลัง  และเมื่อสวดโดยมุงลาภสักการะ ยอม
ไมสำเร็จประโยชน  สวดโดยมีเมตตาธรรม  มุงหวังใหหายทุกข เดือดรอน
ยอมสำเร็จประโยชน

คมูอืสวดมนตทำวตัรเชา ~ เยน็ และเจรญิพระพทุธมนต  ทีใ่ชสวดมนต
ภายในวัดดุสิดารามก็เชนกัน  เพื่อใหทั้งพระสงฆและญาติโยมไดใชสวดกัน
ตามลำดับ  แตลำดับขั้นตอนในการสวดนั้นอาจผิดเพี้ยนจากที่อื่นบาง  ทั้งนี้
โดยไดรับฟงคำปรารภจากพระเถระรูปหนึ่งทางภาคใตซึ่งเปนพระนักปฏิบัติ
ทานไดพดูใหฟงวา “เมือ่จติเปนสมาธ ิมพีระอนิทรมาปรากฏ กเ็ลยถามวามนต
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จะสวดบทไหนกอนด ี  พระอนิทรตอบทนัทวีา บารม ี๓๐ ทศั”  ซึง่ดเูผนิๆกเ็ปน
เรือ่งเพีย้นแตกม็เีหตผุลทีน่าคดิ นาฟง และนาทำตาม กเ็ลยยกบทบารม ี๓๐ ทศั
ขึน้สวดกอน  โดยเหตผุลพระพทุธเจากอนทีจ่ะตรสัรเูปนพระสมัมาสมัพทุธเจา
จะตองบำเพ็ญบารมีมาอยางครบถวนเสียกอน  นอกนั้นก็เรียงตามขั้นตอน
เหมือนที่สวดกันโดยทั่วไป

รวมความแลว  คมูอืสวดมนตทำวตัรเชา ~ เยน็ และเจรญิพระพทุธมนต
เลมนี้คงเปนประโยชนหรือใหประโยชนเฉพาะแกทานผูที่ใช และรูจักหยิบยก
นำมาใชประโยชนไดตามสมควร

พระเทพสิทธิมุนี
เจาอาวาสวดัดสุดิาราม  เจาคณะภาค ๑๘
โทร. ๐-๒๔๓๓-๙๘๕๔, ๐๘-๙๙๕๖-๙๘๗๘
ผูรวบรวมมาใหปรากฏในสายตาของทานผูใช

๑๑ ธ.ค. ๕๘
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บทสวดมนตทำวัตรเชา ๑

บทสวดมนตทำวัตรเย็น ๑๓

บทสวดมนตพิเศษ
๑. เขมาเขมะสะระณะทีปกะคาถา ๒๓
๒. เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา ๒๔
๓. เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา ๒๔
๔. อะริยะธะนะคาถา ๒๖
๕. ติลักขะณาทิคาถา ๒๗
๖. โอวาทะปาฏิโมกขะคาถา ๒๘
๗. ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถา ๓๐
๘. ปจฉิมะพุทโธวาทะปาฐะ ๓๑

ถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๓๒
แผเมตตาถึงผูปวย ๓๒
อวยพรวันเกิด ๓๓
แผกุศลใหทหาร-ตำรวจชายแดน ๓๕

บทสวดมนตเสริม ๓๖
๑. ชุมนุมเทวดา ๓๖
๒. ปุพพะภาคะนะมะการ ๓๗
๓. สะระณะคะมะนะปาฐะ ๓๗
๔. บารม ี๓๐ ทศั ๓๘

สารบญั
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๕. สัมพุทเธ ๔๑
๖. นะมะการะสิทธิคาถา ๔๒
๗. นะโมการะอัฏฐะกะ ๔๓

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร ๔๔

อะนัตตะลักขะณะสูตร ๕๐

อาทิตตะปะริยายะสูตร ๕๔

เมตตาพ๎รัห๎มะวิหาระภาวนา ๖๑

มังคะละสูตร ๗๔

ระตะนะสูตร ๗๕

กะระณียะเมตตะสูตร ๗๙

ขันธะปะริตร ๘๐

ฉัททันตะปะริตร ๘๐

โมระปะริตร ๘๑

วัฏฏะกะปะริตร ๘๒

ธะชัคคะปะริตร ๘๓

อาฏานาฏิยะปะริตร ๘๖

อังคุลิมาละปะริตร ๙๐
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มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ ๙๑

มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ ๙๓

มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ ๙๕

บทขัดโพชฌังคะปะริตร ๙๖

โพชฌังคะปะริตร ๙๗

คิริมานันทะสุตตะปาโฐ ๙๘

อะภะยะปะริตร ๑๐๓

พระคาถาตออายุปดเปาโรค ๑๐๔

มงคลจักรวาลใหญ ๑๐๕

คาถาชนิบญัชร : สมเดจ็พระพฒุาจารย (โต พรั๎หม๎รงัส)ี ๑๐๖

เทวะตาอุยโยชะนะคาถาพรอมบทแปล ๑๐๘

สัพพะมังคะละคาถา ๑๐๙

ปะริตตานุภาวะคาถา ๑๐๙

ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะปาฐะ ๑๑๐

กรวดน้ำตอนเชา ๑๑๓
๑. ปตติทานะคาถา ๑๑๓
๒. สัพพะปตติทานะคาถา ๑๑๖
๓. ปฏฐะนะฐะปะนะคาถา ๑๑๗
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คำบูชาขาวพระพุทธ ๑๑๙

คำถวายสังฆทาน (ถวายอาหารพระสงฆ) ๑๒๐

พิจารณาอาหารตามที่พระพุทธองคทรงสอน ๑๒๐

พิจารณาอาหารพรอมใหพร ๑๒๑

อตีตะปจจะเวกขะณะปาฐะ ๑๒๒

บทกรวดน้ำตอนเย็น ๑๒๕

บทกรวดน้ำหลังจบการปฏิบัติแตละวัน ๑๒๗

บทอธิษฐานจิตโดยตั้งสัจจะปรารถนา ๑๒๗

กราบลาพระ ๕ ครัง้ ๑๒๘

กราบระลึกถึงคุณบิดามารดา ๑๒๙

กราบระลึกถึงคุณครู~อาจารย ๑๒๙

อานุภาพพระรัตนตรัยประสิทธิพรชัย ๑๓๐
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ทำวัตรเชา
โย  โส  ภะคะวา  อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ,

พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
สว๎ากขาโต  เยนะ  ภะคะวะตา  ธมัโม,

พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด  ตรัสไวดีแลว
สปุะฏปินโน  ยสัสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,

พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด  ปฏิบัตดิีแลว
ตมัมะยงั   ภะคะวนัตงั   สะธมัมงั   สะสงัฆงั,    อเิมห ิ   สกักาเรหิ
ยะถาระหงั  อาโรปเตห ิ อะภปิชูะยามะ,

ขาพเจาทัง้หลาย  ขอบชูาเฉพาะพระผมูพีระภาคเจาพระองคนัน้  พรอม
ดวยพระธรรม  พรอมดวยพระสงฆ  ดวยเครือ่งสกัการะเหลานี ้ ทีย่กขึน้ไวตาม
สมควรแลว
สาธ ุโน  ภนัเต  ภะคะวา  สจุริะปะรนิพิพโุตป,

พระผมูพีระภาคเจา  แมปรนิพิพานนานแลว  ขอไดทรงพระกรณุาโปรด-
เถดิ
ปจฉมิา  ชะนะตานกุมัปะมะนะสา,

ขอไดมีน้ำพระทัย  อนุเคราะหแกหมูชนที่เกิดมาในภายหลัง
อเิม  สกักาเร  ทคุคะตะปณณาการะภเูต  ปะฏคิคณัหาต,ุ

ขอจงทรงรบัเครือ่งสกัการะ  อนัเปนบรรณาการของคนยากเหลานี้
อมัหากงั  ทฆีะรตัตงั  หติายะ  สขุายะ.

เพือ่ประโยชนและความสขุ  แกขาพเจาทัง้หลาย ตลอดกาลนาน~เทอญ.
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2 คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ  ภะคะวา,
พระผมูพีระภาคเจา  เปนพระอรหนัต  ดบัเพลงิกเิลสเพลงิทกุขสิน้เชงิ  ตรสัรู
ชอบไดโดยพระองคเอง

พทุธงั  ภะคะวนัตงั  อะภวิาเทม.ิ
ขาพเจาอภวิาท  พระผมูพีระภาคเจา  ผรู ู ผตูืน่  ผเูบกิบาน

(กราบ)
สว๎ากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม,

พระธรรม  เปนธรรมทีพ่ระผมูพีระภาคเจา  ตรสัไวดแีลว
ธมัมงั  นะมสัสาม.ิ

ขาพเจานมัสการพระธรรม
(กราบ)

สปุะฏปินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,
พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา  ปฏบิตัดิแีลว

สงัฆงั  นะมาม.ิ
ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆ

(กราบ)

ปุพพะภาคะนะมะการ

(นำ) หนัทะ มะยงั พทุธสัสะ ภะคะวะโต ปพุพะภาคะนะมะการงั กะโรมะ เส.
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต    ขอนอบนอมแดพระผมูพีระภาคเจาพระองคนัน้
อะระหะโต,  ซึง่เปนผไูกลจากกเิลส
สมัมาสมัพทุธสัสะ,  ตรสัรชูอบไดโดยพระองคเอง    ( ๓  ครัง้)
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พทุธาภถิตุิ

(นำ)  หนัทะ  มะยงั  พทุธาภถิตุงิ  กะโรมะ  เส.
โย  โส  ตะถาคะโต, พระตถาคตเจานัน้  พระองคใด;
อะระหัง, เปนผูไกลจากกิเลส;
สัมมาสัมพุทโธ, เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง;
วิชชาจะระณะสัมปนโน, เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ;
สคุะโต, เปนผูไปแลวดวยดี;
โลกะวิทู, เปนผูรูโลกอยางแจมแจง;
อะนตุตะโร   ปรุสิะทมัมะสาระถ,ิ

เปนผสูามารถฝกผทูีส่มควรฝกได   อยางไมมใีครยิง่กวา;
สตัถา  เทวะมะนสุสานงั,

เปนครูผูสอนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย;
พทุโธ,

เปนผรู ู ผตูืน่  ผเูบกิบานดวยธรรม;
ภะคะวา,

เปนผมูคีวามจำเรญิ  จำแนกธรรมสัง่สอนสตัว;
โย  อมิงั  โลกงั  สะเทวะกงั  สะมาระกงั  สะพร๎หัม๎ะกงั, สสัสะมะณะ-
พ๎ราห๎มะณิง  ปะชัง  สะเทวะมะนุสสัง  สะยัง  อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา
ปะเวเทสิ,

พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด,  ไดทรงทำความดับทุกข  ใหแจงดวย
ปญญาอนัยิง่เองแลว,  ทรงสอนโลกนีพ้รอมทัง้เทวดา, มาร, พรหม, และหมสูตัว
พรอมทั้งสมณพราหมณ,  พรอมทั้งเทวดาและมนุษยใหรูตาม;

ทำวัตรเชา
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โย  ธมัมงั  เทเสส,ิ   พระผมูพีระภาคเจาพระองคใด,  ทรงแสดงธรรมแลว;
อาทิกัล๎ยาณัง, ไพเราะในเบื้องตน,
มัชเฌกัล๎ยาณัง, ไพเราะในทามกลาง,
ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง, ไพเราะในที่สุด,
สาตถงั   สะพย๎ญัชะนงั  เกวะละปะรปิณุณงั  ปะรสิทุธงั  พร๎หัม๎ะจะรยิงั
ปะกาเสสิ,

ทรงประกาศพรหมจรรย คือ แบบแหงการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์
บรบิรูณ  สิน้เชงิ, พรอมทัง้อรรถะ  พรอมทัง้พยญัชนะ;
ตะมะหงั  ภะคะวนัตงั  อะภปิชูะยาม,ิ

ขาพเจาขอบูชาอยางยิ่ง  เฉพาะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น;
ตะมะหงั  ภะคะวนัตงั  สริะสา  นะมาม.ิ

ขาพเจาขอนอบนอม  พระผมูพีระภาคเจาพระองคนัน้  ดวยเศยีรเกลา
(กราบระลึกถึงพระพุทธคุณ)

ธมัมาภถิตุิ

(นำ) หนัทะ  มะยงั  ธมัมาภถิตุงิ  กะโรมะ  เส.
โย  โส  สว๎ากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม,

พระธรรมนัน้ใด, ทีพ่ระผมูพีระภาคเจา  ตรสัไวดแีลว;
สันทิฏฐิโก, ทีผ่ศูกึษาและปฏบิตั ิ  พงึเหน็ไดดวยตนเอง;
อะกาลิโก, ที่ปฏิบัติไดและใหผลไดไมจำกัดกาล;
เอหิปสสิโก, ทีค่วรกลาวกะผอูืน่วา  "ทานจงมาดเูถดิ" (มาสมัผสั);
โอปะนะยิโก, ที่ควรนอมเขามาใสตัว;
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ปจจตัตงั  เวทติพัโพ  วญิหู,ิ
ที่ผูรูพึงรูไดเฉพาะตน;

ตะมะหงั  ธมัมงั  อะภปิชูะยาม,ิ
ขาพเจาขอบูชาอยางยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น;

ตะมะหงั  ธมัมงั  สริะสา  นะมาม.ิ
ขาพเจาขอนอบนอมพระธรรมนั้น  ดวยเศียรเกลา.

(กราบระลึกถึงพระธรรมคุณ)

สงัฆาภถิตุิ

(นำ) หนัทะ  มะยงั  สงัฆาภถิตุงิ  กะโรมะ  เส.
โย   โส  สปุะฏปินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,

พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา  ปฏบิตัดิแีลว;
อชุปุะฏปินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,

พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา  ปฏบิตัติรงแลว;
ญายะปะฏปินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,

พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปน
เครือ่งออกจากทกุขแลว ;

สามจีปิะฏปินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,
พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา  ปฏบิตัสิมควรแลว;

ยะทิทัง,
ไดแกบุคคลเหลานี้คือ:-

ทำวัตรเชา
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จตัตาริ  ปรุสิะยคุาน ิ อฏัฐะ  ปรุสิะปคุคะลา,
คแูหงบคุคล ๔ ค ู นบัเปนรายบคุคลได  ๘  บคุคล*;

เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,
นั่นแหละ  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา;

อาหุเนยโย, เปนผูควรแกสักการะที่เขานำมาบูชา;
ปาหุเนยโย, เปนผูควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ;
ทักขิเณยโย, เปนผูควรรับทักษิณาทาน;
อัญชะลิกะระณีโย, เปนผูที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี;
อะนตุตะรงั  ปญุญกัเขตตงั  โลกสัสะ,

เปนเนือ้นาบญุของโลก  ไมมนีาบญุอืน่ยิง่กวา;
ตะมะหงั  สงัฆงั  อะภปิชูะยาม,ิ

ขาพเจาขอบูชาอยางยิ่งเฉพาะพระสงฆนั้น;
ตะมะหงั  สงัฆงั  สริะสา  นะมาม.ิ

ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆนั้น  ดวยเศียรเกลา.
(กราบระลึกถึงพระสังฆคุณ)

* แปดบคุคลคอื :- ผูที่กำลังศึกษาเรียนรูเพื่อเปนพระโสดาบัน ๑   พระโสดาบัน ๑   ผูที่กำลังศึกษา
เรยีนรเูพือ่เปนพระสกทาคาม ี๑   พระสกทาคาม ี๑   ผทูีก่ำลงัศกึษาเรยีนรเูพือ่เปนพระอนาคาม ี๑
พระอนาคาม ี๑   ผทูีก่ำลงัศกึษาเรยีนรเูพือ่เปนพระอรหนัต ๑   พระอรหนัต ๑

PrayWatdusit1.pmd 12/2/2559, 9:006



  7

ระตะนตัตะยปัปะณามะคาถา

(นำ) หนัทะ  มะยงั  ระตะนตัตะยปัปะณามะคาถาโย  เจวะ
สงัเวคะปะรกิติตะนะปาฐญัจะ  ภะณามะ  เส.

พทุโธ  สสุทุโธ  กะรณุามะหณัณะโว,
พระพุทธเจาผูบริสุทธิ์  มีพระกรุณาดุจหวงมหรรณพ;

โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน,
มีดวงตาคือพระญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด;

โลกสัสะ  ปาปปูะกเิลสะฆาตะโก,
เปนผฆูาเสยีซึง่บาป  และอปุกเิลสของโลก;

วนัทาม ิ พทุธงั  อะหะมาทะเรนะ  ตงั,
ขาพเจาขอไหวพระพุทธเจาพระองคนั้น  โดยใจเคารพเอื้อเฟอ;

ธมัโม  ปะทโีป  วยิะ  ตสัสะ  สตัถโุน,
พระธรรมของพระศาสดา  สวาง  รงุเรอืง  เปรยีบดงัดวงประทปี;

โย  มคัคะปากามะตะเภทะภนินะโก,
ซึง่จำแนกประเภท คอื มรรค ผล นพิพาน;

โลกตุตะโร  โย  จะ  ตะทตัถะทปีะโน,
ซึ่งเปนตัวโลกุตตระและที่ชี้แนวแหงโลกุตตระนั้น;

วนัทาม ิ ธมัมงั  อะหะมาทะเรนะ  ตงั,
ขาพเจาขอไหวพระธรรมนั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟอ;

สงัโฆ  สเุขตตาภย๎ะตเิขตตะสญัญโิต,
พระสงฆเปนนาบุญอันยิ่งใหญ  กวานาบุญที่ดีทั้งหลาย;

โย  ทฏิฐะสนัโต  สคุะตานโุพธะโก,
เปนผูเห็นพระนิพพาน  ตรัสรูตามพระสุคต;

ทำวัตรเชา
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โลลปัปะหโีน  อะรโิย  สเุมธะโส,
เปนผลูะกเิลสเครือ่งโลเล  เปนพระอรยิเจา  มปีญญาด;ี

วนัทาม ิ สงัฆงั  อะหะมาทะเรนะ  ตงั,
ขาพเจาขอไหวพระสงฆนัน้   โดยใจเคารพเอือ้เฟอ;

อจิเจวะเมกนัตะภปิชูะเนยยะกงั,   วตัถตุตะยงั    วนัทะยะตาภสิงัขะตัง,
ปญุญงั  มะยา  ยงั  มะมะ  สพัพปุททะวา, มา  โหนต ุ เว  ตสัสะ  ปะภาวะ-
สิทธิยา.

บุญใดที่ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระรัตนตรัย,  ที่ควรบูชายิ่ง โดยสวนเดียว,
ไดกระทำแลวเปนอยางยิง่เชนนี,้  ขออปุทวะทัง้หลายทัง้ปวง,  จงอยาไดมี
แกขาพเจาเลย,  ดวยอำนาจความสำเรจ็อนัเกดิจากบญุนัน้.

สงัเวคะปะรกิติตะนะปาฐะ
อธิะ  ตะถาคะโต  โลเก  อปุปนโน,

พระตถาคตเจาเกดิขึน้แลว  ในโลกนี;้
อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ,

เปนผไูกลจากกเิลส  ตรสัรชูอบไดโดยพระองคเอง;
ธมัโม จะ เทสโิต  นยิยานโิก,

และพระธรรมที่ทรงแสดง  เปนธรรมเครื่องใหออกจากทุกข;
อปุะสะมโิก  ปะรนิพิพานโิก,

เปนเครือ่งสงบกเิลส  เปนไปเพือ่ปรนิพิพาน;
สมัโพธะคาม ี สคุะตปัปะเวทโิต,

เปนไปเพื่อความรูพรอม  เปนธรรมที่พระสุคตทรงประกาศ;
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มะยนัตงั  ธมัมงั  สตุว๎า  เอวงั  ชานามะ,
พวกเราเมือ่ไดฟงพระธรรมนัน้แลว  จงึไดรอูยางนีว้า:-

ชาตปิ  ทกุขา, แมความเกิดก็เปนทุกข;
ชะราป  ทกุขา, แมความแกก็เปนทุกข;
มะระณมัป  ทกุขงั, แมความตายก็เปนทุกข;
โสกะปะรเิทวะทกุขะโทมะนสัสปุายาสาป  ทกุขา,

แมความโศก ความร่ำไรรำพนั ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ ความ
คบัแคนใจ  กเ็ปนทกุข;

อปัปเยห ิ สมัปะโยโค  ทกุโข,
ความประสบกับสิ่งที่ไมเปนที่รักไมเปนที่พอใจ   ก็เปนทุกข;

ปเยห ิ วปิปะโยโค  ทกุโข,
ความพลัดพรากจากสิ่งที่เปนที่รักที่พอใจ  ก็เปนทุกข;

ยมัปจฉงั  นะ  ละภะต ิ ตมัป ทกุขงั,
ปรารถนาสิง่ใด ไมไดสิง่นัน้ กเ็ปนทกุข;

สงัขติเตนะ  ปญจุปาทานกัขนัธา  ทกุขา,
วาโดยยอ  อปุาทานขนัธทัง้ ๕  เปนตวัทกุข;

เสยยะถีทัง, ไดแกสิง่เหลานี ้ คอื:-
รูปูปาทานักขันโธ, ขนัธ  อนัเปนทีต่ัง้แหงความยดึมัน่  คอืรปู;
เวทะนูปาทานักขันโธ, ขนัธ  อนัเปนทีต่ัง้แหงความยดึมัน่  คอืเวทนา;
สัญูปาทานักขันโธ, ขนัธ  อนัเปนทีต่ัง้แหงความยดึมัน่  คอืสญัญา;
สังขารูปาทานักขันโธ, ขนัธ  อนัเปนทีต่ัง้แหงความยดึมัน่  คอืสงัขาร;
วิญญาณูปาทานักขันโธ, ขนัธ  อนัเปนทีต่ัง้แหงความยดึมัน่  คอืวญิญาณ;
เยสงั  ปะรญิญายะ,

เพื่อใหพระสาวกกำหนดรอบรูอุปาทานขันธเหลานี้;

ทำวัตรเชา
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ธะระมาโน โส ภะคะวา, พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เมื่อยังทรง
พระชนมอยู;

เอวงั  พะหลุงั  สาวะเก  วเินต,ิ
ยอมทรงแนะนำพระสาวกทั้งหลาย  เชนนี้เปนสวนมาก;

เอวงัภาคา  จะ  ปะนสัสะ  ภะคะวะโต  สาวะเกส ุ อะนสุาสะน ี พะหลุา
ปะวตัตะต,ิ

อนึ่ง  คำสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น, ยอมเปนไปใน
พระสาวกทัง้หลาย  สวนมาก, มสีวนจำแนกอยางนีว้า :-

รปูง  อะนจิจงั, รูปไมเที่ยง;
เวทะนา  อะนจิจา, เวทนาไมเที่ยง;
สญัญา  อะนจิจา, สัญญาไมเที่ยง;
สงัขารา  อะนจิจา, สังขารทั้งหลายไมเที่ยง;
วญิญาณงั  อะนจิจงั, วญิญาณไมเทีย่ง;
รปูง  อะนตัตา, รูปไมใชตัวตน;
เวทะนา  อะนตัตา, เวทนาไมใชตัวตน;
สญัญา  อะนตัตา, สัญญาไมใชตัวตน;
สงัขารา  อะนตัตา, สังขารทั้งหลายไมใชตัวตน;
วญิญาณงั  อะนตัตา, วิญญาณไมใชตัวตน;
สพัเพ  สงัขารา  อะนจิจา, สงัขารทัง้หลายทัง้ปวง  ไมเทีย่ง;
สพัเพ  ธมัมา  อะนตัตาต,ิ ธรรมทัง้หลายทัง้ปวง  ไมใชตวัตน ดงันี.้
เต (ตา)* มะยงั โอตณิณามห๎ะ, เราทัง้หลาย  เปนผถูกูครอบงำแลว;
ชาติยา, โดยความเกิด;
ชะรามะระเณนะ, โดยความแก  และความตาย;

*  คำทีอ่ยใูนวงเลบ็สำหรบัผเูปนสตรวีา  โดยเปลีย่น  เต  เปน  “ตา”
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โสเกห ิ ปะรเิทเวห ิ ทกุเขห ิ โทมะนสัเสห ิ อปุายาเสห,ิ
โดยความโศก  ความร่ำไรรำพัน  ความไมสบายกาย  ความไมสบายใจ
ความคับแคนใจทั้งหลาย;

ทุกโขติณณา, เปนผถูกูความทกุข  หยัง่เอาแลว;
ทุกขะปะเรตา, เปนผมูคีวามทกุข  เปนเบือ้งหนาแลว;
อปัเปวะนามมิสัสะ  เกวะลสัสะ  ทกุขกัขนัธสัสะ  อนัตะกริยิา
ปญญาเยถาติ.

ทำไฉน  การทำทีส่ดุแหงกองทกุขทัง้สิน้นี ้จะพงึปรากฏชดั  แกเราได;
*จริะปะรนิพิพตุมัป  ตงั  ภะคะวนัตงั  สะระณงั  คะตา,

*เราทั้งหลายผูถึงแลวซึ่งพระผูมีพระภาคเจา  แมปรินิพพานนานแลว
พระองคนัน้  เปนสรณะ;

ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ, ถึงพระธรรมดวย, ถึงพระสงฆดวย;
ตสัสะ   ภะคะวะโต   สาสะนงั   ยะถาสตัต ิ  ยะถาพะลงั  มะนะสกิะโรมะ
อะนุปะฏิปชชามะ,

ทำในใจอยู ปฏิบัติตามอยู  ซึ่งคำสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนัน้ ตามสตกิำลงั;

สา  สา  โน  ปะฏปิตติ,
ขอใหความปฏิบัตินั้นๆ ของเราทั้งหลาย;

อมิสัสะ  เกวะลสัสะ  ทกุขกัขนัธสัสะ  อนัตะกริยิายะ  สงัวตัตะต.ุ*
จงเปนไปเพือ่การทำทีส่ดุแหงกองทกุข  ทั้งสิ้นนี้~เทอญ.*

ทำวัตรเชา
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(สำหรับภิกษุสามเณร)

จริะปะรนิพิพตุมัป ตงั ภะคะวนัตงั  อทุทสิสะ อะระหนัตงั สมัมาสมัพทุธงั,
เราทัง้หลาย  อทุศิเฉพาะพระผมูพีระภาคเจา  ผไูกลจากกเิลส
ตรสัรชูอบไดโดยพระองคเอง  แมปรนิพิพานนานแลว  พระองคนัน้;

สทัธา  อะคารสัม๎า  อะนะคารยิงั  ปพพะชติา,
เปนผมูศีรทัธา  ออกจากบานเรอืน  บวช  ไมเกีย่วของดวยบานเรอืนแลว;

ตสัม๎งิ  ภะคะวะต ิ พร๎หัม๎ะจะรยิงั  จะรามะ,
ประพฤติอยูซึ่งพรหมจรรย  ในพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น;

ภกิขนูงั  สกิขาสาชวีะสะมาปนนา,
ถึงพรอมดวยสิกขา และธรรมเปนเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลาย;

ตงั  โน  พร๎หัม๎ะจะรยิงั  อมิสัสะ  เกวะลสัสะ  ทกุขกัขนัธสัสะ
อนัตะกริยิายะ  สงัวตัตะต.ุ

ขอใหพรหมจรรยของเราทัง้หลายนัน้  จงเปนไป  เพือ่การทำทีส่ดุแหงกอง
ทกุข  ทัง้สิน้นี~้เทอญ.

(จบทำวัตรเชา)

แขวนของขลัง ไวที่คอ พอคุมได
แขวนของขลัง ไวที่ใจ ยิ่งไดผล
หมั่นอบรม บมธรรม ประจำตน
เปนมงคล วิเศษ พนเภทภัย
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ทำวัตรเย็น
อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ  ภะคะวา,

พระผมูพีระภาคเจา  เปนพระอรหนัต  ดบัเพลงิกเิลสเพลงิทกุขสิน้เชงิ
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง

พทุธงั  ภะคะวนัตงั  อะภวิาเทม.ิ
ขาพเจาอภวิาทพระผมูพีระภาคเจา  ผรู ู ผตูืน่  ผเูบกิบาน  (กราบ)

สว๎ากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม,
พระธรรม  เปนธรรมทีพ่ระผมูพีระภาคเจา  ตรสัไวดแีลว

ธมัมงั  นะมสัสาม.ิ
ขาพเจานมัสการพระธรรม  (กราบ)

สปุะฏปินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ.
พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา  ปฏบิตัดิแีลว.

สงัฆงั  นะมาม.ิ
ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆ  (กราบ)

(นำ) หนัทะ  มะยงั  พทุธสัสะ  ภะคะวะโต  ปพุพะภาคะนะมะการญัเจวะ
พทุธานสุสะตนิะยญัจะ  กะโรมะ  เส.

นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
อะระหะโต, ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ. ตรสัรชูอบไดโดยพระองคเอง  (๓ ครัง้)
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พทุธานสุสะติ

ตงั โข ปะนะ ภะคะวนัตงั เอวงั กลัย๎าโณ กติตสิทัโท อพัภคุคะโต,
ก็กิตติศัพทอันงามของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ไดฟุงไปแลว
อยางนี้วา;-

อติปิ  โส  ภะคะวา,
เพราะเหตุอยางนี้ๆ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น;

อะระหัง, เปนผูไกลจากกิเลส;
สัมมาสัมพุทโธ, เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง;
วิชชาจะระณะสัมปนโน, เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ;
สคุะโต, เปนผูไปแลวดวยดี;
โลกะวิทู, เปนผูรูโลกอยางแจมแจง;
อะนตุตะโร  ปรุสิะทมัมะสาระถ,ิ

เปนผสูามารถฝกผทูีส่มควรฝกได  อยางไมมใีครยิง่กวา;
สตัถา  เทวะมะนสุสานงั, เปนครูผูสอนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย;
พทุโธ, เปนผรู ู ผตูืน่  ผเูบกิบานดวยธรรม;
ภะคะวาติ. เปนผมูคีวามจำเรญิ  จำแนกธรรมสัง่สอนสตัว  ดงันี.้

รมพระพทุธ ~ กนัรอน ~ ผอนลกุลาม
ใหโลกสาม ~ เยน็ชืน่ ~ กวาอืน่ใด.
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พทุธาภคิตี ิ
(นำ)  หนัทะ  มะยงั  พทุธาภคิตีงิ  กะโรมะ  เส .
พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,

พระพุทธเจาประกอบดวยพระคุณ  มีความประเสริฐแหงอรหันตคุณ
เปนตน;

สทุธาภญิาณะกะรณุาห ิ สะมาคะตตัโต,
มีพระองคอันประกอบดวยพระญาณ  และพระกรุณาอันบริสุทธิ์;

โพเธส ิ โย  สชุะนะตงั  กะมะลงัวะ  สโูร,
พระองคใด   ทรงกระทำชนทีด่ใีหเบกิบาน   ดจุพระอาทติยทำดอกบวัให
บาน;

วนัทามะหงั  ตะมะระณงั  สริะสา  ชเินนทงั,
ขาพเจาไหวพระชนิสหี  ผไูมมกีเิลส  พระองคนัน้  ดวยเศยีรเกลา;

พทุโธ  โย  สพัพะปาณนีงั สะระณงั  เขมะมตุตะมงั,
พระพุทธเจาพระองคใด เปนสรณะอันเกษมสูงสุด ของสัตวทั้งหลาย;

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วนัทาม ิ ตงั  สเิรนะหงั,
ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคนั้น  ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความระลึกที่หนึ่ง
ดวยเศยีรเกลา;

พทุธสัสาหสัม๎ ิ ทาโส (ทาส)ี* วะ พทุโธ  เม  สามกิสิสะโร,
ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา   พระพุทธเจาเปนนาย  มีอิสระเหนือ
ขาพเจา;

*  คำทีอ่ยใูนวงเลบ็สำหรบัผเูปนสตรวีา
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พทุโธ  ทกุขสัสะ  ฆาตา  จะ วธิาตา  จะ  หติสัสะ  เม,
พระพุทธเจาเปนผูกำจัดทุกข และทรงไวซึ่งประโยชนสุขแกขาพเจา;

พทุธสัสาหงั  นยิยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
ขาพเจาขอมอบกายถวายชวีตินี ้  แดพระพทุธเจา;

วนัทนัโตหงั (ตหีงั)* จะรสิสามิ พทุธสัเสวะ  สโุพธติงั,
ขาพเจาผไูหวอยจูกัประพฤตติาม  ซึง่ความตรสัรดูขีองพระพทุธเจา;

นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั พทุโธ  เม  สะระณงั  วะรงั,
ที่พึ่งอยางอื่นของขาพเจาไมมี   พระพุทธเจาเปนที่พึ่งอันประเสริฐของ
ขาพเจา;

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ วฑัเฒยยงั  สตัถสุาสะเน,
ดวยการกลาวคำสจัจนี ้  ขาพเจาพงึเจรญิในพระศาสนาของพระศาสดา;

พทุธงั  เม  วนัทะมาเนนะ (มานายะ)* ยงั  ปญุญงั  ปะสตุงั  อธิะ,
ขาพเจาผไูหวอยซูึง่พระพทุธเจา  ไดขวนขวายบญุใด  ในบดันี;้

สพัเพป  อนัตะรายา  เม มาเหสงุ  ตสัสะ  เตชะสา,
อนัตรายทัง้ปวง  อยาไดมแีกขาพเจา  ดวยเดชแหงบญุนัน้.

(หมอบกราบ)
กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,

ดวยกายกด็ ี ดวยวาจากด็ ี ดวยใจกด็;ี
พทุเธ  กกุมัมงั  ปะกะตงั  มะยา  ยงั,

กรรมนาติเตียนอันใด  ที่ขาพเจากระทำแลวในพระพุทธเจา;
พทุโธ  ปะฏคิคณัหะต ุ อจัจะยนัตงั,

ขอพระพุทธเจา  จงทรงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้น;
กาลนัตะเร  สงัวะรติงุ  วะ  พทุเธ,

เพือ่การสำรวมระวงั  ในพระพทุธเจา  ในกาลตอไป.
*  คำทีอ่ยใูนวงเลบ็สำหรบัผเูปนสตรวีา
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ธมัมานสุสะติ
(นำ) หนัทะ  มะยงั  ธมัมานสุสะตนิะยงั  กะโรมะ  เส.
สว๎ากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม,

พระธรรม  ทีพ่ระผมูพีระภาคเจา  ตรสัไวดแีลว;
สันทิฏฐิโก, ทีผ่ศูกึษาและปฏบิตั ิ  พงึเหน็ไดดวยตนเอง;
อะกาลิโก, ที่ปฏิบัติไดและใหผลไดไมจำกัดกาล;
เอหิปสสิโก, ทีค่วรกลาวกะผอูืน่วา  "ทานจงมาดเูถดิ"; (มาสมัผสั)
โอปะนะยิโก, ที่ควรนอมเขามาใสตัว;
ปจจตัตงั  เวทติพัโพ  วญิหูตี.ิ ที่ผูรูพึงรูไดเฉพาะตน ดังนี้.

ธมัมาภคิตีิ
(นำ)  หนัทะ  มะยงั  ธมัมาภคิตีงิ  กะโรมะ  เส.
สว๎ากขาตะตาทคิณุะโยคะวะเสนะ  เสยโย,

พระธรรม  ที่ประเสริฐเพราะประกอบดวยคุณ  คือความที่พระผูมี
พระภาคเจา  ตรสัไวดแีลว  เปนตน;

โย  มคัคะปากะปะรยิตัตวิโิมกขะเภโท,
เปนธรรมอนัจำแนกเปน  มรรค  ผล  ปรยิตั ิ และนพิพาน;

ธมัโม  กโุลกะปะตะนา  ตะทะธารธิาร,ี
เปนธรรมทรงไวซึ่งผูประพฤติธรรม  ใหรอดพนจากการตกไปสูโลกที่ชั่ว*;

วนัทามะหงั  ตะมะหะรงั  วะระธมัมะเมตงั,
ขาพเจาขอไหวพระธรรมทีป่ระเสรฐินัน้  อนัเปนเครือ่งขจดัเสยีซึง่ความมดื;

*    ชวยใหพนจากอบายทัง้ ๔  นรก, เปรต, อสรุกาย, เดรจัฉาน

ทำวัตรเย็น
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ธมัโม  โย  สพัพะปาณนีงั สะระณงั  เขมะมตุตะมงั,
พระธรรมใด  เปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย;

ทุติยานุสสะติฏฐานัง วนัทาม ิ ตงั  สเิรนะหงั,
ขาพเจาไหวพระธรรมนัน้  ซึง่เปนทีต่ัง้แหงความระลกึทีส่อง ดวยเศยีรเกลา;

ธมัมสัสาหสัม๎ ิ ทาโส (ทาส)ี*  วะ ธมัโม  เม  สามกิสิสะโร,
ขาพเจาเปนทาสของพระธรรม  พระธรรมเปนนาย  มอีสิระเหนอืขาพเจา;

ธมัโม  ทกุขสัสะ  ฆาตา  จะ วธิาตา  จะ  หติสัสะ  เม,
พระธรรมเปนเครือ่งกำจดัทกุข  และทรงไวซึง่ประโยชนสขุแกขาพเจา;

ธมัมสัสาหงั  นยิยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
ขาพเจามอบกายถวายชวีตินี ้  แดพระธรรม;

วนัทนัโตหงั (ตหีงั)* จะรสิสามิ ธมัมสัเสวะ  สธุมัมะตงั,
ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตาม  ซึ่งความเปนธรรมดีของพระธรรม;

นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั ธมัโม  เม  สะระณงั  วะรงั,
ทีพ่ึง่อยางอืน่ของขาพเจาไมม ี  พระธรรมเปนทีพ่ึง่อนัประเสรฐิของขาพเจา;

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ วฑัเฒยยงั  สตัถสุาสะเน,
ดวยการกลาวคำสจัจนี ้  ขาพเจาพงึเจรญิในพระศาสนาของพระศาสดา;

ธมัมงั  เม  วนัทะมาเนนะ (มานายะ)* ยงั  ปญุญงั  ปะสตุงั  อธิะ,
ขาพเจาผไูหวอยซูึง่พระธรรม  ไดขวนขวายบญุใด  ในบดันี;้

สพัเพป  อนัตะรายา  เม มาเหสงุ  ตสัสะ  เตชะสา.
อนัตรายทัง้ปวง  อยาไดมแีกขาพเจา  ดวยเดชแหงบญุนัน้ .

(หมอบกราบ)

*  คำทีอ่ยใูนวงเลบ็สำหรบัผเูปนสตรวีา
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กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,
ดวยกายกด็ ี ดวยวาจากด็ ี ดวยใจกด็;ี

ธมัเม  กกุมัมงั  ปะกะตงั  มะยา  ยงั,
กรรมนาติเตียนอันใด  ที่ขาพเจากระทำแลวในพระธรรม;

ธมัโม  ปะฏคิคณัหะต ุ อจัจะยนัตงั,
ขอพระธรรม  จงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้น;

กาลนัตะเร  สงัวะรติงุ  วะ  ธมัเม,
เพือ่การสำรวมระวงั  ในพระธรรม  ในกาลตอไป.

สงัฆานสุสะติ
(นำ)  หนัทะ  มะยงั  สงัฆานสุสะตนิะยงั  กะโรมะ  เส.
สปุะฏปินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,

พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา  ปฏบิตัดิแีลว;
อชุปุะฏปินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,

พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา  ปฏบิตัติรงแลว;
ญายะปะฏปินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,

พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเครื่อง
ออกจากทุกขแลว;

สามจีปิะฏปินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,
พระสงฆสาวกของพระผมูพีระภาคเจา  ปฏบิตัสิมควรแลว;

ยะทิทัง,
ไดแกบุคคลเหลานี้คือ:-

จตัตาร ิ ปรุสิะยคุาน ิ อฏัฐะ  ปรุสิะปคุคะลา,
คแูหงบคุคล ๔ ค ู นบัเปนรายบคุคลได  ๘  บคุคล;

ทำวัตรเย็น
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20 คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,
นั่นแหละ  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา;

อาหุเนยโย, เปนผูควรแกสักการะที่เขานำมาบูชา;
ปาหุเนยโย, เปนผูควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ;
ทักขิเณยโย, เปนผูควรรับทักษิณาทาน;
อัญชะลิกะระณีโย, เปนผูที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี;
อะนตุตะรงั  ปญุญกัเขตตงั  โลกสัสาต.ิ

เปนเนือ้นาบญุของโลก  ไมมนีาบญุอืน่ยิง่กวา ดงันี.้

สงัฆาภคิตีิ
(นำ)  หนัทะ  มะยงั  สงัฆาภคิตีงิ  กะโรมะ  เส.
สทัธมัมะโช  สปุะฏปิตตคิณุาทยิตุโต,

พระสงฆที่เกิดโดยพระสัทธรรม  ประกอบดวยคุณ  มีความปฏิบัติดี
เปนตน;
โยฏฐพัพโิธ  อะรยิะปคุคะละสงัฆะเสฏโฐ,

เปนหมแูหงพระอรยิบคุคลผปูระเสรฐิ  แปดจำพวก;
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,

มกีายและจติอนัอาศยัธรรม  มศีลี  เปนตน  อนับวร;
วนัทามะหงั  ตะมะรยิานะคะณงั  สสุทุธงั.

ขาพเจาไหวหมูแหงพระอริยเจาทั้งหลายนั้น  ผูบริสุทธิ์ดวยดี;
สงัโฆ  โย  สพัพะปาณนีงั สะระณงั  เขมะมตุตะมงั,

พระสงฆใด  เปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย;
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ตะติยานุสสะติฏฐานัง วนัทาม ิ ตงั  สเิรนะหงั,
ขาพเจาไหวพระสงฆนัน้  ซึง่เปนทีต่ัง้แหงความระลกึทีส่าม  ดวยเศยีรเกลา;

สงัฆสัสาหสัม๎ ิ ทาโส (ทาส)ี* วะ สงัโฆ  เม  สามกิสิสะโร,
ขาพเจาเปนทาสของพระสงฆ พระสงฆเปนนาย  มอีสิระเหนอืขาพเจา;

สงัโฆ  ทกุขสัสะ  ฆาตา  จะ วธิาตา  จะ  หติสัสะ  เม,
พระสงฆเปนผกูำจดัทกุข  และทรงไวซึง่ประโยชนสขุแกขาพเจา;

สงัฆสัสาหงั  นยิยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
ขาพเจาขอมอบกายถวายชวีตินี ้  แดพระสงฆ;

วนัทนัโตหงั (ตหีงั)*  จะรสิสามิ สังฆัสโสปะฏิปนนะตัง,
ขาพเจาผไูหวอยจูกัประพฤตติาม  ซึง่ความปฏบิตัดิขีองพระสงฆ;

นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั สงัโฆ   เม  สะระณงั  วะรงั,
ทีพ่ึง่อยางอืน่ของขาพเจาไมม ี  พระสงฆเปนทีพ่ึง่อนัประเสรฐิของขาพเจา;

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ วฑัเฒยยงั  สตัถสุาสะเน,
ดวยการกลาวคำสจัจนี ้  ขาพเจาพงึเจรญิในพระศาสนาของพระศาสดา;

สงัฆงั  เม  วนัทะมาเนนะ (มานายะ)* ยงั  ปญุญงั  ปะสตุัง  อธิะ,
ขาพเจาผไูหวอยซูึง่พระสงฆ  ไดขวนขวายบญุใด  ในบดันี;้

สพัเพป  อนัตะรายา  เม มาเหสงุ  ตสัสะ  เตชะสา.
อนัตรายทัง้ปวง  อยาไดมแีกขาพเจา  ดวยเดชแหงบญุนัน้.

(หมอบกราบ)

ทำวัตรเย็น

*  คำทีอ่ยใูนวงเลบ็สำหรบัผเูปนสตรวีา
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กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,
ดวยกายกด็ ี ดวยวาจากด็ ี ดวยใจกด็;ี

สงัเฆ  กกุมัมงั  ปะกะตงั  มะยา  ยงั,
กรรมนาติเตียนอันใด  ที่ขาพเจากระทำแลวในพระสงฆ;

สงัโฆ  ปะฏคิคณัหะต ุ อจัจะยนัตงั,
ขอพระสงฆ  จงงดซึง่โทษลวงเกนิอนันัน้;

กาลนัตะเร  สงัวะรติงุ  วะ  สงัเฆ,
เพือ่การสำรวมระวงั  ในพระสงฆ  ในกาลตอไป.

(จบทำวัตรเย็น)

    เมือ่ทำบญุแรง    แขงบาป    ใหสาบสญู
    บญุกพ็นู     เพิม่ให    ดงัประสงค
    ถาทำบาปแรง     แขงบญุ    ใหลดลง
    บาปกค็ง     วิง่เขา    เปนเจานาย

    ระลกึถงึ     ความตาย   สบายนกั
    มนัหกัรกั     หกัหลง    ในสงสาร
    บรรเทามดื     โมหนั    อนัธการ
    ทำใหหาญ     หายสะดงุ   ไมยงุใจ
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บทสวดมนตพิเศษ

๑. เขมาเขมะสะระณะทปีกะคาถา
(นำ)  หนัทะ  มะยงั  เขมาเขมะสะระณะทปีกะคาถาโย  ภะณามะ  เส.
พะหงุ  เว  สะระณงั  ยนัติ ปพพะตาน ิ วะนาน ิ จะ
อารามะรุกขะเจต๎ยานิ มะนสุสา  ภะยะตชัชติา

มนษุยเปนอนัมาก  เมือ่เกดิมภียัคกุคามแลว,  กย็ดึถอืภเูขาบาง
ปาไมบาง,  อารามและรกุขเจดยีบาง,  เปนสรณะ;

เนตงั  โข  สะระณงั  เขมงั เนตงั  สะระณะมตุตะมงั
นัน่  มใิชสรณะอนัเกษมเลย,  นัน่  มใิชสรณะอนัสงูสดุ,

เนตงั  สะระณะมาคมัมะ สพัพะทกุขา  ปะมจุจะต.ิ
เขาอาศัยสรณะนั่นแลว  ยอมไมพนจากทุกขทั้งปวงได.

โย  จะ  พทุธญัจะ  ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ  สะระณงั  คะโต
สวนผใูดยดึถอืพระพทุธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนสรณะแลว,

จตัตาร ิ อะรยิะสจัจานิ สมัมปัปญญายะ  ปสสะติ
ยอมเหน็อรยิสจัจคอื  ความจรงิอนัประเสรฐิสี ่  ดวยปญญาอนัชอบ;

ทกุขงั  ทกุขะสะมปุปาทงั ทกุขสัสะ  จะ  อะตกิกะมงั
คอืเหน็ความทกุข,  เหตใุหเกดิทกุข,  ความกาวลวงทกุขเสยีได,

อะรยิญัจฏัฐงัคกิงั  มคัคงั ทุกขูปะสะมะคามินัง
และหนทางมอีงคแปดอนัประเสรฐิ  เครือ่งถงึความระงบัทกุข;

เอตงั  โข  สะระณงั  เขมงั เอตงั  สะระณะมตุตะมงั
นัน่แหละ  เปนสรณะอนัเกษม,  นัน่เปนสรณะอนัสงูสดุ,

เอตงั  สะระณะมาคมัมะ สพัพะทกุขา  ปะมจุจะต.ิ
เขาอาศัยสรณะนั่นแลว,  ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได.
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๒. เทวะตาทสิสะทกัขณิานโุมทะนาคาถา

(นำ)  หนัทะ  มะยงั  เทวะตาทสิสะทกัขณิานโุมทะนาคาถาโย  ภะณามะ  เส.
ยสัม๎งิ  ปะเทเส  กปัเปติ วาสงั  ปณฑติะชาตโิย
บคุคลผมูชีาตแิหงบณัฑติ  ยอมอยอูาศยั  ในทีใ่ด;

สลีะวนัเตตถะ โภเชตว๎า สญัญะเต  พร๎หัม๎ะจารโิน
ก็ทำบุญเลี้ยงทานผูมีศีลทั้งหลาย,  ที่สำรวมประพฤติพรหมจรรย
ในที่นั้น;

ยา  ตตัถะ  เทวะตา  อาสงุ ตาสงั  ทกัขณิะมาทเิส
เสรจ็แลวอทุศิสวนบญุถงึเทพยดาทัง้หลาย,  ทีอ่าศยัอย ู  ในทีน่ัน้;

ตา  ปชูติา  ปชูะยนัติ มานติา  มานะยนัต ิ นงั
เทพยดาทัง้หลายทีไ่ดรบัการบชูา  กย็อมบชูาตอบ,
ที่ไดรับการนับถือ  ก็ยอมนับถือตอบ;

ตะโต  นงั  อะนกุมัปนติ มาตา  ปตุตงัวะ  โอระสงั
จากนั้นมาก็ยอมอนุเคราะหเขา  เหมือนมารดาอนุเคราะหบุตร;

เทวะตานกุมัปโต  โปโส สะทา  ภทัร๎าน ิ ปสสะต.ิ
เขาไดรบัความอนเุคราะห  จากเทพยดาแลว,
ยอมมแีตความเจรญิ  ทกุเมือ่.

๓. เทวะตาภสิมัมนัตะนะคาถา

(นำ)  หนัทะ  มะยงั  เทวะตาภสิมัมนัตะนะคาถาโย  ภะณามะ  เส.
ยานธีะ ภตูาน ิสะมาคะตานิ ภมุมาน ิวา ยาน ิวะ อนัตะลกิเข

ขอหมภูตูทีส่ถติ ณ พืน้ดนิ, หรอืทีส่ถติในอากาศ, ซึง่ไดมาประชมุกนั
ณ สถานทีน่ี้

(อทุาน. ๒๕/๒๒๑)
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สพัเพ วะ ภตูา สมุะนา ภะวนัตุ
จงเปนผูมีจิตยินดีโสมนัสทั้งหมดเถิด

อะโถป สกักจัจะ สณุนัต ุภาสติงั
และจงตั้งใจฟงภาษิตโดยเคารพเถิด

สภุาสติงั กญิจปิ โว ภะเณมุ
พวกเราจะขอบอกพวกทานถึงสุภาษิต แมบางประการ

ปญุเญ สะตปุปาทะกะรงั อะปาปง
ที่ไมเปนบาป เปนเครื่องเตือนใหระลึกถึงแตบุญ

ธมัมปูะเทสงั อะนกุาระกานงั
ทั้งชี้นำใหมองเห็นความถูกตอง สำหรับผูที่ทำตาม

ตสัม๎า ห ิภตูาน ิสะเมนต ุสพัเพ
เพราะฉะนั้นแล ขอหมูภูตทั้งปวงจงฟงกอนเถิด

เมตตงั กะโรถะ มานสุยิา ปะชายะ
ขอทุกทานจงกระทำไมตรีจิตในหมูมนุษย

ภเูตส ุพาฬหงั กะตะภตัตกิายะ
ผูที่ไดทุมเทความภักดี ในหมูภูตทั้งหลาย

ทวิา จะ รตัโต จะ หะรนัต ิเย พะลงิ
มนุษยเหลาใดยอมจัดทำพลีกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน

ปจโจปะการงั อะภกิงัขะมานา
โดยมุงหวังผลตอบแทน

เต โข มะนสุสา ตะนกุานภุาวา
มนุษยเหลานั้นแล มีฤทธานุภาพนอย

ภตูา วเิสเสนะ มะหทิธกิา จะ
สวนภูตทั้งหลายมีฤทธานุภาพมากเปนพิเศษ

บทสวดมนตพิเศษ
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อะทสิสะมานา มะนเุชห ิญาตา
เปนพวกอทิสสมานกาย ที่มนุษยทั้งหลายรับรูได (สัมผัสได)

ตสัม๎า ห ิเน รกัขะถะ อปัปะมตัตา.
เพราะเหตุนั้นแล ขอทุกทานจงตั้งใจคุมครองรักษามนุษยเหลานั้น
อยางไมประมาท (ไมเผลอเรอ) เถดิ.

๔. อะรยิะธะนะคาถา

(นำ)  หนัทะ  มะยงั  อะรยิะธะนะคาถาโย  ภะณามะ  เส.
ยสัสะ  สทัธา  ตะถาคะเต อะจะลา  สปุะตฏิฐติา,
ศรทัธาในพระตถาคตเจาของผใูด  ตัง้มัน่อยางด ี  ไมหวัน่ไหว;

สลีญัจะ  ยสัสะ  กลัย๎าณงั อะรยิะกนัตงั  ปะสงัสติงั,
และศลีของผใูดงดงาม  เปนทีส่รรเสรญิทีพ่อใจ  ของพระอรยิเจา;

สงัเฆ  ปะสาโท  ยสัสตัถิ อชุภุตูญัจะ  ทสัสะนงั,
ความเลื่อมใสของผูใดมีในพระสงฆ,  และความเห็นของผูใดตรง;

“อะทะลทิโท”ต ิ ตงั  อาหุ อะโมฆนัตสัสะ  ชวีติงั,
บณัฑติกลาวเรยีกเขาผนูัน้วา  คนไมจน,  ชวีติของเขาไมเปนหมนั;

ตสัม๎า  สทัธญัจะ  สลีญัจะ ปะสาทงั  ธมัมะทสัสะนงั,
อะนยุญุเชถะ  เมธาวี สะรงั  พทุธานะสาสะนงั.

เพราะฉะนัน้  เมือ่ระลกึได  ถงึคำสอนของพระพทุธเจาอย,ู
ผมูปีญญา  ควรกอสรางศรทัธา  ศลี  ความเลือ่มใส
และความเหน็ธรรม  ไวเนอืง ๆ.
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๕. ตลิกัขะณาทคิาถา

(นำ)  หนัทะ  มะยงั  ตลิกัขะณาทคิาถาโย  ภะณามะ  เส.
สพัเพ  สงัขารา  อะนจิจาติ ยะทา  ปญญายะ  ปสสะต,ิ
เมือ่ใดบคุคลเหน็ดวยปญญา  วาสงัขารทัง้ปวงไมเทีย่ง;

อะถะ  นพิพนิทะต ิ ทกุเข เอสะ  มคัโค  วสิทุธยิา,
เมื่อนั้น  ยอมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เปนทุกข  ที่ตนหลง,
นัน่แหละ  เปนทางแหงพระนพิพาน  อนัเปนธรรมหมดจด.

สพัเพ  สงัขารา  ทกุขาติ ยะทา  ปญญายะ  ปสสะต,ิ
เมือ่ใดบคุคลเหน็ดวยปญญา  วาสงัขารทัง้ปวงเปนทกุข;

อะถะ  นพิพนิทะต ิ ทกุเข เอสะ  มคัโค  วสิทุธยิา,
เมื่อนั้น  ยอมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เปนทุกข  ที่ตนหลง,
นัน่แหละ  เปนทางแหงพระนพิพาน  อนัเปนธรรมหมดจด.

สพัเพ  ธมัมา  อะนตัตาติ ยะทา  ปญญายะ  ปสสะต,ิ
เมือ่ใดบคุคลเหน็ดวยปญญา  วาธรรมทัง้ปวงเปนอนตัตา;

อะถะ  นพิพนิทะต ิ ทกุเข เอสะ  มคัโค  วสิทุธยิา,
เมื่อนั้น  ยอมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เปนทุกข  ที่ตนหลง,
นัน่แหละ  เปนทางแหงพระนพิพาน  อนัเปนธรรมหมดจด.

อปัปะกา  เต  มะนสุเสสุ เย  ชะนา  ปาระคามโิน,
ในหมูมนุษยทั้งหลาย,  ผูที่ถึงฝงแหงพระนิพพานมีนอยนัก;

อะถายงั  อติะรา  ปะชา ตีระเมวานุธาวะติ,
หมูมนุษยนอกนั้น  ยอมวิ่งเลาะอยูตามฝงในนี่เอง.

เย  จะ  โข  สมัมะทกัขาเต ธมัเม  ธมัมานวุตัตโิน,
ก็ชนเหลาใดประพฤติสมควรแกธรรม  ในธรรมที่ตรัสไวชอบแลว;

บทสวดมนตพิเศษ
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เต  ชะนา  ปาระเมสสนัติ มจัจเุธยยงั  สทุตุตะรงั,
ชนเหลานั้นจักถึงฝงแหงพระนิพพาน;
ขามพนบวงแหงมจัจ ุ(ความตาย)  ทีข่ามไดยากนกั.

กณัหงั  ธมัมงั  วปิปะหายะ สกุกงั  ภาเวถะ  ปณฑโิต,
จงเปนบณัฑติละธรรมดำ (กรรมชัว่) เสยี
แลวเจรญิธรรมขาว (กรรมด)ี;

โอกา  อะโนกะมาคมัมะ วเิวเก  ยตัถะ  ทรูะมงั,
ตัต๎ราภิระติมิจเฉยยะ หติว๎า  กาเม  อะกญิจะโน.

จงมาถงึทีไ่มมนี้ำ  จากทีม่นี้ำ,  จงละกามเสยี, เปนผไูมมคีวามกงัวล;
จงยินดีเฉพาะตอพระนิพพานอันเปนที่สงัด  ซึ่งสัตวยินดีไดโดยยาก.

๖. โอวาทะปาฏโิมกขะคาถา
(นำ)  หนัทะ  มะยงั  โอวาทะปาฏโิมกขะคาถาโย  ภะณามะ  เส.

สพัพะปาปสสะ  อะกะระณงั,
การไมทำบาปทั้งปวง;

กุสะลัสสูปะสัมปะทา,
การทำกุศลใหถึงพรอม;

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง,
การชำระจิตของตนใหบริสุทธิ์;

เอตงั  พทุธานะสาสะนงั.
๓ อยางนี ้  เปนคำสอนของพระพทุธเจาทัง้หลาย;
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ขนัต ี ปะระมงั  ตะโป  ตตีกิขา,
ขนัต ิ คอืความอดกลัน้  เปนเครือ่งเผากเิลสอยางยิง่;

นพิพานงั  ปะระมงั  วะทนัต ิ พทุธา.
ทานผูรูทั้งหลาย  กลาวพระนิพพานวาเปนธรรมอันยิ่ง;

นะ  ห ิ ปพพะชโิต  ปะรปูะฆาต,ี
ผทูีย่งักำจดัสตัวอืน่อย ู  ไมชือ่วาเปนบรรพชติเลย;

สะมะโณ  โหต ิ ปะรงั  วเิหฐะยนัโต.
ผูที่ยังทำสัตวอื่นใหลำบากอยู  ไมชื่อวาเปนสมณะเลย.

อะนปูะวาโท  อะนปูะฆาโต,
การไมพดูราย,  การไมทำราย;

ปาฏโิมกเข  จะ  สงัวะโร,
การสำรวมในปาฏโิมกข (ศลีอนัเปนขอหาม);

มตัตญัตุา  จะ  ภตัตสัม๎งิ,
ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค (ใชสอย);

ปนตญัจะ  สะยะนาสะนงั,
การนอน  การนัง่  ในทีอ่นัสงดั;

อะธจิติเต  จะ  อาโยโค,
ความหมั่นประกอบในการทำจิตใหยิ่ง; (ยกจิตใหสูง)

เอตงั  พทุธานะสาสะนงั,
๖ อยางนี ้  เปนคำสอนของพระพทุธเจาทัง้หลาย.

บทสวดมนตพิเศษ

หยดุทำชัว่ ~ ทำใจตวั ~ ใหผองใส
ทำดใีส ~ จติใจ ~ คอืหวัใจพทุธศาสน.
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๗. ปะฐะมะพทุธะภาสติะคาถา

(นำ)  หนัทะ  มะยงั  ปะฐะมะพทุธะภาสติะคาถาโย  ภะณามะ  เส.
อะเนกะชาติสังสารัง สนัธาวสิสงั  อะนพิพสิงั,
เมือ่เรายงัไมพบญาณ  ไดทองเทีย่วไปในสงสารเปนอเนกชาต;ิ

คะหะการงั  คะเวสนัโต ทกุขา  ชาต ิ ปนุปัปนุงั,
แสวงหาอยซูึง่นายชางสรางบานเรอืน,  คอืตณัหาผสูรางภพ;
มีการเกิดก็ยอมเปนทุกขร่ำไป,

คะหะการะกะ  ทฏิโฐสิ ปนุะ  เคหงั  นะ  กาหะส,ิ
นีแ่นะ  นายชางสรางบานเรอืน!  เรารทูนัเจาเสยีแลว;
เจาจะสรางบานเรือนใหเราอีกไมได.

สพัพา  เต  ผาสกุา  ภคัคา คะหะกฏูงั  วสิงัขะตงั,
โครงเรือนทั้งหมดของเจาเราหักเสียแลว;
ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแลว;

วสิงัขาระคะตงั  จติตงั ตณัหานงั  ขะยะมชัฌะคา.
จิตของเราถึงแลวซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแตงไมไดอีกตอไป;
มนัไดถงึแลวซึง่ความสิน้ไปแหงตณัหา (คอืถงึนพิพาน).

ความสะอาด ~ สงบ ~ พบสวาง
ชีห้นทาง ~ พบสขุ ~ ทกุขสญูสิน้
พทุธองค ~ ทรงสอน ~ เปนอาจณิ
จำเรญิศลี ~ สมาธ ิ~ ผลปิญญา.
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๘. ปจฉมิะพทุโธวาทะปาฐะ

(นำ)  หนัทะ  มะยงั  ปจฉมิะพทุโธวาทะปาฐงั  ภะณามะ  เส.
หนัทะทาน ิ ภกิขะเว  อามนัตะยาม ิ โว,
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย!  บดันี,้  เราขอเตอืนทานทัง้หลายวา:-

วะยะธมัมา  สงัขารา,
สงัขารทัง้หลาย  มคีวามเสือ่มไปเปนธรรมดา;

อปัปะมาเทนะ  สมัปาเทถะ,
ทานทั้งหลาย,  จงทำความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด.

อะยงั  ตะถาคะตสัสะ  ปจฉมิา  วาจา.
นีเ้ปนพระวาจาครัง้สดุทาย  ของพระตถาคตเจา.

ขอเดชะ พระพุทธรัตน ตัดความทุกข
ขอใหทาน มีสุข ทุกสมัย
ขอเดชะ พระธรรมรัตน ตัดเวรภัย
ขอทานมี เดชใหญ ปราบภัยเวร

ขอเดชะ พระสังฆรัตน ตัดโรคราย
ขอทานหาย ทกุขโศก โลกยุคเข็ญ
ขอเดชะ พระไตรรัตน ตัดกรรมเวร
ขอทานเปน อรยิชน ทกุคนเทอญ

บทสวดมนตพิเศษ
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ถวายพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายสวนบุญสวนกุศลทั้งมวล ที่

ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ไดบำเพ็ญเพียรปฏิบัติมา ทั้งทาน ศีล และภาวนานี้
ถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
มหาราช   สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  พระราชโอรส
พระราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค จงทรงพระเกษมสำราญ
ปราศจากโรคาพยาธทิกุขเบยีดเบยีน ปราศจากภยนัตรายทัง้ปวง มพีระชนมมายุ
ยิ่งยืนนาน เปนรมโพธิ์รมไทรของพสกนิกร ตลอดกาลนาน และไดทรงมี
พระวโรกาสเจริญวิปสสนากรรมฐาน ทรงมีพระปญญาญาณแกกลายิ่งๆขึ้น
ทรงไดบรรล ุมรรค ผล นพิพาน โดยเรว็...เทอญ.

แผเมตตาถงึทานผปูวย
ขาพเจาทั้งหลาย ขอสงสวนบุญกุศล ไปคุมครองรักษา ทานผูปวยซึ่งมี

นามดังตอไปนี้ และมีนามอยูในแผนกระดาษนี้ (ระบุชื่อ).........
ทุกทานที่ไดกลาวนามมาแลวนี้ และทุกทานที่มีนามอยูในแผนกระดาษ

นีก้ำลงัเจบ็ปวย ไดรบัทกุขเวทนา บางกท็กุขกาย บางกท็กุขใจ บางกม็ปีญหา
อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

ขาพเจาทัง้หลาย มจีติเมตตาตอเพือ่นมนษุย ขอสงสวนบญุกศุลทัง้มวล
ทีไ่ดบำเพญ็เพยีรปฏบิตัมิา ทัง้ทาน ศลี และภาวนานี ้ไปปกปองคมุครองรกัษา
ทานผูปวยทุกทาน ใหบรรเทาเบาคลายหายจากความเจ็บปวยโดยเร็ว มีอายุ
ยั่งยืนนาน ไดมีโอกาสปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ไดบรรลุ มรรค ผล นิพพาน
สมควรแกบารมีของตนทุกทานเทอญ.
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อวยพรวนัเกดิ
วนันี.้......เดอืนนี.้............ปนี.้........    เปนวนัคลายวนัเกดิของ (ระบชุือ่)

................................  ขาพเจาทั้งหลาย มีจิตยินดียิ่ง และอนุโมทนาอยาง
บริสุทธิ์ใจดวย ที่ทานไดมีชีวิตอยูรอดปลอดภัย มาจนถึงปจจุบันวันนี้

สัพพะพุทธานุภาเวนะ ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจาทั้งปวง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ ดวยอานุภาพแหงพระธรรมทั้งปวง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ ดวยอานุภาพแหงพระสงฆทั้งปวง
พทุธะระตะนงั ธมัมะระตะนงั สงัฆะระตะนงั  ตณิณงั ระตะนานงั อานภุาเวนะ
ดวยอานภุาพแหงพระรตันะทัง้สาม คอื พระพทุธรตันะ พระธรรมรตันะ พระสงัฆรตันะ

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
ดวยอานุภาพแหงพระธรรมขันธทั้งแปดหมื่นสี่พัน

ปฏะกัตตะยานุภาเวนะ ดวยอานุภาพแหงพระไตรปฏก
ชินะสาวะกานุภาเวนะ ดวยอานุภาพแหงพระสาวกของพระชินเจา
สพัเพ เต โรคา สรรพโรคทั้งหลาย ของทุกทานที่กลาวนามมาแลว
สพัเพ เต ภะยา สรรพภัยทั้งหลาย ของทุกทานที่กลาวนามมาแลว
สพัเพ เต อนัตะรายา สรรพอนัตรายทัง้หลาย ของทกุทานทีก่ลาวนามมาแลว
สพัเพ เต อปุททะวา สรรพอุปทวะทั้งหลาย ของทุกทานที่กลาวนามมาแลว
สพัเพ เต ทนุนมิติตา สรรพนมิติรายทัง้หลาย ของทกุทานทีก่ลาวนามมาแลว
สพัเพ เต อะวะมงัคะลา สรรพอวมงคลทัง้หลาย ของทกุทานทีก่ลาวนามมาแลว
วินัสสันตุ จงพินาศไป
อายุวัฑฒะโก ความเจรญิอายุ
ธะนะวัฑฒะโก ความเจริญทรัพย
สิริวัฑฒะโก ความเจรญิสริิ
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ยะสะวัฑฒะโก ความเจรญิยศ
พะละวัฑฒะโก ความเจรญิกำลงั
วัณณะวัฑฒะโก ความเจรญิวรรณะ พรอมทัง้ชือ่เสยีง
สุขะวัฑฒะโก ความเจรญิสขุ
โหต ุสพัพะทา จงมีแดทุกทานที่กลาวนามมาแลวในกาลทั้งปวง
ทกุขะโรคะภะยา เวรา ทกุข โรคภยั และเวรทัง้หลาย
โสกา สตัต ุจปุททะวา ความโศกศัตรูและอุปทวะทั้งหลาย
อะเนกา อนัตะรายาป ทั้งอันตรายทั้งหลาย เปนอเนก
วนิสัสนัต ุจะ เตชะสา จงพนิาศไปดวยเดช
ชะยะสทิธ ิธะนงั ลาภงั ความชำนะ ความสำเรจ็ ทรพัย ลาภ
โสตถ ิภาค๎ยงั สขุงั พะลงั ความสวสัด ีความมโีชคด ีความสขุ กำลงั
สริ ิอาย ุจะ วณัโณ จะ สริ ิอาย ุและวรรณะ พรอมทัง้ชือ่เสยีง
โภคงั วฑุฒ ีจะ ยะสะวา โภคะ ความเจรญิ และความเปนผมูยีศ
สะตะวสัสา จะ อาย ุจะ อายุยืนรอยป
ชวีะสทิธ ีภะวนัต ุเต. และความสำเร็จกิจในความเปนอยู

จงมีแดทานที่กลาวนามมาแลว ทุกทานเทอญ

และขออำนาจบญุกศุลของพวกเราทัง้หลาย ทีไ่ดบำเพญ็เพยีรปฏบิตัมิา
ทัง้ทาน ศลี และภาวนานี ้จงปกปองคมุครองรกัษาทาน ใหทานมอีายยุัง่ยนืนาน
เลยอายขุยัของมนษุยในปจจบุนันี ้ขอใหทานมอีาย ุวรรณะ สขุะ พละ ปฏภิาณ
ธรรมสาร ธนสารสมบตั ิพพิฒันมงคล สมบรูณพนูผล ดวยลาภ ยศ สรรเสรญิ
สุขและบริวาร ปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง จะเดินทางไปที่ใด
จงสะดวกปลอดภัย ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ และขอใหทานไดมีโอกาส
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มีปญญาญาณแกกลายิ่งๆขึ้น ไดบรรลุ มรรค ผล
นพิพาน โดยเรว็ เทอญ.
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แผสวนกศุลใหทหาร-ตำรวจชายแดน
ขาพเจาทัง้หลาย ขอสงสวนบญุกศุล ไปยงัทหาร-ตำรวจชายแดน ซึง่ทาน

ไดทำหนาที่คุมครองปองกันประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
ประชาชน ใหอยสูงบรมเยน็เปนสขุ  ขาพเจาทัง้หลายมคีวามซาบซึง้ และระลกึ
ถงึพระคณุของทาน จงึขอสงสวนบญุกศุลทัง้มวล ทีข่าพเจาทัง้หลายไดบำเพญ็
เพยีรปฏบิตัมิา ทัง้ทาน ศลี และภาวนานี ้ ไปปกปองคมุครองรกัษาทาน ใหอยู
รอดปลอดภัยปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีอายุยั่งยืนนาน ไดมีโอกาส
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มีปญญาญาณแกกลายิ่งๆขึ้น ไดบรรลุ มรรค ผล
นิพพาน โดยเร็ว...เทอญ.

บทสวดมนตพิเศษ

(๑) “ปพุพญัเห  ปณฑะปาตญัจะ (๒) สายญัเห  ธมัมะเทสะนงั
(๓) ปะโทเส  ภกิขโุอวาทงั (๔) อฑัฒะรตัเต  เทวะปญหะนงั
(๕) ปจจเูสวะ  คะเต  กาเล   ภพัพาภพัเพ  วโิลกะนงั”

(๑) เชาบณิฑบาต (๒) เยน็ไมขาด~แสดงธรรม
(๓) สอนพระ ณ ยามค่ำ (๔) เที่ยงคืนพร่ำ~แกปญหา
(๕) จวนแจงแสงอาทติย~เพงพนิจิ~ตรวจสตัตา

นีแ่ลคอืกจิจา ~ พระศาสดา ~ ทรงกระทำ.

พทุธกจิ ๕
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บทสวดมนตเสริม
เพือ่ใหเกดิสริมิงคลยิง่ขึน้

ชมุนมุเทวดา
สะรชัชงั  สะเสนงั  สะพนัธงุ  นะรนิ~ทงั,
ปรติตานภุาโว  สะทา  รกัขะต~ูต.ิ
[สะมนัตา  จกักะวาเฬส ุ/ อตัร๎าคจัฉนัต ุ เท~วะ~ตา
สทัธมัมงั  มนุริาชสัสะ / สณุนัต ุ สคัคะโมก~ขะ~ทงั.]
ผะรติว๎านะ  เมตตงั  สะเมตตา  ภะทนั~ตา
อะวกิขติตะจติตา  ปะรติตงั  ภะณนั~ต.ุ

สคัเค  กาเม  จะ  รเูป / คริสิขิะระตะเฏ / จนัตะลกิเข  วมิา~เน
ทเีป  รฏัเฐ  จะ  คาเม / ตะรวุะนะคะหะเน / เคหะวตัถมุห๎ ิ เขต~เต
ภมุมา  จายนัต ุ  เทวา / ชะละถะละวสิะเม / ยกัขะคนัธพัพะนา~คา
ตฏิฐนัตา  สนัตเิก  ยงั / มนุวิะระวะจะนงั / สาธะโว  เม  สณุนั~ตุ
ธมัมสัสะวะนะกาโล  อะยมัภะทนัตา  ธมัมสัสะวะนะกาโล /
อะยมั~ภะทนั~ตา / ธมัมสัสะวะนะกา~โล  อะยมั~ภะทนั~ตา.

นะโม  สาตาคริายกัโข / ตัสสะ  จะ  อะสรุนิ~ทะ~โก
ภะคะวะโต  มะหาราชา / สกัโก  อะระหะโต~ตะ~ถา
สัมมาสัมพุทธัสสะ  มะหา~พร๎หั~๎มา / ตสัสะ  เอเต  นะมสั~สะ~เร.

* ทีท่ำเครือ่งหมาย “ ~ ” เพือ่ใหเอือ้น ทีท่ำเครือ่งหมาย “ / ” เพือ่ใหหยดุวรรค
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ปพุพะภาคะนะมะการ
(วานะโม ๙ ชัน้)

“นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สมัมา, สมัพทุ, ธสัสะ”
(วา ๓ ครัง้)

บทสวดมนตเสริม

สะระณะคะมะนะปาฐะ
พทุธงั  สะระณงั  คจัฉามิ
ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ
สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ

ทตุยิมัป  พทุธงั  สะระณงั  คจัฉามิ
ทตุยิมัป  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ
ทตุยิมัป  สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ
ตะตยิมัป  พทุธงั  สะระณงั  คจัฉามิ
ตะตยิมัป  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ
ตะตยิมัป  สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉาม.ิ

(๑) “ปุตโต กณัเฐ  (๒) ธะนัง ปาเท  (๓) ทารา หตัเถ จะ พนัธะนงั
     ติวิธัง พันธะนัง  เนตงั                  สงัสารสัม๎า ปะมจุจะต”ิ

   ม ี (๑) บตุรบวงหนึง่เกีย่วพนัคอ     (๒) ทรพัยผกูบาทาคลอหนวงไว
       (๓) ภรรยา~สามยีิง่บวงปอรงึรดัมอืนา สามบวงใครพนได~

จึ่งพนสงสาร.

PrayWatdusit1.pmd 12/2/2559, 9:0037



38 คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

บารม ี๓๐ ทศั
ปะฐะ~มัง  ทานะปาระม ี  ทานะอปุะปาระม ี  ทานะปะระมตัถะปาระมี
ทุติยัง  สลีะปาระม ี สลีะอปุะปาระม ี สลีะปะระมตัถะปาระมี
ตะติยัง  เนกขมัมะปาระม ี  เนกขมัมะอปุะปาระมี

เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมี
จะตตุถงั  ปญญาปาระม ี ปญญาอปุะปาระม ี ปญญาปะระมตัถะปาระมี
ปญจะมัง  วริยิะปาระม ี  วริยิะอปุะปาระม ี  วริยิะปะระมตัถะปาระมี
ฉัฎฐะมัง  ขนัตปีาระม ี  ขนัตอีปุะปาระม ี  ขนัตปีะระมตัถะปาระมี
สัตตะมัง  สจัจาปาระม ี สจัจาอปุะปาระม ี สจัจาปะระมตัถะปาระมี
อัฎฐะมัง  อะธฎิฐานะปาระม ี  อะธฎิฐานะอปุะปาระมี

อะธิฎฐานะปะระมัตถะปาระมี
นะวะมัง  เมตตาปาระม ี เมตตาอปุะปาระม ี เมตตาปะระมตัถะปาระมี
ทะสะมัง  อเุปกขาปาระม ี อเุปกขาอปุะปาระม ี อเุปกขาปะระมตัถะปาระมี
สะมตัตงิสะปาระม ี~ มยัตร๎ ี~ เมตตา ~ กะรณุา ~ มทุติา ~ อเุปกขา ~

กุสะละสัมปนโน อิติปโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
วชิชาจะระณะสมัปนโน, สคุะโต โลกะวทิ,ู อนตุตะโร ปรุสิะทมัมะสาระถิ
สตัถา เทวมะนสุสานงั, พทุโธ ภะคะวาต.ิ

สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก เอหปิสสโิก,
โอปะนะยโิก ปจจตัตงั เวทติพัโพ วญิหูตี.ิ

สปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, อชุปุะฏปินโน ภะคะวะโต
สาวะกะสงัโฆ, ญายะปะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, สามจีปิะฏปินโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง:- จัตตาริ ปุริสะยุคานิ, อัฏฐะ
ปรุสิะปคุคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อาหเุนยโย, ปาหเุนยโย,
ทกัขเินยโย, อญัชะลกิะระณโีย, อะนตุตะรงั ปญุญกัเขตตงั โลกสัสาต.ิ
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พา~หงุ  สะหสัสะมะภนิมิมติะสาวธุนัตงั คร๎เีมขะลงั  อทุติะโฆระสะเสนะมารงั
ทานาทธิมัมะวธินิา  ชติะวา  มนุนิโท ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต*  ชะยะมงัคะลานิ

มาราตเิรกะมะภยิชุฌติะสพัพะรตัตงิ โฆรมัปะนาฬะวะกะมกัขะมะถทัธะยกัขงั
ขนัตสีทุนัตะวธินิา  ชติะวา  มนุนิโท ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต* ชะยะมงัคะลานิ

นาฬาคริงิ  คะชะวะรงั  อะตมิตัตะภตูงั ทาวคัคจิกักะมะสะนวีะ  สทุารณุนัตงั
เมตตมัพเุสกะวธินิา  ชติะวา  มนุนิโท ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต* ชะยะมงัคะลานิ

อกุขติตะขคัคะมะตหิตัถะสทุารณุนัตงั ธาวนัตโิยชะนะปะถงัคลุมิาละวนัตงั
อทิธภีสิงัขะตะมะโน  ชติะวา  มนุนิโท ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต* ชะยะมงัคะลานิ

กตัว๎านะ  กฏัฐะมทุะรงั  อวิะ  คพัภนิยีา จญิจายะ  ทฏุฐะวะจะนงั  ชะนะกายะมชัเฌ
สนัเตนะ  โสมะวธินิา  ชติะวา  มนุนิโท ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต* ชะยะมงัคะลานิ

สจัจงั  วหิายะ  มะตสิจัจะกะวาทะเกตงุ วาทาภโิรปตะมะนงั  อะตอินัธะภตูงั
ปญญาปะทปีะชะลโิต  ชติะวา  มนุนิโท ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต*  ชะยะมงัคะลานิ

นนัโทปะนนัทะภชุะคงั  วพิธุงั  มะหทิธงิ ปตุเตนะ  เถระภชุะเคนะ  ทะมาปะยนัโต
อทิธปูะเทสะวธินิา  ชติะวา  มนุนิโท ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต*  ชะยะมงัคะลานิ

ทคุคาหะทฏิฐภิชุะเคนะ  สทุฏัฐะหตัถงั พร๎หัม๎งั  วสิทุธชิตุมิทิธพิะกาภธิานงั
ญาณาคะเทนะ  วธินิา  ชติะวา  มนุนิโท ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต*  ชะยะมงัคะลานิ

เอตาป  พทุธะชะยะมงัคะละอฏัฐะคาถาโย  วาจะโน  ทนิะทเิน  สะระเต  มะตนัที
หติว๎านะเนกะววิธิาน ิ จปุททะวานิ โมกขงั  สขุงั  อะธคิะเมยยะ  นะโร  สะปญโญ.

*  ถาสวดใหตวัเราเองเปลีย่น “เต” เปน “เม”

บทสวดมนตเสริม
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มะ~หาการุณิโก นาโถ หติายะ สพัพะปาณนิงั
ปเูรตว๎า ปาระม ีสพัพา ปตโต สมัโพธมิตุตะมงั
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โหต ุเต* ชะยะมงัคะลงั

ชะยนัโต โพธยิา มเูล สกัย๎านงั นนัทวิฑัฒะโน
*เอวงั ตว๎งั วชิะโย โหหิ ชะยัสสุ* ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปลลังเก สเีส ปะฐะวโิปกขะเร
อะภเิสเก สพัพะพทุธานงั อคัคปัปตโต ปะโมทะติ
สนุกัขตัตงั สมุงัคะลงั สปุะภาตงั สหุฏุฐติงั
สขุะโณ สมุหุตุโต จะ สยุฏิฐงั พร๎หัม๎ะจารสิุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากมัมงั ปะทกัขณิงั
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณธิเีต ปะทกัขณิา
ปะทกัขณิาน ิกตัว๎านะ ละภนัตตัเถ ปะทกัขเิณ.

*  ถาสวดใหตวัเราเองเปลีย่น “เต” เปน “เม”
** ถาสวดใหตวัเราเองเปลีย่น  “เอวงั ตว๎งั วชิะโย โหห ิชะยสัสุ” เปน “เอวงัหงั วชิะโย โหม ิชะยาม”ิ

เมือ่มยีศ ~ เขากร็บั ~ นบัวาญาติ
มอีำนาจ ~ ยกเปนนาย ~ ใหใชสอย

คราวสิน้ยศ ~ หมดอำนาจ ~ ญาตมิติรลอย
เหลอืบญุคอย ~ ชวยช ู~ ผเูดยีวเอย.
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สมัพทุเธ
สัมพุท~เธ อัฏฐะวีสัญจะ ทว๎าทะสญัจะ สะหสัสะเก

ปญจะสะตะสะหัสสานิ นะมาม ิสริะสา อะหงั
เตสงั ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ อาทะเรนะ นะมามหิงั
นะมะการานุภาเวนะ หนัตว๎า สพัเพ อปุททะเว
อะเนกา อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุอะเสสะโต.

สมัพทุเธ ปญจะปญญาสญัจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมาม ิสริะสา อะหงั
เตสงั ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ อาทะเรนะ นะมามหิงั
นะมะการานุภาเวนะ หนัตว๎า สพัเพ อปุททะเว
อะเนกา อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุอะเสสะโต.

สมัพทุเธ นะวตุตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมาม ิสริะสา อะหงั
เตสงั ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ อาทะเรนะ นะมามหิงั
นะมะการานุภาเวนะ หนัตว๎า สพัเพ อปุททะเว
อะเนกา อนัตะรายาป วนิสัสนัต ุอะเสสะโต.
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นะมะการะสทิธคิาถา
โย จักขุ~มา โมหะมะลาปะกฏัโฐ

สามงั วะ พทุโธ สคุะโต วมิตุโต
มารสัสะ ปาสา วนิโิมจะยนัโต
ปาเปส ิเขมงั ชะนะตงั วเินยยงั
พทุธงั วะรนัตงั สริะสา นะมามิ
โลกสัสะ นาถญัจะ วนิายะกญัจะ
ตนัเตชะสา เต ชะยะสทิธ ิโหตุ
สพัพนัตะรายา จะ วนิาสะเมนตุ

ธมัโม ธะโช โย วยิะ ตสัสะ สตัถุ
ทสัเสส ิโลกสัสะ วสิทุธมิคัคงั
นยิยานโิก ธมัมะธะรสัสะ ธารี
สาตาวะโห สนัตกิะโร สจุณิโณ
ธมัมงั วะรนัตงั สริะสา นะมามิ
โมหปัปะทาลงั อปุะสนัตะทาหงั
ตนัเตชะสา เต ชะยะสทิธ ิโหตุ
สพัพนัตะรายา จะ วนิาสะเมนตุ

สทัธมัมะเสนา สคุะตานโุค โย
โลกสัสะ ปาปปูะกเิลสะเชตา
สนัโต สะยงั สนัตนิโิยชะโก จะ
สว๎ากขาตะธมัมงั วทิติงั กะโรต.ิ
สงัฆงั วะรนัตงั สริะสา นะมามิ
พทุธานพุทุธงั สะมะสลีะทฏิฐงิ
ตนัเตชะสา เต ชะยะสทิธ ิโหตุ
สพัพนัตะรายา จะ วนิาสะเมนต.ุ
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นะโมการะอฏัฐะกะ
นะ~โม อะระหะโต สมัมา - สมัพทุธสัสะ มะเหสโิน

นะโม อตุตะมะธมัมสัสะ สว๎ากขาตสัเสวะ เตนธิะ
นะโม มะหาสงัฆสัสาป วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
นะโม โอมาตย๎ารทัธสัสะ ระตะนตัตะยสัสะ สาธกุงั
นะโม โอมะกาตตีสัสะ ตสัสะ วตัถตุตะยสัสะป
นะโมการัปปะภาเวนะ วคิจัฉนัต ุอปุททะวา
นะโมการานุภาเวนะ สวุตัถ ิโหต ุสพัพะทา
นะโมการสัสะ เตเชนะ วธิมิห ิโหม ิเตชะวา.

บทสวดมนตเสริม

ขออานภุาพพระพทุธรตัน = กำจดัทกุข~ใหเกดิสขุ~สริศิกัดิม์หีลกัฐาน

ขออานภุาพพระธรรมรตัน = กำจดัมาร~ใหสำราญผดุผอง~พนผองภยั

ขออานภุาพพระสงัฆรตัน = กำจดัโรค~ใหหายโศกสิน้ทกุข~สขุสดใส

และอานภุาพพระสงัฆรตัน = กำจดัภยั~บนัดาลใหทกุทาน~สขุสนัตตลอด
กาลทกุเมือ่ เทอญ.
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ธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสตูร

บทขดัธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสตูร
    อะนตุตะรงั อภสิมัโพธงิ / สมัพชุฌติว๎า ตะถา~คะ~โต

ปะฐะมงั ยงั อะเทเสส ิ / ธมัมะจกักงั อะนตุ~ตะ~รงั
สมัมะเทวะ ปะวตัเตนโต / โลเก อปัปะฏวิตั~ต~ิยงั
ยตัถากขาตา อโุภ อนัตา / ปะฎปิตติ จะ มชั~ฌ~ิมา
จะตสูว๎ารยิะสจัเจส ุ / วสิทุธงั ญาณะทสั~สะ~นงั
เทสติงั ธมัมะราเชนะ / สัมมาสัมโพธิกิต~ตะ~นัง
นาเมนะ วสิสตุงั สตุตงั / ธัมมะจักกัปปะวัต~ตะ~นัง
เวยยากะระณะปา~เฐ~นะ / สังคีตันตัม~ภะณา~มะ~เส.

ธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสตูร
เอวัมเม สุ~ตัง! “เอกงั สะมะยงั ภะคะวา พาราณะสยิงั  วหิะระติ

อสิปิะตะเน มคิะทาเย ตตัร๎ะ โข ภะคะวา ปญจะวคัคเิย ภกิข ูอามนัเตส:ิ-
“เทว๎เม ภกิขะเว อนัตา ปพพะชเิตนะ นะ เสวติพัพา โย จายงั กาเมสุ
กามะสขุลัลกิานโุยโค หโีน คมัโม โปถชุชะนโิก อะนะรโิย อะนตัถะสญัหโิต
โย จายัง  อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา
ตะถาคะเตนะ อะภสิมัพทุธา จกัขกุะระณ ีญาณะกะระณ ีอปุะสะมายะ
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.  กะตะมา จะ สา
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ภกิขะเว มชัฌมิา ปะฏปิะทา ตะถาคะเตนะ อะภสิมัพทุธา จกัขกุะระณี
ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ
สังวัตตะติ?  อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค เสยยะถีทัง:-
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต  สัมมาอาชีโว
สมัมาวายาโม สมัมาสะต ิสมัมาสะมาธ.ิ  อะยงั โข สา ภกิขะเว มชัฌมิา
ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี
อปุะสะมายะ อะภญิญายะ สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวตัตะต.ิ  อทิงั โข
ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง ชาติป ทุกขา ชะราป ทุกขา
มะระณัมป ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป ทุกขา
อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข  ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปจฉัง นะ
ละภะติ ตัมป ทุกขัง สังขิตเตนะ ปญจุปาทานักขันธา ทุกขา, อิทัง โข
ปะนะ ภกิขะเว  ทกุขะสะมทุะโย อะรยิะสจัจงั ยายงั ตณัหา โปโนพภะวกิา
นนัทริาคะสะหะคะตา ตตัร๎ะ ตตัร๎าภนินัทนิ ีเสยยะถทีงั:-  กามะตณัหา
ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา, อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ
อะริยะสัจจัง โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ  อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค
ปะฏนิสิสคัโค มตุต ิอะนาละโย, อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทกุขะนโิรธะคามนิี
ปะฏปิะทา อะรยิะสจัจงั อะยะเมวะ อะรโิย อฏัฐงัคโิก มคัโค เสยยะถทีงั:-
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
สมัมาวายาโม สมัมาสะต ิสมัมาสมา~ธ.ิ

อิทัง ทุก~ขัง อะรยิะสจัจนัต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ  อะนะนสุสเุตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก  อุทะปาทิ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง
ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อทุะปาท ิญาณงั อทุะปาท ิปญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก

บทสวดมนตพิเศษ
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อทุะปาท ิตงั โข ปะนทิงั ทกุขงั อะรยิะสจัจงั ปะรญิญาตนัต ิเม  ภกิขะเว
ปพุเพ อะนะนสุสเุตส ุธมัเมส ุจกัขงุ อทุะปาท ิญาณงั อทุะปาท ิปญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.  อิทัง ทุกขะสะมุทะโย
อะรยิะสจัจนัต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนสุสเุตส ุธมัเมส ุจกัขงุ อทุะปาทิ
ญาณงั อทุะปาท ิปญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก  อทุะปาทิ
ตงั โข ปะนทิงั ทกุขะสะมทุะโย อะรยิะสจัจงั ปะหาตพัพนัต ิเม ภกิขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  อุทะปาทิ ตัง โข ปะนิทัง
ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง  ปะหีนันติ  เม  ภิกขะเว  ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.  อิทัง ทุกขะนิโรโธ
อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อทุะปาท ิญาณงั อทุะปาท ิปญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก
อทุะปาท ิตงั โข ปะนทิงั ทกุขะนโิรโธ อะรยิะสจัจงั สจัฉกิาตพัพนัต ิเม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อทุะปาท ิปญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท ิ  ตงั โข
ปะนิทัง  ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ  ปญญา
อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก อทุะปาท.ิ  อทิงั ทกุขะนโิรธะคามนิี
ปะฏปิะทา อะรยิะสจัจนัต ิ  เม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนสุสเุตส ุธมัเมสุ
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ  ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา
อะรยิะสจัจงั ภาเวตพัพนัต ิเม ภกิขะเว  ปพุเพ อะนะนสุสเุตส ุธมัเมสุ
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จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา
อะรยิะสจัจงั ภาวตินัต ิเม ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนสุสเุตส ุ  ธมัเมส ุจกัขงุ
อทุะปาท ิญาณงั อทุะปาท ิปญญา อทุะปาท ิวชิชา อทุะปาท ิอาโลโก
อุทะปาทิ.  ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ
เอวันติปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ
สวุสิทุธงั อะโหส ิ เนวะ ตาวาหงั ภกิขะเว  สะเทวะเก โลเก สะมาระเก
สะพ๎รัห๎มะเก สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ
อะนตุตะรงั สมัมาสมัโพธงิ อะภสิมัพทุโธ ปจจญัญาสงิ ยะโต จะ โข เม
ภกิขะเว อเิมส ุจะตสู ุอะรยิะสจัเจส ุ เอวนัตปิะรวิฏัฏงั  ทว๎าทะสาการงั
ยะถาภตูงั ญาณะทสัสะนงั สวุสิทุธงั อะโหส ิอะถาหงั ภกิขะเว  สะเทวะเก
โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ
สะเทวะมะนสุสายะ อะนตุตะรงั สมัมาสมัโพธงิ อะภสิมัพทุโธ  ปจจญัญาสงิ
ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ “อะกุปปา เม วิมุตติ
อะยะมนัตมิา ชาต ินตัถทิาน ิปนุพัภะโวต.ิ

อทิะมะโวจะ ภะคะวา.  อตัตะมะนา ปญจะวคัคยิา ภกิข ูภะคะวะโต
ภาสติงั อะภนินัทงุ. อมิสัม๎ญิจะ ปะนะ เวยยากะระณสัม๎งิ ภญัญะมาเน,
อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ
“ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ปะวัตติเต จะ
ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง
ธมัมะจกักงั ปะวตัตติงั  อปัปะฏวิตัตยิงั สะมะเณนะ วา พร๎าหม๎ะเณนะ
วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พร๎หัม๎นุา วา เกนะจ ิวา โลกสัมนิ~ต.ิ

บทสวดมนตพิเศษ
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ภุมมา~นัง!  เทวานัง สัททัง สุต๎วา จาตุมมะหาราชิกา  เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง, จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง
สตุว๎า ยามา เทวา สทัทะมะนสุสาเวสงุ, ยามานงั เทวานงั สทัทงั สตุว๎า
ตุสิตา  เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, นิมมานะระตีนัง เทวานัง
สัททัง สุต๎วา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง,
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา (เมื่อจะสวดยอ
เพียงสวรรค ๖ ชั้น ครั้นสวดมาถึงตรงนี้แลวสวด พ๎รัห๎มะกายิกา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง ,  แลวลง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง
อสิปิะตะเน มคิะทาเย ฯลฯ เหมอืนกนัไปจนจบ)  พร๎หัม๎ะปารสิชัชา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง, พ๎รัห๎มะปาริสัชชานัง เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา
พ๎รัห๎มะปะโรหิตา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,  พ๎รัห๎มะปะโรหิตานัง
เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา  มะหาพ๎รัห๎มา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,
มะหาพ๎รัห๎มานัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา  ปะริตตาภา  เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง,  ปะริตตาภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา
อปัปะมาณาภา  เทวา  สทัทะมะนสุสาเวสงุ, อปัปะมาณาภานงั  เทวานงั
สทัทงั  สตุว๎า  อาภสัสะรา  เทวา  สทัทะมะนสุสาเวสงุ,  อาภสัสะรานงั
เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา  ปะริตตะสุภา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,
ปะริตตะสุภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา  อัปปะมาณะสุภา  เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง,  อัปปะมาณะสุภานัง  เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา
สภุะกณิห๎ะกา  เทวา  สทัทะมะนสุสาเวสงุ, สภุะกณิห๎ะกานงั  เทวานงั
สทัทงั  สตุว๎า  เวหปัผะลา  เทวา  สทัทะมะนสุสาเวสงุ,  เวหปัผะลานงั
เทวานงั  สทัทงั  สตุว๎า  อะวหิา  เทวา  สทัทะมะนสุสาเวสงุ,  อะวหิานงั
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เทวานัง  สัททัง  สุต๎วา  อะตัปปา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,
อะตปัปานงั  เทวานงั  สทัทงั  สตุว๎า  สทุสัสา  เทวา  สทัทะมะนสุสาเวสงุ,
สทุสัสานงั  เทวานงั  สทัทงั  สตุว๎า  สทุสัส ี  เทวา  สทัทะมะนสุสาเวสงุ,
สทุสัสนีงั  เทวานงั  สทัทงั  สตุว๎า  อะกะนฏิฐะกา  เทวา  สทัทะมะนสุสาเวสงุ,
เอตมัภะคะวะตา  พาราณะสยิงั  อสิปิะตะเน  มคิะทาเย  อะนตุตะรงั
ธมัมะจกักงั   ปะวตัตติงั  อปัปะฏวิตัตยิงั  สะมะเณนะ วา  พร๎าหม๎ะเณนะ
วา  เทเวนะ  วา มาเรนะ  วา  พร๎หัม๎นุา  วา  เกนะจ ิ วา  โลกสัม๎นิ~ต.ิ

อิติหะ เต~นะ! ขะเณนะ เตนะ มหุตุเตนะ ยาวะ  พร๎หัม๎ะโลกา
สทัโท อพัภคุคจัฉ ิอะยญัจะ ทะสะสะหสัส ีโลกะธาต ุสงักมัป สมัปะกมัป
สัมปะเวธิ อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ
อะตกิกมัเมวะ เทวานงั เทวานภุาวงั อะถะโข ภะคะวา อทุานงั  อทุาเนสิ
“อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ, อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ
อติหิทิงั อายสัม๎ะโต โกณฑญัญสัสะ “อัญญาโกณฑัญโญเตว๎วะ นา~มงั
อะโห~สีต.ิ   ว.ิ๔ / ๑๗ ~ ๒๓

บทสวดมนตพิเศษ

แมนมคีวามร ู~ ดัง่สพัพญั ู~ ผบิมคีนชหูอนขึน้
หวัแหวนคาเมอืงตร ู~ ทองบรองรบัพืน้ ~ หอนแกวมศีรี
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บทขดัอะนตัตะลกัขะณะสตูร
  ยนัตงั สตัเตห ิทกุเขนะ / เญยยงั อะนตัตะลกั~ขะ~ณงั

อตัตะวาทาตตะสญัญานงั / สมัมะเทวะ วโิม~จะ~นงั
สมัพทุโธ ตงั ปะกาเสส ิ/ ทฏิฐะสจัจานะ โย~ค~ินงั
อตุตะรงิ ปะฏเิวธายะ / ภาเวตงุ ญาณะมตุ~ตะ~มงั
ยนัเตสงั ทฏิฐะธมัมานงั / ญาเณนุปะปะริก~ขะ~ตัง
สพัพาสะเวห ิจติตาน ิ/ วมิจุจงิส ุอะเส~สะ~โต
ตะถา ญาณานสุาเรนะ / สาสะนงั กาตมุจิ~ฉะ~ตงั
สาธนูงั อตัถะสทิ~ธตั~ถงั ตงั สตุตนัตงั~ภะณา~มะ~เส.

อะนตัตะลกัขะณะสตูร
เอวัมเม สุ~ตัง!  “เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง

วหิะระต ิอสิปิะตะเน มคิะทาเย.  ตตัร๎ะ โข ภะคะวา ปญจะวคัคเิย ภกิขู
อามันเตสิ:-

“รปูง ภกิขะเว อะนตัตา,  รปูญจะหทิงั ภกิขะเว อตัตา อะภะวสิสะ,
นะยทิงั รปูง อาพาธายะ สงัวตัเตยยะ, ลพัเภถะ จะ รเูป “เอวงั เม รปูง
โหต,ุ เอวงั เม รปูง มา อะโหสตี.ิ ยสัม๎า จะ โข ภกิขะเว รปูง อะนตัตา
ตสัม๎า รปูง อาพาธายะ สงัวตัตะต,ิ นะ จะ ลพัภะต ิรเูป “เอวงั เม รปูง
โหต,ุ เอวงั เม รปูง มา อะโหสตี.ิ

อะนตัตะลกัขะณะสตูร
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เวทะนา อะนตัตา, เวทะนา จะ หทิงั ภกิขะเว อตัตา อะภะวสิสะ,
นะยิทัง เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ เวทะนายะ
“เอวงั เม เวทะนา โหต,ุ เอวงั เม เวทะนา มา อะโหสตี.ิ ยสัม๎า จะ โข
ภกิขะเว เวทะนา อะนตัตา, ตสัม๎า เวทะนา อาพาธายะ สงัวตัตะต,ิ นะ
จะ ลพัภะต ิ เวทะนายะ “เอวงั เม เวทะนา โหต,ุ เอวงั เม เวทะนา มา
อะโหสีติ.

สญัญา อะนตัตา, สญัญา จะ หทิงั ภกิขะเว อตัตา อะภะวสิสะ,
นะยทิงั สญัญา อาพาธายะ สงัวตัเตยยะ, ลพัเภถะ จะ สญัญายะ “เอวงั
เม สญัญา โหต,ุ เอวงั เม สญัญา มา อะโหสตี.ิ ยสัม๎า จะ โข ภกิขะเว
สญัญา อะนตัตา, ตสั๎มา สญัญา อาพาธายะ สงัวตัตะต,ิ นะ จะ  ลพัภะติ
สญัญายะ “เอวงั เม สญัญา โหต,ุ เอวงั เม สญัญา มา อะโหสตี.ิ

สงัขารา อะนตัตา, สงัขารา จะ หทิงั ภกิขะเว อตัตา อะภะวสิสงัส,ุ
นะยทิงั สงัขารา อาพาธายะ สงัวตัเตยยงุ, ลพัเภถะ จะ สงัขาเรส ุ“เอวงั
เม สงัขารา โหนต,ุ เอวงั เม สงัขารา มา อะเหสนุต.ิ ยสัม๎า จะ โข ภกิขะเว
สังขารา อะนัตตา, ตัส๎มา สังขารา อาพาธายะ สังวัตตันติ, นะ จะ
ลัพภะติ สังขาเรสุ “เอวัง เม สังขารา โหนตุ, เอวัง เม สังขารา มา
อะเหสุนติ.

วิญญาณัง อะนัตตา, วิญญาณัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา
อะภะวสิสะ, นะยทิงั วญิญาณงั อาพาธายะ สงัวตัเตยยะ, ลพัเภถะ จะ
วญิญาเณ “เอวงั เม วญิญาณงั โหต,ุ เอวงั เม วญิญาณงั มา อะโหสตี.ิ
ยสัม๎า จะ โข ภกิขะเว วญิญาณงั อะนตัตา, ตสัม๎า วญิญาณงั อาพาธายะ
สงัวตัตะต,ิ นะ จะ ลพัภะต ิวญิญาเณ  “เอวงั เม วญิญาณงั โหต,ุ เอวงั เม
วญิญาณงั มา อะโหสตี.ิ

บทสวดมนตพิเศษ
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“ตัง กิง มัญญะ~ถะ! ภิกขะเว “รูปง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ?
“อะนจิจงั ภนัเต”.  “ยมัปะนานจิจงั, ทกุขงั วา ตงั สขุงั วาต?ิ “ทกุขงั ภนัเต”.
“ยมัปะนานจิจงั ทกุขงั วปิะรณิามะธมัมงั, กลัลงั น ุตงั สะมะนปุสสติงุ
‘เอตงั มะมะ, เอโสหะมสัม๎,ิ เอโส เม อตัตาต?ิ “โน เหตงั ภนัเต”.

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว “เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ?
“อะนจิจา ภนัเต”. “ยมัปะนานจิจงั ทกุขงั วา ตงั สขุงั วาต?ิ “ทกุขงั ภนัเต”.
"ยมัปะนานจิจงั ทกุขงั วปิะรณิามะธมัมงั, กลัลงั น ุตงั สะมะนปุสสติงุ
‘เอตงั มะมะ, เอโสหะมสัม๎,ิ เอโส เม อตัตาต?ิ “โน เหตงั ภนัเต”.

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว “สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ?
“อะนจิจา ภนัเต”.  “ยมัปะนานจิจงั, ทกุขงั วา ตงั สขุงั วาต?ิ “ทกุขงั ภนัเต”.
“ยมัปะนานจิจงั ทกุขงั วปิะรณิามะธมัมงั, กลัลงั น ุตงั สะมะนปุสสติงุ
‘เอตงั มะมะ, เอโสหะมสัม๎,ิ เอโส เม อตัตาติ? “โน เหตงั ภนัเต”.

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว “สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ?
“อะนจิจา ภนัเต”.  “ยมัปะนานจิจงั, ทกุขงั วา ตงั สขุงั วาต?ิ “ทกุขงั ภนัเต”.
“ยมัปะนานจิจงั ทกุขงั วปิะรณิามะธมัมงั, กลัลงั น ุตงั สะมะนปุสสติงุ
‘เอตงั มะมะ, เอโสหะมสัม๎,ิ เอโส เม อตัตาติ? “โน เหตงั ภนัเต”.

ตงั กงิ มญัญะถะ ภกิขะเว “วญิญาณงั นจิจงั วา อะนจิจงั วาต?ิ
“อะนจิจัง ภนัเต”.  “ยมัปะนานจิจงั, ทกุขงั วา ตงั สขุงั วาต?ิ “ทกุขงั ภนัเต”.
“ยมัปะนานจิจงั ทกุขงั วปิะรณิามะธมัมงั, กลัลงั น ุตงั สะมะนปุสสติงุ
‘เอตงั มะมะ, เอโสหะมสัม๎,ิ เอโส เม อตัตาติ? “โน เหตงั ภนัเต”.

ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว “ยังกิญจิ รูปง อะตีตานาคะตะปจจุปปนนัง
อชัฌตัตงั วา พะหทิธา วา โอฬารกิงั วา สขุมุงั วา หนีงั วา ปะณตีงั วา
ยนัทเูร สนัตเิก วา, สพัพงั รปูง เนตงั มะมะ, เนโสหะมสัม๎,ิ นะ เมโส
อัตตาติ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปญญายะ ทัฏฐัพพัง.  “ยา กาจิ
เวทะนา อะตีตานาคะตะปจจุปปนนา อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา
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โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา ปะณีตา วา ยา ทูเร สันติเก วา,
สัพพา เวทะนา เนตัง มะมะ, เนโสหะมัส๎มิ, นะ เมโส อัตตาติ
เอวะเมตัง  ยะถาภูตัง สัมมัปปญญายะ ทัฏฐัพพัง.  “ยา กาจิ สัญญา
อะตีตานาคะตะปจจุปปนนา อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา โอฬาริกา วา
สขุมุา วา หนีา วา ปะณตีา วา ยา ทเูร สนัตเิก วา, สพัพา สญัญา เนตงั
มะมะ,  เนโสหะมัส๎มิ, นะ เมโส อัตตาติ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง
สมัมปัปญญายะ ทฏัฐพัพงั.  “เย เกจ ิสงัขารา  อะตตีานาคะตะปจจปุปนนา
อชัฌตัตา วา พะหทิธา วา โอฬารกิา วา สขุมุา วา หนีา วา ปะณตีา วา เย
ทเูร สนัตเิก วา, สพัเพ สงัขารา เนตงั มะมะ, เนโสหะมัส๎มิ, นะ เมโส
อัตตาติ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปญญายะ ทัฏฐัพพัง.  “ยังกิญจิ
วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปจจุปปนนัง อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา
โอฬารกิงั วา สขุมุงั วา หนีงั วา ปะณตีงั วา ยนัทเูร สนัตเิก วา, สพัพงั
วิญญาณัง เนตัง มะมะ, เนโสหะมัส๎มิ, นะ เมโส อัตตาติ เอวะเมตัง
ยะถาภตูงั สมัมปัปญญายะ ทฏัฐพัพงั.

เอวัง ปส~สัง! ภิกขะเว สุตะวา อะริยะสาวะโก รูปส๎มิงป
นิพพินทะติ, เวทะนายะป นิพพินทะติ, สัญญายะป นิพพินทะติ,
สังขาเรสุป นิพพินทะติ, วิญญาณัส๎มิงป นิพพินทะติ. นิพพินทัง
วริชัชะต,ิ วริาคา วมิจุจะต,ิ วมิตุตัสม๎งิ “วิมุตตะมิติ ญาณงั โหต,ิ “ขีณา
ชาต,ิ วสุติงั พร๎หัม๎ะจะรยิงั, กะตงั กะระณยีงั, นาปะรงั อติถตัตายาติ
ปะชานาตตี.ิ

อทิะมะโวจะ ภะคะวา. อตัตะมะนา ปญจะวคัคยิา ภกิข ู ภะคะวะโต
ภาสติงั อะภนินัทงุ.  อมิสัม๎ญิจะ ปะนะ เวยยากะระณสัม๎งิ ภญัญะมาเน,
ปญจะวคัคยิานงั ภกิขนูงั อะนปุาทายะ อาสะเวห ิจติตาน ิวิมุจจิงสู~ติ.
ว.ิ๔ / ๒๔ ~ ๒๘

บทสวดมนตพิเศษ
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บทขดัอาทติตะปะรยิายะสตูร
เวเนยยะทะมะโนปาเย  / สพัพะโส ปาระมงิ~คะ~โต

อะโมฆะวะจะโน พทุโธ / อะภิญญายานุสา~สะ~โก
จณิณานรุปูะโต จาป / ธมัเมนะ วนิะยงั~ปะ~ชงั
จณิณาคคปิารจิะรยิานงั / สัมโพชฌาระหะโย~คิ~นัง
ยะมาทติตะปะรยิายงั / เทสะยนัโต มะโน~หะ~รงั
เต โสตาโร วโิมเจสิ / อะเสกขายะ วมิตุ~ต~ิยา
ตะเถโวปะปะรกิขายะ / วญินูงั โสตมุจิ~ฉะ~ตงั
ทุกขะตาลักขะโณ~ปา~ยัง ตงั สตุตนัตงั~ภะณา~มะ~เส.

อาทติตะปะรยิายะสตูร
เอวัมเม สุ~ตัง! “เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติ

คะยาสเีส สทัธงิ ภกิขสุะหสัเสนะ. ตตัร๎ะ โข ภะคะวา ภกิข ูอามนัเตส:ิ-
“สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง, กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง ?

จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง, รูปา อาทิตตา, จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง,
จักขุสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง จักขุสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยติงั สขุงั วา ทกุขงั วา อะทกุขะมะสขุงั วา, ตมัป อาทติตัง, เกนะ
อาทติตงั ? อาทติตงั ราคคัคนิา โทสคัคนิา โมหคัคนิา, อาทติตัง ชาตยิา
ชะรามะระเณนะ โสเกห ิปะรเิทเวห ิทกุเขห ิ โทมะนสัเสห ิอปุายาเสห,ิ
“อาทิตตันติ วะทามิ.

อาทติตะปะรยิายะสตูร
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โสตัง อาทิตตัง, สัททา อาทิตตา, โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง,
โสตะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง โสตะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยติงั สขุงั วา ทกุขงั วา อะทกุขะมะสขุงั วา, ตมัป อาทติตงั, เกนะ
อาทติตงั ? อาทติตงั ราคคัคนิา โทสคัคนิา โมหคัคนิา, อาทติตัง ชาตยิา
ชะรามะระเณนะ โสเกห ิปะรเิทเวห ิทกุเขห ิ โทมะนสัเสห ิอปุายาเสห,ิ
“อาทิตตันติ วะทามิ.

ฆานัง อาทิตตัง, คันธา อาทิตตา, ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง,
ฆานะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง ฆานะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยติงั สขุงั วา ทกุขงั วา อะทกุขะมะสขุงั วา, ตมัป อาทติตัง, เกนะ
อาทติตงั ? อาทติตงั ราคคัคนิา โทสคัคนิา โมหคัคนิา, อาทติตัง ชาตยิา
ชะรามะระเณนะ โสเกห ิปะรเิทเวห ิทกุเขห ิ โทมะนสัเสห ิอปุายาเสห,ิ
“อาทิตตันติ วะทามิ.

ชิวหา อาทิตตา, ระสา อาทิตตา, ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง,
ชิวหาสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง ชิวหาสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยติงั สขุงั วา ทกุขงั วา อะทกุขะมะสขุงั วา, ตมัป อาทติตัง, เกนะ
อาทติตงั ? อาทติตงั ราคคัคนิา โทสคัคนิา โมหคัคนิา, อาทติตัง ชาตยิา
ชะรามะระเณนะ โสเกห ิปะรเิทเวห ิทกุเขห ิ โทมะนสัเสห ิอปุายาเสห,ิ
“อาทิตตันติ วะทามิ.

กาโย อาทติโต, โผฏฐพัพา อาทติตา, กายะวญิญาณงั อาทติตัง,
กายะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง กายะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยติงั สขุงั วา ทกุขงั วา อะทกุขะมะสขุงั วา, ตมัป อาทติตงั, เกนะ
อาทติตงั ? อาทติตงั ราคคัคนิา โทสคัคนิา โมหคัคนิา, อาทติตัง ชาตยิา
ชะรามะระเณนะ โสเกห ิปะรเิทเวห ิทกุเขห ิ โทมะนสัเสห ิอปุายาเสห,ิ
“อาทิตตันติ วะทามิ.
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มะโน อาทิตโต, ธัมมา อาทิตตา, มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง,
มะโนสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง มะโนสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยติงั สขุงั วา ทกุขงั วา อะทกุขะมะสขุงั วา, ตมัป อาทติตัง, เกนะ
อาทติตงั ? อาทติตงั ราคคัคนิา โทสคัคนิา โมหคัคนิา, อาทติตัง ชาตยิา
ชะรามะระเณนะ โสเกห ิปะรเิทเวห ิทกุเขห ิ โทมะนสัเสห ิอปุายาเสห,ิ
“อาทิตตันติ วะทามิ.

เอวัง ปส~สัง! ภิกขะเว สุตะวา อะริยะสาวะโก จักขุส๎มิงป
นิพพินทะติ, รูเปสุป นิพพินทะติ, จักขุวิญญาเณป นิพพินทะติ,
จกัขสุมัผสัเสป นพิพนิทะต,ิ ยมัปทงั จกัขสุมัผสัสะปจจะยา อปุปชชะติ
เวทะยติงั สขุงั วา ทกุขงั วา อะทกุขะมะสขุงั วา, ตสัม๎งิป นพิพนิทะต.ิ
โสตัส๎มิงป นิพพินทะติ, สัทเทสุป นิพพินทะติ, โสตะวิญญาเณป
นพิพนิทะต,ิ โสตะสมัผสัเสป นพิพนิทะต,ิ ยมัปทงั โสตะสมัผสัสะปจจะยา
อปุปชชะต ิ เวทะยติงั สขุงั วา ทกุขงั วา อะทกุขะมะสขุงั วา, ตสัม๎งิป
นิพพินทะติ .   ฆานัส๎มิงป  นิพพินทะติ ,  คันเธสุป  นิพพินทะติ ,
ฆานะวิญญาเณป นิพพินทะติ, ฆานะสัมผัสเสป นิพพินทะติ, ยัมปทัง
ฆานะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตัง สุขัง วา ทุกขัง วา
อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงป นิพพินทะติ.  ชิวหายะป นิพพินทะติ,
ระเสสุป นิพพินทะติ, ชิวหาวิญญาเณป นิพพินทะติ, ชิวหาสัมผัสเสป
นพิพนิทะต,ิ ยมัปทงั ชวิหาสมัผสัสะปจจะยา อปุปชชะต ิ เวทะยติงั สขุงั
วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงป นิพพินทะติ.  กายัส๎มิงป
นพิพินทะต,ิ โผฏฐพัเพสปุ นพิพนิทะต,ิ กายะวญิญาเณป นพิพนิทะต,ิ
กายะสมัผสัเสป นพิพนิทะต,ิ ยมัปทงั กายะสมัผสัสะปจจะยา อปุปชชะติ
เวทะยติงั สขุงั วา ทกุขงั วา อะทกุขะมะสขุงั วา, ตสัม๎งิป นพิพนิทะต.ิ
มะนัส๎มิงป นิพพินทะติ, ธัมเมสุป นิพพินทะติ, มะโนวิญญาเณป
นพิพนิทะต,ิ มะโนสมัผสัเสป นพิพนิทะต,ิ ยมัปทงั มะโนสมัผสัสะปจจะยา
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อปุปชชะต ิ เวทะยติงั สขุงั วา ทกุขงั วา อะทกุขะมะสขุงั วา, ตสัม๎งิป
นพิพินทะต.ิ นพิพนิทงั วริชัชะต.ิ วริาคา วมิจุจะต,ิ วมิตุตัสม๎งิ, “วมิตุตะมติิ
ญาณัง โหติ, “ขีณา ชาติ, วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง, กะตัง กะระณียัง,
นาปะรงั อติถตัตายาต ิปะชานาตตี.ิ

อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภกิข ูภะคะวะโต ภาสติงั
อะภนินัทงุ.  อมิสัม๎ญิจะ ปะนะ เวยยากะระณสัม๎งิ  ภญัญะมาเน, ตสัสะ
ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ  วิมุจจิงสู~ติ.
ว.ิ๔ / ๖๒ ~ ๖๔

บทสวดมนตพิเศษ

ไฟแรงแสงรอนล้ำ ~ ยอมแพน้ำ ~ เปนนติยมา
เหลก็แขง็และแกรงกลา ~ ยงัพาออน ~ เพราะรอนไฟ

ลมโบกสะบดัแรง ~ ตนไมแขง็ ~ ยงัโคนไป
บรุษุเรอืงฤทธิไ์กร ~ กย็อมแพ ~ แกสตร.ี

  “ (๑) อุฏฐานะวะโต (๒) สะตมีะโต
(๓) สุจิกัมมัสสะ (๔) นิสัมมะการิโน
(๕) สญัญะตสัสะ จะ (๖) ธัมมะชีวิโน
(๗) อัปปะมัตตัสสะ ยะโสภิวัฑฒะติ”

 ผทูี่ (๑) ขยันไมเกียจครานในการกิจ (๒) มีสติติดตัวมั่นไมผันผวน
(๓) งานสะอาดชอบธรรมกรรมสมควร (๔) คดิใครครวญทวนยอนเสยีกอนทำ
(๕) ระวงัตวักลวักจิจะผดิพลาด (๖) ครองชวีาตมสจุรติไมผดิธรรม
(๗) ไมประมาทเมามัวเกลือกกลั้วกรรม
ยศ~ชื่อเสียง~ตำแหนงหนาที่การงาน~ยอมเจริญนาน~แกทานเอย.
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รวบรวมโดย

พระธรรมสิงหบุราจารย
(หลวงพอจรญั ฐติธมโฺม)
ทีป่รกึษาเจาคณะภาค ๓

เจาอาวาสวดัอมัพวนั อำเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบรุี

บทสวดมนต
มหาเมตตาครอบจักรวาล

(เมตตาพร๎หัม๎วหิารภาวนา)
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บทสวดมนตมหาเมตตาครอบจกัรวาลนี ้มตีนเรือ่งมาจากแมชกีอนทอง คอื
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๓ แมชกีอนทอง ปานเณร มาอยทูีว่ดัอมัพวนั จงัหวดัสงิหบรุ ีสมยันัน้
ไมมีสำนักแมชี อาตมาจึงจัดใหพักบนศาลาการเปรียญ ซึ่งมีหองพักอาศัยอยู ๒ หอง
แมชกีอนทองตัง้ใจเจรญิวปิสสนากรรมฐานใชเวลา ๑ ป มเีทวดาทีถ่กูสาปจากสวรรค มา
สถติอยทูีต่นพกิลุ เปนเวลา ๑๐๐ ป มาสอนบทสวดมนตมหาเมตตาใหญ หรอืมหาเมตตา
ครอบจกัรวาลในเวลา ๒๔.๐๐ น. ทกุคนื จนแมชซีึง่อานหนงัสอืไมออกจำไดหมด อนันีต้รง
กบัพทุธกจิ ๕ ประการของพระพทุธเจา

อาตมาไดหาตำรามาตรวจสอบการสวดมนต มหาเมตตาใหญวามอียทูีไ่หนบาง
มอียทูายบทสวดมนตมหาพทุธาภเิษก ไมมใีนหนงัสอืสวดมนตธรรมดา และปจจบุนัใช
สวดในงานมหาพุทธาภิเษกเทานั้น

เวลาตอมาอาตมาตองการพสิจูนความจรงิวาบทสวดมนตมหาพทุธาภเิษกทีม่อียู
กบับทสวดมนตทีแ่มชกีอนทองจำไดจะตรงกนัอยางไรบาง จงึไดขอยมืตำราพทุธาภเิษก
ของสมเดจ็พระสงัฆราช (แพ ตสิสเทวมหาเถระ) วดัสทุศันเทพวราราม กรงุเทพมหานคร
มาตรวจสอบ แลวใหแมชกีอนทองสวดมนตเมตตาใหญตัง้แตตนจนจบ เปนอนัวาตรงกนั
หมดไมมผีดิแมแตตวัเดยีว อาตมาจงึเชือ่รอยเปอรเซน็ตเตม็

อานิสงสของการสวดมนตเมตตาใหญ! การสวดมนตนี้มีอานิสงสมาก ผูใด
สวดทกุคนืกอนนอนแลวจะเกดิสวสัดมิงคลกบัทกุคนในบานนัน้ ศตัรจูะแพภยัไปเอง จะมี
แตเมตตาธรรมทำใหคนรายกลายเปนคนดไีด บตุรธดิามแีตเมตตากนัจติใจยอมเปนกศุล
ตลอดกาลและอยเูยน็เปนสขุตลอดกาล ไมมอีบายภมู ิแนนอน คดิอะไรสมความปรารถนา
ทุกประการ

ขอชวนเชญิใหทกุคน-ทกุทานสวดมนตไหวพระเปนธรรมประจำชวีติ เปนขอ
คดิประจำชวีติ เกดิผลผลเิพือ่งอกงามสรางความดใีหแกตน ผลกำไรเปนความดทีีม่อบให
แกเพือ่นรวมโลกไดอยดูวยความมโีชคดทีกุๆทาน

คำนำถงึความเปนมาพรอมอนโุมทนา

บทสวดมนตพิเศษ
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ขอใหทกุทานพรอมสมาชกิในครอบครวัไดสวดมนตกนัทกุคน ทกุครอบครวั
เพือ่เปนมงคลในชวีติ จะเกดิฐานะดมีปีญญา จะไดความสขุ ความเจรญิยิง่ๆขึน้ไปในชวีติ

ย้ำ ! ขอใหทกุทานชวนลกูหลานสวดมนต กอนนอนกนัทกุๆคน ถาทานทัง้หลาย
มคีวามตัง้ใจศรทัธาเชือ่มัน่และลกูหลานไดสวดมนตเมตตาใหญกนัทกุคนแลว ผลทีไ่ดรบั
แนนอนที่สุด

๑. ลูกหลานจะมีระเบียบวินัยที่ดี
๒. ลูกหลานจะไมเถียง จะเคารพเชื่อฟงพอแม เขาจะรูเองวาเขาเปนเด็กหรือ

ผใูหญ จะวางตวัไดเหมาะสม
๓. เมือ่เจรญิวยัเปนหนมุ สาว กจ็ะเปนลกู-หลานทีด่ขีองพอแม เปนพลเมอืงที่

ดีของสังคมและประเทศชาติ
๔. ผูที่สวดมนตและปฏิบัติอยูเปนประจำ รับรองจะเจริญ รุงเรืองวัฒนา

สถาพร จะรวย จะสวย จะดมีปีญญาและจะสมประสงคในสิง่ทีด่งีาม
ตลอดไปทกุประการ.

ขออำนวยพร
พระธรรมสิงหบุราจารย

วดัอมัพวนั อำเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบรุี
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เมตตาพร๎หัม๎ะวหิาระภาวนา
เอวัมเม สุ~ตัง! “เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ

เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเม. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู
อามันเตสิ “ภิกขะโวติ.  “ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง.
ภะคะวา เอตะทะโวจะ :-  “เมตตายะ ภกิขะเว เจโตวมิตุตยิา อาเสวติายะ
ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ
ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา.  กะตะเม
เอกาทะสะ ?  (๑) สขุงั สปุะต ิ (๒) สขุงั ปะฏพิชุฌะต ิ (๓) นะ ปาปะกงั
สปุนงั ปสสะต ิ (๔) มะนสุสานงั ปโย โหต ิ (๕) อะมะนสุสานงั ปโย โหติ
(๖) เทวะตา รกัขนัต ิ  (๗) นาสสะ อคัค ิวา วสิงั วา สตัถงั วา กะมะติ
(๘) ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ  (๙) มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ
(๑๐) อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ  (๑๑) อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต
พร๎หัม๎ะโลกปูะโค โหต.ิ

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ
พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ
สสุะมารทัธายะ อเิม เอกาทะสานสิงัสา ปาฏกิงัขา.

อตัถ ิอะโนธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุติ, อตัถ ิโอธโิส ผะระณา
เมตตาเจโตวมิตุต,ิ อตัถ ิทสิา ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุต.ิ

กะตหีากาเรห ิอะโนธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุต ิ? กะตหีากาเรหิ
โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ? กะตีหาการเรหิ ทิสา ผะระณา
เมตตเจโตวมิตุต ิ?

ปญจะหากาเรห ิ อะโนธโิส  ผะระณา  เมตตาเจโตวมิตุติ.
สตัตะหากาเรห ิ โอธโิส  ผะระณา  เมตตาเจโตวมิตุติ.
ทะสะหากาเรห ิ ทสิา  ผะระณา  เมตตาเจโตวมิตุติ.

บทสวดมนตพิเศษ
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กะตะเมห ิปญจะหากาเรห ิอะโนธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุต ิ ?
(๑) สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง

ปะริหะรันตุ.
(๒) สัพเพ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง

ปะริหะรันตุ.
(๓) สัพเพ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง

ปะริหะรันตุ.
(๔) สพัเพ ปคุคะลา อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั

ปะริหะรันตุ.
(๕) สพัเพ อตัตะภาวะปะรยิาปนนา อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา

สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตตู.ิ   อเิมห ิปญจะหากาเรห ิอะโนธโิส ผะระณา
เมตตาเจโตวิมุตติ.

กะตะเมห ิสตัตะหากาเรห ิโอธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุต ิ?
(๑) สัพพา อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง

ปะริหะรันตุ.
(๒) สัพเพ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง

ปะริหะรันตุ.
(๓) สัพเพ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง

ปะริหะรันตุ.
(๔) สพัเพ อะนะรยิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั

ปะริหะรันตุ.
(๕) สัพเพ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง

ปะริหะรันตุ.
(๖) สพัเพ มะนสุสา อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั

ปะริหะรันตุ.
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(๗) สพัเพ วนิปิาตกิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั
ปะรหิะรนัตตู.ิ  อเิมห ิสตัตะหากาเรห ิโอธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุต.ิ

กะตะเมห ิทะสะหากาเรห ิทสิา ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุติ ?
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา

อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา

อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา

อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา

อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ สตัตา อะเวรา อพัย๎าปชฌา

อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา

อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ สตัตา อะเวรา อพัย๎าปชฌา

อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา

อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา

อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา

อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

บทสวดมนตพิเศษ
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(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ ปาณา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ ปาณา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ ปาณา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ ภตูา อะเวรา อพัย๎าปชฌา  อะนฆีา
สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๒) สพัเพ ปจฉมิายะ ทสิายะ ภตูา อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา
สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
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(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ ภตูา อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา
สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ ภตูา อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา
สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

บทสวดมนตพิเศษ
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(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ ปคุคะลา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๖) สพัเพ ปจฉมิายะ อะนทุสิายะ ปคุคะลา อะเวรา  อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ ปคุคะลา อะเวรา  อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ ปคุคะลา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ ปคุคะลา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนนา อะเวรา
อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปนนา อะเวรา
อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนนา อะเวรา
อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนนา อะเวรา
อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนนา อะเวรา
อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๖) สัพเพ ปจฉมิายะ อะนทุสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนนา อะเวรา
อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
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(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปนนา
อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปนนา
อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๙) สพัเพ เหฏฐมิายะ ทสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนนา อะเวรา
อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ อตัตะภาวะปะรยิาปนนา อะเวรา
อพัย๎าปชฌา อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑) สัพพา ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๒) สัพพา ปจฉิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๓) สัพพา อุตตะรายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๔) สัพพา ทักขิณายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๕) สพัพา ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ อติถโิย อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๖) สพัพา ปจฉมิายะ อะนทุสิายะ อติถโิย อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๗) สพัพา อตุตะรายะ อะนทุสิายะ อติถโิย อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๘) สพัพา ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ อติถโิย อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

บทสวดมนตพิเศษ
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(๙) สัพพา เหฏฐิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑๐) สัพพา อุปะริมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อานฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ ปรุสิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๗) สพัเพ อตุตารายะ อะนทุสิายะ ปรุสิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
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(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ อะรยิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๖) สพัเพ ปจฉมิายะ อะนทุสิายะ อะรยิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ อะรยิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ อะรยิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

บทสวดมนตพิเศษ
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(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ อะนะรยิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๖) สพัเพ ปจฉมิายะ อะนทุสิายะ อะนะรยิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ อะนะรยิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ อะนะรยิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ อะนะรยิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ เทวา อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา
สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๒) สพัเพ ปจฉมิายะ ทสิายะ เทวา อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา
สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๓) สพัเพ อตุตะรายะ ทสิายะ เทวา อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา
สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๔) สพัเพ ทกัขณิายะ ทสิายะ เทวา อะเวรา อพัย๎าปชฌา อะนฆีา
สขุี อตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
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(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ มะนสุสา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๖) สพัเพ ปจฉมิายะ อะนทุสิายะ มะนสุสา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

บทสวดมนตพิเศษ
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(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ มะนสุสา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ มะนสุสา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ มะนสุสา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑) สพัเพ ปรุตัถมิายะ ทสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๕) สพัเพ ปรุตัถมิายะ อะนทุสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๖) สพัเพ ปจฉมิายะ อะนทุสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๗) สพัเพ อตุตะรายะ อะนทุสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ
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(๘) สพัเพ ทกัขณิายะ อะนทุสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๙) สพัเพ เหฏฐมิายะ ทสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ

(๑๐) สพัเพ อปุะรมิายะ ทสิายะ วนิปิาตกิา อะเวรา อพัย๎าปชฌา
อะนฆีา สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตตู.ิ

อเิมห ิทะสะหากาเรห ิทสิา ผะระณา เมตตาเจโตวมิตุต.ิ
สัพเพสัง สัตตานัง ปฬะนัง วัชเชต๎วา อะปฬะนายะ, อุปะฆาตัง

วัชเชต๎วา อะนุปะฆาเตนะ, สันตาปง วัชเชต๎วา อะสันตาเปนะ,
ปะรยิาทานงั วชัเชตว๎า อะปะรยิาทาเนนะ, วเิหสงั วชัเชตว๎า อะวเิหสายะ,
สัพเพ สัตตา อะเวริโน โหนตุ มา เวริโน ,  สุขิโน โหนตุ มา
ทุกขิโน, สุขิตัตตา โหนตุ มา ทุกขิตัตตาติ อิเมหิ อัฏฐะหากาเรหิ
สัพเพ สัตเต เมตตายะตีติ เมตตา, ตัง ธัมมัง เจตะยะตีติ เจโต,
สพัพะพย๎าปาทะปะรยิฏุฐาเนห ิมจุจะตตี ิวมิตุต,ิ เมตตา จะ เจโตวมิตุติ
จาต ิเมตตาเจโตวมิตุต.ิ   ข.ุปฏ.ิ ๓๑ / ๔๘๒ ~ ๔๘๕

เมตตาพร๎หัม๎ะวหิาระภาวะนา นฏิฐติา.

บทสวดมนตพิเศษ

เมตตาธรรม ~ นำสขุ ~ ทกุรปูนาม
แผประจำ ~ ทกุทศิ ~ มหทิธิผ์ล
ผใูหสขุ ~ ไดสขุ ~ ทกุตวัตน

มนษุยชน ~ จำควร ~ แผเมตตา.
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มงัคะละสตูร

เอวัมเม สุตัง!  “เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  สาวัตถิยัง  วิหะระติ
เชตะวะเน  อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเม.   อะถะ  โข  อัญญะตะรา
เทวะตา   อะภกิกนัตายะ รตัตยิา,  อะภกิกนัตะวณัณา  เกวะละกปัปง
เชตะวะนงั  โอภาเสตว๎า   เยนะ ภะคะวา,  เตนปุะสงักะม,ิ อปุะสงักะมติว๎า
ภะคะวนัตงั   อะภวิาเทตว๎า   เอกะมนัตงั   อฏัฐาส,ิ เอกะมนัตงั ฐติา
โข สา เทวะตา  ภะคะวนัตงั คาถายะ อชัฌะภาส:ิ-

“พะห ู เทวา  มะนสุสา  จะ มงัคะลาน ิ อะจนิตะยงุ
อากงัขะมานา  โสตถานงั พร๎หู ิ  มงัคะละมตุตะมงั”.

“อะเสวะนา  จะ  พาลานงั ปณฑติานญัจะ  เสวะนา
ปชูา  จะ  ปชูะนยีานงั เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

ปะฏริปูะเทสะวาโส  จะ ปพุเพ  จะ  กะตะปญุญะตา
อตัตะสมัมาปะณธิ ิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

พาหสุจัจญัจะ  สปิปญจะ วนิะโย  จะ  สสุกิขโิต
สภุาสติา  จะ  ยา  วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

มาตาปตอุปุฏฐานงั ปตุตะทารสัสะ  สงัคะโห
อะนากลุา  จะ  กมัมนัตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

ทานญัจะ  ธมัมะจะรยิา  จะ ญาตะกานญัจะ  สงัคะโห
อะนะวชัชาน ิ กมัมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

อาระต ี วริะต ี ปาปา มชัชะปานา  จะ  สญัญะโม
อปัปะมาโท  จะ  ธมัเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

คาระโว  จะ  นวิาโต  จะ สนัตฏุฐ ี จะ  กะตญัตุา
กาเลนะ  ธมัมสัสะวะนงั เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

PrayWatdusit1.pmd 12/2/2559, 9:0074



  75

ขนัต ี จะ  โสวะจสัสะตา สะมะณานญัจะ  ทสัสะนงั
กาเลนะ  ธมัมะสากจัฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

ตะโป จะ พร๎หัม๎ะจะรยิญัจะ อะรยิะสจัจานะ  ทสัสะนงั
นพิพานะสจัฉกิริยิา  จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

ผฏุฐสัสะ  โลกะธมัเมหิ จติตงั  ยสัสะ  นะ  กมัปะติ
อะโสกงั  วริะชงั  เขมงั เอตัมมังคะละมุตตะมัง.

เอตาทสิาน ิ กตัว๎านะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
สพัพตัถะ  โสตถงิ  คจัฉนัติ ตนัเตสงั  มงัคะละมตุตะมนั~ต.ิ

ระตะนะสตูร
ยานี~ธะ  ภตูาน ิ สะมาคะตานิ

ภมุมาน ิ วา  ยานวิะ  อนัตะลกิเข
สพัเพวะ  ภตูา  สมุะนา  ภะวนัตุ
อะโถป  สกักจัจะ  สณุนัต ุ ภาสติงั.

ตสัม๎า  ห ิ ภตูา  นสิาเมถะ  สพัเพ
เมตตงั  กะโรถะ  มานสุยิา  ปะชายะ
ทวิา  จะ  รตัโต  จะ  หะรนัต ิ เย  พะลงิ
ตสัม๎า  ห ิ เน  รกัขะถะ  อปัปะมตัตา.

ยงักญิจ ิ วติตงั  อธิะ  วา  หรุงั  วา
สคัเคส ุ วา  ยงั  ระตะนงั  ปะณตีงั
นะ  โน  สะมงั  อตัถ ิ ตะถาคะเตนะ
อทิมัป  พทุเธ  ระตะนงั  ปะณตีงั
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหต.ุ

บทสวดมนตพิเศษ

ข.ุ ๒๕ / ๓ ~ ๔
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ขะยงั  วริาคงั  อะมะตงั  ปะณตีงั
ยะทชัฌะคา  สกัย๎ะมนุ ี สะมาหโิต
นะ  เตนะ  ธมัเมนะ  สะมตัถ ิ กญิจิ
อทิมัป  ธมัเม  ระตะนงั  ปะณตีงั
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหต.ุ

ยมัพทุธะเสฏโฐ  ปะรวิณัณะย ี สจุงิ
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธนิา  เตนะ  สะโม  นะ  วชิชะติ
อทิมัป  ธมัเม  ระตะนงั  ปะณตีงั
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหต.ุ

เย  ปคุคะลา  อฏัฐะ  สะตงั  ปะสตัถา
จตัตาร ิ เอตาน ิ ยคุาน ิ โหนติ
เต  ทกัขเิณยยา  สคุะตสัสะ  สาวะกา
เอเตส ุ ทนินาน ิ มะหปัผะลานิ
อทิมัป  สงัเฆ  ระตะนงั  ปะณตีงั
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหต.ุ

เย  สปุปะยตุตา  มะนะสา  ทฬัเ๎หนะ
นกิกามโิน  โคตะมะสาสะนมัหิ
เต  ปตตปิตตา  อะมะตงั  วคิยัหะ
ลทัธา  มธุา  นพิพตุงิ  ภญุชะมานา
อทิมัป  สงัเฆ  ระตะนงั  ปะณตีงั
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหต.ุ

ยะถนิทะขโีล  ปะฐะวงิ  สโิต  สยิา
จะตพุภ ิ วาเตภ ิ อะสมัปะกมัปโย
ตะถปูะมงั  สปัปรุสิงั  วะทามิ
โย  อะรยิะสจัจาน ิ อะเวจจะ  ปสสะติ
อทิมัป  สงัเฆ  ระตะนงั  ปะณตีงั
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหต.ุ
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เย  อะรยิะสจัจาน ิ วภิาวะยนัติ
คมัภรีะปญเญนะ  สเุทสติานิ
กญิจาป  เต  โหนต ิ ภสุปัปะมตัตา
นะ  เต  ภะวงั  อฏัฐะมะมาทยินัติ
อทิมัป  สงัเฆ  ระตะนงั  ปะณตีงั
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหต.ุ

สะหาวสัสะ  ทสัสะนะสมัปะทายะ
ตะยสัส ุ ธมัมา  ชะหติา  ภะวนัติ
สกักายะทฏิฐ ิ วจิกิจิฉติญัจะ
สลีพัพะตงั  วาป  ยะทตัถ ิ กญิจิ
จะตหูะปาเยห ิ จะ  วปิปะมตุโต
ฉะ  จาภฐิานาน ิ อะภพัโพ  กาตงุ
อทิมัป  สงัเฆ  ระตะนงั  ปะณตีงั
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหต.ุ

กญิจาป  โส  กมัมงั  กะโรต ิ ปาปะกงั
กาเยนะ  วาจายทุะ  เจตะสา  วา
อะภพัโพ  โส  ตสัสะ  ปะฏจิฉะทายะ
อะภพัพะตา  ทฏิฐะปะทสัสะ  วตุตา
อทิมัป  สงัเฆ  ระตะนงั  ปะณตีงั
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหต.ุ

วะนปัปะคมุเพ  ยะถา  ผสุสติคัเค
คมิหานะมาเส  ปะฐะมสัม๎งิ  คมิเห
ตะถปูะมงั  ธมัมะวะรงั  อะเทสะยิ
นพิพานะคามงิ  ปะระมงั  หติายะ
อทิมัป  พทุเธ  ระตะนงั  ปะณตีงั
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหต.ุ

บทสวดมนตพิเศษ
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วะโร  วะรญั ู วะระโท  วะราหะโร
อะนตุตะโร  ธมัมะวะรงั  อะเทสะยิ
อทิมัป  พทุเธ  ระตะนงั  ปะณตีงั
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โหต.ุ

ขณีงั  ปรุาณงั  นะวงั  นตัถ ิ สมัภะวงั
วริตัตะจติตายะตเิก  ภะวสัม๎งิ
เต  ขณีะพชีา  อะวริฬุห๎ฉินัทา
นพิพนัต ิ ธรีา  ยะถายมัปะทโีป
อทิมัป  สงัเฆ  ระตะนงั  ปะณตีงั
เอเตนะ  สจัเจนะ  สวุตัถ ิ โห~ต.ุ

ยานี~ธะ  ภตูาน ิ สะมาคะตานิ
ภมุมาน ิ วา  ยานวิะ  อนัตะลกิเข
ตะถาคะตงั  เทวะมะนสุสะปชูติงั
พทุธงั  นะมสัสามะ  สวุตัถ ิ โหต.ุ

ยานธีะ  ภตูาน ิ สะมาคะตานิ
ภมุมาน ิ วา  ยานวิะ  อนัตะลกิเข
ตะถาคะตงั  เทวะมะนสุสะปชูติงั
ธมัมงั  นะมสัสามะ  สวุตัถ ิ โหต.ุ

ยานธีะ  ภตูาน ิ สะมาคะตานิ
ภมุมาน ิ วา  ยานวิะ  อนัตะลกิเข
ตะถาคะตงั  เทวะมะนสุสะปชูติงั
สงัฆงั  นะมสัสามะ  สุวัตถิ  โห~ตุ. ข.ุ ๒๕ / ๕ ~ ๙
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กะระณยีะเมตตะสตูร
      กะระณี~ยะมัตถะกุสะเลนะ ยนัตงั  สนัตงั  ปะทงั  อะภสิะเมจจะ
สกัโก  อชุ ู จะ  สหุชุ ู จะ สวุะโจ  จสัสะ  มทุ ุ อะนะตมิานี
สนัตสุสะโก  จะ  สภุะโร  จะ อปัปะกจิโจ  จะ  สลัละหกุะวตุติ
สนัตนิทร๎โิย  จะ  นปิะโก  จะ อปัปะคพัโภ  กเุลส ุ อะนะนคุทิโธ
นะ จะ ขทุทงั สะมาจะเร กญิจิ เยนะ  วญิ ู ปะเร  อปุะวะเทยยงุ
สขุโิน  วา  เขมโิน  โหนตุ สพัเพ  สตัตา  ภะวนัต ุ สขุติตัตา
เย  เกจ ิ ปาณะภตูตัถิ ตะสา  วา  ถาวะรา  วา  อะนะวะเสสา
ทฆีา  วา  เย  มะหนัตา  วา มชัฌมิา  รสัสะกา  อะณกุะถลูา
ทฏิฐา  วา  เย  จะ  อะทฏิฐา เย  จะ  ทเูร  วะสนัต ิ อะวทิเูร
ภตูา  วา  สมัภะเวส ี วา สพัเพ  สตัตา  ภะวนัต ุ สขุติตัตา
นะ  ปะโร  ปะรงั  นกิพุเพถะ นาตมิญัเญถะ  กตัถะจ ิ นงั  กญิจิ
พย๎าโรสะนา  ปะฏฆีะสญัญา นาญญะมญัญสัสะ  ทกุขะมจิเฉยยะ
มาตา  ยะถา  นยิงั  ปตุตัง อายสุา  เอกะปตุตะมะนรุกัเข
เอวมัป  สพัพะภเูตสุ มานะสมัภาวะเย  อะปะรมิาณงั
เมตตญัจะ  สพัพะโลกสัม๎งิ มานะสมัภาวะเย  อะปะรมิาณงั
อทุธงั  อะโธ  จะ  ตริยิญัจะ อะสมัพาธงั  อะเวรงั  อะสะปตตัง
ตฏิฐญัจะรงั  นสินิโน  วา สะยาโน  วา  ยาวะตสัสะ  วคิะตะมทิโธ
เอตงั  สะตงิ  อะธฏิเฐยยะ พร๎หัม๎ะเมตงั  วหิารงั  อธิะมาหุ
ทฏิฐญิจะ  อะนปุะคมัมะ สีละวา ทสัสะเนนะ  สมัปนโน
กาเมส ุ วเินยยะ  เคธงั นะ ห ิชาต ุ คพัภะเสยยงั  ปนุะเรตตี.ิ

ข.ุ ๒๕ / ๑๓ ~ ๑๔

บทสวดมนตพิเศษ
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ขนัธะปะรติร
วิรูปกเข~หิ  เม  เมตตงั เมตตงั  เอราปะเถห ิ เม

ฉพัย๎าปตุเตห ิ เม  เมตตงั เมตตงั  กณัหาโคตะมะเกห ิ จะ
อะปาทะเกห ิ เม  เมตตงั เมตตงั  ทปิาทะเกห ิ เม
จะตปุปะเทห ิ เม  เมตตงั เมตตงั  พะหปุปะเทห ิ เม
มา  มงั  อะปาทะโก  หงิสิ มา  มงั  หงิส ิ ทปิาทะโก
มา  มงั  จะตปุปะโท  หงิสิ มา  มงั  หงิส ิ พะหปุปะโท
สพัเพ  สตัตา  สพัเพ  ปาณา สพัเพ  ภตูา  จะ  เกวะลา
สพัเพ  ภทัร๎าน ิ ปสสนัตุ มา  กญิจ ิ ปาปะมาคะมา
อปัปะมาโณ  พทุโธ  อปัปะมาโณ  ธมัโม  อปัปะมาโณ  สงัโฆ

ปะมาณะวนัตาน ิ สริงิสะปาน ิ อะห ิ วจิฉกิา  สะตะปะท ี อณุณานาภี
สะระพ ู มสูกิา  กะตา  เม  รกัขา  กะตา  เม  ปะรติตา  ปะฏกิกะมนัตุ
ภตูาน,ิ  โสหงั  นะโม  ภะคะวะโต  นะโม  สตัตนันงั  สมัมาสมัพทุธานงั.

ฉทัทนัตะปะรติร
วะธิส~สะเมนันติ  ปะรามะสันโต
กาสาวะมทัทกัข ิ ธะชงั  อสินีงั
ทกุเขนะ  ผฏุฐสัสทุะปาท ิ สญัญา
อะระหทัธะโช  สพัภ ิ อะวชัฌะรโูป
สลัเลนะ  วทิโธ  พย๎ะถโิตป  สนัโต
กาสาวะวตัถมัห ิ มะนงั  นะ  ทสุสะยิ
สะเจ  อมิงั  นาคะวะเรนะ  สจัจงั
มา  มงั  วะเน  พาละมคิา  อะคญัฉนุต.ิ ข.ุชา. ๒๗ / ๔๙๕
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โมระปะรติร
อุเท~ตะยญัจกัขมุา  เอกะราชา

หะรสิสะวณัโณ  ปะฐะวปิปะภาโส
ตงั  ตงั  นะมสัสาม ิ หะรสิสะวณัณัง  ปะฐะวปิปะภาสงั

ตะยชัชะ  คตุตา  วหิะเรม ุ ทวิะสงั
เย  พร๎าหม๎ะณา  เวทะค ุ สพัพะธมัเม
เต  เม  นะโม  เต  จะ  มงั  ปาละยนัตุ
นะมตัถ ุ พทุธานงั  นะมตัถ ุ โพธยิา
นะโม  วมิตุตานงั  นะโม  วมิตุตยิา

อมิงั  โส  ปะรติตงั  กตัว๎า  โมโร  จะระต ิ เอสะนา.
อะเปตะยญัจกัขมุา  เอกะราชา
หะรสิสะวณัโณ  ปะฐะวปิปะภาโส

ตงั  ตงั  นะมสัสาม ิ หะรสิสะวณัณัง  ปะฐะวปิปะภาสงั
ตะยชัชะ  คตุตา  วหิะเรม ุ รตัตงิ
เย  พร๎าหม๎ะณา  เวทะค ุ สพัพะธมัเม
เต  เม  นะโม  เต  จะ  มงั  ปาละยนัตุ
นะมตัถ ุ พทุธานงั  นะมตัถ ุ โพธยิา
นะโม  วมิตุตานงั  นะโม  วมิตุตยิา

อมิงั  โส  ปะรติตงั  กตัว๎า  โมโร  วาสะมะกปัปะยตี.ิ

บทสวดมนตพิเศษ
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วฏัฏะกะปะรติร
อัตถิ โล~เก สลีะคโุณ สจัจงั  โสเจยยะนทุทะยา

เตนะ  สจัเจนะ  กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
อาวชัชติว๎า  ธมัมะพะลงั สรติว๎า  ปพุพะเก  ชเิน
สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สนัต ิ ปกขา  อะปตตะนา สนัต ิ ปาทา  อะวญัจะนา
มาตา  ปตา  จะ  นกิขนัตา ชาตะเวทะ  ปะฏกิกะมะ
สะหะ  สจัเจ  กะเต  มยัหงั มะหาปชชะลโิต  สขิี
วชัเชส ิ โสฬะสะ  กะรสีานิ อทุะกงั  ปตว๎า  ยะถา  สขิี
สจัเจนะ  เม  สะโม  นตัถิ เอสา  เม  สจัจะปาระมตี.ิ

ข.ุชา ๒๗ / ๑๒

รมไมเยน็ ~ พกัผอน ~ หายรอนอาตม
รมเงาญาต ิ~ เยน็สบาย ~ หายเงยีบเหงา

รมพอแม ~ เยน็สขุ ~ ทกุขบางเบา
ใหรมเกลา ~ เคลาคลกุ ~ อยทูกุยาม

รมอาจารย ~ กนัเขลา ~ เกดิเชาวนกลา
รมราชา ~ กนัศตัร ู~ ใหรขูาม

รมพระพทุธ ~ กนัรอน ~ ผอนลกุลาม
ใหโลกสาม ~ เยน็ชืน่ ~ กวาอืน่ใด.
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บทขดัธะชคัคะปะรติร
ยสัสานสุสะระเณนาป / อนัตะลกิเขป ปา~ณิ~โน

ปะตฏิฐะมะธคิจัฉนัต ิ / ภมูยิงั วยิะ สพั~พะ~ทา
สพัพปูททะวะชาลมัหา / ยักขะโจราทิสัม~ภะ~วา
คะณะนา นะ จะ มตุ~ตา~นัง ปะริตตันตัม~ภะณา~มะ~เห.

ธะชคัคะปะรติร
เอวัมเม สุ~ตัง.  “เอกงั  สะมะยงั  ภะคะวา   สาวตัถยิงั  วหิะระติ

เชตะวะเน  อะนาถะปณฑกิสัสะ  อาราเม.  ตตัร๎ะ  โข   ภะคะวา  ภกิขู
อามนัเตส ิ “ภกิขะโวต.ิ   “ภะทนัเตต ิ เต  ภกิข ู ภะคะวะโต  ปจจสัโสสงุ.
ภะคะวา  เอตะทะโวจะ:-

“ภตูะปพุพงั  ภกิขะเว  เทวาสรุะสงัคาโม  สะมปุะพย๎ฬุโ๎ห  อะโหส,ิ
อะถะ  โข  ภกิขะเว  สกัโก   เทวานะมนิโท  เทเว  ตาวะตงิเส  อามนัเตสิ
“สะเจ  มารสิา  เทวานงั  สงัคามะคะตานงั  อปุปชเชยยะ  ภะยงั  วา
ฉมัภติตัตงั  วา  โลมะหงัโส  วา,   มะเมวะ  ตสัม๎งิ  สะมะเย  ธะชคัคงั
อลุโลเกยยาถะ,   มะมงั  ห ิ โว  ธะชคัคงั  อลุโลกะยะตงั   ยมัภะวสิสะติ
ภะยงั  วา  ฉมัภติตัตงั  วา  โลมะหงัโส  วา,   โส  ปะหยีสิสะต*ิ,  โน  เจ
เม  ธะชคัคงั  อลุโลเกยยาถะ,

อะถะ  ปะชาปะตสิสะ  เทวะราชสัสะ  ธะชคัคงั  อลุโลเกยยาถะ,
ปะชาปะติสสะ  หิ  โว  เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง
ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา  ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา,   โส
ปะหียิสสะติ,  โน  เจ  ปะชาปะติสสะ  เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ,

บทสวดมนตพิเศษ

*  ในหนงัสอืสวดมนตทัว่ไป “ปะหยิยสิสะต”ิ แตในพระไตรปฎกใชอยางนี้
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อะถะ  วะรุณัสสะ  เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ,
วะรณุสัสะ  ห ิ โว  เทวะราชสัสะ  ธะชคัคงั  อลุโลกะยะตงั   ยมัภะวสิสะติ
ภะยงั  วา  ฉมัภติตัตัง  วา  โลมะหงัโส  วา,   โส  ปะหียสิสะต,ิ  โน  เจ
วะรณุสัสะ  เทวะราชสัสะ  ธะชคัคงั  อลุโลเกยยาถะ,

อะถะ  อีสานัสสะ  เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ,
อสีานสัสะ  ห ิ โว  เทวะราชสัสะ  ธะชคัคงั  อลุโลกะยะตงั   ยมัภะวสิสะติ
ภะยงั  วา  ฉมัภติตัตงั  วา  โลมะหงัโส  วา,   โส  ปะหยีสิสะตตี.ิ

ตงั  โข  ปะนะ  ภกิขะเว  สกักสัสะ  วา  เทวานะมนิทสัสะ  ธะชคัคงั
อลุโลกะยะตงั   ปะชาปะตสิสะ  วา  เทวะราชสัสะ  ธะชคัคงั  อลุโลกะยะตงั
วะรณุสัสะ  วา  เทวะราชสัสะ  ธะชคัคงั  อลุโลกะยะตงั   อสีานสัสะ  วา
เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง   ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา
ฉมัภติตัตงั  วา  โลมะหงัโส  วา,  โส  ปะหเียถาป,  โนป  ปะหเียถะ,
ตงั  กสิสะ  เหต ุ ?  สกัโก  ห ิ  ภกิขะเว  เทวานะมนิโท   อะวตีะราโค
อะวตีะโทโส  อะวตีะโมโห   ภรี ุ ฉมัภ ี อตุร๎าส ี ปะลายตี.ิ

อะหญัจะ  โข  ภกิขะเว  เอวงั  วะทาม ิ  “สะเจ  ตมุหากงั  ภกิขะเว
อรญัญะคะตานงั  วา  รกุขะมลูะคะตานงั  วา  สญุญาคาระคะตานงั  วา
อปุปชเชยยะ  ภะยงั  วา  ฉมัภติตัตงั  วา  โลมะหงัโส  วา,   มะเมวะ  ตสัม๎งิ
สะมะเย  อะนสุสะเรยยาถะ:-

“อติปิ~โส  ภะคะวา  อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ   วชิชาจะระณะสมัปนโน
สคุะโต  โลกะวทิ ู  อะนตุตะโร  ปรุสิะทมัมะสาระถ ิ  สตัถา  เทวะมะนสุสานงั
พทุโธ  ภะคะวาต,ิ  มะมงั  ห ิ โว  ภกิขะเว  อะนสุสะระตงั  ยมัภะวสิสะติ
ภะยงั  วา  ฉมัภติตัตงั วา  โลมะหงัโส วา,   โส  ปะหยีสิสะต,ิ   โน  เจ  มงั
อะนสุสะเรยยาถะ,   อะถะ  ธมัมงั  อะนสุสะเรยยาถะ:-
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“สว๎ากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม   สนัทฏิฐโิก  อะกาลโิก  เอหปิสสโิก
โอปะนะยโิก   ปจจตัตงั  เวทติพัโพ  วญิหูตี,ิ   ธมัมงั  ห ิ โว  ภกิขะเว
อะนสุสะระตงั   ยมัภะวสิสะต ิ ภะยงั  วา  ฉมัภติตัตงั  วา  โลมะหงัโส  วา,
โส  ปะหยีสิสะต,ิ  โน  เจ  ธมัมงั  อะนสุสะเรยยาถะ,   อะถะ  สงัฆงั
อะนุสสะเรยยาถะ:-

“สปุะฏปินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,   อชุปุะฏปินโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสงัโฆ,   ญายะปะฏปินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,   สามจีปิะฏปินโน
ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,   ยะททิงั:-   จตัตาร ิ  ปรุสิะยคุาน,ิ   อฏัฐะ
ปุริสะปุคคะลา,   เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ   อาหุเนยโย
ปาหเุนยโย  ทกัขเิณยโย อญัชะลกิะระณโีย  อะนตุตะรงั  ปญุญกัเขตตงั
โลกสัสาต,ิ   สงัฆงั  ห ิ โว  ภกิขะเว  อะนสุสะระตงั  ยมัภะวสิสะติ  ภะยงั  วา
ฉมัภติตัตงั  วา  โลมะหงัโส  วา,   โส  ปะหยีสิสะต,ิ   ตงั  กสิสะ  เหต ุ?
ตะถาคะโต  ห ิ ภกิขะเว  อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ  วตีะราโค  วตีะโทโส
วีตะโมโห  อะภีรุ  อัจฉัมภี  อะนุต๎ราสี  อะปะลายีติ.  อิทะมะโวจะ
ภะคะวา  อทิงั  วตัว๎านะ  สคุะโต   อะถาปะรงั  เอตะทะโวจะ  สตัถา

“อรญัเญ  รกุขะมเูล  วา สญุญาคาเรวะ  ภกิขะโว
อะนสุสะเรถะ  สมัพทุธงั ภะยงั  ตมุห๎ากะ  โน  สยิา
โน  เจ  พทุธงั  สะเรยยาถะ โลกะเชฏฐงั  นะราสะภงั
อะถะ  ธมัมงั  สะเรยยาถะ นยิยานกิงั  สเุทสติงั
โน  เจ  ธมัมงั  สะเรยยาถะ นยิยานกิงั  สเุทสติงั
อะถะ  สงัฆงั  สะเรยยาถะ ปญุญกัเขตตงั  อะนตุตะรงั
เอวมัพทุธงั  สะรนัตานงั ธมัมงั  สงัฆญัจะ  ภกิขะโว
ภะยงั วา  ฉมัภติตัตงั  วา โลมะหงัโส  นะ เหสสะต~ีต.ิ

บทสวดมนตพิเศษ

สงั. ๑๕ / ๓๒๐ ~ ๓๒๓
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อาฏานาฏยิะปะรติร
วิปสสิส~สะ! นะมัตถุ จกัขมุนัตสัสะ  สริมีะโต

สขิสิสะป  นะมตัถุ สัพพะภูตานุกัมปโน
เวสสะภสุสะ  นะมตัถุ นห๎าตะกสัสะ  ตะปสสโิน
นะมตัถ ุ กะกสุนัธสัสะ มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนสัสะ  นะมตัถุ พร๎าหม๎ะณสัสะ  วสุมีะโต
กสัสะปสสะ  นะมตัถุ วปิปะมตุตสัสะ  สพัพะธิ
องัครีะสสัสะ  นะมตัถุ สกัย๎ะปตุตสัสะ  สริมีะโต
โย  อมิงั  ธมัมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
เย  จาป  นพิพตุา  โลเก ยะถาภตูงั  วปิสสสิงุ
เต  ชะนา  อะปสณุา มะหนัตา  วตีะสาระทา
หติงั  เทวะมะนสุสานงั ยงั  นะมสัสนัต ิ โคตะมงั
วิชชาจะระณะสัมปนนัง มะหนัตงั  วตีะสาระทงั.
(วิชชาจะระณะสัมปนนัง พทุธงั  วนัทามะ  โคตะมนัต.ิ
ถาตอดวย นะโม เม สัพพะพุทธานัง..สวดจบแค วีตะสาระทัง)

       นะโม  เม  สพัพะพทุธานงั อปุปนนานงั  มะเหสนิงั
ตณัหงักะโร  มะหาวโีร เมธงักะโร  มะหายะโส
สะระณงักะโร  โลกะหโิต ทปีงกะโร  ชตุนิธะโร
โกณฑญัโญ  ชะนะปาโมกโข มงัคะโล  ปรุสิาสะโภ
สมุะโน  สมุะโน  ธโีร เรวะโต  ระตวิฑัฒะโน
โสภโิต  คณุะสมัปนโน อะโนมะทสัส ี ชะนตุตะโม
ปะทโุม  โลกะปชโชโต นาระโท  วะระสาระถี
ปะทมุตุตะโร  สตัตะสาโร สเุมโธ  อปัปะฏปิคุคะโล
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สชุาโต  สพัพะโลกคัโค ปยะทสัส ี นะราสะโภ
อตัถะทสัส ี การณุโิก ธมัมะทสัส ี ตะโมนโุท
สทิธตัโถ  อะสะโม  โลเก ตสิโส  จะ  วะทะตงั  วะโร
ปสุโส  จะ  วะระโท  พทุโธ วปิสส ี จะ  อะนปูะโม
สขิ ี สพัพะหโิต  สตัถา เวสสะภ ู สขุะทายะโก
กะกสุนัโธ  สตัถะวาโห โกนาคะมะโน  ระณญัชะโห
กสัสะโป  สริสิมัปนโน โคตะโม  สกัย๎ะปงุคะโว.

       เอเต จญัเญ จะ สมัพทุธา อะเนกะสะตะโกฏะโย
สพัเพ  พทุธา  อะสะมะสะมา สพัเพ  พทุธา  มะหทิธกิา
สพัเพ  ทะสะพะลเูปตา เวสารัชเชหุปาคะตา
สพัเพ  เต  ปะฏชิานนัติ อาสะภัณฐานะมุตตะมัง
สหีะนาทงั  นะทนัเต  เต ปะรสิาส ุ วสิาระทา
พร๎หัม๎ะจกักงั  ปะวตัเตนติ โลเก  อปัปะฏวิตัติยงั
อเุปตา  พทุธะธมัเมหิ อฏัฐาระสะห ิ นายะกา
ท๎วัตติงสะลักขะณูเปตา - สีต๎ยานุพ๎ยัญชะนาธะรา
พย๎ามปัปะภายะ  สปุปะภา สพัเพ  เต  มนุกิญุชะรา
พทุธา  สพัพญัโุน  เอเต สพัเพ  ขณีาสะวา  ชนิา
มะหปัปะภา  มะหาเตชา มะหาปญญา  มะหพัพะลา
มะหาการณุกิา  ธรีา สพัเพสานงั  สขุาวะหา
ทปีา  นาถา  ปะตฏิฐา  จะ ตาณา  เลณา  จะ  ปาณนิงั
คะต ี พนัธ ู มะหสัสาสา สะระณา  จะ  หเิตสโิน
สะเทวะกสัสะ  โลกสัสะ สพัเพ  เอเต  ปะรายะนา
เตสาหงั  สริะสา  ปาเท วนัทาม ิ ปรุสิตุตะเม

บทสวดมนตพิเศษ
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วะจะสา  มะนะสา  เจวะ วนัทาเมเต  ตะถาคะเต
สะยะเน  อาสะเน  ฐาเน คะมะเน  จาป  สพัพะทา
สะทา  สเุขนะ  รกัขนัตุ พทุธา  สนัตกิะรา  ตวุงั
เตห ิ ตว๎งั  รกัขโิต  สนัโต มตุโต  สพัพะภะเยนะ  จะ
สัพพะโรคะวินิมุตโต สัพพะสันตาปะวัชชิโต
สัพพะเวระมะติกกันโต นพิพโุต  จะ  ตวุงั  ภะวะ.

เตสงั  สจัเจนะ  สเีลนะ ขนัตเิมตตาพะเลนะ  จะ
เตป  ตมุเห*   อะนรุกัขนัตุ อาโรเคย๎นะ  สเุขนะ  จะ
ปรุตัถมิสัม๎งิ  ทสิาภาเค สนัต ิ ภตูา  มะหทิธกิา
เตป  ตมุเห*   อะนรุกัขนัตุ อาโรเคย๎นะ  สเุขนะ  จะ
ทกัขณิสัม๎งิ  ทสิาภาเค สนัต ิ เทวา  มะหทิธกิา
เตป  ตมุเห*   อะนรุกัขนัตุ อาโรเคย๎นะ  สเุขนะ  จะ
ปจฉมิสัม๎งิ  ทสิาภาเค สนัต ิ นาคา  มะหทิธกิา
เตป  ตมุเห*   อะนรุกัขนัตุ อาโรเคย๎นะ  สเุขนะ  จะ
อตุตะรสัม๎งิ  ทสิาภาเค สนัต ิ ยกัขา  มะหทิธกิา
เตป  ตมุเห*   อะนรุกัขนัตุ อาโรเคย๎นะ  สเุขนะ  จะ
ปรุมิะทสิงั  ธะตะรฏัโฐ ทกัขเิณนะ  วริฬุหะโก
ปจฉเิมนะ  วริปูกโข กเุวโร  อตุตะรงั  ทสิงั.
จตัตาโร  เต  มะหาราชา โลกะปาลา  ยะสสัสโิน
เตป  ตมุเห*   อะนรุกัขนัตุ อาโรเคย๎นะ   สเุขนะ  จะ
อากาสฏัฐา  จะ  ภมุมฏัฐา เทวา  นาคา  มะหทิธกิา
เตป  ตมุเห*   อะนรุกัขนัตุ อาโรเคย๎นะ  สเุขนะ  จะ.

*  สวดใหตวัเราเองเปลีย่นเปน “อมัเห” ทกุแหง
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นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั พทุโธ  เม  สะระณงั  วะรงั
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โหต ุ เต*   ชะยะมงัคะลงั.

นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั ธมัโม  เม  สะระณงั  วะรงั
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โหต ุ เต*   ชะยะมงัคะลงั.

นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั สงัโฆ  เม  สะระณงั  วะรงั
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โหต ุ เต*   ชะยะมงัคะลงั.

ยงักญิจ ิ ระตะนงั  โลเก วชิชะต ิ ววิธิงั  ปถุุ
ระตะนงั  พทุธะสะมงั  นตัถิ ตสัม๎า  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต*

ยงักญิจ ิ ระตะนงั  โลเก วชิชะต ิ ววิธิงั  ปถุุ
ระตะนงั  ธมัมะสะมงั  นตัถิ ตสัม๎า  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต*

ยงักญิจ ิ ระตะนงั  โลเก วชิชะต ิ ววิธิงั  ปถุุ
ระตะนงั  สงัฆะสะมงั  นตัถิ ตสัม๎า  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต*

สกักตัว๎า  พทุธะระตะนงั โอสะถงั  อตุตะมงั  วะรงั
หติงั  เทวะมะนสุสานงั พทุธะเตเชนะ  โสตถนิา
นสัสนัตปุททะวา  สพัเพ  ทกุขา  วปูะสะเมนต ุ เต*

สกักตัว๎า  ธมัมะระตะนงั โอสะถงั  อตุตะมงั  วะรงั
ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธมัมะเตเชนะ  โสตถนิา
นสัสนัตปุททะวา  สพัเพ ภะยา  วปูะสะเมนต ุ เต*

สกักตัว๎า  สงัฆะระตะนงั โอสะถงั  อตุตะมงั  วะรงั
อาหเุนยยงั  ปาหเุนยยงั สงัฆะเตเชนะ  โสตถนิา
นสัสนัตปุททะวา  สพัเพ  โรคา  วปูะสะเมนต ุ เต*.

สพัพตีโิย  ววิชัชนัตุ สพัพะโรโค  วนิสัสะตุ
มา  เต  ภะวตัว๎นัตะราโย สขุ ี ทฆีายโุก  ภะวะ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นจิจงั  วฑุฒาปะจายโิน
จตัตาโร  ธมัมา  วฑัฒนัติ อาย ุ วณัโณ  สขุงั  พะลงั.

*  สวดใหตวัเราเองเปลีย่นเปน “เม” ทกุแหง

บทสวดมนตพิเศษ
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บทขดัองัคลุมิาละปรติร
 ปะรติตงั ยมัภะณนัตสัสะ / นิสินนัฏฐานะโธ~วะ~นัง

อทุะกมัป วนิาเสต ิ/ สพัพะเมวะ ปะรสิ~สะ~ยงั
โสตถนิา คพัภะวฏุฐานงั / ยญัจะ สาเธต ิตงั~ขะ~เณ
เถรัสสังคุลิมาลัสสะ / โลกะนาเถนะ ภา~ส~ิตงั
กปัปฏฐาย ิมะหา~เต~ชงั ปะริตตันตัม~ภะณา~มะ~เห.

องัคลุมิาละปะรติร

องัคลุมิาละปะรติร

ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต,  นาภิชานามิ :-
“สญัจจิจะ  ปาณงั  ชวีติา  โวโรเปตา,  เตนะ  สจัเจนะ  โสตถ ิ เต  โหตุ
โสตถ ิ คพัภสัสะ.

PrayWatdusit1.pmd 12/2/2559, 9:0090



  91

มะหากสัสะปะโพชฌงัคะสตุตะปาโฐ
เอวมัเม  ส~ุตงั!  “เอกงั  สะมะยงั  ภะคะวา  ราชะคะเห  วหิะระติ

เวฬวุะเน  กะลนัทะกะนวิาเป.   เตนะ  โข  ปะนะ  สะมะเยนะ  อายสัม๎า
มะหากัสสะโป  ปปผะลิคุหายัง  วิหะระติ  อาพาธิโก  ทุกขิโต
พาฬห๎ะคลิาโน.

อะถะ  โข  ภะคะวา  สายญัหะสะมะยงั  ปะฏสิลัลานา  วฏุฐโิต
เยนายสัม๎า  มะหากสัสะโป,  เตนปุะสงักะม ิ อปุะสงักะมติว๎า  ปญญตัเต
อาสะเน  นสิที.ิ   นสิชัชะ  โข  ภะคะวา  อายสัม๎นัตงั  มะหากสัสะปง
เอตะทะโวจะ:-

“กจัจ ิ เต  กสัสะปะ  ขะมะนยีงั,  กจัจ ิ ยาปะนยีงั,  กจัจ ิ ทกุขา
เวทะนา  ปะฏิกกะมันติ,  โน  อะภิกกะมันติ,  ปะฏิกกะโมสานัง
ปญญายะต,ิ  โน  อะภกิกะโมต.ิ   “นะ  เม  ภนัเต  ขะมะนยีงั,  นะ
ยาปะนยีงั,  พาฬห๎า  เม  ทกุขา  เวทะนา  อะภกิกะมนัต,ิ  โน ปะฏกิกะมนัต,ิ
อะภกิกะโมสานงั  ปญญายะต,ิ  โน  ปะฏกิกะโมติ

“สตัตเิม  กสัสะปะ  โพชฌงัคา  มะยา  สมัมะทกัขาตา  ภาวติา
พะหุลีกะตา  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตันติ.
กะตะเม  สตัตะ ?

สะตสิมัโพชฌงัโค  โข  กสัสะปะ  มะยา  สมัมะทกัขาโต  ภาวโิต
พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะติ.

ธมัมะวจิะยะสมัโพชฌงัโค  โข  กสัสะปะ  มะยา  สมัมะทกัขาโต
ภาวโิต  พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะต.ิ

วริยิะสมัโพชฌงัโค  โข  กสัสะปะ  มะยา  สมัมะทกัขาโต  ภาวโิต
พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะติ.

บทสวดมนตพิเศษ

PrayWatdusit1.pmd 12/2/2559, 9:0091



92 คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

ปตสิมัโพชฌงัโค  โข  กสัสะปะ  มะยา  สมัมะทกัขาโต  ภาวโิต
พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะติ.

ปสสทัธสิมัโพชฌงัโค  โข  กสัสะปะ  มะยา  สมัมะทกัขาโต
ภาวโิต  พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะต.ิ

สะมาธสิมัโพชฌงัโค  โข  กสัสะปะ  มะยา  สมัมะทกัขาโต  ภาวโิต
พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะติ.

อเุปกขาสมัโพชฌงัโค  โข  กสัสะปะ  มะยา  สมัมะทกัขาโต  ภาวโิต
พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวัตตะติ.

อเิม  โข  กสัสะปะ  สตัตะ  โพชฌงัคา  มะยา  สมัมะทกัขาตา
ภาวติา  พะหลุกีะตา  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตนัตตี.ิ

“ตคัฆะ  ภะคะวา  โพชฌงัคา,  ตคัฆะ  สคุะตะ  โพชฌงัคาต.ิ
อทิะมะโวจะ  ภะคะวา.  อตัตะมะโน  อายสัม๎า  มะหากสัสะโป

ภะคะวะโต  ภาสิตัง  อะภินันทิ.  วุฏฐะหิ  จายัส๎มา  มะหากัสสะโป
ตัมหา  อาพาธา  ตะถาปะหีโน  จายัส๎มะโต  มะหากัสสะปสสะ  โส
อาพาโธ  อะโหสตี.ิ  สงั. ๑๙/๑๑๓-๑๑๔

มะหากัสสปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ นิฏฐิโต

ระลกึถงึความตายสบายนกั มนัหกัรกัหกัหลงในสงสาร
บรรเทามดืโมหนัอนัธการ ทำใหหาญหายสะดงุไมยงุใจ
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มะหาโมคคลัลานะโพชฌงัคะสตุตะปาโฐ

เอวมัเม  ส~ุตงั!  “เอกงั  สะมะยงั  ภะคะวา  ราชะคะเห  วหิะระติ
เวฬวุะเน  กะลนัทะกะนวิาเป.   เตนะ  โข  ปะนะ  สะมะเยนะ  อายสัม๎า
มะหาโมคคลัลาโน  คชิฌะกเูฏ  ปพพะเต  วหิะระต ิ อาพาธโิก  ทกุขโิต
พาฬห๎ะคลิาโน.

อะถะ  โข  ภะคะวา  สายณัหะสะมะยงั  ปะฏสิลัลานา  วฏุฐโิต
เยนายัส๎มา  มะหาโมคคัลลาโน,  เตนุปะสังกะมิ  อุปะสังกะมิต๎วา
ปญญัตเต  อาสะเน  นิสีทิ.  นิสัชชะ  โข  ภะคะวา  อายัส๎มันตัง
มะหาโมคคลัลานงั  เอตะทะโวจะ :-

“กจัจ ิ เต  โมคคลัลานะ  ขะมะนยีงั,  กจัจ ิ ยาปะนยีงั,  กจัจ ิ ทกุขา
เวทะนา  ปะฏิกกะมันติ,  โน  อะภิกกะมันติ,  ปะฏิกกะโมสานัง
ปญญายะต,ิ  โน  อะภกิกะโมต.ิ   “นะ  เม  ภนัเต  ขะมะนยีงั,  นะ
ยาปะนียัง,  พาฬ๎หา  เม  ทุกขา  เวทะนา  อะภิกกะมันติ,  โน
ปะฏกิกะมนัต,ิ  อะภกิกะโมสานงั  ปญญายะต,ิ  โน  ปะฏกิกะโมต.ิ

“สตัติเม  โมคคลัลานะ  โพชฌงัคา  มะยา  สมัมะทกัขาตา  ภาวติา
พะหุลีกะตา  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตันติ.
กะตะเม  สตัตะ ?

สะติสัมโพชฌังโค  โข  โมคคัลลานะ  มะยา  สัมมะทักขาโต
ภาวโิต  พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะต.ิ

ธมัมะวจิะยะสมัโพชฌงัโค  โข  โมคคลัลานะ  มะยา  สมัมะทกัขาโต
ภาวโิต  พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ   นพิพานายะ  สงัวตัตะต.ิ

วิริยะสัมโพชฌังโค  โข  โมคคัลลานะ  มะยา  สัมมะทักขาโต
ภาวโิต  พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะต.ิ

บทสวดมนตพิเศษ
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ปตสิมัโพชฌงัโค  โข  โมคคลัลานะ  มะยา  สมัมะทกัขาโต  ภาวโิต
พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะติ.

ปสสทัธสิมัโพชฌงัโค  โข  โมคคลัลานะ  มะยา  สมัมะทกัขาโต
ภาวโิต  พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะต.ิ

สะมาธสิมัโพชฌงัโค  โข  โมคคลัลานะ  มะยา  สมัมะทกัขาโต
ภาวโิต  พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะต.ิ

อเุปกขาสมัโพชฌงัโค  โข  โมคคลัลานะ  มะยา  สมัมะทกัขาโต
ภาวโิต  พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวัตตะต.ิ

อเิม  โข  โมคคลัลานะ  สตัตะ  โพชฌงัคา  มะยา  สมัมะทกัขาตา
ภาวติา  พะหลุกีะตา  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตนัตตี.ิ

“ตคัฆะ  ภะคะวา  โพชฌงัคา,  ตคัฆะ  สคุะตะ  โพชฌงัคาต.ิ
อทิะมะโวจะ  ภะคะวา.   อตัตะมะโน  อายสัม๎า  มะหาโมคคลัลาโน

ภะคะวะโต  ภาสติงั  อะภนินัท.ิ วฏุฐะห ิ  จายสัม๎า  มะหาโมคคลัลาโน
ตมัหา  อาพาธา  ตะถาปะหโีน  จายสัม๎ะโต  มะหาโมคคลัลานสัสะ  โส
อาพาโธ  อะโหสตี.ิ   สงั. ๑๙/๑๕-๑๖

มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ นิฏฐิโต

มกีายอยาไดหมายวามสีขุ กลบัมทีกุขมากมายหลายสถาน
   อยาหาสขุทีก่ายจนวายปราณ คงไมพานพบแทเปนแนนอน
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มะหาจนุทะโพชฌงัคะสตุตะปาโฐ

เอวมัเม  ส~ุตงั!  “เอกงั  สะมะยงั  ภะคะวา  ราชะคะเห  วหิะระติ
เวฬวุะเน  กะลนัทะกะนวิาเป.    เตนะ  โข  ปะนะ  สะมะเยนะ  ภะคะวา
อาพาธโิก  โหต ิ ทกุขโิต  พาฬห๎ะคลิาโน.

อะถะ  โข  อายสัม๎า  มะหาจนุโท  สายณัหะสะมะยงั  ปะฏสิลัลานา
วฏุฐโิต  เยนะ  ภะคะวา,  เตนปุะสงักะม ิ อปุะสงักะมติว๎า  ภะคะวนัตงั
อะภวิาเทตว๎า  เอกะมนัตงั  นสิที.ิ    เอกะมนัตงั  นสินินงั  โข  อายสัม๎นัตงั
มะหาจนุทงั  ภะคะวา  เอตะทะโวจะ :-

“ปะฏภินัต ุ ตงั  จนุทะ  โพชฌงัคาต ิ?
“สตัตเิม  ภนัเต  โพชฌงัคา  ภะคะวะตา  สมัมะทกัขาตา  ภาวติา

พะหุลีกะตา  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ  สังวัตตันติ.
กะตะเม  สตัตะ ?

สะตสิมัโพชฌงัโค  โข  ภนัเต  ภะคะวะตา  สมัมะทกัขาโต  ภาวโิต
พะหลุกีะโต  อภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะต.ิ

ธมัมะวจิะยะสมัโพชฌงัโค  โข  ภนัเต  ภะคะวะตา  สมัมะทกัขาโต
ภาวโิต  พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะต.ิ

วริยิะสมัโพชฌงัโค  โข  ภนัเต  ภะคะวะตา  สมัมะทกัขาโต  ภาวโิต
พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะติ.

ปตสิมัโพชฌงัโค  โข  ภนัเต  ภะคะวะตา  สมัมะทกัขาโต  ภาวโิต
พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะติ.

ปสสัทธิสัมโพชฌังโค  โข  ภันเต  ภะคะวะตา  สัมมะทุกขาโต
ภาวโิต  พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะต.ิ

บทสวดมนตพิเศษ
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สะมาธิสัมโพชฌังโค  โข  ภันเต  ภะคะวะตา  สัมมะทักขาโต
ภาวโิต  พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะต.ิ

อุเปกขาสัมโพชฌังโค  โข  ภันเต  ภะคะวะตา  สัมมะทักขาโต
ภาวโิต  พะหลุกีะโต  อะภญิญายะ  สมัโพธายะ  นพิพานายะ  สงัวตัตะต.ิ

อเิม  โข  ภนัเต  สตัตะ  โพชฌงัคา  ภะคะวะตา  สมัมะทกัขาตา
ภาวิตา  พะหุลีกะตา  อะภิญญายะ  สัมโพธายะ  นิพพานายะ
สงัวตัตนัตตี.ิ

“ตคัฆะ  จนุทะ  โพชฌงัคา,  ตคัฆะ  จนุทะ  โพชฌงัคาต.ิ
อทิะมะโวจายสัม๎า  มะหาจนุโท.  สะมะนญุโญ  สตัถา  อะโหส.ิ

วฏุฐะห ิ จะ  ภะคะวา  ตมัหา  อาพาธา  ตะถาปะหโีน  จะ  ภะคะวะโต  โส
อาพาโธ  อะโหสตี.ิ  สงั. ๑๙/๑๑๖-๑๑๗

มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ นิฏฐิโต

บทขดัโพชฌงัคะปะรติร
 สงัสาเร สงัสะรนัตานงั / สัพพะทุกขะวินา~สะ~เน

สตัตะ ธมัเม จะ โพขฌงัเค / มาระเสนัปปะมัท~ทิ~โน
พชุฌติว๎า เยปเม สตัตา / ตภิะวามตุตะกตุ~ตะ~มา
อะชาตงิ อะชะราพย๎าธงิ / อะมะตงั นพิภะยงั~คะ~ตา
เอวะมาทิคุณูเปตัง / อะเนกะคุณะสัง~คะ~หัง
โอสะถญัจะ อมิงั~มนั~ตงั โพชฌังคันตัม~ภะณา~มะ~เห.

โพชฌงัคะปะรติร
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โพชฌงัคะปะรติร
โพชฌัง~โค  สะตสิงัขาโต ธมัมานงั  วจิะโย  ตะถา

วิริยัมปติปสสัทธ ิ- โพชฌงัคา  จะ  ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สตัเตเต  สพัพะทสัสนิา
มนุนิา  สมัมะทกัขาตา ภาวติา  พะหลุกีะตา
สงัวตัตนัต ิ อะภญิญายะ นพิพานายะ  จะ  โพธยิา
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิ เต*  โหต ุ สพัพะทา

เอกสัม๎งิ  สะมะเย  นาโถ โมคคลัลานญัจะ  กสัสะปง
คลิาเน  ทกุขเิต  ทสิว๎า โพชฌงัเค  สตัตะ  เทสะยิ
เต  จะ  ตงั  อะภนินัทติว๎า โรคา  มจุจงิส ุ ตงัขะเณ
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิ เต* โหต ุ สพัพะทา

เอกะทา  ธมัมะราชาป เคลัญเญนาภิปฬิโต
จนุทตัเถเรนะ  ตญัเญวะ ภะณาเปตว๎านะ  สาทะรงั
สมัโมทติว๎า  จะ  อาพาธา ตมัหา  วฏุฐาส ิ ฐานะโส
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิ เต*  โหต ุ สพัพะทา

ปะหนีา  เต  จะ  อาพาธา ตณิณนันมัป  มะเหสนิงั
มคัคาหะตะกเิลสา  วะ ปตตานปุปตตธิมัมะตงั
เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิ เต*  โหต ุ สพัพะทา.

*  สวดใหตวัเราเองเปลีย่นเปน “เม” ทกุแหง

บทสวดมนตพิเศษ
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คริมิานนัทะสตุตะปาโฐ
เอวมัเม  ส~ุตงั!   “เอกงั  สะมะยงั ภะคะวา  สาวตัถยิงั   วหิะระ

ต ิ เชตะวะเน  อะนาถะปณฑกิสัสะ อาราเม เตนะ  โข ปะนะ  สะมะเยนะ
อายสัม๎า  คริมิานนัโท  อาพาธโิก โหต ิ ทกุขโิต  พาฬห๎ะคลิาโน.  อะถะ โข
อายสัม๎า  อานนัโท  เยนะ  ภะคะวา  เตนปุะสงักะม,ิ  อปุะสงักะมติว๎า
ภะคะวนัตงั อะภวิาเทตว๎า เอกะมนัตงั  นสิที,ิ  เอกะมนัตงั  นสินิโน โข
อายสัม๎า  อานนัโท  ภะคะวนัตงั  เอตะทะโวจะ :-
        “อายสัม๎า  ภนัเต  คริมิานนัโท  อาพาธโิก ทกุขโิต  พาฬห๎ะคลิาโน
สาธุ ! ภันเต  ภะคะวา  เยนายัส๎มา  คิริมานันโท,  เตนุปะสังกะมะตุ
อะนกุมัปง  อปุาทายาต.ิ  “สะเจ  โข  ตว๎งั  อานนัทะ  คริมิานนัทสัสะ
ภกิขโุน  อปุะสงักะมติว๎า  ทะสะ สญัญา  ภาเสยยาส,ิ  ฐานงั  โข  ปะเนตงั
วชิชะติ,  ยงั  คริมิานนัทสัสะ  ภกิขโุน ทะสะ  สญัญา  สตุว๎า  โส  อาพาโธ
ฐานะโส  ปะฏปิปสสมัเภยยะ,  กะตะมา  ทะสะ ?  (๑)อะนจิจะสญัญา
(๒)อะนตัตะสญัญา  (๓)อะสภุะสญัญา  (๔)อาทนีะวะสญัญา  (๕)ปะหานะสญัญา
(๖)วริาคะสญัญา  (๗)นโิรธะสญัญา  (๘)สพัพะโลเก อะนะภริะตะสญัญา
(๙)สพัพะสงัขาเรส ุ อะนจิจะสญัญา  (๑๐)อานาปานสัสะต.ิ
        “กะตะมา  จานันทะ อะนิจจะสัญญา ?   อิธานันทะ  ภิกขุ
อะรัญญะคะโต  วา รุกขะมูละคะโต  วา สุญญาคาระคะโต วา  อิติ
ปะฏสิญัจกิขะต ิ  “รูปง อะนจิจงั   เวทะนา อะนจิจา   สญัญา อะนจิจา
สังขารา อะนิจจา   วิญญาณัง อะนิจจันติ,  อิติ อิเมสุ ปญจะสุ
อุปาทานักขันเธสุ อะนิจจานุปสสี  วิหะระติ,  อะยัง  วุจจะตานันทะ
“อะนิจจะสัญญา”.
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        “กะตะมา  จานันทะ  อะนัตตะสัญญา ?  อิธานันทะ  ภิกขุ
อะรญัญะคะโต  วา  รกุขะมลูะคะโต  วา สญุญาคาระคะโต  วา  อติิ
ปะฏิสัญจิกขะติ  “จักขุง อะนัตตา  รูปา  อะนัตตา  โสตัง  อะนัตตา
สทัทา  อะนตัตา  ฆานงั  อะนตัตา  คนัธา  อะนตัตา  ชวิหา  อะนตัตา
ระสา  อะนตัตา  กาโย  อะนตัตา  โผฏฐพัพา  อะนตัตา  มะโน  อะนตัตา
ธมัมา อะนตัตาต,ิ  อติ ิ อเิมส ุ ฉะส ุ อชัฌตัตกิะพาหเิรส ุ อายะตะเนสุ
อะนตัตานปุสส ี วหิะระต,ิ  อะยงั  วจุจะตานนัทะ  “อะนัตตะสัญญา”.
        “กะตะมา  จานันทะ  อะสุภะสัญญา ?   อิธานันทะ  ภิกขุ
อิมะเมวะ  กายัง  อุทธัง  ปาทะตะลา  อะโธ  เกสะมัตถะกา
ตะจะปะรยินัตงั  ปรูนันานปัปะการสัสะ  อะสจุโิน  ปจจะเวกขะต ิ “อตัถิ
อมิสัม๎งิ  กาเย  เกสา  โลมา  นะขา  ทนัตา  ตะโจ  มงัสงั นะหาร ู อฏัฐี
อฏัฐมิญิชงั  วกักงั  หะทะยงั  ยะกะนงั  กโิลมะกงั  ปหะกงั  ปปผาสงั
อนัตงั อนัตะคณุงั  อทุะรยิงั  กะรสีงั  ปตตงั  เสมหงั  ปพุโพ  โลหติงั
เสโท  เมโท  อสัส ุวะสา  เขโฬ  สงิฆาณกิา  ละสกิา  มตุตนัต,ิ  อติิ
อิมัส๎มิง  กาเย อะสุภานุปสสี  วิหะระติ,  อะยัง  วุจจะตานันทะ
“อะสุภะสัญญา”.
        “กะตะมา  จานนัทะ  อาทนีะวะสญัญา ?  อธิานนัทะ  ภกิขุ
อะรัญญะคะโต  วา  รุกขะมูละคะโต  วา สุญญาคาระคะโต  วา อิติ
ปะฏสิญัจกิขะต ิ “พะหทุกุโข  โข  อะยงั  กาโย  พะหอุาทนีะโวต,ิ   อติิ
อมิสัม๎งิ  กาเย  ววิธิา  อาพาธา  อปุปชชนัต,ิ  เสยยะถทีงั :-  จกัขโุรโค
โสตะโรโค  ฆานะโรโค  ชวิหาโรโค  กายะโรโค  สสีะโรโค  กณัณะโรโค
มขุะโรโค  ทนัตะโรโค  กาโส  สาโส  ปนาโส  ฑะโห  ชะโร  กจุฉโิรโค
มจุฉา  ปกขนัทกิา  สลุา  วสิจูกิา  กฏุฐงั  คณัโฑ  กลิาโส  โสโส  อะปะมาโร
ทนัท ุ กณัฑ ุ กจัฉ ุ ระขะสา  วติจัฉกิา  โลหติงั  ปตตงั  มะธเุมโห  องัสา
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ปฬะกา  ภะคณัฑะลา   ปตตะสะมฏุฐานา  อาพาธา  เสมหะสะมฏุฐานา
อาพาธา  วาตะสะมฏุฐานา  อาพาธา  สนันปิาตกิา  พาธา  อตุปุะรณิามะชา
อาพาธา  วิสะมะปะริหาระชา  อาพาธา  โอปกกะมิกา  อาพาธา
กมัมะวปิากะชา  อาพาธา  สตีงั  อณุหงั  ชฆิจัฉา  ปปาสา  อจุจาโร
ปสสาโวติ,   อิติ  อิมัส๎มิง กาเย อาทีนะวานุปสสี  วิหะระติ,  อะยัง
วุจจะตานันทะ  “อาทีนะวะสัญญา”.

“กะตะมา  จานันทะ  ปะหานะสัญญา ?   อิธานันทะ  ภิกขุ
อปุปนนงั  กามะวติกักงั  นาธวิาเสต ิ ปะชะหะต ิ วโินเทต ิ พย๎นัตกีะโรติ
อะนะภาวงั คะเมติ,  อปุปนนงั  พย๎าปาทะวติกักงั  นาธวิาเสต ิ ปะชะหะติ
วโินเทต ิ พย๎นัตกีะโรต ิ อะนะภาวงั  คะเมต,ิ  อปุปนนงั  วหิงิสาวติกักงั
นาธวิาเสต ิ  ปะชะหะต ิ  วโินเทต ิ  พย๎นัตกีะโรต ิ  อะนะภาวงั  คะเมต,ิ
อปุปนนปุปนเน  ปาปะเก  อะกสุะเล  ธมัเม  นาธวิาเสต ิ  ปะชะหะติ
วโินเทต ิ  พย๎นัตกีะโรต ิ  อะนะภาวงั  คะเมต,ิ  อะยงั  วจุจะตานนัทะ
“ปะหานะสัญญา”.

“กะตะมา  จานันทะ  วิราคะสัญญา ?  อิธานันทะ ภิกขุ
อะรัญญะคะโต  วา รุกขะมูละคะโต  วา  สุญญาคาระคะโต  วา อิติ
ปะฏสิญัจกิขะต ิ “เอตงั  สนัตงั  เอตงั ปะณตีงั  ยะททิงั:- สพัพะสงัขาระ~
สะมะโถ  สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค  ตัณหักขะโย  วิราโค  นิพพานันติ,
อะยงั วจุจะตานนัทะ  “วิราคะสัญญา”.

“กะตะมา  จานันทะ  นิโรธะสัญญา ?  อิธานันทะ  ภิกขุ
อะรญัญะคะโต  วา  รกุขะมลูะคะโต  วา  สญุญาคาระคะโต  วา  อติิ
ปะฏสิญัจกิขะต ิ “เอตงั  สนัตงั เอตงั  ปะณตีงั  ยะททิงั :- สพัพะสงัขาระ~
สะมาโถ  สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค  ตัณหักขะโย  นิโรโธ  นิพพานันติ,
อะยงั  วจุจะตานนัทะ  “นิโรธะสัญญา”.
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“กะตะมา   จานนัทะ  สพัพะโลเก อะนะภริะตะสญัญา ?  อธิานนัทะ
ภกิข ุ  เย โลเก   อปุายปุาทานา  เจตะโส  อะธฏิฐานาภนิเิวสานสุะยา,
เต  ปะชะหันโต  วิระมะติ  นะ อุปาทิยันโต,  อะยัง  วุจจะตานันทะ
“สัพพะโลเก  อะนะภิะระตะสัญญา”.
        “กะตะมา   จานนัทะ  สพัพะสงัขาเรส ุอะนจิจะสญัญา ?  อธิานนัทะ
ภกิข ุ สพัพะสงัขาเรห ิ อฏัฏยิะต ิ หะรายะต ิ ชคิจุฉะต,ิ  อะยงั  วจุจะตานนัทะ
“สัพพะสังขาเรสุ  อะนิจจะสัญญา”.
        “กะตะมา   จานันทะ  อานาปานัสสติ ?  อิธานันทะ  ภิกขุ
อะรญัญะคะโต  วา  รกุขะมลูะคะโต  วา  สญุญาคาระคะโต  วา  นสิทีะติ
ปลลังกัง  อาภุชิต๎วา  อุชุง กายัง  ปะณิธายะ  ปะริมุขัง  สะติง
อปุฏฐะเปตว๎า,  โส  สะโต  วะ อสัสะสะต ิ สะโต  ปสสะสะต,ิ

ทฆีงั วา อสัสะสนัโต  “ทฆีงั  อสัสะสามตี ิ ปะชานาติ
ทฆีงั วา ปสสะสนัโต  “ทฆีงั ปสสะสามตี ิ  ปะชานาติ
รสัสงั  วา  อสัสะสนัโต  “รสัสงั  อสัสะสามตี ิ ปะชานาติ
รสัสงั  วา  ปสสะสนัโต  “รสัสงั  ปสสะสามตี ิ ปะชานาติ
“สพัพะกายะปะฏสิงัเวท ี อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“สพัพะกายะปะฏสิงัเวท ี ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“ปสสมัภะยงั  กายะสงัขารงั  อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ

        “ปสสมัภะยงั  กายะสงัขารงั  ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“ปตปิะฏสิงัเวท ี อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“ปตปิะฏสิงัเวท ี ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“สขุะปะฏสิงัเวท ี อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“สขุะปะฏสิงัเวท ี ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“จติตะสงัขาระปะฏสิงัเวท ี อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“จติตะสงัขาระปะฏสิงัเวท ี ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ

บทสวดมนตพิเศษ

PrayWatdusit1.pmd 12/2/2559, 9:00101



102 คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

“ปสสมัภะยงั  จติตะสงัขารงั  อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“ปสสมัภะยงั  จติตะสงัขารงั  ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“จติตะปะฏสิงัเวท ี อสัสะสสิสามตีิ สิกขะติ
“จติตะปะฏสิงัเวท ี ปสสะสสิสามตีิ สิกขะติ
“อะภปิปะโมทะยงั  จติตงั  อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“อะภปิปะโมทะยงั  จติตงั  ปสสะสสิสามติ ิ สกิขะติ
“สะมาทะหงั  จติตงั  อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“สะมาทะหงั  จติตงั  ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“วโิมจะยงั จติตงั  อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“วโิมจะยงั จติตงั  ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“อะนจิจานปุสส ี อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“อะนจิจานปุสส ี ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“วริาคานปุสส ี อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“วริาคานปุสส ี ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“นโิรธานปุสส ี อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“นโิรธานปุสส ี ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“ปะฏนิสิสคัคานปุสส ี อสัสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
“ปะฏนิสิสคัคานปุสส ี ปสสะสสิสามตี ิ สกิขะติ
อะยงั  วจุจะตานนัทะ  “อานาปานัสสะติ”.

“สะเจ  โข  ตว๎งั  อานนัทะ  คริมิานนัทสัสะ  ภกิขโุน  อปุะสงักะมติว๎า
อมิา  ทะสะ สญัญา  ภาเสยยาส,ิ  ฐานงั  โข ปะเนตงั  วชิชะต,ิ  ยงั
คริมิานนัทสัสะ  ภกิขโุน  อมิา ทะสะ  สญัญา  สตุว๎า  โส  อาพาโธ  ฐานะโส
ปะฏิปปสสัมเภยยาติ.
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อะถะ  โข  อายสัม๎า  อานนัโท  ภะคะวะโต  สนัตเิก  อมิา  ทะสะ
สัญญา  อุคคะเหต๎วา  เยนายัส๎มา  คิริมานันโท,  เตนุปะสังกะมิ
อุปะสังกะมิต๎วา  อายัส๎มะโต  คิริมานันทัสสะ  อิมา  ทะสะ  สัญญา
อะภาสิ.

อะถะ  โข  อายสัม๎ะโต  คริมิานนัทสัสะ  อมิา  ทะสะ  สญัญา   สตุว๎า
โส  อาพาโธ  ฐานะโส  ปะฏปิปสสมัภ.ิ  วฏุฐะห ิ จายสัม๎า  คริมิานนัโท
ตมัหา  อาพาธา  ตะถาปะหโีน  จะ ปะนายสัม๎ะโต  คริมิานนัทสัสะ  โส
อาพาโธ  อะโหสตี.ิ  องั. ๒๔/๑๑๕-๑๒๐

ศริมิานนัทะสตุตะปาโฐ นฏิฐโิต

อะภะยะปะรติร
ยันทุนนิมิต~ตัง  อะวะมังคะลัญจะ

โย  จามะนาโป  สะกณุสัสะ  สทัโท
ปาปคคะโห  ทสุสปุนงั  อะกนัตงั
พทุธานภุาเวนะ  วนิาสะเมนต.ุ

ยนัทนุนมิติตงั  อะวะมงัคะลญัจะ
โย  จามะนาโป  สะกณุสัสะ  สทัโท
ปาปคคะโห  ทสุสปุนงั  อะกนัตงั
ธมัมานภุาเวนะ  วนิาสะเมนต.ุ

ยนัทนุนมิติตงั  อะวะมงัคะลญัจะ
โย  จามะนาโป  สะกณุสัสะ  สทัโท
ปาปคคะโห  ทสุสปุนงั  อะกนัตงั
สงัฆานภุาเวนะ  วนิาสะเมนต.ุ

บทสวดมนตพิเศษ
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พระคาถาตออายปุดเปาโรค

(พระคาถาบทนี้ สมัยพุทธกาล พระพุทธเจาไดทรงประพันธใหเทวดา
องคหนึง่สาธยาย ซึง่เทวดาองคนัน้กำลงัจะหมดอายจุะตองลงไปเสวยกรรมใน
นรก  มีความหวาดกลัวมากที่จะตองลงไปเกิดในนรกนั้น จึงดิ้นรนทุกวิถีทาง
ก็ไมมีใครชวยได แมแตพระอินทรก็ชวยไมได แตเมื่อไดเฝาพระพุทธเจา
พระองคทรงแนะนำใหภาวนาคาถาบทนี้  จะไดมีอายุยืนตอไป เพื่อที่จะไดใช
เวลาที่ยังเหลืออยูนี้บำเพ็ญภาวนา

ดังนั้นจึงมีพลานุภาพมาก  โดยมีอายุยืนและมีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บ
ไมไข ผทูีม่โีรคภยัไขเจบ็อย ู  กย็อมจะหายไดรวดเรว็)

อตัถ ิ อณุหสิสะ  วชิะโย ธมัโม  โลเก  อะนตุตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตงั  ตว๎งั  คณัหาห ิ เทวะเต
ปะรวิชัเช  ราชะทณัเฑ อะมะนสุเสห ิ ปาวะเก
พย๎คัเฆ  นาเค  วเิส  ภเูต อะกาละมะระเณนะ  วา
สพัพสัม๎า  มะระณา  มตุโต ฐะเปตว๎า  กาละมารติงั
ตสัเสวะ  อานภุาเวนะ โหต ุ เทโว  สขุ ี สะทา
สทุธะสลีงั  สะมาทายะ ธมัมงั  สจุะรติงั  จะเร
ตสัเสวะ  อานภุาเวนะ โหต ุ เทโว  สขุ ี สะทา
ลกิขติงั  จนิตติงั  ปชูงั ธาระณงั  วาจะนงั  คะรงุ
ปะเรสงั  เทสะนงั  สตุว๎า ตสัสะ  อาย ุ ปะวฑัฒะตตีิ
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มงคลจกัรวาลใหญ
     สริธิติมิะตเิตโชชะยะสทิธมิะหทิธมิะหาคณุาปะรมิติะปญุญาธกิารสัสะ
สพัพนัตะรายะนวิาระณะสะมตัถสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต
สมัมาสมัพทุธสัสะ  ทว๎ตัตงิสะมะหาปรุสิะลกัขะณานภุาเวนะ
อะสตีย๎านพุย๎ญัชะนานภุาเวนะ  อฏัตุตะระสะตะมงัคะลานภุาเวนะ
ฉพัพัณณะรงัสยิานภุาเวนะ  เกตมุาลานภุาเวนะ  ทะสะปาระมติานภุาเวนะ
ทะสะอปุะปาระมติานภุาเวนะ  ทะสะปะระมตัถะปาระมติานภุาะเวนะ
สลีะสะมาธปิญญานภุาเวนะ  พทุธานภุาเวนะ  ธมัมานภุาเวนะ
สงัฆานภุาเวนะ  เตชานภุาเวนะ  อทิธานภุาเวนะ  พะลานภุาเวนะ
เญยยะธมัมานภุาเวนะ  จะตรุาสตีสิะหสัสะธมัมกัขนัธานภุาเวนะ
นะวะโลกตุตะระธมัมานภุาเวนะ  อฏัฐงัคกิะมคัคานภุาเวนะ
อฏัฐะสะมาปตตยิานภุาเวนะ  ฉะฬะภญิญานภุาเวนะ
จะตสุจัจะญาณานภุาเวนะ  ทะสะพะละญาณานภุาเวนะ
สพัพญัตุะญาณานภุาเวนะ  เมตตากะรณุามทุติาอเุปกขานภุาเวนะ
สพัพะปะรติตานภุาเวนะ  ระตะนตัตะยะสะระณานภุาเวนะ
ตยุหงั   สพัพะโรคะโสกปุททะวะทกุขะโทมะนสัสปุายาสา  วนิสัสนัต,ุ
สพัพะอนัตะรายาป  วนิสัสนัต,ุ  สพัพะสงักปัปา  ตยุหงั  สะมชิฌนัต,ุ
ทฆีายตุา  ตยุหงั  โหต,ุ  สะตะวสัสะชเีวนะ  สะมงัคโิก  โหต ุ สพัพะทา,
อากาสะปพพะตะวะนะภมูคิงัคามะหาสะมทุทา  อารกัขะกา  เทวะตา
สะทา  ตมุเห  อะนรุกัขนัต.ุ

บทสวดมนตพิเศษ
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คาถาชนิบญัชร : สมเดจ็พระพฒุาจารย (โต พ ๎รหั ๎มรงัส)ี

ปตุตะกาโม  ละเภ  ปตุตงั ธะนะกาโม  ละเภ  ธะนงั
อตัถ ิ กาเย  กายะญายะ เทวานงั  ปยะตงั  สตุว๎า
อติปิ  โส  ภะคะวา  ยะมะราชาโน  ทาวเวสสวุณัโณ
มะระณงั  สขุงั  อะระหงั  สคุะโต  นะโมพทุธายะ

        ชะยาสะนากะตา  พทุธา เชตว๎า  มารงั  สะวาหะนงั
จะตสุจัจาสะภงั  ระสงั เย  ปวงิส ุ นะราสะภา

ตณัหงักะราทะโย  พทุธา อฏัฐะวสีะต ิ นายะกา
สพัเพ  ปะตฏิฐติา  มยัหงั มตัถะเกเต  มนุสิสะรา
        สเีส  ปะตฏิฐโิต  มยัหงั พทุโธ  ธมัโม  ทว๎โิลจะเน
สงัโฆ  ปะตฏิฐโิต  มยัหงั อเุร  สพัพะคณุากะโร

หะทะเย  เม  อะนรุทุโธ สารปีตุโต  จะ  ทกัขเิณ
โกณฑญัโญ  ปฏฐภิาคสัม๎งิ โมคคลัลาโน  จะ  วามะเก

ทกัขเิณ  สะวะเน  มยัหงั อาสงุ  อานนัทะราหโุล
กสัสะโป  จะ  มะหานาโม อภุาสงุ  วามะโสตะเก

เกสะโต  ปฏฐภิาคสัม๎งิ สรุโิย  วะ  ปะภงักะโร
นสินิโน  สริสิมัปนโน โสภโีต  มนุปิงุคะโว

กมุาระกสัสะโป  เถโร มะเหส ี จติตะวาทะโก
โส  มยัหงั  วะทะเน  นจิจงั ปะตฏิฐาส ิ คณุากะโร

ปณุโณ  องัคลุมิาโร  จะ อปุาล ี นนัทะสวีะลี
เถรา  ปญจะ  อเิม  ชาตา นะลาเต  ตลิะกา  มะมะ

บทอารธนาอญัเชญิคาถา

คาถาชนิบญัชร

PrayWatdusit1.pmd 12/2/2559, 9:00106



  107

เสสาสตี ิ มะหาเถรา วชิติา  ชนิะสาวะกา
เอเตสตี ิ มะหาเถรา ชติะวนัโต  ชโินระสา
ชะลนัตา  สลีะเตเชนะ องัคะมงัเคส ุ สณัฐติา

ระตะนงั  ปรุะโต  อาสิ ทกัขเิณ  เมตตะสตุตะกงั
ธะชคัคงั  ปจฉะโต  อาสิ วาเม  องัคลุมิาละกงั

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏยิะสตุตะกงั
อากาเส  ฉะทะนงั  อาส,ิ เสสา  ปาการะสณัฐติา

ชนิา  นานา  วะระสงัยตุตา สตัตปัปาการะลงักะตา
วาตะปตตาท ิ สญัชาตา พาหิรัชฌัตตุปททะวา

อะเสสา  วนิะยงั  ยนัตุ อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต  เม  สะกจิเจนะ สะทา  สมัพทุธะปญชะเร

ชินะปญชะระมัชฌัมหิ วหิะรนัตงั  มะหตีะเล
สะทา  ปาเลนต ุ มงั  สพัเพ เต  มะหาปรุสิาสะภา
        อจิเจวะมนัโต สคุตุโต  สรุกัโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สทัธมัมานภุาวะปาลโิต จะราม ิ  ชนิะปญชะเรต.ิ

บทสวดมนตพิเศษ
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เทวะตาอยุโยชะนะคาถาพรอมบทแปล

ทกุขปัปตตา  จะ  นทิทกุขา ภะยปัปตตา  จะ  นพิภะยา
โสกปัปตตา  จะ  นสิโสกา โหนต ุ สพัเพป  ปาณโิน

ขอสตัวทัง้ปวงทีม่ทีกุข  จงไรทกุข  ทีม่ภียั  จงไรภยั  ทีม่โีศก จงไรโศก

เอตตาวะตา  จะ  อมัเหหิ สมัภะตงั  ปญุญะสมัปะทงั
สพัเพ  เทวานโุมทนัตุ สัพพะสัมปตติสิทธิยา

บญุสมบตัทิีพ่วกเราไดบำเพญ็ เพยีงเทานี ้  ขอเหลาเทพยดาทัง้ปวง
จงอนุโมทนา เพื่อความสำเร็จประโยชนทั้งปวงเถิด

ทานงั  ทะทนัต ุ สทัธายะ สลีงั  รกัขนัต ุ สพัพะทา
ภาวะนาภริะตา  โหนตุ คจัฉนัต ุ เทวะตาคะตา.

ขอทุกทานจงใหทานดวยศรัทธา จงรักษาศีลอยูเสมอ  จงเปนผูยินดีใน
ภาวนา ขออญัเชญิเหลาเทพยดา ทีอ่ญัเชญิมาทีน่ี ้กลบัทีพ่ำนกัเถดิ.

สพัเพ  พทุธา  พะลปัปตตา ปจเจกานญัจะ  ยงั  พะลงั
อะระหนัตานญัจะ  เตเชนะ รกัขงั  พนัธาม ิ สพัพะโส.

ขาพเจาขอผูกมนตคุมครอง ดวยเดชของพระพุทธเจา ผูทรงพลานุภาพ
ดวยเดชของพระปจเจกพุทธเจา และของพระอรหันตเจาทั้งหลาย ผูทรง
พลานุภาพไวทั้งหมด.
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สพัพะมงัคะละคาถา
ภะวะต ุ สพัพะมงัคะลงั รักขนัต ุ สพัพะเทวะตา

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต*
ภะวะต ุ สพัพะมงัคะลงั รักขนัต ุ สพัพะเทวะตา

สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต*
ภะวะต ุ สพัพะมงัคะลงั รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา

สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัต ุ เต*.

*  สวดใหตวัเราเองเปลีย่นเปน “เม” ทกุแหง

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หนัตว๎า  เตสงั  อปุททะเว

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หนัตว๎า  เตสงั  อปุททะเว

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปคคะหะนิวาระณา
ปะริตตัสสานุภาเวนะ หนัตว๎า  เตสงั  อปุททะเว.

ปะรติตานภุาวะคาถา

บทสวดมนตพิเศษ
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(นำ) หนัทะ มะยงั ตงัขะณกิะปจจะเวกขะณะปาฐงั ภะณามะ เส.

(ขอวาดวยพิจารณาเครื่องนุงหม)
ปะฏสิงัขา โยนโิส จวีะรงั ปะฏเิสวาม,ิ

เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลวสวมใสเสื้อผา (นุงหมจีวร),
ยาวะเทวะ สตีสัสะ ปะฏฆิาตายะ, เพียงเพื่อบำบัดความหนาว,
อณุห๎สัสะ ปะฏฆิาตายะ, เพื่อบำบัดความรอน,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,

เพือ่บำบดัสมัผสัอนัเกดิจากเหลอืบ ยงุ ลม  แดด  และสตัวเลือ้ยคลาน
ทั้งหลาย,

ยาวะเทวะ หริโิกปนะปะฏจิฉาทะนตัถงั.
และเพียงเพื่อปกปดอวัยวะ อันใหเกิดความละอาย.

(ขอวาดวยพิจารณาอาหาร)
ปะฏสิงัขา โยนโิส ปณฑะปาตงั ปะฏเิสวาม,ิ

เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว รับประทานอาหาร (ฉันบิณฑบาต),
เนวะ ทว๎ายะ, ไมใชเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน,
นะ มะทายะ, ไมใชเพื่อความเมามัน มีกำลังทางกาย,
นะ มณัฑะนายะ, ไมใชเพื่อประดับ,
นะ วภิสูะนายะ, ไมใชเพื่อตกแตง,

ตงัขะณกิะปจจะเวกขะณะปาฐะ

บทพจิารณาปจจยั ๔ ตอนเชา
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ยาวะเทวะ อมิสัสะ กายสัสะ ฐติยิา,
แตเพียงเพื่อใหกายนี้ดำรงอยูได,

ยาปะนายะ, เพื่อใหอัตภาพรางกายเปนอยูได,
วิหิงสุปะระติยา, เพื่อความหมดไปแหงความกระสับกระสายทางกาย,
พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ,

เพื่อสะดวกแกการประพฤติพรหมจรรย,
อติ ิปรุาณญัจะ เวทะนงั ปะฏหิงัขาม,ิ

ดวยการทำอยางนี้ เรายอมระงับทุกขเวทนาเกาคือความหิวได,
นะวญัจะ เวทะนงั นะ อปุปาเทสสาม,ิ

และไมใหเกิดทุกขเวทนาขึ้นอีก,
ยาตร๎า จะ เม ภะวสิสะต ิอะนะวชัชะตา จะ ผาสวุหิาโร จาต.ิ

อนึง่    ความมอีตัภาพเปนไปไดโดยสะดวกดวย,   ความมอีตัภาพมใิห
โทษดวย, และความเปนอยอูยางผาสกุดวย, จกัมแีกเรา, ดงันี.้

(ขอวาดวยพิจารณาที่อยูอาศัย)
ปะฏสิงัขา โยนโิส เสนาสะนงั ปะฏเิสวาม,ิ

เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลวอยูในที่อยูอาศัย,
ยาวะเทวะ สตีสัสะ ปะฏฆิาตายะ, เพียงเพื่อบำบัดความหนาว,
อณุหสัสะ ปะฏฆิาตายะ, เพื่อบำบัดความรอน,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,

เพือ่บำบดัสมัผสัอนัเกดิจากเหลอืบ ยงุ ลม  แดด  และสตัวเลือ้ยคลาน
ทั้งหลาย,

ยาวะเทวะ อตุปุะรสิสะยะวโินทะนงั ปะฏสิลัลานารามตัถงั.
เพยีงเพือ่บรรเทาอนัตรายจากดนิฟาอากาศ,    และเพือ่ความพอใจอยู
หลีกเรนสำหรับภาวนา.

บทสวดมนตพิเศษ
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(ขอวาดวยพจิารณายารกัษาโรค)
ปะฏสิงัขา โยนโิส คลิานะปจจะยะเภสชัชะปะรกิขารงั ปะฏเิสวาม,ิ

เรายอมพจิารณาโดยแยบคายแลว บรโิภคเภสชับรขิารอนัเกือ้กลูแกคนไข,
ยาวะเทวะ อปุปนนานงั เวยยาพาธกิานงั เวทะนานงั ปะฏฆิาตายะ,

เพยีงเพือ่บำบดัทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้  จากอาพาธตาง ๆ,
อพัย๎าปชฌะปะระมะตายาต.ิ

เพือ่ตองการไมใหมโีรคเบยีดเบยีน  ดงันี.้

จงเตอืนตน ของตน ใหพนผิด
ตนเตอืนจติ ตนได ใครจะเหมอืน
ตนเตอืนตน ไมได ใครจะเตอืน
ตนแชเชอืน ใครจะเตอืน ใหปวยการ
จงหมัน่ทำ ความดี มปีระโยชน
เวนจากโทษ ทางผิด จติคดิขาม
บญุกศุล จงอตุสาห พยายาม
ประพฤตติาม ทกุทพิา ทกุราตรี

“ยะทา  ปญุญกัขะโย  โหต ิ สพัพะเมตงั  วนิสัสะต”ิ
คนเรามทีรพัย นบัแสน แมนไมทำบญุ
ทรพัยยอมสญู ดวยภยั ทัง้ ๔
๑ อคัคภียั ไฟไหม กด็ี
๒ โจรต ี(โจรภัย) เหลอื แตตวั
๓ ทรพัยสนิ (ราชภยั) สมบตัิ ถกูตดัเวนคนื

ตกเปนของ ผอูืน่ นาปวดหวั
๔ อทุกภยั หลากไป หมดตวั

ทกุทาน ถวนทัว่ จงสรางดี
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กรวดน้ำตอนเชา

๑. ปตตทิานะคาถา

(นำ) หนัทะ  มะยงั  ปตตทิานะคาถาโย  ภะณามะ  เส .
ยา  เทวะตา  สนัต ิ วหิาระวาสนิ,ี

เทพยดาเหลาใด  มปีกตอิยใูนวหิาร;
ถเูป  ฆะเร  โพธฆิะเร  ตะหงิ  ตะหงิ,

สถิตอยูที่เรือนพระสถูป  ที่เรือนโพธิ์  ในที่นั้นๆ;
ตา  ธมัมะทาเนนะ  ภะวันต ุ ปชูติา,

เทพยดาเหลานั้นอันเราทั้งหลาย  บูชาแลวดวยธรรมทาน;
โสตถงิ กะโรนเตธะ  วหิาระมณัฑะเล,

จงกระทำความสวัสดีในวิหารมณฑลนี้;
เถรา  จะ  มชัฌา  นะวะกา  จะ  ภกิขะโว,

พระภกิษทุัง้หลายทีเ่ปนเถระ  ทีอ่ยรูะดบักลาง  และทีย่งัใหมกด็;ี
สารามกิา  ทานะปะต ี อปุาสะกา,

อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย  ผูเปนทานบดี พรอมทั้งผูที่อาศัยอารามก็ดี;
คามา  จะ  เทสา  นคิะมา  จะ  อสิสะรา,

ชนทัง้หลายทีเ่ปนชาวบาน , ทีเ่ปนชาวเมอืง , ทีเ่ปนชาวนคิม , และทีเ่ปน
อสิรชน กด็;ี

 สปัปาณะภตูา  สขุติา  ภะวนัต ุ เต,
สตัวทีม่ชีวีติทัง้หลายเหลานัน้  จงเปนผถูงึซึง่ความสขุเถดิ;

บทสวดมนตพิเศษ
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ชะลาพชุา  เยป  จะ  อณัฑะสมัภะวา,
แมสตัวเหลาใด  ทีเ่ปนชลาพชุะกำเนดิกด็ ี  ทีเ่ปนอณัฑชะกำเนดิกด็;ี

สงัเสทะชาตา  อะถะโวปะปาตกิา,
ที่เปนสังเสทชะกำเนิดก็ดี  ที่เปนโอปะปาติกะกำเนิดก็ดี;

นยิยานกิงั  ธมัมะวะรงั  ปะฏจิจะ  เต,
สัตวเหลานั้นไดอาศัยพระธรรมอันเลิศล้ำซึ่งนำสัตวออกจากทุกขแลว;

สพัเพป  ทกุขสัสะ  กะโรนต ุ สงัขะยงั,
จงทำความสิ้นไปแหงทุกขไดทั้งหมดเถิด;

ฐาต ุ จริงั  สะตงั  ธมัโม ธมัมทัธะรา  จะ  ปคุคะลา,
ขอธรรมของสตับรุษุทัง้หลาย  จงดำรงอยไูดนาน,
และบคุคลทัง้หลายทีท่รงธรรม  จงดำรงอยไูดนาน;

สงัโฆ  โหต ุ สะมคัโควะ อตัถายะ  จะ  หติายะ  จะ,
ขอพระสงฆจงเปนผูพรอมเพรียงกัน  เพื่อประโยชนสุข;

อมัเห  รกัขะต ุ สทัธมัโม สพัเพป  ธมัมะจารโิน,
ขอพระสทัธรรมจงคมุครองรกัษาเราทัง้หลาย  ผปูระพฤตธิรรมแมทัง้ปวง;

วฑุฒงิ  สมัปาปเุณยยามะ ธมัเม  อะรยิปัปะเวทเิต,
ขอเราทัง้หลาย  พงึถงึความเจรญิ  ในธรรมทีพ่ระอรยิเจาชีแ้จงแลวเถดิ;

ปะสนันา  โหนต ุ สพัเพป ปาณโิน  พทุธะสาสะเน,
แมสรรพสัตวทั้งหลาย  จงเปนผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา;

สมัมา  ธารงั  ปะเวจฉนัโต กาเล  เทโว  ปะวสัสะต,ุ
ขอฝนจงเพิ่มอุทกธาร  ตกตองในฤดูกาล;

วฑุฒภิาวายะ  สตัตานงั สะมทิธงั  เนต ุ เมทะนงิ,
จงนำไปซึ่งเมทนีดล  ใหสำเร็จประโยชน  เพื่อบังเกิดความเจริญแกสัตว
ทั้งหลายเถิด;
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มาตา  ปตา  จะ  อตัร๎ะชงั นจิจงั  รกัขนัต ิ ปตุตะกงั,
มารดาบดิา  ยอมถนอมบตุรนอยผเูกดิจากตนเปนนติย  ฉนัใด;

เอวงั  ธมัเมนะ  ราชาโน ปะชงั  รกัขนัต ุ สพัพะทา.
ขอพระราชาทัง้หลาย  จงทรงรกัษาประชาราษฎรโดยเทีย่งธรรม  ในกาล
ทกุเมือ่  ฉนันัน้.

สระ   นจิจะมะนจิจะตงั

จงระลึก นึกถึง ความไมเที่ยง
กายนี้เพียง รปูราง ธาตุทั้งสี่
อยาเมามาย จะสลาย ไมนานป
นึกดั่งนี้ เปนนิตย จิตเปนธรรม

บทสวดมนตพิเศษ

อยาหลงมัวเมา ในลาภ~ ยศ~สรรเสริญ
ปลอยใจเพลิน ลืมตาย วายสงัขาร
ไมมีสิ่งใด จริงั ยั้งอยูนาน
เมื่อถึงกาล ก็ยอยยับ ดบัไปเอง

เกิด มาเพียรกอสราง ความดี
แก เฒากุศลมี เสาะบาง
เจ็บ ปวยพยาธิ มีทั่วกันนา
ตาย  แตกาย  ชือ่ยงั  ชัว่ฟา  ดนิสลาย
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๒. สพัพะปตตทิานะคาถา

(นำ) หนัทะ มะยงั สพัพะปตตทิานะคาถาโย ภะณามะ เส.
ปญุญสัสทิาน ิ กะตสัสะ ยานญัญาน ิ กะตาน ิ เม,
เตสญัจะ  ภาคโิน  โหนตุ สตัตานนัตาปปะมาณะกา,

สตัวทัง้หลาย ไมมทีีส่ดุ ไมมปีระมาณ, จงมสีวนแหงบญุทีข่าพเจาไดทำ
ในบัดนี้, และแหงบุญอื่นที่ไดทำไวกอนแลว;
เย ปยา คณุะวนัตา จะ มยัหงั มาตาปตาทะโย,
ทฏิฐา เม จาป ๎ยะทฏิฐา วา อญัเญ มชัฌตัตะเวรโิน,

คอืจะเปนสตัวเหลาใด, ซึง่เปนทีร่กัและมบีญุคณุ, เชน  มารดาบดิาของ
ขาพเจาเปนตน ก็ดี;  ที่ขาพเจาไดทันพบทันเห็น  หรือไมไดทันพบทันเห็นก็ดี;
สตัวเหลาอืน่ทีเ่ปนกลางๆ หรอืเปนคเูวรกนั กด็;ี
สตัตา ตฏิฐนัต ิโลกสัม๎งิ เตภมุมา  จะตโุยนกิา,

สัตวทั้งหลาย อยูในโลก, อยูในภูมิทั้งสาม, อยูในกำเนิดทั้งสี่;
ปญเจกะจะตุโวการา สงัสะรนัตา ภะวาภะเว,

มขีนัธหาขนัธ  มขีนัธขนัธเดยีว  มขีนัธสีข่นัธ กำลงัทองเทีย่วอยใูน ภพ
นอย ภพใหญ กด็;ี
ญาตงั เย ปตตทิานมัเม อะนโุมทนัต ุเต สะยงั,

สตัวเหลาใด รสูวนบญุทีข่าพเจาแผใหแลว, สตัวเหลานัน้ จงอนโุมทนา
เองเถดิ;
เย จมิงั นปัปะชานนัติ เทวา เตสงั นเิวทะยงุ,

สวนสตัวเหลาใดยงัไมรสูวนบญุนี,้ ขอเทพยดาทัง้หลาย, จงบอกแจง สตัว
เหลานั้นใหรู;
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มะยา ทนินานะ ปญุญานงั อะนุโมทะนะเหตุนา,
เพราะเหตุที่ไดอนุโมทนาสวนบุญที่ขาพเจาแผใหแลว,

สพัเพ สตัตา สะทา โหนตุ อะเวรา สขุะชวีโิน,
สตัวทัง้หลายทัง้ปวง, จงเปนผไูมมเีวร, อยเูปนสขุทกุเมือ่

เขมปัปะทญัจะ ปปโปนตุ เตสาสา สชิฌะตงั สภุา.
จงถึงบทอันเกษม,  กลาวคือพระนิพพาน, ความปรารถนาที่ดีงามของ

สตัวเหลานัน้ จงสำเรจ็~เถดิ.

๓. ปฏฐะนะฐะปะนะคาถา

(นำ) หนัทะ มะยงั ปฏฐะนะฐะปะนะคาถาโย ภะณามะ เส.
ยนัทาน ิเม กะตงั ปญุญงั เตนาเนนทุทเิสนะ จะ

บญุใดทีข่าพเจาไดทำในบดันี,้ ดวยบญุนัน้ และการอทุศิแผสวนบญุนัน้;
ขปิปง สจัฉกิะเรยยาหงั ธมัเม โลกตุตะเร นะวะ

ขาพเจาพงึไดทำใหแจงซึง่โลกตุตรธรรมเกาโดยเรว็พลนั;
สะเจ ตาวะ อะภพัโพหงั สงัสาเร ปะนะ สงัสะรงั

ถาขาพเจาเปนผอูาภพัอย ูยงัตองทองเทีย่วอยใูนวฏัฏสงสาร;
นยิะโต โพธสิตัโตวะ สมัพทุเธนะ วยิากะโต

ขาพเจาพงึเปนเสมอืนพระโพธสิตัวผเูทีย่งแท, ซึง่ไดรบัพยากรณ
จากพระพทุธเจาแลว;

นาฏฐาระสะป อาภพัพะ- ฐานาน ิปาปเุณยยะหงั
ไมพงึถงึฐานะแหงความอาภพั ๑๘ อยาง;

ปญจะเวราน ิวชัเชยยงั ระเมยยงั สลีะรกัขะเน
ขาพเจาพงึเลีย่งเสยีไดจากเวรทัง้หา, พงึพอใจในการรกัษาศลี;

บทสวดมนตพิเศษ
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ปญจะกาเม อะลคัโคหงั วชัเชยยงั กามะปงกะโต
ไมพงึเกาะเกีย่วในกามคณุทัง้หา, พงึเวนเสยีไดจากโคลนตม คอื กาม;

ททุทฏิฐยิา นะ ยชุเชยยงั สงัยชุเชยยงั สทุฏิฐยิา
ขาพเจาไมพงึประกอบดวยทฏิฐทิีช่ัว่, พงึประกอบดวยทฏิฐทิีด่งีาม;

ปาเป มติเต นะ เสเวยยงั เสเวยยงั ปณฑเิต สะทา
ไมพงึคบมติรชัว่, พงึไดคบแตบณัฑติตลอดไป;

สทัธาสะตหิโิรตตปัปา- ตาปกขนัตคิณุากะโร
ขาพเจาพึงไดเปนบอเกิดแหงคุณ,  คือ  ศรัทธา  สติ  หิริ  โอตตัปปะ
ความเพยีร และขนัต;ิ

อปัปะสยัโห วะ สตัตหูิ เหยยงั อะมนัทะมยุหะโก
พงึเปนผทูีศ่ตัรทูำอะไรไมได, ไมเปนคนเขลา คนหลงงมงาย;

สพัพายาปายปุาเยสุ เฉโก ธมัมตัถะโกวโิท
ขาพเจาพึงไดเขาใจในอุบาย  แหงความเสื่อมและความเจริญทั้งปวง,
พงึเขาใจแจมแจงในอรรถและธรรม (มเีหตผุล);

เญยเย วตัตตัว๎ะสชัชงั เม ญาณงั อะเฆวะ มาลโุต
ขอใหปญญาของขาพเจาเปนไปไมตดิขดัในธรรมทีค่วรร,ู   ดจุลมพดัไป ใน
อากาศ;

ยา กาจ ิกสุะลา มย๎าสา สเุขนะ สชิฌะตงั สะทา
ความปรารถนาที่ดีงามของขาพเจา,  ขอใหสำเร็จได โดยงาย ทุกเมื่อ;

เอวงั วตุตา คณุา สพัเพ โหนต ุมยัหงั ภะเว ภะเว
คณุ (ความด)ี ทีไ่ดกลาวมาแลวทัง้หมดนี ้จงมแีกขาพเจาทกุ ๆ ภพ;

ยะทา อปุปชชะต ีโลเก สมัพทุโธ โมกขะเทสะโก
เมือ่ใด พระสมัมาสมัพทุธเจาผทูรงแสดงธรรมเครือ่งพนทกุข,
เสดจ็ อบุตัใินโลก;
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ตะทา มตุโต กกุมัเมหิ ลทัโธกาโส ภะเวยยะหงั
เมือ่นัน้ ขาพเจาพงึไดพนจากกรรมอนัชัว่ชาทัง้หลาย, ไดมโีอกาสบรรลธุรรม;

มะนสุสตัตญัจะ ลงิคญัจะ ปพพชัชญัจปุะสมัปะทงั
ละภติว๎า เปสะโล สลีี ธาเรยยงั สตัถสุาสะนงั

ขาพเจาพงึไดความเปนมนษุย ไดเพศอนับรสิทุธิ,์ ไดบรรพชาอปุสมบทแลว,
เปนคนรกัศลี มศีลี, ทรงไวซึง่พระศาสนา (หลกัคำสอน) ของพระศาสดา;

สขุาปะฏปิะโท ขปิปา  - ภญิโญ สจัฉกิะเรยยะหงั
อะระหตัตปัผะลงั อคัคงั วชิชาทคิณุะลงักะตงั

พงึปฏบิตัไิดโดยสะดวก, พงึรแูจงไดโดยเรว็พลนั, กระทำใหแจงซึง่ อรหตัผล
อนัเลศิ, ทีป่ระดบัดวยธรรม มวีชิชาเปนตน;

ยะท ินปุปชชะต ีพทุโธ กมัมงั ปรปิรุญัจะ เม
ถาหากพระพทุธเจายงัไมเสดจ็อบุตั,ิ แตกศุลกรรมของขาพเจาเตม็เปยมแลว;

เอวงั สนัเต ละเภยยาหงั ปจเจกะโพธมิตุตะมนัต.ิ
เมือ่เปนเชนนัน้, ขาพเจาพงึไดปญญาระดบัสูง  อนัเปนเครือ่งรเูฉพาะตน
~ เทอญ.

คำบชูาขาวพระพทุธ

“อมิงั สปูะพย๎ญัชะนะสมัปนนงั สาลนีงั โภชะนงั อทุะกงั วะรงั พทุธสัสะ
ปเูชม”ิ  โภชนาอาหารและน้ำนี ้ขาพเจาขอถวายเปนพทุธบชูา  (จบ ๑ ครัง้)

เสร็จแลวลา “เสสัง มังคะลา ยาจามิ”  ขาพเจาครั้นถวายแลว
ขออนุญาตสวนที่เหลือรับประทานเพื่อเปนมงคล

บทสวดมนตพิเศษ
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คำถวายสงัฆทาน (ถวายอาหารพระสงฆ)

อิมานิ  มะยัง  ภันเต,  ภัตตานิ  สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ
โอโนชะยามะ  สาธ ุ โน  ภนัเต, ภกิขสุงัโฆ  อมิาน ิ ภตัตาน ิ สะปะรวิารานิ
ปะฏคิคณัหาต ุ อมัหากงั  ทฆีะรตัตัง  หติายะ  สขุายะ.

ขาแตพระคณุเจาพระสงฆผเูจรญิ ขาพเจาทัง้หลาย ขอนอมถวายภตัตาหาร
พรอมทั้งของบริวารทั้งหลายเหลานี้ แดพระคุณเจาพระสงฆ ขอพระคุณเจา
พระสงฆโปรดรบัภตัตาหาร พรอมทัง้ของบรวิารทัง้หลายเหลานี ้ เพือ่ประโยชน
เพื่อความสุข เพื่อความพนทุกข เพื่อความเจริญรุงเรือง แกขาพเจาทั้งหลาย
พรอมทัง้ครอบครวั วงศญาตมิติรสหาย ตลอดกาลนาน~เทอญ.

พจิารณาอาหารตามทีพ่ระพทุธองคทรงสอน

ปะฏสิงัขา โยนโิส ปณฑะปาตงั ปะฏเิสวาม,ิ
เรายอมพิจารณาโดยแยบคาย แลวรับประทานอาหาร (ฉันบิณฑบาต),

เนวะ ทว๎ายะ, ไมใชเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน,
นะ มะทายะ, ไมใชเพื่อความเมามัน มีกำลังทางกาย,
นะ มณัฑะนายะ, ไมใชเพื่อประดับ,
นะ วภิสูะนายะ, ไมใชเพื่อตกแตง,
ยาวะเทวะ อมิสัสะ กายสัสะ ฐติยิา,

แตเพียงเพื่อใหกายนี้ดำรงอยูได,
ยาปะนายะ, เพื่อใหอัตภาพรางกายเปนอยูได,
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วิหิงสุปะระติยา, เพื่อความหมดไปแหงความกระสับกระสายทางกาย,
พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ,

เพื่อสะดวกแกการประพฤติพรหมจรรย,
อติ ิปรุาณญัจะ เวทะนงั ปะฏหิงัขาม,ิ

ดวยการทำอยางนี้ เรายอมระงับทุกขเวทนาเกาคือความหิวได,
นะวญัจะ เวทะนงั นะ อปุปาเทสสาม,ิ

และไมใหเกิดทุกขเวทนาขึ้นอีก,
ยาตร๎า จะ เม ภะวสิสะต ิอะนะวชัชะตา จะ ผาสวุหิาโร จาต.ิ

อนึง่    ความมอีตัภาพเปนไปไดโดยสะดวกดวย,   ความมอีตัภาพมใิห
โทษดวย, และความเปนอยอูยางผาสกุดวย, จกัมแีกเรา, ดงันี.้

พจิารณาอาหารพรอมใหพร

อาหารและน้ำนี ้ ขาพเจาจะรบัประทาน  เพือ่บำรงุรางกายใหแขง็แรง  เพือ่
สะดวกแกการปฏิบัติธรรม  มิใชรับประทานเพื่อบำรุงกิเลส~ตัณหา~
อปุาทาน

ขอใหทานเจาภาพทุกทาน  ทานผูเปนเจาของสถานที่ทุกทาน  ทานผู
บริการและอำนวยความสะดวกทุกทาน  พรอมทั้งทานผูรับประทานทุกทาน
จงมีอาย~ุวรรณะ~สขุะ~พละ  ปราศจากโรคภยั อนัตรายทัง้ปวง เทอญ.

หวังเปนอิสระ ตองหมั่น ชนะใจตน
หวังหลุดพน ตองพยา- ยามปลอยวาง

บทสวดมนตพิเศษ
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อะตตีะปจจเวกขะณะปาฐะ

(นำ)  หนัทะ  มะยงั  อะตตีะปจจะเวกขะณะปาฐงั  ภะณามะ  เส.
(ขอวาดวยพิจารณาเครื่องนุงหม)

อชัชะ  มะยา  อะปจจะเวกขติว๎า  ยงั  จวีะรงั  ปะรภิตุตงั,
เสือ้ผาใด  (จวีรใด)  เราไดสวมใส  (นงุหม)
โดยไมทันพิจารณาในวันนี้,

ตงั  ยาวะเทวะ  สตีสัสะ  ปะฏฆิาตายะ,
เสือ้ผานัน้  (จวีรนัน้)   เราสวมใส  (นงุหม)
เพียงเพื่อบำบัดความหนาว,

อณุห๎สัสะ  ปะฏฆิาตายะ,  เพือ่บำบดัความรอน,
ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสริงิสะปะสมัผสัสานงั  ปะฏฆิาตายะ,

เพือ่บำบดัสมัผสัอนัเกดิจากเหลอืบ  ยงุ  ลม  แดด
และสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย

ยาวะเทวะ  หริโิกปนะปะฏจิฉาทะนตัถงั.
และเพียงเพื่อปกปดอวัยวะอันใหเกิดความละอาย.

(ขอวาดวยพิจารณาอาหาร)
อชัชะ  มะยา  อะปจจะเวกขติว๎า  โย  ปณะปาโต  ปะรภิตุโต,

อาหารใด  (บณิฑบาตใด)  เราไดรบัประทาน  (ฉัน)
โดยไมทันพิจารณาในวันนี้,

บทพจิารณาปจจยั ๔ ตอนเยน็
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โส  เนวะ  ทะวายะ,
อาหารนัน้   (บณิฑบาตนัน้)  เรารบัประทาน  (ฉนั)
ไมใชเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน,

นะ  มะทายะ, ไมใชเพื่อความเมามันมีกำลังทางกาย,
นะ  มณัฑะนายะ, ไมใชเพื่อประดับ,
นะ  วภิสูะนายะ, ไมใชเพื่อตกแตง,
ยาวะเทวะ   อมิสัสะ  กายสัสะ  ฐติยิา,

แตเพียงเพื่อใหกายนี้ดำรงอยูได,
ยาปนายะ, เพื่อใหอัตภาพรางกายเปนอยูได,
วิหิงสุปะระติยา, เพื่อความหมดไปแหงความกระสับกระสายทางกาย,
พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ,

เพื่อสะดวกแกการประพฤติพรหมจรรย,
อติ ิ ปรุาณญัจะ  เวทะนงั  ปะฏหิงัขาม,ิ

ดวยการทำอยางนี,้  เรายอมระงบัทกุขเวทนาเกาคอืความหวิได,
นะวญัจะ  เวทะนงั  นะ อปุปาเทสสาม,ิ

และไมใหเกิดทุกขเวทนาขึ้นอีก,
ยาตร๎า  จะ  เม  ภะวสิสะต ิ อะนะวชัชะตา  จะ  ผาสวุหิาโร  จาต.ิ

อนึง่,  ความมอีตัภาพเปนไปไดโดยสะดวกดวย,
ความมีอัตภาพมิใหโทษดวย  และความเปนอยูอยางผาสุกดวย
จกัมแีกเรา,  ดงันี.้

(ขอวาดวยพิจารณาที่อยูอาศัย)
อชัชะ  มะยา  อะปจจะเวกขติว๎า  ยงั  เสนาสะนงั  ปะรภิตุตัง,

ทีอ่ยอูาศยัใด  เราไดเขาอยอูาศยั  โดยไมทนัพจิารณาในวนันี,้

บทสวดมนตพิเศษ
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124 คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

ตงั  ยาวะเทวะ  สตีสัสะ  ปะฏฆิาตายะ,
ทีอ่ยอูาศยันัน้  เราเขาอยอูาศยั  เพยีงเพือ่บำบดัความหนาว,

อณุห๎สัสะ  ปะฏฆิาตายะ, เพื่อบำบัดความรอน,
ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสริงิสะปะสมัผสัสานงั  ปะฏฆิาตายะ,

เพือ่บำบดัสมัผสัอนัเกดิจากเหลอืบ  ยงุ  ลม  แดด
และสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย,

ยาวะเทวะ  อตุปุะรสิสะยะวโินทะนงั  ปะฏสิลัลานารามตัถงั.
เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายจากดินฟาอากาศ,
และเพื่อความพอใจอยูหลีกเรนสำหรับภาวนา.

(ขอวาดวยพิจารณายารักษาโรค)
อชัชะ  มะยา  อะปจจะเวกขติว๎า  โย  คลิานะปจจะยะเภสชัชะปะรกิขาโร
ปะริภุตโต,

เภสชับรขิารอนัเกือ้กลูแกคนไขใด  เราไดบรโิภค
โดยไมทันพิจารณาในวันนี้,

โส  ยาวะเทวะ  อปุปนนานงั  เวยยาพาธกิานงั  เวทนานงั  ปะฏฆิาตายะ
เภสชับรขิารอนัเกือ้กลูแกคนไขนัน้  เราบรโิภค
เพยีงเพือ่บำบดัทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้  จากอาพาธตางๆ,

อัพ๎ยาปชฌะปะระมะตายาติ.
เพือ่ตองการไมใหมโีรคเบยีดเบยีน  ดงันี.้
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กรวดน้ำตอนเยน็

อทุทสิสะนาธฏิฐานะคาถา

(นำ)  หนัทะ  มะยงั  อทุทสิสะนาธฏิฐานะคาถาโย  ภะณามะ  เส.
อมินิา  ปญุญะกมัเมนะ, ดวยบญุนี ้  อทุศิให;

อปุชฌายา  คณุตุตะรา, อปุชฌาย  ผเูลศิคณุ;
อาจะรยิปูะการา  จะ, แลอาจารย  ผเูกือ้หนนุ;
มาตาปตา  จะ  ญาตะกา, ทัง้พอแม  แลปวงญาต;ิ
สรุโิย  จนัทมิา  ราชา, สรูยจนัทร  แลราชา;
คณุะวนัตา  นะราป  จะ, ผทูรงคณุ  หรอืสงูชาต;ิ
พร๎หัม๎ะมารา  จะ  อนิทา  จะ,พรหมมาร  และอนิทราช;
โลกะปาลา  จะ  เทวะตา, ทัง้ทวยเทพ  และโลกบาล;
ยะโม  มติตา  มะนสุสา  จะ, ยมราช  มนษุยมติร;
มชัฌตัตา  เวรกิาป  จะ, ผเูปนกลาง  ผจูองผลาญ;
สพัเพ  สตัตา  สขุ ี โหนต,ุ ขอใหเปนสุขศานติ์  ทุกถวนหนา

อยาทุกขทน;
ปญุญาน ิ ปะกะตาน ิ เม, บญุผอง  ทีข่าทำ  จงชวยอำนวยศภุผล;
สขัุง  จะ  ตวิธิงั  เทนต,ุ ใหสขุ  สามอยางลน;
ขปิปง  ปาเปถะ  โวมะตงั, ใหลุถึงนิพพานพลัน;

อมินิา  ปญุญะกมัเมนะ, ดวยบญุนี ้ ทีเ่ราทำ;
อมินิา  อทุทเิสนะ  จะ, แลอทุศิ  ใหปวงสตัว;
ขปิปาหงั  สลุะเภ  เจวะ, เราพลนัได  ซึง่การตดั;

บทสวดมนตพิเศษ

PrayWatdusit1.pmd 12/2/2559, 9:00125



126 คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

ตัณหุปาทานะเฉทะนัง, ตวัตณัหา  อปุาทาน;
เย  สนัตาเน  หนิา  ธมัมา, สิง่ชัว่  ในดวงใจ;
ยาวะ  นพิพานะโต  มะมงั, กวาเราจะ  ถงึนพิพาน;
นสัสนัต ุ สพัพะทาเยวะ, มลายสิน้  จากสนัดาน;
ยตัถะ  ชาโต  ภะเว  ภะเว, ทกุๆ ภพ  ทีเ่ราเกดิ;
อชุจุติตงั  สะตปิญญา, มจีติตรง  และสต ิทัง้ปญญา

อันประเสริฐ;
สลัเลโข  วรียิมัหนิา, พรอมทั้งความเพียรเลิศ

เปนเครื่องขูดกิเลสหาย;
มารา  ละภนัต ุ โนกาสงั, โอกาสอยาพงึม ี  แกหมมูาร  สิน้ทัง้หลาย;
กาตญุจะ  วรีเิยส ุ เม, เปนชอง  ประทษุราย ทำลายลาง

ความเพียรจม;
พทุธาทปิะวะโร  นาโถ, พระพทุธผ ู  บวรนาถ;
ธมัโม  นาโถ  วะรตุตะโม, พระธรรมที ่  พึง่อดุม;
นาโถ  ปจเจกะพทุโธ  จะ, พระปจเจ-กะพุทธสม;
สงัโฆ  นาโถตตะโร  มะมงั, ทบพระสงฆ  ทีพ่ึง่ผยอง;
เตโสตตะมานุภาเวนะ, ดวยอานุภาพนั้น;
มาโรกาสงั  ละภนัต ุ มา, ขอหมมูาร  อยาไดชอง;
ทะสะปุญญานุภาเวนะ, ดวยเดชบญุ  ทัง้สบิปอง;
มาโรกาสงั  ละภนัต ุ มา. อยาเปดโอกาสแกมาร~เทอญ.
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บทกรวดน้ำหลงัจบการปฏบิตัแิตละวนั

โดยแปลเกบ็ความจาก  บทกรวดน้ำอมินิา  ตอนตน

อมินิา  ปญุญะกมัเมนะ       ดวยผลกศุลทีข่าพเจาไดปฏบิตัวิปิสสนา
กรรมฐาน,  สวดมนตไหวพระ~เจรญิพระพทุธมนต,  และกศุลศลีทานทัง้หลาย
ทัง้สิน้, ทีข่าพเจาไดบำเพญ็เพยีรกอกอปรมา, จากอดตีถงึปจจบุนัวนันี,้ ขาพเจา
ขออทุศิสวนกศุล,  ไปยงับดิามารดา,  ปยูาตายาย,  ครบูาอาจารย,  ญาตกิา
ทัง้หลาย,  และสตัวทัง้หลายทัง้ปวง,  ทัว่ทัง้จกัรวาล,  พระอนิทร พระพรหม,
พระยม  พระกาฬ,  ทาวจตโุลกบาลทัง้สี,่  พระภมูเิจาที,่  แมธรณ ี  แมคงคา,
แมโพสพ,  ผใูหกำเนดิเกดิมา,  ทัง้เจากรรมนายเวร,  ขอจงไดรบัสวนกศุลนี,้
จงเปนสขุเปนสขุเถดิ,  ถาทานทัง้หลายทัง้ปวง,  และสตัวทัง้หลายทัง้ปวง, ไป
ทนทกุขอยใูนทีห่นึง่ทีใ่ด,  กข็อใหกศุลนีไ้ปชวย,  ใหพนจากทกุข,  ใหไดไปอยู
ทีส่ขุ,  ถาไดไปอยทูีส่ขุแลว,  ขอใหไดสขุยิง่ ๆ ขึน้ไปอกี.

บทอธษิฐานจติโดยตัง้สจัจะปรารถนา

โดยแปลเกบ็ความจาก  บทกรวดน้ำอมินิา  ตอนหลงั

ดวยผลกุศลที่ขาพเจาไดปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน,  สวดมนตไหวพระ~
เจริญพระพุทธมนต,  และกุศลศีลทานทั้งหลายทั้งสิ้น,  ที่ขาพเจาไดบำเพ็ญ
เพยีรกอกอปรมา,  จากอดตีถงึปจจบุนัวนันี,้  ขาพเจาขอตัง้สจัจะปรารถนา,
จงเปนปจจยัสงใหขาพเจา,  ไดบรรลถุงึซึง่พระนพิพานโดยเรว็,    ถาขาพเจา
ยงัไมบรรลถุงึซึง่พระนพิพาน,  ยงัเวยีนวายตายเกดิอยใูนวฏัสงสารตราบใด,
ขาพเจาจะไปเกดิอยใูนสารทศิใด,  ขอใหไดเกดิในตระกลูทีด่,ี  มสีมัมาทฏิฐ,ิ

บทสวดมนตพิเศษ
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มรีางกายบรสิทุธิผ์องใสงดงาม,  ปราศจากโรคภยัและอนัตรายทัง้ปวง,  ปราศจาก
สรรพศัตรูและสรรพภัยทั้งปวง,  ปราศจากความยากจนเข็ญใจอนาถา,
อนัความยากจนเขญ็ใจอนาถา,  ขออยาไดมาแผวพานขาพเจาเลย,  ขอให
ขาพเจา,  ไดอยใูนมนษุยสมบตั,ิ  สวรรคสมบตั,ิ  ทัง้ชาตนิีแ้ละชาตหินาทกุๆ
ชาต,ิ  จนกวาขาพเจาจะบรรลถุงึซึง่พระนพิพานดวย~เทอญ.

สา~ธ ุ นพิพานะปจจะโย  โหต,ุ  สา~ธ ุ นพิพานะปจจะโย  โหม.ิ

ขออานุภาพ พระพุทธรัตน กำจัดทุกข
ใหเกิดสุข ศริศิกัดิ์ มีหลักฐาน
ขออานุภาพ พระธรรมรัตน กำจัดมาร
ใหสำราญ ผุดผอง พนผองภัย
ขออานุภาพ พระสังฆรัตน กำจัดโรค
ใหหายโศก สิ้นทุกข สุขสดใส

กราบลาพระ ๕ ครัง้

อะระหงั  สมัมาสมัพทุโธ  ภะคะวา
พทุธงั  ภะคะวนัตงั  อะภวิาเทม ิ  (กราบ)

สว๎ากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม
ธมัมงั  นะมสัสาม ิ (กราบ)

สปุะฏปินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ
สงัฆงั  นะมาม ิ (กราบ)

เวลาและวาร ี~ มไิดม ี~ จะคอยใคร
เรอืเมลและรถไฟ ~ มนักไ็ป ~ ตามเวลา

โอเอและอดือาด ~ มกัจะพลาด ~ ปรารถนา
ชวดแลวจะโศกา ~ อนจิจา ~ เราชาไป

วนัเวลาถาลบัดบัไปแลว เหมอืนดวงแกวจมในมหานทศีรี
ใหด้ำดนคนหาทัว่ตาป กไ็มมวีนัคนืมาชืน่ชม
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กราบระลกึถงึคณุบดิามารดา
“อะนันตะคุณะสัมปนนา ชะเนตตชิะนะกา  อโุภ
มยัหงั  มาตาปตนูงั  วะ ปาเท  วนัทาม ิ สาทะรงั”  (กราบ)

กราบระลกึถงึคณุคร~ูอาจารย
“ปาเจราจะรยิา  โหนติ คุณุตตะรานุสาสกา
ปญญาวฑุฒกิะเรเต  เต ทนิโนวาเท  นะมามหิงั”  (กราบ)

ใหทาน~ทาน จกัให ตอบสนอง
นบทาน~ทาน จกัปอง นอบไหว
รกัทาน~ทาน จกัครอง ความรกัเรานา
สามสิง่นี้ เวนไว แตผทูรชน

อยากมเีงนิ ตองทำงาน ถงึพานพบ
อยากเรยีนจบ ตองขยนั หมัน่ศกึษา
อยากใหคนรกั ตองหนกั ในเมตตา
อยากมสีขุ ภายภาคหนา ตองหมัน่ทำบญุ

บทสวดมนตพิเศษ
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สกักตัะ๎วา  พทุ/ธะระตะนงั โอสะถงั อตุ/ตะมงั วะรงั
หติงั  เทวะ/มนสุสานงั พทุธะเตเช/นะ  โสตถนิา
นสัสนัตปุท/ทะวา  สพัเพ ทกุขา  วปุะ/สะเมนต ุ เต*
ขอนอบนอมเคารพสักการะ องคพระพุทธรัตนะ ซึ่งเปนธรรมะโอสถ

วิเศษ ประเสริฐล้ำเลิศอุดม เพราะทรงสั่งสมพระบารมี ทรงบำเพ็ญประโยชน
อำนวยความสุขสวัสดี แกทวยเทพและมวลมนุษย สุดจะนับจะคณนา
หาประมาณมไิด

ดวยเดชะแหงพระพุทธรัตนะ ซึ่งเปนที่พึ่ง ที่กำจัดภัยไดจริง ขอจงขจัด
อปุทวนัตราย และความทกุขทัง้หลาย ทีม่าพองพาน (ระบุนามผูที่เราสวดให)
ทกุทานทีไ่ดเอยนามมาแลวนี้ ใหสูญสลายหายไปโดยพลัน มีแตความสุขกาย
สำราญใจ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ...

สกักตัะ๎วา  ธมั/มะระตะนงั โอสะถงั  อตุ/ตะมงั  วะรงั
ปริฬาหู/ปะสะมะนัง ธมัมะเตเช/นะ  โสตถนิา
นสัสนัตปุท/ทะวา  สพัเพ ภะยา  วปูะ/สะเมนต ุ เต*
ขอนอบนอมเคารพสักการะ องคพระธรรมรัตนะ ซึ่งเปนธรรมะโอสถ

วิเศษ ประเสริฐล้ำเลิศอุดม เพราะเขาไประงับดับความเรารอน ของหมูสัตว
ใหสงบเย็นไดอยางมหัศจรรย

ดวยเดชะแหงพระธรรมรัตนะ ซึ่งเปนที่พึ่งที่กำจัดภัยไดจริง ขอจงขจัด
อุปทวันตราย และผองภัยทั้งหลาย ที่มาพองพาน (ระบุนามผูที่เราสวดให)
ทกุทานทีไ่ดเอยนามมาแลวนี้ ใหสูญสลายหายไปโดยพลัน มีแตความสุขกาย
สำราญใจ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ...

อานภุาพพระรตันตรยัประสทิธพิรชยั

*  สวดใหตวัเราเองเปลีย่นเปน “เม” ทกุแหง
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สกักตัะ๎วา สงั/ฆะระตะนงั โอสะถงั  อตุ/ตะมงั  วะรงั
อาหเุนยยงั/  ปาหเุนยยงั สงัฆะเตเช/นะ  โสตถนิา
นสัสนัตปุท/ทะวา  สพัเพ โรคา  วปูะ/สะเมนต ุ เต*.

ขอนอบนอมเคารพสักการะ องคพระสังฆรัตนะ ซึ่งเปนธรรมะโอสถ
วิเศษ ประเสริฐล้ำเลิศอุดม เปนเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

ดวยเดชะแหงพระสังฆรัตนะ ซึ่งเปนที่พึ่ง ที่กำจัดภัยไดจริง ขอจงขจัด
อุปทวันตราย และโรคาพาธทั้งหลาย ที่มาพองพาน (ระบุนามผูที่เราสวดให)
ทุกทานที่ไดเอยนามมาแลวนี้ ใหสูญสลายหายไปโดยพลัน มีแตความสุขกาย
สำราญใจ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ...

สทิธกิจิจงั  สทิธกิมัมงั
สทิธลิาโภ  ชโย  นจิจงั

สาธ ุ สาธ ุ สาธุ

บทสวดมนตพิเศษ
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ขออนโุมทนาในบญุของทานผมูกีศุลศรทัธาใหทนุรวมพมิพทกุทาน

ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ พระเทพสิทธิมุนี ๓,๕๐๐
๒ พระครสูงัฆรกัษววิรรธน  กติตอิมตทรพัย ๑,๐๐๐
๓ คณุวชิติ- คณุสมปรารถนา พริยิะสมบตัิ ๒,๐๐๐

๑. คณะของคณุมานะวทิย  ชยัสมบตัิ
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ คณุมานะวทิย  ชยัสมบตัิ ๓๓,๐๐๐
๒ คุณสุวรรณา  แสงสวางศรี ๔,๐๐๐
๓ คณุไพโรจน   แตไพบลูย, คณุองัสนา  สหุฤทเสถยีร ๓,๓๐๐
๔ รานคาไมนายยวน  จ.นครสวรรค ๒,๐๐๐
๕ นางนทจนัท, น.ส.กญัญรตัน, น.ส.นนัทกานต  อนิสวาง ๑,๔๘๕
๖ คณุพมิพนติ  คอนดี ๑,๓๘๐
๗ นางศศิธรและนายชุตม  กันกา  และครอบครัว,นางนงลักษณ  ทิพยกำจรวงศ ๑,๐๐๐
๘ น.ส.ลนิจง  องัศธุาร, คณุสริลิกัษณ  จนัทรปยะมติร, นายมารสุ  ตะพานทอง ๑,๐๐๐
๙ น.ส.สายน้ำผึง้  หนิแกว และครอบครวั, คณุกลุชล ี  ฉตัรวรีะชยักจิ ๑,๐๐๐

๑๐ คณุปราณ ี  ศรณีรงค, คณุนฤมล  พฒุอนิทร และคณุพฒันา  เฉลมิกติิ ๑,๐๐๐
๑๑ คณุปารฉิตัร  ภวูภิริมย,  คณุพไิลพรรณ  ธรรมมติร ๙๙๐
๑๒ นายบณัฑติ, ด.ช.พชิยัภษูติ  สขุเอม, น.ส.ภคพร, น.ส.ธนพร  ปตานวุฒัน, น.ส.สาลนิ ี อรณุชยั

อทุศิให นายดอกดนิ นางชมุพร ตาดโท นายหยบิ,  อยยูอด ๖๖๐
๑๓ น.ส.ชตุมิน  การคณุ,ี คณุบญัญตั ิ ออนพานชิ, ๖๖๐
๑๔ พล.ต.สมัฤทธิ-์น.อ.หญงิพรพรรณ, น.ส.เบญจพร  ถรีะรกัษ ๖๖๐
๑๕ นางสดุใจ  สภุทัทนนัทกลุ ๖๒๗
๑๖ นายกรณิท  ชยัสมบตั,ิ ด.ช.โชตวิฒัน  แซเตยีว, นางอรณุรงุ  พฒันพานชิชยั ๕๐๐
๑๗ น.ส.นารฐิา  ชยัสมบตั,ิ  คณุธญัรด ี ชปูระเสรฐิ ๕๐๐
๑๘ คณุพรรณ,ี คณุสนัน่, คณุภาวนิ ี  สขุเกษม ๔๙๕
๑๙ น.ส.ฐติภิทัร, น.ส.ฐาปน ี ดอกไมเทศ ๔๒๙
๒๐ คุณลาวัลย  สดคมขำ ๔๐๐
๒๑ นางมาล ี  สขุาทพิยพนัธ,ุ  ครอบครวั ตรยีาภรณพนัธ, น.ส.นวภา  ปลกุปลืม้ ๓๓๐
๒๒ นายกนัคภณ  สวุรรณธรรม  และครอบครวั, นายวรเดช  ถนมิลกัษณ ๓๓๐
๒๓ คณุลาภบญุ  รตันโชตพิานชิ, นางจำเนอืง  อนิสวาง, นางสมควร  นิม่ช้ำ และครอบครวั ๓๓๐
๒๔ นางชนรต ี  กราวนอก และครอบครวั,  น.ส.กงัสดาล  กาญจนสนิไชย และครอบครวั ๓๓๐
๒๕ นายมาลพ  คงรอด,  นายณขจร  แกนดำ,  น.ส.ปทมา  แสงมณี ๓๓๐
๒๖ คณุสพุาณ ี จติรสนุทร, น.ส.อรอนงค  บญุสวุรรณ, น.ส.ณฏัฐณชิ  อนิทรฤทธิ์ ๓๓๐
๒๗ นายปราโมทย นางศศวิมิล  มนญูผล และครอบครวั, น.ส.ปยมาภรณ  แสงมณี ๓๓๐
๒๘ นางประทมุ  ช้ำเกต ุและครอบครวั, นางจนิดา  คลอยแกว, นายอภพิงษ  ล่ำซำ ๓๓๐
๒๙ น.ส.กญัญา  เกตรุตัน และน.ส.วลยัลกัษณ  จนุเขยีว,  คณุปฏมิา  ไมหวาดยทุธ ๓๓๐
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๓๐ คณุชยตุ  ภคักลุทวชียั, คณุนาราพรรณ  ดำขำ, คณุวศนิ ี  ใจแจม ๓๓๐
๓๑ นางชไมพร, ด.ช.ปยพล, ด.ช.ณฐาเดช  กอบญุชวย, นางรกัใจ  กาญจนะวรีะ ๓๐๐
๓๒ คณุศรญัญา และคณุพรเทพ  ธโนปจยั, นางวาณ ี  พานทอง, คณุชตุมิณฑน  จวิาลกัษณ ๓๐๐
๓๓ นายสำรวย  พวงมี ๒๙๗
๓๔ น.ส.ฤทยัรตัน  คงทน และครอบครวั,  นางพรสรุยี  เสง็สขุ และครอบครวั ๒๐๐
๓๕ น.ส.อาภรณ  น้ำจนัทร,  น.ส.เบญจรตัน  รกัซอน ๒๐๐
๓๖ นางธญัญพทัธ  ศรสีวุรรณเดโช และครอบครวั, นายสงัคม  แยมแจม ๒๐๐
๓๗ น.ส.พชัร ี สขุเกษม และครอบครวั, นางธญัรศัมิ ์ สงิหวบิลูย, นายดนพุล  ศรคีง ๑๖๕
๓๘ นายอมัพร  เจรญิวารนิทรและครอบครวั,  น.ส.วรางคณา  ชวยคำแกว ๑๖๕
๓๙ นางภรณพณิยา  ธรีธนวงษ และครอบครวั, น.ส.กลุปรญีาภรณ  อยสูนิธนภ ูและครอบครวั ๑๖๕
๔๐ นายกลุวทิย  ชยัสมบตั,ิ นายบญุสง  เพชรสมัฤทธิ,์ นายสพุจน  พลขนุทด ๑๐๐
๔๑ นายศกัรนิทร  จนัวดั และครอบครวั, นางเรยีม  แจงชะไว  และครอบครวั ๑๐๐
๔๒ นายบญุยงั  ใจเยน็,  นางศศธิร  โพธิพ์ทุธโชต ิและครอบครวั, น.ส.อารรีตัน  จนุเขยีว ๑๐๐
๔๓ นายณรงคศกัดิ ์  วงศสังวาลยและครอบครวั,  นางกฤษณา  ชวตริตัน และครอบครวั ๑๐๐
๔๔ นายไพบลูย  นางมลฑา  อนิอิม่ และครอบครวั, น.ส.จำรอง  พวงทอง  และครอบครวั ๑๐๐
๔๕ นางนนัทยา  ปรปกษประลยั และครอบครวั, นางอฐัชสิา  ปานรกัษา และครอบครวั ๑๐๐
๔๖ นางธนภรณ  จงึสมเจตไพศาล และครอบครวั, น.ส.อฐัภญิญา  ชมุมา และครอบครวั ๑๐๐
๔๗ น.ส.ศภุรตัน  ปรางสารท, นายเอกทศัน  กนัทอง และครอบครวั, คณุพมิพกญุ  ชสูมภพ ๑๐๐
๔๘ นายธรีนนัท  พญาผาต,ิ น.ส.จำเรยีง  มากพงษ, คณุสปิปานนท  ปาชติา ๑๐๐
๔๙ น.ส.ณฐัชยา  อิม่สรรค และครอบครวั, น.ส.อภญิญา  ถาวรกจิ และครอบครวั ๑๐๐
๕๐ นางปราน ี  โพธิส์ขุ และครอบครวั, นายชำนาญ  ปนแกว และครอบครวั ๑๐๐
๕๑ นายยทุธนา  นมุด,ี  นายธนกฤต  ธนาพาณชิย,นายอทิธศิกัดิ ์ เพชรกลงึ, น.ส.เบญจมาศ  สงัขรอด ๙๙
๕๒ นางกาญจนา  ลำลึก และครอบครัว ๕๐
๕๓ นางเนาวรตัน  บวัเฉยีง, นายสวุจัชยั  สดใส, นายยศพล  สกลุรงุโรจนวฒุ,ิ คณุเมธ ี  รกัศลิปดี ๓๓

๒. คณะของคณุกอบเดช
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ คณุกอบเดช - ดารนิทร -  ขนษิฐรฐั - นท ี อตชิาดศรสีกลุ ๕,๐๐๐
๒ คณุสรุพงษ - ศริพิร  อตชิาดศรสีกลุ ๓,๓๐๐
๓ คณุณชีากร - พงศกร - ณฐักร  อตชิาดศรสีกลุ ๑,๐๐๐
๔ คณุสมพงศ - ธรีวรรณ - ธรีะศกัดิ ์ - จรินจิ พงษสวสัดิ ๓๐๐
๕ คณุธนยิลกัษมิ ์ - สรุณยั  สภุทัรนยิพงศ ๓๐๐
๖ คุณนิรัญชลา  สิกขาจารย ๑๐๐

๓. คณะของอาจารยดร.ประเทอืง  อมัพรภกัดิ์
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ คุณระพีพงศ - คุณสมถวิล อานันตพงศ ๖,๖๐๐
๒ นายชวติ อานนัตพงศ และนายพงศวรภพ  อานนัตพงศ ๖,๖๐๐
๓ ครอบครัวสุเสวี และครอบครัวสุดประเสริฐ ๓,๕๐๐
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๔ อาจารยสะอาด  ทพิยมงคล, น.ส.สปุระวนี - ด.ญ.นภทัรสรรค  อานนัตพงศ ๓,๓๐๐
๕ คณุนนัทชยั-อาจารยทพิาพนัธ  สนุทรพพิธิ, คณุวนัด ี  แกวปานกนั และครอบครวั ๓,๓๐๐
๖ ตระกลู  "จนัทรสวสัดิ"์  นายธนยั-นางอไุรวรรณ, น.ส.พไิลวรรณ   นายอนรรฆ(ไผ) -

น.ส.นพรตัน(นนุ)  -นายนนทวศนิ(ตง) ๓,๓๐๐
๗ คณุแมฉนิ  อนิทรจวง - น.ส.นยันพศั  อนิจวงจริกติต ๒,๘๐๕
๘ อาจารยเอก-ผศ.วิมล อุทานนท และครอบครัว ๒,๕๐๐
๙ คุณอรศรี ดิษยบุตร และครอบครัว ๒,๐๐๐

๑๐ คุณณันทนภัส  สามารถ, คุณสายน้ำผึ้ง นาคากาวา ๑,๖๕๐
๑๑ คุณจิรพงษ-คุณยุพิน อติชาดศรีสกุล ๑,๖๕๐
๑๒ ครอบครวั "เตชสัอนนัต" นางวรรณรตัน- นายจริาย ุ    -นายธนโชติ ๑,๖๕๐
๑๓ อาจารยดร.ประเทอืง  อมัพรภกัดิ์ ๑,๐๐๐
๑๔ คญุนาบญุเรอืน และลกูชาย คณุอรรณพ  พงษสวุรรณ, คณุเกสร  สทิธริกัษ ๑,๐๐๐
๑๕ คณุพรีพงศ  เจนปร ุและครอบครวั, คณุแมอาฮวย  แซเลีย้ง ๑,๐๐๐
๑๖ คณุมานะศกัดิ ์ เหลาสริพิพิฒัน, คณุองัคณา  กลิน่มาหอม, คณุพรรณ ี  ฟารคุ ๑,๐๐๐
๑๗ อาจารยชนดิา  พทุธโกสยั,  คณุจนิดา  ชาญวทิยสถาพร ๑,๐๐๐
๑๘ ครอบครวัศปิพงศ  โดย คณุปานหทยั  ศปิพงศ, นายพนัธชุนะ สนุทรพพิธิ ๙๙๐
๑๙ คณุอทิธพิล  เพช็รตัน และคณุพชัร ี  เลีย่งฮะ, คณุพรภทัร  อำพนัธ และครอบครวั ๖๖๐
๒๐ คณุบรรจง -คณุพพิธิ และ พ.ต.ต.หญงิ เนาวรตัน  เลีย่งฮะ, คณุกรกฎ  นิม่อนงค ๖๖๐
๒๑ นายระดม-นางสรวง  ศริมิงคล และนายสวุรรณ- นางอนิทร  ผลงาม ๖๖๐
๒๒ นายปวชิ - นางสรุนิทร, ด.ญ.ปทติตา, ด.ญ.พทิยาภรณ  ผลงาม, คณุวารนิทร  เอีย่มพทิกัษ ๖๖๐
๒๓ คณุหมอวรรณสริ ิ   วรรณสถติย, คณุปยวรรณ  วรรณสถติย, คณุอบุล  วฒุกิรอดุมกจิ ๖๖๐
๒๔ นายตะวนั, นายบญุเลือ่น, นายบญุเลศิ นายสมชาย รงุศรสีทุธวิงศ  และครอบครวั ๖๖๐
๒๕ นางวรีวรรณ   น.ส.รตันา  น.ส. สภุาจติ รงุศรสีทุธวิงศ และน.ส. สภุสัสร วองสนิไพบลูย ๖๖๐
๒๖ คณุสตปยา  เพชรรตัน , อาจารยบปุผา  บรรลอืเสนาะ และครอบครวั ๕๐๐
๒๗ อาจารยอรณุ ีควูมิล  อทุศิใหคณุแมเพก็งอ  แซลิม้ ๕๐๐
๒๘ คณุมาลยัพร  แผนมัน่ และคณุวภิา  อรญัญาพร, คณุวรษัฎา พทุธโกสยั ๕๐๐
๒๙ ผศ.ดร.เสาวณ ี  เรอืงไชยศร ีและ อาจารยนภาพร  เจยีพงษ ๔๐๐
๓๐ คุณธัญญาทิพย  พริ้งพัฒนพงษ ๓๖๓
๓๑ คุณสุนันทา  สูตรติเทอดสกุล ๓๔๐
๓๒ คณุอรญัญา  เลีย่งฮะ และคณุสรุดษิ  จบัศรทพิย ๓๓๐
๓๓ คุณไพโรจน-คุณภัทรพล-คุณสรวิชญ พูลสวัสดิ์ และคุณจีรวรรณ  เลี่ยงฮะ ๓๓๐
๓๔ นายสทิธชิยั   พรหมศร  และ น.ส.อรพรรณ   เพช็รรตัน ๓๓๐
๓๕ น.ส.พรทพิย  เหลยีวตระกลู, คณุปทมวรรณ  ผดุบวันอย, คณุชาลนิี ๓๓๐
๓๖ คณุฉตัรชยั- ด.ช.ฉตัรวารนิ  อทุารจติต และ คณุทพิยวารนิ  เลีย่งฮะ ๒๙๗
๓๗ คุณอาภรณพรรณ  วิเศษสมบัติ ๒๐๐
๓๘ คณุอไุรศร ี  เฟองฟลูอย, คณุเถาว  พทุธโกสยั ๑๐๐
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๔. คณะของคณุปยะนาฏ เพชรรตัน
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ พนักงานฝายเภสัชกรรม ร.พ.นครินทร นครศรีธรรมราช (คุณปยะนาฏ เพชรรัตน) ๓,๔๓๒
๒ ครอบครวัรานทองเปาเฮงหล,ี บรษิทั ศรจีติ วสัดภุณัฑ  จำกดั ๑,๖๕๐
๓ หจก.ศรจีติ การชาง ,นางซิว้มวย  แซเอยี  นายสวุรรณะ บวัทอง และครอบครวั ๑,๖๕๐
๔ คณุพอธาน ี  คณุแม จนิตนา รงุนรินัดรกลุ ๑,๓๒๐
๕ นายวศนิ  รงุนรินัดรกลุ, ครอบครวั นายประพนัธ  ภวูราง ๙๙๐
๖ นางสาวอรอนงค เลิศวัฒนธนสาร,นายธรรมรัตน  รุงนิรันดรกุล และครอบครัว ๙๙๐
๗ นางสมศร ี  กจิสมมารถ และครอบครวั ๖๙๓
๘ นางสาวอุรศา  จินดาวัฒนและครอบครัว, นายจุมพล พัฒนไทยานนทและครอบครัว ๖๖๐
๙ นายธรียทุธ  ชามทอง และครอบครวั, นางอารยา  กวางทอง(ไสลเพชร)และครอบครวั ๖๖๐

๑๐ นายวนัชยั  แซเอยีและครอบครวั, นางสายณัฑ  ใจอนุ และครอบครวั ๔๙๕
๑๑ บรษิทั เอวพี ีดไีซน จำกดั, นางเจยีมจติต รกัษทพิย, นางพชรมน  ไตรเมศ ๔๙๕
๑๒ นายวีรชาติ ภูวราง และครอบครัว ,ครอบครัวเพชรกำเนิด ๓๓๐
๑๓ ครอบครวัศรทีวเีชค็ปม, คณุแมตกุตา  ภวูราง, นางเรณ ูบวัมวง ๒๙๗
๑๔ ด.ช.ณฐกร คงด ี, ด.ญ.เมธาว ีขนุทอง , น.ส.สชุาล ีสจุเสน ๒๙๗
๑๕ ครอบครัวพยัคฆรังสี ๑๙๘
๑๖ คณุพออมร  ภวูราง, ด.ช.ภาวติ ภรูพีบิลู, ด.ช.ภาวติ ภรูพีบิลู,  นายพฤหสั  ภวูราง,

นางสาวอรอนงค  นาเคณ ๑๖๕
๑๗ ผูไมประสงคออกนาม ๕๙๔

๕. คณะของอาจารยฉฐัรกัข  วยัเจรญิ
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ คณะบานธรรมทาน(เจหมวย ตลาดไท) ๓,๙๖๐
๒ อาจารยฉัฐรักข  วัยเจริญ ๓,๓๐๐
๓ คุณสุรินทร-คุณสมเกียรติ  รถทอง ๑,๖๕๐
๔ คณุแมศรลีกัษณ  ภคอคัรเลศิกลุ  และครอบครวั ๑,๖๕๐
๕ ผศ.มารสิา  พลพวก, คณุมลวิลัย  เอมแยม, คณุสมลกัษณ  คงเมอืง ๑,๐๐๐
๖ คณุละออง  อมัพวตั ๖๖๐
๗ คุณสมชัย  ภัคภิญโญ-คุณสุมล-คุณศรีนวล  วองเจริญ ๕๐๐
๘ คุณมนัส-คุณพรรณี คำประชา ๔๐๐
๙ คณุอรสธุ ี  จนัทรนิม่, คณุสรุพงษ-คณุมาลยัพรรณ  แกวลวน, คณุนยิมพร  แกวลวน ๓๓๐

๑๐ นางกัลณิกา-คุณเอกกวี  ศรีอนงค, คุณลัดดา  วงศวุฒิรัตนกุล ๒๐๐
๑๑ คณุวนสัภรณ  บญุอคัรสวสัดิ,์ คณุนงลกัษณ  เจยีรภทัรานนท ๑๐๐
๑๒ นางสวุรรณ  แซตัง้, วาทีร่.ต.สรุชยั  บญุชรูตัน ๑๐๐
๑๓ ผูไมประสงคออกนาม สายอาจารยฉัฐรักข  วัยเจริญ ๗,๗๘๘
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๖. คณะของคณุอรวรรณ  วนัเพช็ร
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ คณุอรวรรณ  วนัเพช็ร และครอบครวั, คณุกนัตกิา - คณุสภุาวด ี - คณุปน- คณุแกว บดุคลุ,

คุณวรัญชลีย ทวีชัย, และ คุณฐานิดา ปญญานิติกุล ๓,๓๐๐
๒ ม.ล.เรณมุาศ และน.ส.แจนนสิ แฟลค็ อทุศิใหสาม,ีคณุวงจนัทร  สนุทรนนัท,

คุณอายุวัต  ทองกรบุณยวัทน ๓,๓๐๐
๓ ครอบครวั นวรตัน ๒,๓๑๐
๔ คุณศศิธร-คุณดวงพร-คุณชัยยศ-คุณวศินี โชติเจริญสิน และคุณทวี  ลืบางใหญ,

คณุชวลันชุ  ศรไีพร ๑,๖๕๐
๕ คณุบวัคำ  นามวงษษา,คณุวไิล  จนัทรากลู, คณุวจันา  นิม่เวชอารมณชืน่,

คณุจารรุศัม ี  เจรญิรมัย ๑,๖๕๐
๖ คณุไชยโรจน วนัเพช็ร  และครอบครวั ๑,๖๕๐
๗ คุณหมูสุปรวีณ  โสมณวัตร ๑,๔๕๐
๘ คณุชมพนูชุ  คำทาสี ๑,๑๘๘
๙ คณุขวญัใจ ชเูสอืหงึ และ คณุนภารตัน ตรองรกัการ ๘๐๐

๑๐ คณุปญญาพร  บญุสบื, คณุกญัญวรรณ  ยีต่นัส ี  พรอมครอบครวั,
คุณรุงทิพย-คุณอุษณียา  คงอำนวยศักดิ์ ๖๖๐

๑๑ คณุปาชะลอ ทองจนี, คณุสภุาพร ไชยพฒัน ,และคณุณรงค  อนรุตัน, คณุหนธูญัญรนัต  วถิชียั ๖๖๐
๑๒ คุณสุวรรณา  จินทรส, คุณจงดี-คุณวันชัย-คุณปวีณา-คุณภัทราภรณ  แปงนวล ๖๖๐
๑๓ คณุคารล อจิจะ โรแลน อสิคัสสนั, คณุอบุล ทรพัยบญุ อสิคัสสนั และ ด.ช.คารล  ออดรอิัน๋ อสิคัสสนั๖๒๗
๑๔ คณุสมัฤทธิ-์ด.ญ.พณัณชติา  กงัเจรญิสมัพนัธ  และคณุชลธชิาร  สบืสาน,

คุณวรวุฒิ-คุณอรณิชชา  ทองธนาบูรณ ๔๙๕
๑๕ คุณสุชาติ-คุณสังวาล-คุณกาญจนา-คุณสุดาวดี อิ่มจิต,

คุณคำปน-สังวร-คุณบังอร-คุณอำพร  สูสงคราม ๔๙๕
๑๖ คุณคำเวช -คุณสังเวียน-คุณกนกวรรณ เดชเดิม ๔๙๕
๑๗ บริษัทสินเจริญเครื่องไหวเจา จำกัด ๔๖๒
๑๘ คณุแมอนงค  ตรรีตันตระกลู  พรอมครอบครวั,คณุพอธาดา - คณุแมนติยา  ตัง้กนกวทิยา,

คุณบุญดี -คุณสวรส ตั้งกนกวิทยา ๓๙๖
๑๙ คณุทศัน ี  เชดิชดิ,ร.อ.เผดจ็  ลมิปสวสัดิ,์คณุเปรมกมล วงศธาน,ีคณุจนัทรเพญ็ มอรตนั,

คุณวิชธวัช คงสวัสดิ์ ๓๓๐
๒๐ ด.ช.วลิเลีย่ม ฌอน มซูเีอล และด.ช.ธนกิ โคล ลนิส,คณุวรางคณา  วนัเพช็ร  พรอมครอบครวั ๓๓๐
๒๑ คณุนวพรรษ  ทอนชยัภมู,ิคณุธนวนั  พกุเปลีย่น  และครอบครวั,คณุนภาพร  ปนอิน่  พรอมครอบครวั ๓๓๐
๒๒ คุณเดชวุฒิ-คุณภัคดี-คุณพนัชกร  อัศวจิต, และคุณสิริวรรณ  เพิ่มพูลสุขยิ่ง,

คณุกญัญารตัน  อดุไชย ๓๓๐
๒๓ คณุมาล ี  ทองนอยยิง่, คณุฐติริตัน เซง็เพรยีว,คณุลรีตัน  แซจงุ, คณุกณัฑยศอเนก  ขนัธรรม ๓๓๐
๒๔ คณุยพุนิ  วลิาศร ีและด.ญ.ภทัราพร  วงษทอง, คณุปยพงศ  ชมุโชต,ิ คณุเพยีรสริ ิ  ดสิสถาพร ๓๓๐
๒๕ คณุวรยิาภรณ  เอกเนาพฒันนนัท พรอมครอบครวั, คณุพชัร ี  เมตตานนท  พรอมครอบครวั ๓๐๐
๒๖ คณุปรภิทัร-คณุฐานตุรา-คณุณฐันนัท บวัทรพัย และคณุณฐัหทยั  ยศแผน, คณุกษริา  ชยัสงค ๒๙๗
๒๗ คณุพอทอง  ชยัสงค, คณุมาลนิ ี อนิตะทอง, คณุธติมิา  นนัทะผา, คณุปวรรตันศริ ิ เกษี ๒๙๗
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๒๘ คณุสายใจ  แสงใส, คณุภคภรณ  จนีอ่ำและครอบครวั, นายอภชิาต  อาจคำพนัธ ๒๙๗
๒๙ คณุวชัร ี  เจรญิธนากจิ ๒๗๙
๓๐ คุณภัทร-คุณปุณยนุช-คุณนัยนา ชวนานนท ๑๙๘
๓๑ คณุ ณภทัรกานท ผสมทรพัย, คณุณฐัสภุคั  ทองวฒันา, รานสงัฆภณัฑรงุเรอืงไพศาล,

คณุไสว  จนัทรหอม, คณุจนัทรชั  แปงกล ๑๖๕
๓๒ คุณสันตธนา  รัตนพงศธร ๑๓๒
๓๓ คณุปมปา  การหมัน่  พรอมครอบครวั ๑๐๐
๓๔ คณุชตุมิา พฒัจนัทรหอม พรอมครอบครวั, คณุกานดา  กลิน่สคุนธ  พรอมครอบครวั,

คุณพัสกร  สิมะนัสสุวรรณ ๙๙
๓๕ คณุ ณภชันนัท จตรุพธิโพธิท์อง  พรอมครอบครวั, คณุนงคนชุ  ปยงัและครอบครวั ๙๙
๓๖ คณุสจุติตนภา  แซชิน้,  คณุอญัชร ี เตชะอคัรเศรษฐี ๕๐

๗. คณะของคณุสกุญัญา  ปลืม้เกสร
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ น.ส.สกุญัญา  ปลืม้เกสร  และครอบครวั ๓,๗๔๕
๒ นายชนิวฒุ ิ  ปญญาปตโชโต , คณุกชมน  ปรางคทว ีและครอบครวั ๓,๓๐๐
๓ ครอบครวัเฮงส ิ  นายบญุนาน - นางสำรวย และน.ส.องัคณา ๓,๓๐๐
๔ พ.ต.อ.นายแพทย จงเจตน อาวเจนพงษ, นายแพทยภญิโญ  หรรษาจารพุนัธ และครอบครวั ๒,๐๐๐
๕ พญ.ณฐัฐานนัท - นพ. เกรยีงศกัดิ ์ประสพสนัต,ิ  คณุนภาพร  วนัทนยีกลุ,

นายสมควร  ปญญาปตโชโต, ๑,๖๕๐
๖ ครอบครวัปญญาปตโชโต ,ครอบครวั ตริะชศูกัดิ,์นางอารยีา  เศวตศลิป และบตุร ๑,๖๕๐
๗ คณุมาลยั มายรรยง  และครอบครวั, นางสาคร  ปรดี ี  และครอบครวั ๑,๖๑๗
๘ คุณปริญดา อาวเจนพงษ และครอบครัว ๑,๔๘๕
๙ นายเลศิ- นายนพินธ พนมนอย ๑,๔๕๐

๑๐ น.ส. วลญิา ปรชีากลุ และครอบครวั ๑,๑๘๘
๑๑ น.พ.ปกปอง ปานศรแีกว และน.ส.อโนชา อนนัตวงศ ๑,๐๒๓
๑๒ ร.ท.หญงิ สริลิกัษณ  นาคกญุชร และนายสชุนิ  ภสูมุ, คณุเตอืนใจ -น.อ.สมศกัดิ ์ กลายประยงค ๑,๐๐๐
๑๓ คณุรชต สตัตบรรณศขุ,  น.ส.มณผกา  หลวงฟ,ู น.พ. สมเจตน  มณปีาลวริตัน,

คณุสวุลยั  เสนวีงศ ณ อยธุยา ๑,๐๐๐
๑๔ คณุสขุมุาล  ปาละกลุ และครอบครวั , น.ส.สริลิกัษณ  ชาญธญักรรม ๙๙๐
๑๕ คุณรัตนาภรณ (หนิง) ๗๐๐
๑๖ คณุจนัทรท ี  วรรณบตุร ๖๖๐
๑๗ คณุวนนัยา  ทองจำรญู ๕๙๔
๑๘ น.ส.มาล ี แซลี ้และ คณุกรชัมนตร ี ผวิงาม ๕๒๘
๑๙ คณุอลสิา  ตนัตสิารศาสน  และครอบครวั, น.ส.จนัทรนิ  รืน่เรงิ , นาง กลวยไม  ชเูชดิ ๕๐๐
๒๐ คณุวติตกิา พทิยาอมรวงศ  และครอบครวั, คณุแมวมิล  ปญจวฒันกลุ  และครอบครวั,

คุณสิริทิพย เกตุพันธ ๕๐๐
๒๑ น.ส.พรทิพยและน.ส.ปยวรรณ บุปผา ๔๙๕
๒๒ น.ส.สนุนัทา  เอีย้งทอง , คณุขนษิฐา  ศรวีชิยั ๔๐๐
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๒๓ คณุสรุยีพร  เวอรนารด  คณุภทัรพงศ จนิภกัดชีพูงศ และโมนี่ ๓๖๓
๒๔ น.ส.อญัชล ี เสอืปา, น.ส.ปองจติ  ทบัเทีย่ง, คณุจรีวรรณ  บางทาไม,

น.อ.นริธุ-นางปารดิา  สอนเจตน ๓๓๐
๒๕ นายไสว และ นางบญุช ูมกีลอง, คณุกรอมุา  เดนพลงัรกัษ  และครอบครวั,

คุณอุราวรรณ  สุขเกษม ๓๓๐
๒๖ น.ท.หญงิ ปรยีชา  นพบรูบตุร, คณุอนนิทร  กชุราล, น างเพชรนิทร  จิว๋นางนอง,

นางนภสร  ศลิปะคปุต ๓๓๐
๒๗ คณุ ณฎัฐา  กลิน่อบุล  และครอบครวั, น.ส.ไพรสน  กลิน่เกต,ุ น.ส.วรยิดา  โยชาตรี ๓๓๐
๒๘ คณุนงลกัษณ  อาภรณรตันานนท, พล.ร.อ.วเิชษฐ  การณุยวนชิ และครอบครวั ๓๓๐
๒๙ น.ส.นภาพรณ  บญุเมอืง และครอบครวั, คณุณฐัพชัร  ตอนมิติกลุ  และครอบครวั ๓๓๐
๓๐ คณุสชุาดา  สมสงกลุ  และครอบครวั, คณุธติยิา สงิหเนตรวฒัน  และครอบครวั ๓๐๐
๓๑ คุณวิภาณี  ชนะรัชชรักษ,คุณกฤษฎา ประสานเนตร และคุณเขมิสรา ฉวนกลิ่นและบุตร ๓๐๐
๓๒ น.ส.สมใจ  ศรบีญุเรอืง และครอบครวั, คณุดารารตัน  เนือ้แกว  และครอบครวั ๓๐๐
๓๓ น.ส.แมรีแ่อนน  มลิเลอร  และครอบครวั ๓๐๐
๓๔ นางแฉลม และ น.ส.เนตรฤทยั  หอเลง ๒๙๗
๓๕ คณุอรวลญัช  ไมกลาง  และครอบครวั, น.ส.สนุสิา  ยศถา ๒๐๐
๓๖ น.ส.ภาวนิ ี กาแกน ๑๙๘
๓๗ น.ส.กลิน่ลานนา  แชมชืน่, น.ส.สมุาล ี ศรเีมอืง และ ครอบครวั ๑๖๕
๓๘ น.ส.อมัพร  มะโนรตัน, MR. YAO - WU,  LEE, น.ส.สเุนตรา  อนพุนัธ, นางอกัคนางณ  อนสุา ๑๐๐
๓๙ น.ส.ชญาดา  นาทพิย, คณุประภสัสร  ตลบัทอง, น.ส.ณชัชา  สระ, น.ส.อนิติา  หวนนากลาง ๙๙
๔๐ น.ส.อรพรรณ  บญุกนั, น.ส.นิภา  ภมูมิี ๙๙
๔๑ MISS  PAPATIN ๕๐
๔๒ น.ส.พรเพญ็  จนัสธุรรม ๔๐
๔๕ น.ส.ทตัชญา  ฐติจริะภา, น.ส.พชิญสนิ ี สริธิภิทัร, น.ส.จนัทรศร ี ตรงไตรสอน,

น.ส.ปะณดิา  ศลิาโชติ ๓๓

๘. คณะของ อ.ดร.ปรญิดา เพญ็โรจน
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ คุณสมพร  คงชนะ-คุณวิศรุต-คุณพีรพร-คุณสุกัญญา  มโนสานต ๓,๖๕๐
๒ ดร.ปรญิดา  เพญ็โรจน, คณุสเุชษฐ  สมหุเสนโีต ๓,๓๐๐
๓ คุณออยอัจฉรา-คุณสถาพร-คุณพริมา  รุงรัตนาอุบล ๓,๓๐๐
๔ คุณภคพงศ-คุณนิตยา-คุณชนินทร  เหลาศิริลือชาไกล ๑,๖๕๐
๕ คุณวิภาดา-คุณวิไล-คุณยุทธนา-คุณญานิศา  เพ็ญโรจน ๑,๓๒๐
๖ คณุปยะฉตัร  ใจเอือ้ ๑,๐๐๐
๗ คณุเจษฎาวรรณ  วจิติรเวชการ, คณุธนวรรณ  เพญ็โรจน  และครอบครวั ๖๖๐
๘ คณุดวงใจ  ถริธรรมถาวร, คณุวรเดช  แพทยพทิกัษ ๕๐๐
๙ คุณฑิพาภรณ  ทรัพยสมบูรณ อุทิศใหบิดามารดา ๒๐๐
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๙. คณะนกัศกึษาเอกเทคโนการอาหาร (ดร.ปรญิดา)
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ คณุมานพ-คณุวงเดอืน บญุฤทธิ ์  และครอบครวั ๖๖๐
๒ คณุบำรงุ-คณุสดุใจ  มารกัธรรม  และครอบครวั ๓๓๐
๓ คณุปตพิล  เทยีนทองคำ  และครอบครวั, คณุศตวรรษ  คำสองส ี  และครอบครวั ๓๓๐
๔ คณุนฤมล  แปลนาค  และครอบครวั ๒๙๗
๕ คณุมานพ -คณุรมเกลา  เชาวนชำนาญ-คณุเอมอร  ลลีาศ ๒๙๗
๖ คณุปญจรศัม  ชณุหพาณชิย  และครอบครวั ๙๙
๗ คณุปารชิา  วงศบำรงุกจิ  และครอบครวั, คณุนวพร ขาวสำอาง  และครอบครวั ๓๓
๘ คณุปาจรยี  แพทยไชโย  และครอบครวั ๓๓

๑๐. คณะของคณุจติรานนัท  เธยีรคณุาวฒัน
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ คุณมนู-คุณนวลจันทร-คุณมณีรัตน-คุณวัฒนา-คุณปราโมทย  ธงชัย ๖,๐๐๐
๒ คณุนเิวศน  วรรนกลุ, นายจนิดา  ยอดมะลิ ๑,๒๐๐
๓ คุณประภัสสร กองสนธิ-คุณอนุวัฒน ฐิติทรัพยวิวัฒน-ด.ช.ธนกฤต ปุเณร ๙๓๖
๔ คณุจติรานนัท  เธยีรคณุาวฒัน, คณุไพฑรูย  ไชยฤทธิ์ ๘๐๐
๕ คณุธญัวรตัน  สดุสอน ๖๙๖
๖ คุณสมนึก-คุณไพฑูรย  เติมผล ๕๐๐
๗ คณุศริพิร  ปตตาเคนงั ๔๕๖
๘ นายเกตทุอง - นางเสาวนยี - น.ส.วภิาวรรณ  พรพนัธเลศิ ๓๓๖
๙ คณุเจนจริา  ดวงสนิ ๓๓๐

๑๐ คณุสมปอง  ธรรมโชต ิ - คณุเปรมกมล สวางเถือ่น ๓๑๒
๑๑ คุณธนวรรณ-คุณพัชรินทร  พูลสวัสดิ์, คุณศุภณัฐ-คุณกิตติธัช  อักษรมัต ๓๐๕
๑๒ นายชยัยะ  มัน่คง ๒๘๘
๑๓ คุณสมเกียรติ-คุณพัชรี  ภูเขียว ๒๖๔
๑๔ คณุวรรณนภิา  นลิธนธำรงศร,ี คณุเบญจา-คณุธวนนัท  บญุบงการ ๒๕๐
๑๕ คณุสมชาย  พฒันานติยสกลุ และครอบครวั, คณุมานะ-คณุบงัอร-คณุอทุมุพร  พนัธชยั ๒๔๐
๑๖ คณุพธุพงศ  ศรพีลาย, นายประพนัธ  แจมจา ๒๔๐
๑๗ คณุยพุนิ  บญุชมุ, คณุปยภทัร  เพิม่เตมิ ๒๐๐
๑๘ คณุนภาพร  เขือ่นคำ, คณุสภุาวด ี ปานบานใหม ๑๙๒
๑๙ คณุสทุธโิชค  พลูสวสัดิ,์ คณุณฎัฐพล  ตรสีวุรรณ, คณุแสงเดอืน  เถงิคำด,ี คณุนติยา  พลาพล ๑๒๐
๒๐ คณุเสาวรนิทร  ประสานรส, คณุกรรณกิา  ปญจมะจนัทร, คณุภราดา-คณุวารณิ ี  มณสีวาง ๑๒๐
๒๑ ด.ช.นาท ี สนัตสิภุญิโญ, นางกาญจนา  ฤกษใหม, นางยพุนิ  บญุมี ๑๒๐
๒๒ นายสมชาย-ด.ช.ธรีไนย-ด.ช.ภาคนิ-ด.ช.ธนกร  สรริกัษ, นางนนัทา-น.ส.ปรางทอง  วงษหงษ ๑๒๐
๒๓ คณุมงคล  ธาราพงษ,  คณุสภุา  สรุเภทสากล, คณุพงษสถติ  ทบัทมิพวง,คณุสมศกัดิ ์  จำปา ๑๐๐
๒๔ คณุกฤษณ  พระพพิษิ, คณุรงุโรจน เกตสุำอาง, คณุสมบรูณ  สขุาภริมย, คณุกสวิฒั  วรสมัปต,ิ

คุณเบญจาสิต  ศรีโยธา ๑๐๐
๒๕ นายปราโมทย  ไวยชตีา, น.ส.จณินพชัร  กำแพงดี ๙๖
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๒๖ คณุปรยิตั ิ  ทนิสขุ, คณุเดชพล  แผนสงา, คณุจดิาภา  ผาชลา, คณุสกุญัญา  นอยเหนือ่ย ๕๐
๒๗ น.ส.ฐติารยี  หริญัธนพฒัน,  นายมงคล  บรูณนวล,  นายบญุสง  แกวมาศ ๔๘
๒๘ คุณณัฐถาพร  วิบูลอังกรูเวช ๔๐
๒๙ คุณเพ็ญศรี  เพชรากุล ๒๕
๓๐ คณุถาวรวฒัน  ทองญวน, คณุโอภาส  เดชด,ี คณุอนพุล  แสงคาร ๒๔

๑๑. คณะของนายปวรศิ  ปรยิดำกล
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ น.ส.กัญญารัตน- นายธีธัช-นางมาลี-นายกมล-นายอำพล  เอกอรุณรุง ๔,๔๕๕
๒ น.ส.สปุราณ ี  จนัทรศรี ๒,๐๐๐
๓ คณุเดยีร  แมท็ทโีอ และคณุอมรา ภทูองขาว ๑,๓๒๐
๔ นายธวัช-นางวัฒนา  ลิ้มสุรัตน ๑,๐๐๐
๕ นายปวรศิ  ปรยิดำกล, อาจารยกลัยา  ชวนชิย, คณุพรวรรณ  อดลุยานโุกศล,

น.ส.ปรียาจติ  ชางหลอ ๖๖๐
๖ น.ส.ปภาดา -ด.ญ.ณชิาภา -นางอำไพ   ทองภกัด,ี น.ส.พชิญนนิ-น.ส.พนตินนัท  พานชิพฒัน ๖๖๐
๗ นางอมุาพร  อคัรพานชิ, นายวฒันะ-นางพนดิา  สนัตภิาษ ๓๓๐

๑๒. คณะของคณุสรณฐชล  สรวงฉตัรภรณ
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ คุณสรณฐชล  สรวงฉัตรภรณ และ คุณปุณณญาณ  พงศการณกุล ๓,๓๐๐
๒ คุณศิริการย-คุณธัญยธรณ-คุณนภัสสรณ  ภิรมยโชติกีรติ, คุณวิชญารัตน  เวือรช ๓,๓๐๐
๓ คุณกิติศักดิ์-คุณจรินทิพย-คุณจิราภรณ-คุณจิรารัตน-คุณธนชาติ ภิญโญชีพ ๓,๓๐๐
๔ คณุไพจติร ี  สมวทุธ  และ คณุปณุยวรี  เรอืงธรีพงษ ๑,๙๘๐
๕ กลมุบรษิทั คารโกเคมเีคลิ  และครอบครวัคณุอำชญั  มวงศริ,ิ คณุณทัญา มนญุากร ๑,๙๘๐
๖ คณุดวงแกว  เมฆะวภิาต  และครอบครวั ๑,๖๕๐
๗ คณุปทดิา  ลอธรรมากลู, คณุธนศัพงศ  ประจกัษทพิย ๑,๕๐๐
๘ คุณภูมิกิติ, คุณฐาณิญา, คุณสุริสา, คุณปราณิสา  พานิชตระกูล ๑,๓๒๐
๙ คณุณชัชา -คณุ สมจติร  พรษิฐกวนีท ๑,๐๐๐

๑๐ บรษิทัเมอรควิรีแ่มนเนจเมนท  จำกดั  และครอบครวั ๙๙๐
๑๑ น.ส.นิชากุล-นายวรณัท-นายนนภัทร-ด.ช.กฤชธนดล  เกิดสุทธิ์ ๗๕๐
๑๒ คณุขนษิฐา  กติเิวชโภคาวฒัน, คณุสดุเขต  กติเิวชโภคาวฒัน ๕๐๐
๑๓ ครอบครวัศริรัตนเดช,  คณุจติรา-คณุวงศธร  แกวมณี ๔๙๕
๑๔ คณุเกษร  กลบีลำเจยีก, คณุณฏัฐรชยา  สริวิฒันทติาธร ๓๓๐
๑๕ คณุภส ุ  นวพนัธ และคณุอนงคสติา  ศภุวงศจงรกัษ, คณุกวง  คลองถม ๓๓๐
๑๖ บจก.ทองคำอนิเตอรเนชัน่แนล  และครอบครวั, คณุภทัพร  ธนวฒันธาดา ๓๓๐
๑๗ คณุพนารตัน  ตรยีนืยง และครอบครวั ๓๐๐
๑๘ คุณพัชราพร  ศาสตรศิริ ๒๐๐
๑๙ นายธติวิฒัน  ภรูพิงศพชัรกลุ, คณุอรปรยีา  สรรพตานนท, คณุรชาดา  บญุรชัตานนท ๑๖๕
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๑๓. คณะของคณุณัฏฐนชิ  ทวปีระยรู
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ คณุณฏัฐนชิ  ทวปีระยรู และด.ช.นนัทสทิธ ิ วงศใหญ ๑,๓๒๐
๒ คณุอสิราภา  ออนนาคา ๖๒๗
๓ น.ส.สนุทร-ีน.ส.ชลดา  ศรปีญญา,  คณุพติรนรนิทร  ศรพีระราม, คณุวรีะชยั  สทิธกิลูเกยีรติ ๓๓๐
๔ คณุสชุนิ  จรงุจติเจรญิ, คณุสดุาดวง  แพงเมอืง, คณุธณกร  กลัน่สะเดา,

คุณภูชิษา  กราบกรานธรรม ๓๓๐
๕ คณุสกุญัญา  ชสูวุรรณ และด.ช.ญาณวรรธน  ปฐมาขจรพงศ, นางประยงค  สดุใจ

และนายโสภณ  ยอมปญญา ๓๓๐
๖ คุญกัลยา  วชิรปราการสกุล ๒๙๗
๗ คณุศริกิลุ  เพชรมาตน , คณุอมต ี สทุธจิลุ ๒๖๔
๘ คุณวสันต  ดำเวียงคำ ๑๙๘
๙ คณุวรรณวมิล  กราบกรานธรรม  , คณุสำฤทธิ ์  ปนทอง ๑๖๕

๑๐ คณุนทัธชวลั  ธนเดชภรูทิรพัย ๙๙

๑๔. คณะของคณุอรอมุา  บตุรเริม่
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ น.ส.อรอมุา  บตุรเริม่ ๓,๓๐๐
๒ ด.ญ.ศรณัยาพร  จารสุริวิฒัน, น.ส.รชัดาพร  บตุรเริม่, นางศรทีอง  จนัทรสมบตั ิ  และครอบครวั ๓๓๐
๓ น.ส.เกสร ี พงษสงัข, นางปทติตา  จนัทรสมบตั,ิ นายวริชั  บตุรเริม่ ๓๓๐

๑๕. คณะของคณุนวยิา  โตพงษเกษม
ลำดับที่ ชือ่ - สกลุ จำนวนเงิน(บาท)
๑ นายสวุฒัน กลิน่สอน และคณุอมัพร แจงเจรญิ, นายวชริะ วงศสนิธน

และคุณกัณฑิมา  บุญพิทักษ ๓,๓๐๐
๒ นางนวยิา  โตพงษเกษม, นายอคัรภทัร  โตพงษเกษม ๑,๖๕๐
๓ น.ส.กรกนก  สนธ ิและครอบครวั ๑,๓๒๐
๔ น.ส.ศริธิร  ทองโชต ิและครอบครวั, น.ส.อนศุรา  พนัธหวา และครอบครวั ๖๖๐
๕ นายพพิฒัน  มณโฑ (๓๐๐), นายสะอาด-นางกานตพชิชา  ทองสมัฤทธิ์ ๓๓๐
๖ น.ส.สจุติรา  ศรไีทย (๑๖๕), น.ส.ปวติร ี โรจศตพงศ, และ นายเฉลมิ-น.ส.คนงึนติน ๒๐๐
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พิมพที่ หอรัตนชัยการพิมพ
๓๓/๒๘ ซอยเพชรบรุ ี๕  ถนนเพชรบรุ ี เขตราชเทว ี กรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศพัท ๐๘๐-๒๐๑-๒๒๗๗, ๐๘๑-๔๐๘-๑๕๗๘
email: horatanachai@gmail.com
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