คูมือ
สวดมนตทำวัตรเชา-เย็น
และ
เจริญพระพุทธมนต

วัดดุสิดารามวรวิหาร
แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
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คำนำ
ธรรมดาวา สวดมนต หรือทีร่ กู นั โดยทัว่ ไปวา “เจริญพระพุทธมนต” เปน
ทัง้ เรือ่ งงายและเรือ่ งยากสำหรับบางทาน ทัง้ ทีม่ องเห็นความสำคัญหรือคุณคา
อันเปนผลลัพธทไี่ ดรบั ทัง้ ทีย่ งั มองไมเห็น เพราะเปนเรือ่ งทีล่ ะเอียดออน และ
ลึกซึง้ แตสำหรับผทู มี่ องเห็น ก็มใิ ชวา จะเปนคนทีไ่ รเหตุผล งมงาย ไมใชไมมี
หัวสมองคิดเสียเลย อันทีจ่ ริงกลับมีเหตุผลอยางดีเยีย่ มเสียอีก โดยปกใจเชือ่
และเชือ่ มัน่ ในผนู ำ ทีร่ จู ริง มิใชเทาแตรู แตไมจริง
เพราะการสวดมนตที่จะไดผลสูงสุด ผูสวดจะตองมีสมาธิจิต หรือ
ใชสมาธิจิตสูง โดยมีจิตนิ่งสงบ สยบเรื่องอื่นไดหมด ดำเนินไหลไปตามบท
พระพุทธมนตทั้งหมด ไมมีชองที่ใหเรื่องอื่นแทรกเขามาได ทั้งนี้จะสังเกตได
วา ตอนที่สวดแทบจะไมมีโอกาสหายใจเขา โดยมีลมเขาเลย จะมีก็ตอนที่
สวดถึงบท “สังโยค” ซึ่งเปนคำซอนกันเทานั้น นอกนั้นจะมีแตลมออก คือ
หายใจออก จิตทีเ่ ปนสมาธิหรือตัวสมาธิทมี่ รี ะหวางลมหายใจเขานีแ้ หละ ถือ
วา สมาธิชนั้ เยีย่ มมีพลังสูงมาก ชวยขจัดอุปท วันตราย ความเลวรายทัง้ หลาย
เสียไดหมด ดังเชน สมาธิในการเจริญหรือสาธยายพระพุทธมนตทพี่ ระพุทธองค
เสด็จไปทรงแสดง ทรงสาธยายรัตนสูตร ระงับปราบภัยรายในเมืองไพศาลี
ซึ่งมีขอความอยูตอนหนึ่งวา
“ ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวณ
ั ณะยี สุจงิ
สมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ ”
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อันหมายถึง “ไมมสี มาธิอนื่ ใดเหนือสมาธิระหวางลมเขา คือลมหายใจเขา
ทีพ่ ระพุทธเจาทรงสรรเสริญไว และทานผรู ทู งั้ หลายพูดไววา ใสสะอาดบริสทุ ธิ์
ที่สุด”
ดังนั้น การสวดมนตที่จะไดผลสูงสุด ผูสวดจะตองมีสมาธิจิตจำได
แมนยำ และสวดโดยมีเมตตาธรรม หวังใหผูอื่นพนจากความทุกขเดือดรอน
ใหมแี ตความสุข ความเจริญ ซึง่ พระพุทธโฆษาจารย ผแู ตงคัมภีรส มุ งั คลวิลาสินี
ก็ไดกลาวรับรองโดยมีขอความตอนหนึ่งวา
“อัตถัมป ปาลิมป วิสงั วาเทต๎วา สัพพะโส วา ปน อะปะคุณงั
กัตว๎ า ภะณันตัสสะ หิ ปะริตตัง เตชะวันตัง นะ โหติ. สัพพะโส ปะคุณงั
กัต๎วา ภะณันตัสเสวะ เตชะวันตัง โหติ. ลาภะเหตุ อุคคเหต๎วา
ภะณันตัสสาป อัตถัง นะ สาเธติ. นิสสะระณะปกเข ฐัตว๎ า เมตตัง
ปุเรจาริกงั กัตว๎ า ภะณันตัสเสวะ อัตถายะ โหติ.”
บทพระปริตรที่ผูสวด สวดเสียความ คลาดเคลื่อนพระบาลี และจำได
ไมแมน ไมมีเดช ไมมีพลัง แตครั้นสวดไมเสียความ ไมคลาดเคลื่อนพระบาลี
และจำไดแมน จึงจะมีเดชมีพลัง และเมื่อสวดโดยมุงลาภสักการะ ยอม
ไมสำเร็จประโยชน สวดโดยมีเมตตาธรรม มุงหวังใหหายทุกข เดือดรอน
ยอมสำเร็จประโยชน
คมู อื สวดมนตทำวัตรเชา ~ เย็น และเจริญพระพุทธมนต ทีใ่ ชสวดมนต
ภายในวัดดุสิดารามก็เชนกัน เพื่อใหทั้งพระสงฆและญาติโยมไดใชสวดกัน
ตามลำดับ แตลำดับขั้นตอนในการสวดนั้นอาจผิดเพี้ยนจากที่อื่นบาง ทั้งนี้
โดยไดรับฟงคำปรารภจากพระเถระรูปหนึ่งทางภาคใตซึ่งเปนพระนักปฏิบัติ
ทานไดพดู ใหฟง วา “เมือ่ จิตเปนสมาธิ มีพระอินทรมาปรากฏ ก็เลยถามวามนต
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จะสวดบทไหนกอนดี พระอินทรตอบทันทีวา บารมี ๓๐ ทัศ” ซึง่ ดูเผินๆก็เปน
เรือ่ งเพีย้ นแตกม็ เี หตุผลทีน่ า คิด นาฟง และนาทำตาม ก็เลยยกบทบารมี ๓๐ ทัศ
ขึน้ สวดกอน โดยเหตุผลพระพุทธเจากอนทีจ่ ะตรัสรเู ปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
จะตองบำเพ็ญบารมีมาอยางครบถวนเสียกอน นอกนั้นก็เรียงตามขั้นตอน
เหมือนที่สวดกันโดยทั่วไป
รวมความแลว คมู อื สวดมนตทำวัตรเชา ~ เย็น และเจริญพระพุทธมนต
เลมนี้คงเปนประโยชนหรือใหประโยชนเฉพาะแกทานผูที่ใช และรูจักหยิบยก
นำมาใชประโยชนไดตามสมควร

พระเทพสิทธิมุนี
เจาอาวาสวัดดุสดิ าราม เจาคณะภาค ๑๘
โทร. ๐-๒๔๓๓-๙๘๕๔, ๐๘-๙๙๕๖-๙๘๗๘
ผูรวบรวมมาใหปรากฏในสายตาของทานผูใช
๑๑ ธ.ค. ๕๘
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สารบัญ
บทสวดมนตทำวัตรเชา

๑

บทสวดมนตทำวัตรเย็น

๑๓

บทสวดมนตพิเศษ
๑. เขมาเขมะสะระณะทีปกะคาถา
๒. เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
๓. เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา
๔. อะริยะธะนะคาถา
๕. ติลักขะณาทิคาถา
๖. โอวาทะปาฏิโมกขะคาถา
๗. ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถา
๘. ปจฉิมะพุทโธวาทะปาฐะ
ถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
แผเมตตาถึงผูปว ย
อวยพรวันเกิด
แผกุศลใหทหาร-ตำรวจชายแดน

๒๓
๒๔
๒๔
๒๖
๒๗
๒๘
๓๐
๓๑
๓๒
๓๒
๓๓
๓๕

บทสวดมนตเสริม
๑. ชุมนุมเทวดา
๒. ปุพพะภาคะนะมะการ
๓. สะระณะคะมะนะปาฐะ
๔. บารมี ๓๐ ทัศ

๓๖
๓๖
๓๗
๓๗
๓๘
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๕. สัมพุทเธ
๖. นะมะการะสิทธิคาถา
๗. นะโมการะอัฏฐะกะ

๔๑
๔๒
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

คาถาชินบัญชร : สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พ๎รหั ม๎ รังสี)

๑๐๖

เทวะตาอุยโยชะนะคาถาพรอมบทแปล

๑๐๘

สัพพะมังคะละคาถา

๑๐๙

ปะริตตานุภาวะคาถา

๑๐๙

ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะปาฐะ

๑๑๐

กรวดน้ำตอนเชา
๑. ปตติทานะคาถา
๒. สัพพะปตติทานะคาถา
๓. ปฏฐะนะฐะปะนะคาถา

๑๑๓
๑๑๓
๑๑๖
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 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ตรัสไวดีแลว
สุปะฏิปน โน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ปฏิบัตดิ ีแลว
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง, อิเมหิ สักกาเรหิ
ยะถาระหัง อาโรปเตหิ อะภิปชู ะยามะ,
ขาพเจาทัง้ หลาย ขอบูชาเฉพาะพระผมู พี ระภาคเจาพระองคนนั้ พรอม
ดวยพระธรรม พรอมดวยพระสงฆ ดวยเครือ่ งสักการะเหลานี้ ทีย่ กขึน้ ไวตาม
สมควรแลว
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจริ ะปะรินพ
ิ พุโตป,
พระผมู พี ระภาคเจา แมปรินพิ พานนานแลว ขอไดทรงพระกรุณาโปรดเถิด
ปจฉิมา ชะนะตานุกมั ปะมะนะสา,
ขอไดมีน้ำพระทัย อนุเคราะหแกหมูชนที่เกิดมาในภายหลัง
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ,
ขอจงทรงรับเครือ่ งสักการะ อันเปนบรรณาการของคนยากเหลานี้
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.
เพือ่ ประโยชนและความสุข แกขา พเจาทัง้ หลาย ตลอดกาลนาน~เทอญ.
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คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

2

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พระผมู พี ระภาคเจา เปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสนิ้ เชิง ตรัสรู
ชอบไดโดยพระองคเอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
ขาพเจาอภิวาท พระผมู พี ระภาคเจา ผรู ู ผตู นื่ ผเู บิกบาน
(กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
พระธรรม เปนธรรมทีพ่ ระผมู พี ระภาคเจา ตรัสไวดแี ลว
ธัมมัง นะมัสสามิ.
ขาพเจานมัสการพระธรรม
(กราบ)
สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระสงฆสาวกของพระผมู พี ระภาคเจา ปฏิบตั ดิ แี ลว
สังฆัง นะมามิ.
ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆ
(กราบ)

ปุพพะภาคะนะมะการ
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ขอนอบนอมแดพระผมู พี ระภาคเจาพระองคนนั้
อะระหะโต, ซึง่ เปนผไู กลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ, ตรัสรชู อบไดโดยพระองคเอง ( ๓ ครัง้ )
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ทำวัตรเชา

3

พุทธาภิถตุ ิ
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิถตุ งิ กะโรมะ เส.
โย โส ตะถาคะโต,
พระตถาคตเจานัน้ พระองคใด;
อะระหัง,
เปนผูไกลจากกิเลส;
สัมมาสัมพุทโธ,
เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง;
วิชชาจะระณะสัมปนโน,
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ;
เปนผูไปแลวดวยดี;
สุคะโต,
โลกะวิทู,
เปนผูรูโลกอยางแจมแจง;
อะนุตตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ,
เปนผสู ามารถฝกผทู สี่ มควรฝกได อยางไมมใี ครยิง่ กวา;
สัตถา เทวะมะนุสสานัง,
เปนครูผูสอนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย;
พุทโธ,
เปนผรู ู ผตู นื่ ผเู บิกบานดวยธรรม;
ภะคะวา,
เปนผมู คี วามจำเริญ จำแนกธรรมสัง่ สอนสัตว;
โย อิมงั โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รหั ม๎ ะกัง, สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา
ปะเวเทสิ,
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด, ไดทรงทำความดับทุกข ใหแจงดวย
ปญญาอันยิง่ เองแลว, ทรงสอนโลกนีพ้ รอมทัง้ เทวดา, มาร, พรหม, และหมสู ตั ว
พรอมทั้งสมณพราหมณ, พรอมทั้งเทวดาและมนุษยใหรูตาม;
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โย ธัมมัง เทเสสิ, พระผมู พี ระภาคเจาพระองคใด, ทรงแสดงธรรมแลว;
อาทิกัล๎ยาณัง,
ไพเราะในเบื้องตน,
มัชเฌกัล๎ยาณัง,
ไพเราะในทามกลาง,
ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง,
ไพเราะในที่สุด,
สาตถัง สะพ๎ยญ
ั ชะนัง เกวะละปะริปณ
ุ ณัง ปะริสทุ ธัง พ๎รหั ม๎ ะจะริยงั
ปะกาเสสิ,
ทรงประกาศพรหมจรรย คือ แบบแหงการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์
บริบรู ณ สิน้ เชิง, พรอมทัง้ อรรถะ พรอมทัง้ พยัญชนะ;
ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปชู ะยามิ,
ขาพเจาขอบูชาอยางยิ่ง เฉพาะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น;
ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ.
ขาพเจาขอนอบนอม พระผมู พี ระภาคเจาพระองคนนั้ ดวยเศียรเกลา
(กราบระลึกถึงพระพุทธคุณ)

ธัมมาภิถตุ ิ
(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถตุ งิ กะโรมะ เส.
โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
พระธรรมนัน้ ใด, ทีพ่ ระผมู พี ระภาคเจา ตรัสไวดแี ลว;
สันทิฏฐิโก,
ทีผ่ ศู กึ ษาและปฏิบตั ิ พึงเห็นไดดว ยตนเอง;
อะกาลิโก,
ที่ปฏิบัติไดและใหผลไดไมจำกัดกาล;
เอหิปสสิโก,
ทีค่ วรกลาวกะผอู นื่ วา "ทานจงมาดูเถิด" (มาสัมผัส);
โอปะนะยิโก,
ที่ควรนอมเขามาใสตัว;
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ปจจัตตัง เวทิตพ
ั โพ วิญูห,ิ
ที่ผูรูพึงรูไดเฉพาะตน;
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปชู ะยามิ,
ขาพเจาขอบูชาอยางยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น;
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ.
ขาพเจาขอนอบนอมพระธรรมนั้น ดวยเศียรเกลา.
(กราบระลึกถึงพระธรรมคุณ)

สังฆาภิถตุ ิ
(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถตุ งิ กะโรมะ เส.
โย โส สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระสงฆสาวกของพระผมู พี ระภาคเจา ปฏิบตั ดิ แี ลว;
อุชปุ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระสงฆสาวกของพระผมู พี ระภาคเจา ปฏิบตั ติ รงแลว;
ญายะปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปน
เครือ่ งออกจากทุกขแลว ;
สามีจปิ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระสงฆสาวกของพระผมู พี ระภาคเจา ปฏิบตั สิ มควรแลว;
ยะทิทัง,
ไดแกบุคคลเหลานี้คือ:-
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จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรสิ ะปุคคะลา,
คแู หงบุคคล ๔ คู นับเปนรายบุคคลได ๘ บุคคล*;
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
นั่นแหละ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา;
อาหุเนยโย,
เปนผูควรแกสักการะที่เขานำมาบูชา;
ปาหุเนยโย,
เปนผูควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ;
ทักขิเณยโย,
เปนผูควรรับทักษิณาทาน;
อัญชะลิกะระณีโย,
เปนผูที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี;
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ,
เปนเนือ้ นาบุญของโลก ไมมนี าบุญอืน่ ยิง่ กวา;
ตะมะหัง สังฆัง อะภิปชู ะยามิ,
ขาพเจาขอบูชาอยางยิ่งเฉพาะพระสงฆนั้น;
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.
ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆนั้น ดวยเศียรเกลา.
(กราบระลึกถึงพระสังฆคุณ)

* แปดบุคคลคือ :- ผูที่กำลังศึกษาเรียนรูเพื่อเปนพระโสดาบัน ๑ พระโสดาบัน ๑ ผูที่กำลังศึกษา
เรียนรเู พือ่ เปนพระสกทาคามี ๑ พระสกทาคามี ๑ ผทู กี่ ำลังศึกษาเรียนรเู พือ่ เปนพระอนาคามี ๑
พระอนาคามี ๑ ผทู กี่ ำลังศึกษาเรียนรเู พือ่ เปนพระอรหันต ๑ พระอรหันต ๑
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ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ
สังเวคะปะริกติ ตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.
พุทโธ สุสทุ โธ กะรุณามะหัณณะโว,
พระพุทธเจาผูบริสุทธิ์ มีพระกรุณาดุจหวงมหรรณพ;
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน,
มีดวงตาคือพระญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด;
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,
เปนผฆู า เสียซึง่ บาป และอุปกิเลสของโลก;
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
ขาพเจาขอไหวพระพุทธเจาพระองคนั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟอ;
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน,
พระธรรมของพระศาสดา สวาง รงุ เรือง เปรียบดังดวงประทีป;
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก,
ซึง่ จำแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพาน;
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน,
ซึ่งเปนตัวโลกุตตระและที่ชี้แนวแหงโลกุตตระนั้น;
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
ขาพเจาขอไหวพระธรรมนั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟอ;
สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต,
พระสงฆเปนนาบุญอันยิ่งใหญ กวานาบุญที่ดีทั้งหลาย;
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก,
เปนผูเห็นพระนิพพาน ตรัสรูตามพระสุคต;
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โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส,
เปนผลู ะกิเลสเครือ่ งโลเล เปนพระอริยเจา มีปญ
 ญาดี;
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
ขาพเจาขอไหวพระสงฆนนั้ โดยใจเคารพเอือ้ เฟอ ;
อิจเจวะเมกันตะภิปชู ะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสงั ขะตัง,
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปท ทะวา, มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.
บุญใดที่ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระรัตนตรัย, ที่ควรบูชายิ่ง โดยสวนเดียว,
ไดกระทำแลวเปนอยางยิง่ เชนนี,้ ขออุปท วะทัง้ หลายทัง้ ปวง, จงอยาไดมี
แกขา พเจาเลย, ดวยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนัน้ .

สังเวคะปะริกติ ตะนะปาฐะ
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปนโน,
พระตถาคตเจาเกิดขึน้ แลว ในโลกนี;้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
เปนผไู กลจากกิเลส ตรัสรชู อบไดโดยพระองคเอง;
ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก,
และพระธรรมที่ทรงแสดง เปนธรรมเครื่องใหออกจากทุกข;
อุปะสะมิโก ปะรินพ
ิ พานิโก,
เปนเครือ่ งสงบกิเลส เปนไปเพือ่ ปรินพิ พาน;
สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต,
เปนไปเพื่อความรูพรอม เปนธรรมที่พระสุคตทรงประกาศ;
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มะยันตัง ธัมมัง สุตว๎ า เอวัง ชานามะ,
พวกเราเมือ่ ไดฟง พระธรรมนัน้ แลว จึงไดรอู ยางนีว้ า :ชาติป ทุกขา,
แมความเกิดก็เปนทุกข;
ชะราป ทุกขา,
แมความแกก็เปนทุกข;
มะระณัมป ทุกขัง,
แมความตายก็เปนทุกข;
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป ทุกขา,
แมความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ ความ
คับแคนใจ ก็เปนทุกข;
อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข,
ความประสบกับสิ่งที่ไมเปนที่รักไมเปนที่พอใจ ก็เปนทุกข;
ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข,
ความพลัดพรากจากสิ่งที่เปนที่รักที่พอใจ ก็เปนทุกข;
ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง,
ปรารถนาสิง่ ใด ไมไดสงิ่ นัน้ ก็เปนทุกข;
สังขิตเตนะ ปญจุปาทานักขันธา ทุกขา,
วาโดยยอ อุปาทานขันธทงั้ ๕ เปนตัวทุกข;
เสยยะถีทัง,
ไดแกสงิ่ เหลานี้ คือ:รูปูปาทานักขันโธ,
ขันธ อันเปนทีต่ งั้ แหงความยึดมัน่ คือรูป;
เวทะนูปาทานักขันโธ, ขันธ อันเปนทีต่ งั้ แหงความยึดมัน่ คือเวทนา;
สัญูปาทานักขันโธ, ขันธ อันเปนทีต่ งั้ แหงความยึดมัน่ คือสัญญา;
สังขารูปาทานักขันโธ, ขันธ อันเปนทีต่ งั้ แหงความยึดมัน่ คือสังขาร;
วิญญาณูปาทานักขันโธ, ขันธ อันเปนทีต่ งั้ แหงความยึดมัน่ คือวิญญาณ;
เยสัง ปะริญญายะ,
เพื่อใหพระสาวกกำหนดรอบรูอุปาทานขันธเหลานี้;
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ธะระมาโน โส ภะคะวา, พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เมื่อยังทรง
พระชนมอยู;
เอวัง พะหุลงั สาวะเก วิเนติ,
ยอมทรงแนะนำพระสาวกทั้งหลาย เชนนี้เปนสวนมาก;
เอวังภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา
ปะวัตตะติ,
อนึ่ง คำสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น, ยอมเปนไปใน
พระสาวกทัง้ หลาย สวนมาก, มีสว นจำแนกอยางนีว้ า :รูปง อะนิจจัง,
รูปไมเที่ยง;
เวทะนา อะนิจจา,
เวทนาไมเที่ยง;
สัญญา อะนิจจา,
สัญญาไมเที่ยง;
สังขารา อะนิจจา,
สังขารทั้งหลายไมเที่ยง;
วิญญาณไมเทีย่ ง;
วิญญาณัง อะนิจจัง,
รูปง อะนัตตา,
รูปไมใชตัวตน;
เวทะนา อะนัตตา,
เวทนาไมใชตัวตน;
สัญญา อะนัตตา,
สัญญาไมใชตัวตน;
สังขารา อะนัตตา,
สังขารทั้งหลายไมใชตัวตน;
วิญญาณัง อะนัตตา,
วิญญาณไมใชตัวตน;
สัพเพ สังขารา อะนิจจา, สังขารทัง้ หลายทัง้ ปวง ไมเทีย่ ง;
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ, ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวง ไมใชตวั ตน ดังนี.้
เต (ตา)* มะยัง โอติณณาม๎หะ, เราทัง้ หลาย เปนผถู กู ครอบงำแลว;
ชาติยา,
โดยความเกิด;
ชะรามะระเณนะ,
โดยความแก และความตาย;
*
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โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,
โดยความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ
ความคับแคนใจทั้งหลาย;
ทุกโขติณณา,
เปนผถู กู ความทุกข หยัง่ เอาแลว;
ทุกขะปะเรตา,
เปนผมู คี วามทุกข เปนเบือ้ งหนาแลว;
อัปเปวะนามิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิรยิ า
ปญญาเยถาติ.
ทำไฉน การทำทีส่ ดุ แหงกองทุกขทงั้ สิน้ นี้ จะพึงปรากฏชัด แกเราได;
*จิระปะรินพ
ิ พุตมั ป ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา,
*เราทั้งหลายผูถึงแลวซึ่งพระผูมีพระภาคเจา แมปรินิพพานนานแลว
พระองคนนั้ เปนสรณะ;
ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, ถึงพระธรรมดวย, ถึงพระสงฆดวย;
ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสัตติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ
อะนุปะฏิปชชามะ,
ทำในใจอยู ปฏิ บั ติ ต ามอยู ซึ่ ง คำสั่ ง สอนของพระผู มี พ ระภาคเจ า
พระองคนนั้ ตามสติกำลัง;
สา สา โน ปะฏิปต ติ,
ขอใหความปฏิบัตินั้นๆ ของเราทั้งหลาย;
อิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิรยิ ายะ สังวัตตะตุ.*
จงเปนไปเพือ่ การทำทีส่ ดุ แหงกองทุกข ทั้งสิ้นนี้~เทอญ.*
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(สำหรับภิกษุสามเณร)
จิระปะรินพ
ิ พุตมั ป ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง,
เราทัง้ หลาย อุทศิ เฉพาะพระผมู พี ระภาคเจา ผไู กลจากกิเลส
ตรัสรชู อบไดโดยพระองคเอง แมปรินพิ พานนานแลว พระองคนนั้ ;
สัทธา อะคารัสม๎ า อะนะคาริยงั ปพพะชิตา,
เปนผมู ศี รัทธา ออกจากบานเรือน บวช ไมเกีย่ วของดวยบานเรือนแลว;
ตัสม๎ งิ ภะคะวะติ พ๎รหั ม๎ ะจะริยงั จะรามะ,
ประพฤติอยูซึ่งพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น;
ภิกขูนงั สิกขาสาชีวะสะมาปนนา,
ถึงพรอมดวยสิกขา และธรรมเปนเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลาย;
ตัง โน พ๎รหั ม๎ ะจะริยงั อิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิรยิ ายะ สังวัตตะตุ.
ขอใหพรหมจรรยของเราทัง้ หลายนัน้ จงเปนไป เพือ่ การทำทีส่ ดุ แหงกอง
ทุกข ทัง้ สิน้ นี~้ เทอญ.
(จบทำวัตรเชา)
 


แขวนของขลัง
แขวนของขลัง
หมั่นอบรม
เปนมงคล
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ทำวัตรเย็น
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พระผมู พี ระภาคเจา เปนพระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสนิ้ เชิง
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
ขาพเจาอภิวาทพระผมู พี ระภาคเจา ผรู ู ผตู นื่ ผเู บิกบาน (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
พระธรรม เปนธรรมทีพ่ ระผมู พี ระภาคเจา ตรัสไวดแี ลว
ธัมมัง นะมัสสามิ.
ขาพเจานมัสการพระธรรม (กราบ)
สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.
พระสงฆสาวกของพระผมู พี ระภาคเจา ปฏิบตั ดิ แี ลว.
สังฆัง นะมามิ.
ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆ (กราบ)
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ
พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
อะระหะโต,
ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ.
ตรัสรชู อบไดโดยพระองคเอง (๓ ครัง้ )
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พุทธานุสสะติ
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลย๎ าโณ กิตติสทั โท อัพภุคคะโต,
ก็กิตติศัพทอันงามของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ไดฟุงไปแลว
อยางนี้วา;อิตปิ  โส ภะคะวา,
เพราะเหตุอยางนี้ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น;
อะระหัง,
เปนผูไกลจากกิเลส;
สัมมาสัมพุทโธ,
เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง;
วิชชาจะระณะสัมปนโน,
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ;
สุคะโต,
เปนผูไปแลวดวยดี;
โลกะวิทู,
เปนผูรูโลกอยางแจมแจง;
อะนุตตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ,
เปนผสู ามารถฝกผทู สี่ มควรฝกได อยางไมมใี ครยิง่ กวา;
สัตถา เทวะมะนุสสานัง,
เปนครูผูสอนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย;
พุทโธ,
เปนผรู ู ผตู นื่ ผเู บิกบานดวยธรรม;
ภะคะวาติ.
เปนผมู คี วามจำเริญ จำแนกธรรมสัง่ สอนสัตว ดังนี.้

รมพระพุทธ ~ กันรอน ~ ผอนลุกลาม
ใหโลกสาม ~ เย็นชืน่ ~ กวาอืน่ ใด.
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พุทธาภิคตี ิ
(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิคตี งิ กะโรมะ เส .
พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,
พระพุทธเจาประกอบดวยพระคุณ มีความประเสริฐแหงอรหันตคุณ
เปนตน;
สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต,
มีพระองคอันประกอบดวยพระญาณ และพระกรุณาอันบริสุทธิ์;
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร,
พระองคใด ทรงกระทำชนทีด่ ใี หเบิกบาน ดุจพระอาทิตยทำดอกบัวให
บาน;
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง,
ขาพเจาไหวพระชินสีห ผไู มมกี เิ ลส พระองคนนั้ ดวยเศียรเกลา;
พุทโธ โย สัพพะปาณีนงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง,
พระพุทธเจาพระองคใด เปนสรณะอันเกษมสูงสุด ของสัตวทั้งหลาย;
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง,
ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคนั้น ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความระลึกที่หนึ่ง
ดวยเศียรเกลา;
พุทธัสสาหัสม๎ ิ ทาโส (ทาสี)* วะ
พุทโธ เม สามิกสิ สะโร,
ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนนาย มีอิสระเหนือ
ขาพเจา;

*
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พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตสั สะ เม,
พระพุทธเจาเปนผูกำจัดทุกข และทรงไวซึ่งประโยชนสุขแกขาพเจา;
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
ขาพเจาขอมอบกายถวายชีวติ นี้ แดพระพุทธเจา;
วันทันโตหัง (ตีหงั )* จะริสสามิ
พุทธัสเสวะ สุโพธิตงั ,
ขาพเจาผไู หวอยจู กั ประพฤติตาม ซึง่ ความตรัสรดู ขี องพระพุทธเจา;
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,
ที่พึ่งอยางอื่นของขาพเจาไมมี พระพุทธเจาเปนที่พึ่งอันประเสริฐของ
ขาพเจา;
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน,
ดวยการกลาวคำสัจจนี้ ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา;
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (มานายะ)* ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ,
ขาพเจาผไู หวอยซู งึ่ พระพุทธเจา ไดขวนขวายบุญใด ในบัดนี;้
สัพเพป อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา,
อันตรายทัง้ ปวง อยาไดมแี กขา พเจา ดวยเดชแหงบุญนัน้ .
(หมอบกราบ)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ด;ี
พุทเธ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
กรรมนาติเตียนอันใด ที่ขาพเจากระทำแลวในพระพุทธเจา;
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
ขอพระพุทธเจา จงทรงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้น;
กาลันตะเร สังวะริตงุ วะ พุทเธ,
เพือ่ การสำรวมระวัง ในพระพุทธเจา ในกาลตอไป.
*
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ธัมมานุสสะติ
(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
พระธรรม ทีพ่ ระผมู พี ระภาคเจา ตรัสไวดแี ลว;
สันทิฏฐิโก,
ทีผ่ ศู กึ ษาและปฏิบตั ิ พึงเห็นไดดว ยตนเอง;
อะกาลิโก,
ที่ปฏิบัติไดและใหผลไดไมจำกัดกาล;
เอหิปสสิโก, ทีค่ วรกลาวกะผอู นื่ วา "ทานจงมาดูเถิด"; (มาสัมผัส)
โอปะนะยิโก, ที่ควรนอมเขามาใสตัว;
ปจจัตตัง เวทิตพ
ั โพ วิญูหตี .ิ
ที่ผูรูพึงรูไดเฉพาะตน ดังนี้.

ธัมมาภิคตี ิ
(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคตี งิ กะโรมะ เส.
ส๎วากขาตะตาทิคณ
ุ ะโยคะวะเสนะ เสยโย,
พระธรรม ที่ ป ระเสริ ฐ เพราะประกอบด ว ยคุ ณ คื อ ความที่ พ ระผู มี
พระภาคเจา ตรัสไวดแี ลว เปนตน;
โย มัคคะปากะปะริยตั ติวโิ มกขะเภโท,
เปนธรรมอันจำแนกเปน มรรค ผล ปริยตั ิ และนิพพาน;
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี,
เปนธรรมทรงไวซึ่งผูประพฤติธรรม ใหรอดพนจากการตกไปสูโลกที่ชั่ว*;
วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง,
ขาพเจาขอไหวพระธรรมทีป่ ระเสริฐนัน้ อันเปนเครือ่ งขจัดเสียซึง่ ความมืด;
*
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ธัมโม โย สัพพะปาณีนงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง,
พระธรรมใด เปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย;
ทุติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง,
ขาพเจาไหวพระธรรมนัน้ ซึง่ เปนทีต่ งั้ แหงความระลึกทีส่ อง ดวยเศียรเกลา;
ธัมมัสสาหัสม๎ ิ ทาโส (ทาสี)* วะ ธัมโม เม สามิกสิ สะโร,
ขาพเจาเปนทาสของพระธรรม พระธรรมเปนนาย มีอสิ ระเหนือขาพเจา;
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตสั สะ เม,
พระธรรมเปนเครือ่ งกำจัดทุกข และทรงไวซงึ่ ประโยชนสขุ แกขา พเจา;
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
ขาพเจามอบกายถวายชีวติ นี้ แดพระธรรม;
วันทันโตหัง (ตีหงั )* จะริสสามิ
ธัมมัสเสวะ สุธมั มะตัง,
ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตาม ซึ่งความเปนธรรมดีของพระธรรม;
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,
ทีพ่ งึ่ อยางอืน่ ของขาพเจาไมมี พระธรรมเปนทีพ่ งึ่ อันประเสริฐของขาพเจา;
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน,
ดวยการกลาวคำสัจจนี้ ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา;
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (มานายะ)* ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ,
ขาพเจาผไู หวอยซู งึ่ พระธรรม ไดขวนขวายบุญใด ในบัดนี;้
สัพเพป อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
อันตรายทัง้ ปวง อยาไดมแี กขา พเจา ดวยเดชแหงบุญนัน้ .
(หมอบกราบ)

*
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กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ด;ี
ธัมเม กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
กรรมนาติเตียนอันใด ที่ขาพเจากระทำแลวในพระธรรม;
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้น;
กาลันตะเร สังวะริตงุ วะ ธัมเม,
เพือ่ การสำรวมระวัง ในพระธรรม ในกาลตอไป.

สังฆานุสสะติ
(นำ) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระสงฆสาวกของพระผมู พี ระภาคเจา ปฏิบตั ดิ แี ลว;
อุชปุ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระสงฆสาวกของพระผมู พี ระภาคเจา ปฏิบตั ติ รงแลว;
ญายะปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเครื่อง
ออกจากทุกขแลว;
สามีจปิ ะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระสงฆสาวกของพระผมู พี ระภาคเจา ปฏิบตั สิ มควรแลว;
ยะทิทัง,
ไดแกบุคคลเหลานี้คือ:จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรสิ ะปุคคะลา,
คแู หงบุคคล ๔ คู นับเปนรายบุคคลได ๘ บุคคล;
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เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
นั่นแหละ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา;
อาหุเนยโย,
เปนผูควรแกสักการะที่เขานำมาบูชา;
ปาหุเนยโย,
เปนผูควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ;
ทักขิเณยโย,
เปนผูควรรับทักษิณาทาน;
อัญชะลิกะระณีโย,
เปนผูที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี;
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
เปนเนือ้ นาบุญของโลก ไมมนี าบุญอืน่ ยิง่ กวา ดังนี.้

สังฆาภิคตี ิ
(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิคตี งิ กะโรมะ เส.
สัทธัมมะโช สุปะฏิปต ติคณ
ุ าทิยตุ โต,
พระสงฆที่เกิดโดยพระสัทธรรม ประกอบดวยคุณ มีความปฏิบัติดี
เปนตน;
โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ,
เปนหมแู หงพระอริยบุคคลผปู ระเสริฐ แปดจำพวก;
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,
มีกายและจิตอันอาศัยธรรม มีศลี เปนตน อันบวร;
วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสทุ ธัง.
ขาพเจาไหวหมูแหงพระอริยเจาทั้งหลายนั้น ผูบริสุทธิ์ดวยดี;
สังโฆ โย สัพพะปาณีนงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง,
พระสงฆใด เปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย;
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ตะติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง,
ขาพเจาไหวพระสงฆนนั้ ซึง่ เปนทีต่ งั้ แหงความระลึกทีส่ าม ดวยเศียรเกลา;
สังฆัสสาหัสม๎ ิ ทาโส (ทาสี)* วะ
สังโฆ เม สามิกสิ สะโร,
ขาพเจาเปนทาสของพระสงฆ พระสงฆเปนนาย มีอสิ ระเหนือขาพเจา;
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตสั สะ เม,
พระสงฆเปนผกู ำจัดทุกข และทรงไวซงึ่ ประโยชนสขุ แกขา พเจา;
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,
ขาพเจาขอมอบกายถวายชีวติ นี้ แดพระสงฆ;
วันทันโตหัง (ตีหงั )* จะริสสามิ
สังฆัสโสปะฏิปนนะตัง,
ขาพเจาผไู หวอยจู กั ประพฤติตาม ซึง่ ความปฏิบตั ดิ ขี องพระสงฆ;
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง,
ทีพ่ งึ่ อยางอืน่ ของขาพเจาไมมี พระสงฆเปนทีพ่ งึ่ อันประเสริฐของขาพเจา;
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน,
ดวยการกลาวคำสัจจนี้ ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา;
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (มานายะ)* ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,
ขาพเจาผไู หวอยซู งึ่ พระสงฆ ไดขวนขวายบุญใด ในบัดนี;้
สัพเพป อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.
อันตรายทัง้ ปวง อยาไดมแี กขา พเจา ดวยเดชแหงบุญนัน้ .
(หมอบกราบ)

*
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กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ด;ี
สังเฆ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
กรรมนาติเตียนอันใด ที่ขาพเจากระทำแลวในพระสงฆ;
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
ขอพระสงฆ จงงดซึง่ โทษลวงเกินอันนัน้ ;
กาลันตะเร สังวะริตงุ วะ สังเฆ,
เพือ่ การสำรวมระวัง ในพระสงฆ ในกาลตอไป.
(จบทำวัตรเย็น)
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๑. เขมาเขมะสะระณะทีปก ะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะทีปก ะคาถาโย ภะณามะ เส.
พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปพพะตานิ วะนานิ จะ
อารามะรุกขะเจต๎ยานิ
มะนุสสา ภะยะตัชชิตา
มนุษยเปนอันมาก เมือ่ เกิดมีภยั คุกคามแลว, ก็ยดึ ถือภูเขาบาง
ปาไมบา ง, อารามและรุกขเจดียบ า ง, เปนสรณะ;
เนตัง โข สะระณัง เขมัง เนตัง สะระณะมุตตะมัง
นัน่ มิใชสรณะอันเกษมเลย, นัน่ มิใชสรณะอันสูงสุด,
เนตัง สะระณะมาคัมมะ
สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ.
เขาอาศัยสรณะนั่นแลว ยอมไมพนจากทุกขทั้งปวงได.
โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต
สวนผใู ดยึดถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะแลว,
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ
สัมมัปปญญายะ ปสสะติ
ยอมเห็นอริยสัจจคอื ความจริงอันประเสริฐสี่ ดวยปญญาอันชอบ;
ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง
ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง
คือเห็นความทุกข, เหตุใหเกิดทุกข, ความกาวลวงทุกขเสียได,
อะริยญ
ั จัฏฐังคิกงั มัคคัง
ทุกขูปะสะมะคามินัง
และหนทางมีองคแปดอันประเสริฐ เครือ่ งถึงความระงับทุกข;
เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง
นัน่ แหละ เปนสรณะอันเกษม, นัน่ เปนสรณะอันสูงสุด,
เอตัง สะระณะมาคัมมะ
สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ.
เขาอาศัยสรณะนั่นแลว, ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได.
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๒. เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถาโย ภะณามะ เส.
ยัสม๎ งิ ปะเทเส กัปเปติ
วาสัง ปณฑิตะชาติโย
บุคคลผมู ชี าติแหงบัณฑิต ยอมอยอู าศัย ในทีใ่ ด;
สีละวันเตตถะ โภเชต๎วา
สัญญะเต พ๎รหั ม๎ ะจาริโน
ก็ทำบุญเลี้ยงทานผูมีศีลทั้งหลาย, ที่สำรวมประพฤติพรหมจรรย
ในที่นั้น;
ยา ตัตถะ เทวะตา อาสุง
ตาสัง ทักขิณะมาทิเส
เสร็จแลวอุทศิ สวนบุญถึงเทพยดาทัง้ หลาย, ทีอ่ าศัยอยู ในทีน่ นั้ ;
ตา ปูชติ า ปูชะยันติ
มานิตา มานะยันติ นัง
เทพยดาทัง้ หลายทีไ่ ดรบั การบูชา ก็ยอ มบูชาตอบ,
ที่ไดรับการนับถือ ก็ยอมนับถือตอบ;
ตะโต นัง อะนุกมั ปนติ
มาตา ปุตตังวะ โอระสัง
จากนั้นมาก็ยอมอนุเคราะหเขา เหมือนมารดาอนุเคราะหบุตร;
เทวะตานุกมั ปโต โปโส
สะทา ภัทร๎ านิ ปสสะติ.
เขาไดรบั ความอนุเคราะห จากเทพยดาแลว,
ยอมมีแตความเจริญ ทุกเมือ่ .
(อุทาน. ๒๕/๒๒๑)

๓. เทวะตาภิสมั มันตะนะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง เทวะตาภิสมั มันตะนะคาถาโย ภะณามะ เส.
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
ขอหมภู ตู ทีส่ ถิต ณ พืน้ ดิน, หรือทีส่ ถิตในอากาศ, ซึง่ ไดมาประชุมกัน
ณ สถานทีน่ ี้
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สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
จงเปนผูมีจิตยินดีโสมนัสทั้งหมดเถิด
อะโถป สักกัจจะ สุณนั ตุ ภาสิตงั
และจงตั้งใจฟงภาษิตโดยเคารพเถิด
สุภาสิตงั กิญจิป โว ภะเณมุ
พวกเราจะขอบอกพวกทานถึงสุภาษิต แมบางประการ
ปุญเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปง
ที่ไมเปนบาป เปนเครื่องเตือนใหระลึกถึงแตบุญ
ธัมมูปะเทสัง อะนุการะกานัง
ทั้งชี้นำใหมองเห็นความถูกตอง สำหรับผูที่ทำตาม
ตัสม๎ า หิ ภูตานิ สะเมนตุ สัพเพ
เพราะฉะนั้นแล ขอหมูภูตทั้งปวงจงฟงกอนเถิด
เมตตัง กะโรถะ มานุสยิ า ปะชายะ
ขอทุกทานจงกระทำไมตรีจิตในหมูมนุษย
ภูเตสุ พาฬหัง กะตะภัตติกายะ
ผูที่ไดทุมเทความภักดี ในหมูภูตทั้งหลาย
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
มนุษยเหลาใดยอมจัดทำพลีกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน
ปจโจปะการัง อะภิกงั ขะมานา
โดยมุงหวังผลตอบแทน
เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา
มนุษยเหลานั้นแล มีฤทธานุภาพนอย
ภูตา วิเสเสนะ มะหิทธิกา จะ
สวนภูตทั้งหลายมีฤทธานุภาพมากเปนพิเศษ
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อะทิสสะมานา มะนุเชหิ ญาตา
เปนพวกอทิสสมานกาย ที่มนุษยทั้งหลายรับรูได (สัมผัสได)
ตัสม๎ า หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา.
เพราะเหตุนั้นแล ขอทุกทานจงตั้งใจคุมครองรักษามนุษยเหลานั้น
อยางไมประมาท (ไมเผลอเรอ) เถิด.

๔. อะริยะธะนะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง อะริยะธะนะคาถาโย ภะณามะ เส.
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต
อะจะลา สุปะติฏฐิตา,
ศรัทธาในพระตถาคตเจาของผใู ด ตัง้ มัน่ อยางดี ไมหวัน่ ไหว;
สีลญ
ั จะ ยัสสะ กัลย๎ าณัง
อะริยะกันตัง ปะสังสิตงั ,
และศีลของผใู ดงดงาม เปนทีส่ รรเสริญทีพ่ อใจ ของพระอริยเจา;
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ
อุชภุ ตู ญ
ั จะ ทัสสะนัง,
ความเลื่อมใสของผูใดมีในพระสงฆ, และความเห็นของผูใดตรง;
“อะทะลิทโท”ติ ตัง อาหุ
อะโมฆันตัสสะ ชีวติ งั ,
บัณฑิตกลาวเรียกเขาผนู นั้ วา คนไมจน, ชีวติ ของเขาไมเปนหมัน;
ตัสม๎ า สัทธัญจะ สีลญ
ั จะ
ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง,
อะนุยญ
ุ เชถะ เมธาวี
สะรัง พุทธานะสาสะนัง.
เพราะฉะนัน้ เมือ่ ระลึกได ถึงคำสอนของพระพุทธเจาอย,ู
ผมู ปี ญ
 ญา ควรกอสรางศรัทธา ศีล ความเลือ่ มใส
และความเห็นธรรม ไวเนือง ๆ.
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๕. ติลกั ขะณาทิคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง ติลกั ขะณาทิคาถาโย ภะณามะ เส.
สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ยะทา ปญญายะ ปสสะติ,
เมือ่ ใดบุคคลเห็นดวยปญญา วาสังขารทัง้ ปวงไมเทีย่ ง;
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
เอสะ มัคโค วิสทุ ธิยา,
เมื่อนั้น ยอมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เปนทุกข ที่ตนหลง,
นัน่ แหละ เปนทางแหงพระนิพพาน อันเปนธรรมหมดจด.
สัพเพ สังขารา ทุกขาติ
ยะทา ปญญายะ ปสสะติ,
เมือ่ ใดบุคคลเห็นดวยปญญา วาสังขารทัง้ ปวงเปนทุกข;
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
เอสะ มัคโค วิสทุ ธิยา,
เมื่อนั้น ยอมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เปนทุกข ที่ตนหลง,
นัน่ แหละ เปนทางแหงพระนิพพาน อันเปนธรรมหมดจด.
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ยะทา ปญญายะ ปสสะติ,
เมือ่ ใดบุคคลเห็นดวยปญญา วาธรรมทัง้ ปวงเปนอนัตตา;
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข
เอสะ มัคโค วิสทุ ธิยา,
เมื่อนั้น ยอมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เปนทุกข ที่ตนหลง,
นัน่ แหละ เปนทางแหงพระนิพพาน อันเปนธรรมหมดจด.
อัปปะกา เต มะนุสเสสุ
เย ชะนา ปาระคามิโน,
ในหมูมนุษยทั้งหลาย, ผูที่ถึงฝงแหงพระนิพพานมีนอยนัก;
อะถายัง อิตะรา ปะชา
ตีระเมวานุธาวะติ,
หมูมนุษยนอกนั้น ยอมวิ่งเลาะอยูตามฝงในนี่เอง.
เย จะ โข สัมมะทักขาเต
ธัมเม ธัมมานุวตั ติโน,
ก็ชนเหลาใดประพฤติสมควรแกธรรม ในธรรมที่ตรัสไวชอบแลว;

PrayWatdusit1.pmd

27

12/2/2559, 9:00

คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

28

เต ชะนา ปาระเมสสันติ
มัจจุเธยยัง สุทตุ ตะรัง,
ชนเหลานั้นจักถึงฝงแหงพระนิพพาน;
ขามพนบวงแหงมัจจุ (ความตาย) ทีข่ า มไดยากนัก.
กัณหัง ธัมมัง วิปปะหายะ
สุกกัง ภาเวถะ ปณฑิโต,
จงเปนบัณฑิตละธรรมดำ (กรรมชัว่ ) เสีย
แลวเจริญธรรมขาว (กรรมดี);
โอกา อะโนกะมาคัมมะ
วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง,
ตัต๎ราภิระติมิจเฉยยะ
หิตว๎ า กาเม อะกิญจะโน.
จงมาถึงทีไ่ มมนี ้ำ จากทีม่ นี ้ำ, จงละกามเสีย, เปนผไู มมคี วามกังวล;
จงยินดีเฉพาะตอพระนิพพานอันเปนที่สงัด ซึ่งสัตวยินดีไดโดยยาก.

๖. โอวาทะปาฏิโมกขะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส.
สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง,
การไมทำบาปทั้งปวง;
กุสะลัสสูปะสัมปะทา,
การทำกุศลใหถึงพรอม;
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง,
การชำระจิตของตนใหบริสุทธิ์;
เอตัง พุทธานะสาสะนัง.
๓ อยางนี้ เปนคำสอนของพระพุทธเจาทัง้ หลาย;
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ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีตกิ ขา,
ขันติ คือความอดกลัน้ เปนเครือ่ งเผากิเลสอยางยิง่ ;
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา.
ทานผูรูทั้งหลาย กลาวพระนิพพานวาเปนธรรมอันยิ่ง;
นะ หิ ปพพะชิโต ปะรูปะฆาตี,
ผทู ยี่ งั กำจัดสัตวอนื่ อยู ไมชอื่ วาเปนบรรพชิตเลย;
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต.
ผูที่ยังทำสัตวอื่นใหลำบากอยู ไมชื่อวาเปนสมณะเลย.
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต,
การไมพดู ราย, การไมทำราย;
ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร,
การสำรวมในปาฏิโมกข (ศีลอันเปนขอหาม);
มัตตัญุตา จะ ภัตตัสม๎ งิ ,
ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค (ใชสอย);
ปนตัญจะ สะยะนาสะนัง,
การนอน การนัง่ ในทีอ่ นั สงัด;
อะธิจติ เต จะ อาโยโค,
ความหมั่นประกอบในการทำจิตใหยิ่ง; (ยกจิตใหสูง)
เอตัง พุทธานะสาสะนัง,
๖ อยางนี้ เปนคำสอนของพระพุทธเจาทัง้ หลาย.

หยุดทำชัว่ ~ ทำใจตัว ~ ใหผอ งใส
ทำดีใส ~ จิตใจ ~ คือหัวใจพุทธศาสน.
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๗. ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถาโย ภะณามะ เส.
อะเนกะชาติสังสารัง
สันธาวิสสัง อะนิพพิสงั ,
เมือ่ เรายังไมพบญาณ ไดทอ งเทีย่ วไปในสงสารเปนอเนกชาติ;
คะหะการัง คะเวสันโต
ทุกขา ชาติ ปุนปั ปุนงั ,
แสวงหาอยซู งึ่ นายชางสรางบานเรือน, คือตัณหาผสู รางภพ;
มีการเกิดก็ยอมเปนทุกขร่ำไป,
คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ
ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ,
นีแ่ นะ นายชางสรางบานเรือน! เรารทู นั เจาเสียแลว;
เจาจะสรางบานเรือนใหเราอีกไมได.
คะหะกูฏงั วิสงั ขะตัง,
สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา
โครงเรือนทั้งหมดของเจาเราหักเสียแลว;
ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแลว;
วิสงั ขาระคะตัง จิตตัง
ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคา.
จิตของเราถึงแลวซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแตงไมไดอีกตอไป;
มันไดถงึ แลวซึง่ ความสิน้ ไปแหงตัณหา (คือถึงนิพพาน).

ความสะอาด ~ สงบ ~ พบสวาง
ชีห้ นทาง ~ พบสุข ~ ทุกขสญ
ู สิน้
พุทธองค ~ ทรงสอน ~ เปนอาจิณ
จำเริญศีล ~ สมาธิ ~ ผลิปญ
 ญา.
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๘. ปจฉิมะพุทโธวาทะปาฐะ
(นำ) หันทะ มะยัง ปจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เส.
หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว,
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย! บัดนี,้ เราขอเตือนทานทัง้ หลายวา:วะยะธัมมา สังขารา,
สังขารทัง้ หลาย มีความเสือ่ มไปเปนธรรมดา;
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ,
ทานทั้งหลาย, จงทำความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด.
อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปจฉิมา วาจา.
นีเ้ ปนพระวาจาครัง้ สุดทาย ของพระตถาคตเจา.

ขอเดชะ
ขอใหทาน
ขอเดชะ
ขอทานมี
ขอเดชะ
ขอทานหาย
ขอเดชะ
ขอทานเปน
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พระพุทธรัตน
มีสุข
พระธรรมรัตน
เดชใหญ
พระสังฆรัตน
ทุกขโศก
พระไตรรัตน
อริยชน

ตัดความทุกข
ทุกสมัย
ตัดเวรภัย
ปราบภัยเวร
ตัดโรคราย
โลกยุคเข็ญ
ตัดกรรมเวร
ทุกคนเทอญ
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ถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ข า พระพุ ท ธเจ า ทั้ ง หลาย ขอน อ มถวายส ว นบุ ญ ส ว นกุ ศ ลทั้ ง มวล ที่
ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ไดบำเพ็ญเพียรปฏิบัติมา ทั้งทาน ศีล และภาวนานี้
ถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
มหาราช สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส
พระราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค จงทรงพระเกษมสำราญ
ปราศจากโรคาพยาธิทกุ ขเบียดเบียน ปราศจากภยันตรายทัง้ ปวง มีพระชนมมายุ
ยิ่ ง ยื น นาน เป น ร ม โพธิ์ ร ม ไทรของพสกนิ ก ร ตลอดกาลนาน และได ท รงมี
พระวโรกาสเจริญวิปสสนากรรมฐาน ทรงมีพระปญญาญาณแกกลายิ่งๆขึ้น
ทรงไดบรรลุ มรรค ผล นิพพาน โดยเร็ว...เทอญ.

แผเมตตาถึงทานผปู ว ย
ขาพเจาทั้งหลาย ขอสงสวนบุญกุศล ไปคุมครองรักษา ทานผูปวยซึ่งมี
นามดังตอไปนี้ และมีนามอยูในแผนกระดาษนี้ (ระบุชื่อ).........
ทุกทานที่ไดกลาวนามมาแลวนี้ และทุกทานที่มีนามอยูในแผนกระดาษ
นีก้ ำลังเจ็บปวย ไดรบั ทุกขเวทนา บางก็ทกุ ขกาย บางก็ทกุ ขใจ บางก็มปี ญ
 หา
อุปสรรคในการดำเนินชีวิต
ขาพเจาทัง้ หลาย มีจติ เมตตาตอเพือ่ นมนุษย ขอสงสวนบุญกุศลทัง้ มวล
ทีไ่ ดบำเพ็ญเพียรปฏิบตั มิ า ทัง้ ทาน ศีล และภาวนานี้ ไปปกปองคมุ ครองรักษา
ทานผูปวยทุกทาน ใหบรรเทาเบาคลายหายจากความเจ็บปวยโดยเร็ว มีอายุ
ยั่งยืนนาน ไดมีโอกาสปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ไดบรรลุ มรรค ผล นิพพาน
สมควรแกบารมีของตนทุกทานเทอญ.
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อวยพรวันเกิด
วันนี.้ ......เดือนนี.้ ............ปน.ี้ ........ เปนวันคลายวันเกิดของ (ระบุชอื่ )
................................ ขาพเจาทั้งหลาย มีจิตยินดียิ่ง และอนุโมทนาอยาง
บริสุทธิ์ใจดวย ที่ทานไดมีชีวิตอยูรอดปลอดภัย มาจนถึงปจจุบันวันนี้
สัพพะพุทธานุภาเวนะ ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจาทั้งปวง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ ดวยอานุภาพแหงพระธรรมทั้งปวง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ ดวยอานุภาพแหงพระสงฆทั้งปวง
พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ
ดวยอานุภาพแหงพระรัตนะทัง้ สาม คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
ดวยอานุภาพแหงพระธรรมขันธทั้งแปดหมื่นสี่พัน
ปฏะกัตตะยานุภาเวนะ ดวยอานุภาพแหงพระไตรปฏก
ชินะสาวะกานุภาเวนะ ดวยอานุภาพแหงพระสาวกของพระชินเจา
สัพเพ เต โรคา
สรรพโรคทั้งหลาย ของทุกทานที่กลาวนามมาแลว
สัพเพ เต ภะยา
สรรพภัยทั้งหลาย ของทุกทานที่กลาวนามมาแลว
สัพเพ เต อันตะรายา สรรพอันตรายทัง้ หลาย ของทุกทานทีก่ ลาวนามมาแลว
สัพเพ เต อุปท ทะวา สรรพอุปทวะทั้งหลาย ของทุกทานที่กลาวนามมาแลว
สัพเพ เต ทุนนิมติ ตา สรรพนิมติ รายทัง้ หลาย ของทุกทานทีก่ ลาวนามมาแลว
สัพเพ เต อะวะมังคะลา สรรพอวมงคลทัง้ หลาย ของทุกทานทีก่ ลาวนามมาแลว
วินัสสันตุ
จงพินาศไป
อายุวัฑฒะโก
ความเจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก
ความเจริญทรัพย
สิริวัฑฒะโก
ความเจริญสิริ
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ยะสะวัฑฒะโก
ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก
ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก
ความเจริญวรรณะ พรอมทัง้ ชือ่ เสียง
สุขะวัฑฒะโก
ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา
จงมีแดทุกทานที่กลาวนามมาแลวในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา ทุกข โรคภัย และเวรทัง้ หลาย
โสกา สัตตุ จุปท ทะวา ความโศกศัตรูและอุปทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาป ทั้งอันตรายทั้งหลาย เปนอเนก
วินสั สันตุ จะ เตชะสา จงพินาศไปดวยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง ความชำนะ ความสำเร็จ ทรัพย ลาภ
โสตถิ ภาค๎ยงั สุขงั พะลัง ความสวัสดี ความมีโชคดี ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ สิริ อายุ และวรรณะ พรอมทัง้ ชือ่ เสียง
โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา โภคะ ความเจริญ และความเปนผมู ยี ศ
สะตะวัสสา จะ อายุ จะ อายุยืนรอยป
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต. และความสำเร็จกิจในความเปนอยู
จงมีแดทานที่กลาวนามมาแลว ทุกทานเทอญ
และขออำนาจบุญกุศลของพวกเราทัง้ หลาย ทีไ่ ดบำเพ็ญเพียรปฏิบตั มิ า
ทัง้ ทาน ศีล และภาวนานี้ จงปกปองคมุ ครองรักษาทาน ใหทา นมีอายุยงั่ ยืนนาน
เลยอายุขยั ของมนุษยในปจจุบนั นี้ ขอใหทา นมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธรรมสาร ธนสารสมบัติ พิพฒ
ั นมงคล สมบูรณพนู ผล ดวยลาภ ยศ สรรเสริญ
สุ ข และบริ ว าร ปราศจากภั ย อั น ตรายทั้ ง หลายทั้ ง ปวง จะเดิ น ทางไปที่ ใ ด
จงสะดวกปลอดภัย ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ และขอใหทานไดมีโอกาส
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มีปญญาญาณแกกลายิ่งๆขึ้น ไดบรรลุ มรรค ผล
นิพพาน โดยเร็ว เทอญ.
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แผสว นกุศลใหทหาร-ตำรวจชายแดน
ขาพเจาทัง้ หลาย ขอสงสวนบุญกุศล ไปยังทหาร-ตำรวจชายแดน ซึง่ ทาน
ได ทำหน า ที่ คุ ม ครองป อ งกั น ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย และ
ประชาชน ใหอยสู งบรมเย็นเปนสุข ขาพเจาทัง้ หลายมีความซาบซึง้ และระลึก
ถึงพระคุณของทาน จึงขอสงสวนบุญกุศลทัง้ มวล ทีข่ า พเจาทัง้ หลายไดบำเพ็ญ
เพียรปฏิบตั มิ า ทัง้ ทาน ศีล และภาวนานี้ ไปปกปองคมุ ครองรักษาทาน ใหอยู
รอดปลอดภัยปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีอายุยั่งยืนนาน ไดมีโอกาส
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มีปญญาญาณแกกลายิ่งๆขึ้น ไดบรรลุ มรรค ผล
นิพพาน โดยเร็ว...เทอญ.

พุทธกิจ ๕
(๑) “ปุพพัญเห ปณฑะปาตัญจะ
(๓) ปะโทเส ภิกขุโอวาทัง
(๕) ปจจูเสวะ คะเต กาเล

(๒) สายัญเห ธัมมะเทสะนัง
(๔) อัฑฒะรัตเต เทวะปญหะนัง
ภัพพาภัพเพ วิโลกะนัง”

(๑) เชาบิณฑบาต
(๒) เย็นไมขาด~แสดงธรรม
(๓) สอนพระ ณ ยามค่ำ (๔) เที่ยงคืนพร่ำ~แกปญหา
(๕) จวนแจงแสงอาทิตย~เพงพินจิ ~ตรวจสัตตา
นีแ่ ลคือกิจจา ~ พระศาสดา ~ ทรงกระทำ.
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เพือ่ ใหเกิดสิรมิ งคลยิง่ ขึน้
ชุมนุมเทวดา
สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะริน~ทัง,
ปริตตานุภาโว สะทา รักขะตู~ติ.
[สะมันตา จักกะวาเฬสุ / อัตร๎ าคัจฉันตุ เท~วะ~ตา
สัทธัมมัง มุนริ าชัสสะ / สุณนั ตุ สัคคะโมก~ขะ~ทัง.]
ผะริตว๎ านะ เมตตัง สะเมตตา ภะทัน~ตา
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณัน~ตุ.
สัคเค กาเม จะ รูเป / คิรสิ ขิ ะระตะเฏ / จันตะลิกเข วิมา~เน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม / ตะรุวะนะคะหะเน / เคหะวัตถุมห๎ ิ เขต~เต
ภุมมา จายันตุ เทวา / ชะละถะละวิสะเม / ยักขะคันธัพพะนา~คา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง / มุนวิ ะระวะจะนัง / สาธะโว เม สุณนั ~ตุ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล /
อะยัม~ภะทัน~ตา / ธัมมัสสะวะนะกา~โล อะยัม~ภะทัน~ตา.
นะโม สาตาคิรายักโข /
ตัสสะ จะ อะสุรนิ ~ทะ~โก
ภะคะวะโต มะหาราชา /
สักโก อะระหะโต~ตะ~ถา
สัมมาสัมพุทธัสสะ มะหา~พ๎รหั ~๎ มา / ตัสสะ เอเต นะมัส~สะ~เร.
* ทีท่ ำเครือ่ งหมาย “ ~ ” เพือ่ ใหเอือ้ น
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ปุพพะภาคะนะมะการ
(วานะโม ๙ ชัน้ )
“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมา, สัมพุท, ธัสสะ”
(วา ๓ ครัง้ )

สะระณะคะมะนะปาฐะ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ มั ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ มั ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุตยิ มั ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยมั ป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยมั ป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยมั ป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
(๑) “ปุตโต กัณเฐ (๒) ธะนัง ปาเท (๓) ทารา หัตเถ จะ พันธะนัง
ติวิธัง พันธะนัง เนตัง
สังสารัสม๎ า ปะมุจจะติ”
มี (๑) บุตรบวงหนึง่ เกีย่ วพันคอ (๒) ทรัพยผกู บาทาคลอหนวงไว
(๓) ภรรยา~สามียงิ่ บวงปอรึงรัดมือนา สามบวงใครพนได~
จึ่งพนสงสาร.
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บารมี ๓๐ ทัศ
ปะฐะ~มัง ทานะปาระมี ทานะอุปะปาระมี ทานะปะระมัตถะปาระมี
ทุติยัง สีละปาระมี สีละอุปะปาระมี สีละปะระมัตถะปาระมี
ตะติยัง เนกขัมมะปาระมี เนกขัมมะอุปะปาระมี
เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมี
จะตุตถัง ปญญาปาระมี ปญญาอุปะปาระมี ปญญาปะระมัตถะปาระมี
ปญจะมัง วิรยิ ะปาระมี วิรยิ ะอุปะปาระมี วิรยิ ะปะระมัตถะปาระมี
ฉัฎฐะมัง ขันตีปาระมี ขันตีอปุ ะปาระมี ขันตีปะระมัตถะปาระมี
สัตตะมัง สัจจาปาระมี สัจจาอุปะปาระมี สัจจาปะระมัตถะปาระมี
อัฎฐะมัง อะธิฎฐานะปาระมี อะธิฎฐานะอุปะปาระมี
อะธิฎฐานะปะระมัตถะปาระมี
นะวะมัง เมตตาปาระมี เมตตาอุปะปาระมี เมตตาปะระมัตถะปาระมี
ทะสะมัง อุเปกขาปาระมี อุเปกขาอุปะปาระมี อุเปกขาปะระมัตถะปาระมี
สะมัตติงสะปาระมี ~ มัยต๎รี ~ เมตตา ~ กะรุณา ~ มุทติ า ~ อุเปกขา ~
กุ ส ะละสั ม ป น โน อิติปโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปนโน, สุคะโต โลกะวิท,ู อนุตตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ.
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปส สิโก,
โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตพ
ั โพ วิญูหตี .ิ
สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชปุ ะฏิปน โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจปิ ะฏิปน โน
ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ, ยะทิ ทั ง :- จั ต ตาริ ปุ ริ ส ะยุ ค านิ , อั ฏ ฐะ
ปุรสิ ะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย,
ทักขิเนยโย, อัญชะลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
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พา~หุง สะหัสสะมะภินมิ มิตะสาวุธนั ตัง ค๎รเี มขะลัง อุทติ ะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธมั มะวิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
มาราติเรกะมะภิยชุ ฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสทุ นั ตะวิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
นาฬาคิรงิ คะชะวะรัง อะติมตั ตะภูตงั ทาวัคคิจกั กะมะสะนีวะ สุทารุณนั ตัง
เมตตัมพุเสกะวิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
อุกขิตตะขัคคะมะติหตั ถะสุทารุณนั ตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลมิ าละวันตัง
อิทธีภสิ งั ขะตะมะโน ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
กัตว๎ านะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินยี า จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
สัจจัง วิหายะ มะติสจั จะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปตะมะนัง อะติอนั ธะภูตงั
ปญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพธุ งั มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
ทุคคาหะทิฏฐิภชุ ะเคนะ สุทฏั ฐะหัตถัง พ๎รหั ม๎ งั วิสทุ ธิชตุ มิ ทิ ธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
เอตาป พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตว๎ านะเนกะวิวธิ านิ จุปท ทะวานิ
โมกขัง สุขงั อะธิคะเมยยะ นะโร สะปญโญ.

*

ถาสวดใหตวั เราเองเปลีย่ น “เต” เปน “เม”
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มะ~หาการุณิโก นาโถ
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ชะยันโต โพธิยา มูเล
*เอวัง ต๎วงั วิชะโย โหหิ
อะปะราชิตะปลลังเก
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
สุนกั ขัตตัง สุมงั คะลัง
สุขะโณ สุมหุ ตุ โต จะ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะทักขิณานิ กัตว๎ านะ

หิตายะ สัพพะปาณินงั
ปตโต สัมโพธิมตุ ตะมัง
โหตุ เต* ชะยะมังคะลัง
สักย๎ านัง นันทิวฑ
ั ฒะโน
ชะยัสสุ* ชะยะมังคะเล
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปตโต ปะโมทะติ
สุปะภาตัง สุหฏุ ฐิตงั
สุยฏิ ฐัง พ๎รหั ม๎ ะจาริสุ
วาจากัมมัง ปะทักขิณงั
ปะณิธเี ต ปะทักขิณา
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.

เมือ่ มียศ ~ เขาก็รบั ~ นับวาญาติ
มีอำนาจ ~ ยกเปนนาย ~ ใหใชสอย
คราวสิน้ ยศ ~ หมดอำนาจ ~ ญาติมติ รลอย
เหลือบุญคอย ~ ชวยชู ~ ผเู ดียวเอย.
*

ถาสวดใหตวั เราเองเปลีย่ น “เต” เปน “เม”
** ถาสวดใหตวั เราเองเปลีย่ น “เอวัง ต๎วงั วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ” เปน “เอวังหัง วิชะโย โหมิ ชะยามิ”
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สัมพุทเธ
สัมพุท~เธ อัฏฐะวีสัญจะ
ปญจะสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาป

ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหงั
หันต๎วา สัพเพ อุปท ทะเว
วินสั สันตุ อะเสสะโต.

สัมพุทเธ ปญจะปญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสานิ
นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
อาทะเรนะ นะมามิหงั
นะมะการานุภาเวนะ
หันต๎วา สัพเพ อุปท ทะเว
อะเนกา อันตะรายาป
วินสั สันตุ อะเสสะโต.
สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต
วีสะติสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาป

PrayWatdusit1.pmd

41

อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
นะมามิ สิระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหงั
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วินสั สันตุ อะเสสะโต.
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นะมะการะสิทธิคาถา
โย จักขุ~มา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมตุ โต
มารัสสะ ปาสา วินโิ มจะยันโต
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง
พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ
ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสทุ ธิมคั คัง
นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี
สาตาวะโห สันติกะโร สุจณ
ิ โณ
ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ
สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
สันโต สะยัง สันตินโิ ยชะโก จะ
ส๎วากขาตะธัมมัง วิทติ งั กะโรติ.
สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
พุทธานุพทุ ธัง สะมะสีละทิฏฐิง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.
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นะโมการะอัฏฐะกะ
นะ~โม อะระหะโต สัมมานะโม อุตตะมะธัมมัสสะ
นะโม มะหาสังฆัสสาป
นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ
นะโม โอมะกาตีตสั สะ
นะโมการัปปะภาเวนะ
นะโมการานุภาเวนะ
นะโมการัสสะ เตเชนะ

สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ
วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกงั
ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะป
วิคจั ฉันตุ อุปท ทะวา
สุวตั ถิ โหตุ สัพพะทา
วิธมิ หิ โหมิ เตชะวา.

ขออานุภาพพระพุทธรัตน = กำจัดทุกข~ใหเกิดสุข~สิรศิ กั ดิม์ หี ลักฐาน
ขออานุภาพพระธรรมรัตน = กำจัดมาร~ใหสำราญผุดผอง~พนผองภัย
ขออานุภาพพระสังฆรัตน = กำจัดโรค~ใหหายโศกสิน้ ทุกข~สุขสดใส
และอานุภาพพระสังฆรัตน = กำจัดภัย~บันดาลใหทกุ ทาน~สุขสันตตลอด
กาลทุกเมือ่ เทอญ.
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ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
อะนุตตะรัง อภิสมั โพธิง / สัมพุชฌิตว๎ า ตะถา~คะ~โต
ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ /
ธัมมะจักกัง อะนุต~ตะ~รัง
สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต /
โลเก อัปปะฏิวตั ~ติ~ยัง
ยัตถากขาตา อุโภ อันตา /
ปะฎิปต ติ จะ มัช~ฌิ~มา
จะตูสว๎ าริยะสัจเจสุ /
วิสทุ ธัง ญาณะทัส~สะ~นัง
เทสิตงั ธัมมะราเชนะ /
สัมมาสัมโพธิกิต~ตะ~นัง
นาเมนะ วิสสุตงั สุตตัง /
ธัมมะจักกัปปะวัต~ตะ~นัง
เวยยากะระณะปา~เฐ~นะ / สังคีตันตัม~ภะณา~มะ~เส.

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
เอวัมเม สุ~ตัง! “เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยงั วิหะระติ
อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ปญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ:“เท๎วเม ภิกขะเว อันตา ปพพะชิเตนะ นะ เสวิตพ
ั พา โย จายัง กาเมสุ
กามะสุขลั ลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต
โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต
เอเต เต ภิ ก ขะเว อุ โ ภ อั น เต อะนุ ป ะคั ม มะ มั ช ฌิ ม า ปะฏิ ป ะทา
ตะถาคะเตนะ อะภิสมั พุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ. กะตะมา จะ สา
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ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสมั พุทธา จักขุกะระณี
ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ
สั ง วั ต ตะติ ? อะยะเมวะ อะริ โ ย อั ฏ ฐั ง คิ โ ก มั ค โค เสยยะถี ทั ง :สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ. อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา
ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี
อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ. อิทงั โข
ปะนะ ภิ ก ขะเว ทุ ก ขั ง อะริ ย ะสั จ จั ง ชาติ ป ทุ ก ขา ชะราป ทุ ก ขา
มะระณัมป ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป ทุกขา
อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปจฉัง นะ
ละภะติ ตัมป ทุกขัง สังขิตเตนะ ปญจุปาทานักขันธา ทุกขา, อิทัง โข
ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา
นันทิราคะสะหะคะตา ตัตร๎ ะ ตัตร๎ าภินนั ทินี เสยยะถีทงั :- กามะตัณหา
ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา, อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ
อะริยะสัจจัง โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค
ปะฏินสิ สัคโค มุตติ อะนาละโย, อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี
ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค เสยยะถีทงั :สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสมา~ธิ.
อิทัง ทุก~ขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุ ท ะปาทิ อาโลโก อุ ท ะปาทิ ตั ง โข ปะนิ ทั ง ทุ ก ขั ง อะริ ย ะสั จ จั ง
ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
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อุทะปาทิ ตัง โข ปะนิทงั ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. อิทัง ทุกขะสะมุทะโย
อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ
ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ
ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว
ปุ พ เพ อะนะนุ ส สุ เ ตสุ ธั ม เมสุ จั ก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง อุ ท ะปาทิ
ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ตัง โข ปะนิทัง
ทุ ก ขะสะมุ ท ะโย อะริ ย ะสั จ จั ง ปะหี นั น ติ เม ภิ ก ขะเว ปุ พ เพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา
อุ ท ะปาทิ วิ ช ชา อุ ท ะปาทิ อาโลโก อุ ท ะปาทิ . อิ ทั ง ทุ ก ขะนิ โ รโธ
อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ ตัง โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม
ภิ ก ขะเว ปุ พ เพ อะนะนุ ส สุ เ ตสุ ธั ม เมสุ จั ก ขุ ง อุ ท ะปาทิ ญาณั ง
อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ตัง โข
ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. อิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี
ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา
อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ
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จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุ ท ะปาทิ ตั ง โข ปะนิ ทั ง ทุ ก ขะนิ โ รธะคามิ นี ปะฏิ ป ะทา
อะริยะสัจจัง ภาวิตนั ติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ. ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ
เอวั น ติ ป ะริ วั ฏ ฏั ง ท๎ ว าทะสาการั ง ยะถาภู ตั ง ญาณะทั ส สะนั ง นะ
สุวสิ ทุ ธัง อะโหสิ เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก
สะพ๎รัห๎มะเก สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ
อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสมั พุทโธ ปจจัญญาสิง ยะโต จะ โข เม
ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวฏั ฏัง ท๎วาทะสาการัง
ยะถาภูตงั ญาณะทัสสะนัง สุวสิ ทุ ธัง อะโหสิ อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก
โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ
สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสมั พุทโธ ปจจัญญาสิง
ญาณั ญ จะ ปะนะ เม ทั ส สะนั ง อุ ท ะปาทิ “อะกุ ป ปา เม วิ มุ ต ติ
อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนพ
ั ภะโวติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา ปญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต
ภาสิตงั อะภินนั ทุง. อิมสั ม๎ ญ
ิ จะ ปะนะ เวยยากะระณัสม๎ งิ ภัญญะมาเน,
อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ
“ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ปะวัตติเต จะ
ภะคะวะตา ธั ม มะจั ก เก ภุ ม มา เทวา สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง
ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั อัปปะฏิวตั ติยงั สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ
วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รหั ม๎ นุ า วา เกนะจิ วา โลกัสมิน~ติ.
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ภุมมา~นัง! เทวานัง สัททัง สุต๎วา จาตุมมะหาราชิกา เทวา
สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง , จาตุ ม มะหาราชิ ก านั ง เทวานั ง สั ท ทั ง สุ ต๎ ว า
ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง
สุตว๎ า ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า
ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, นิมมานะระตีนัง เทวานัง
สั ท ทั ง สุ ต๎ ว า ปะระนิ ม มิ ต ะวะสะวั ต ตี เทวา สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ,
ปะระนิ ม มิ ต ะวะสะวั ต ตี นั ง เทวานั ง สั ท ทั ง สุ ต๎ ว า (เมื่ อ จะสวดย อ
เพียงสวรรค ๖ ชั้น ครั้นสวดมาถึงตรงนี้แลวสวด พ๎ รั ห๎ ม ะกายิ ก า เทวา
สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง , แล ว ลง เอตั ม ภะคะวะตา พาราณะสิ ยั ง
อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย ฯลฯ เหมือนกันไปจนจบ) พ๎รหั ม๎ ะปาริสชั ชา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง, พ๎รัห๎มะปาริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
พ๎รัห๎มะปะโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, พ๎รัห๎มะปะโรหิตานัง
เทวานัง สัททัง สุต๎วา มะหาพ๎รัห๎มา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง,
มะหาพ๎ รั ห๎ ม านั ง เทวานั ง สั ท ทั ง สุ ต๎ ว า ปะริ ต ตาภา เทวา
สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง , ปะริ ต ตาภานั ง เทวานั ง สั ท ทั ง สุ ต๎ ว า
อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, อัปปะมาณาภานัง เทวานัง
สัททัง สุตว๎ า อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, อาภัสสะรานัง
เทวานัง สัททัง สุต๎วา ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง,
ปะริตตะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา อัปปะมาณะสุภา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง, อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
สุภะกิณห๎ ะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, สุภะกิณห๎ ะกานัง เทวานัง
สัททัง สุตว๎ า เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, เวหัปผะลานัง
เทวานัง สัททัง สุตว๎ า อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, อะวิหานัง
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เทวานั ง สั ท ทั ง สุ ต๎ ว า อะตั ป ปา เทวา สั ท ทะมะนุ ส สาเวสุ ง ,
อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า สุทสั สา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง,
สุทสั สานัง เทวานัง สัททัง สุตว๎ า สุทสั สี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง,
สุทสั สีนงั เทวานัง สัททัง สุตว๎ า อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง,
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยงั อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง
ธัมมะจักกัง ปะวัตติตงั อัปปะฏิวตั ติยงั สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ
วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รหั ม๎ นุ า วา เกนะจิ วา โลกัสม๎ นิ ~ติ.
อิติหะ เต~นะ! ขะเณนะ เตนะ มุหตุ เตนะ ยาวะ พ๎รหั ม๎ ะโลกา
สัทโท อัพภุคคัจฉิ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมป สัมปะกัมป
สั ม ปะเวธิ อั ป ปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุ ร ะโหสิ
อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ
“อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ, อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ
อิตหิ ทิ งั อายัสม๎ ะโต โกณฑัญญัสสะ “อัญญาโกณฑัญโญเต๎ววะ นา~มัง
อะโห~สีต.ิ วิ.๔ / ๑๗ ~ ๒๓

แมนมีความรู ~ ดัง่ สัพพัญู ~ ผิบม คี นชูหอ นขึน้
หัวแหวนคาเมืองตรู ~ ทองบรองรับพืน้ ~ หอนแกวมีศรี
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อะนัตตะลักขะณะสูตร
บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร
ยันตัง สัตเตหิ ทุกเขนะ /
อัตตะวาทาตตะสัญญานัง /
สัมพุทโธ ตัง ปะกาเสสิ /
อุตตะริง ปะฏิเวธายะ /
ยันเตสัง ทิฏฐะธัมมานัง /
สัพพาสะเวหิ จิตตานิ /
ตะถา ญาณานุสาเรนะ /
สาธูนงั อัตถะสิท~ธัต~ถัง

เญยยัง อะนัตตะลัก~ขะ~ณัง
สัมมะเทวะ วิโม~จะ~นัง
ทิฏฐะสัจจานะ โย~คิ~นัง
ภาเวตุง ญาณะมุต~ตะ~มัง
ญาเณนุปะปะริก~ขะ~ตัง
วิมจุ จิงสุ อะเส~สะ~โต
สาสะนัง กาตุมจิ ~ฉะ~ตัง
ตัง สุตตันตัง~ภะณา~มะ~เส.

อะนัตตะลักขะณะสูตร
เอวั ม เม สุ ~ ตั ง ! “เอกั ง สะมะยั ง ภะคะวา พาราณะสิ ยั ง
วิหะระติ อิสปิ ะตะเน มิคะทาเย. ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ปญจะวัคคิเย ภิกขู
อามันเตสิ:“รูปง ภิกขะเว อะนัตตา, รูปญ
 จะหิทงั ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,
นะยิทงั รูปง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ รูเป “เอวัง เม รูปง
โหตุ, เอวัง เม รูปง มา อะโหสีต.ิ ยัสม๎ า จะ โข ภิกขะเว รูปง อะนัตตา
ตัสม๎ า รูปง อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ รูเป “เอวัง เม รูปง
โหตุ, เอวัง เม รูปง มา อะโหสีต.ิ
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เวทะนา อะนัตตา, เวทะนา จะ หิทงั ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,
นะยิทัง เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ เวทะนายะ
“เอวัง เม เวทะนา โหตุ, เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีต.ิ ยัสม๎ า จะ โข
ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา, ตัสม๎ า เวทะนา อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ
จะ ลัพภะติ เวทะนายะ “เอวัง เม เวทะนา โหตุ, เอวัง เม เวทะนา มา
อะโหสีติ.
สัญญา อะนัตตา, สัญญา จะ หิทงั ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,
นะยิทงั สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ สัญญายะ “เอวัง
เม สัญญา โหตุ, เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีต.ิ ยัสม๎ า จะ โข ภิกขะเว
สัญญา อะนัตตา, ตัสม๎ า สัญญา อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ
สัญญายะ “เอวัง เม สัญญา โหตุ, เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีต.ิ
สังขารา อะนัตตา, สังขารา จะ หิทงั ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสังสุ,
นะยิทงั สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยุง, ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ “เอวัง
เม สังขารา โหนตุ, เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ. ยัสม๎ า จะ โข ภิกขะเว
สังขารา อะนัตตา, ตัส๎มา สังขารา อาพาธายะ สังวัตตันติ, นะ จะ
ลัพภะติ สังขาเรสุ “เอวัง เม สังขารา โหนตุ, เอวัง เม สังขารา มา
อะเหสุนติ.
วิ ญ ญาณั ง อะนั ต ตา, วิ ญ ญาณั ญ จะ หิ ทั ง ภิ ก ขะเว อั ต ตา
อะภะวิสสะ, นะยิทงั วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ
วิญญาเณ “เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ, เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีต.ิ
ยัสม๎ า จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา, ตัสม๎ า วิญญาณัง อาพาธายะ
สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ “เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ, เอวัง เม
วิญญาณัง มา อะโหสีต.ิ
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“ตัง กิง มัญญะ~ถะ! ภิกขะเว “รูปง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ?
“อะนิจจัง ภันเต”. “ยัมปะนานิจจัง, ทุกขัง วา ตัง สุขงั วาติ? “ทุกขัง ภันเต”.
“ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปส สิตงุ
‘เอตัง มะมะ, เอโสหะมัสม๎ ,ิ เอโส เม อัตตาติ? “โน เหตัง ภันเต”.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว “เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ?
“อะนิจจา ภันเต”. “ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขงั วาติ? “ทุกขัง ภันเต”.
"ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปส สิตงุ
‘เอตัง มะมะ, เอโสหะมัสม๎ ,ิ เอโส เม อัตตาติ? “โน เหตัง ภันเต”.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว “สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ?
“อะนิจจา ภันเต”. “ยัมปะนานิจจัง, ทุกขัง วา ตัง สุขงั วาติ? “ทุกขัง ภันเต”.
“ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปส สิตงุ
‘เอตัง มะมะ, เอโสหะมัสม๎ ,ิ เอโส เม อัตตาติ? “โน เหตัง ภันเต”.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว “สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ?
“อะนิจจา ภันเต”. “ยัมปะนานิจจัง, ทุกขัง วา ตัง สุขงั วาติ? “ทุกขัง ภันเต”.
“ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปส สิตงุ
‘เอตัง มะมะ, เอโสหะมัสม๎ ,ิ เอโส เม อัตตาติ? “โน เหตัง ภันเต”.
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว “วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ?
“อะนิจจัง ภันเต”. “ยัมปะนานิจจัง, ทุกขัง วา ตัง สุขงั วาติ? “ทุกขัง ภันเต”.
“ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปส สิตงุ
‘เอตัง มะมะ, เอโสหะมัสม๎ ,ิ เอโส เม อัตตาติ? “โน เหตัง ภันเต”.
ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว “ยังกิญจิ รูปง อะตีตานาคะตะปจจุปปนนัง
อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา โอฬาริกงั วา สุขมุ งั วา หีนงั วา ปะณีตงั วา
ยันทูเร สันติเก วา, สัพพัง รูปง เนตัง มะมะ, เนโสหะมัสม๎ ,ิ นะ เมโส
อัตตาติ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปญญายะ ทัฏฐัพพัง. “ยา กาจิ
เวทะนา อะตี ต านาคะตะป จ จุ ป ป น นา อั ช ฌั ต ตา วา พะหิ ท ธา วา
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โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา ปะณีตา วา ยา ทูเร สันติเก วา,
สั พ พา เวทะนา เนตั ง มะมะ, เนโสหะมั ส๎ มิ , นะ เมโส อั ต ตาติ
เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปญญายะ ทัฏฐัพพัง. “ยา กาจิ สัญญา
อะตีตานาคะตะปจจุปปนนา อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา โอฬาริกา วา
สุขมุ า วา หีนา วา ปะณีตา วา ยา ทูเร สันติเก วา, สัพพา สัญญา เนตัง
มะมะ, เนโสหะมั ส๎ มิ , นะ เมโส อั ต ตาติ เอวะเมตั ง ยะถาภู ตั ง
สัมมัปปญญายะ ทัฏฐัพพัง. “เย เกจิ สังขารา อะตีตานาคะตะปจจุปปนนา
อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา โอฬาริกา วา สุขมุ า วา หีนา วา ปะณีตา วา เย
ทูเร สันติเก วา, สัพเพ สังขารา เนตัง มะมะ, เนโสหะมัส๎มิ, นะ เมโส
อัตตาติ เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปญญายะ ทัฏฐัพพัง. “ยังกิญจิ
วิญญาณัง อะตีตานาคะตะปจจุปปนนัง อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา
โอฬาริกงั วา สุขมุ งั วา หีนงั วา ปะณีตงั วา ยันทูเร สันติเก วา, สัพพัง
วิญญาณัง เนตัง มะมะ, เนโสหะมัส๎มิ, นะ เมโส อัตตาติ เอวะเมตัง
ยะถาภูตงั สัมมัปปญญายะ ทัฏฐัพพัง.
เอวั ง ป ส ~สั ง ! ภิ ก ขะเว สุ ต ะวา อะริ ย ะสาวะโก รู ป ส๎ มิ ง ป
นิ พ พิ น ทะติ , เวทะนายะป นิ พ พิ น ทะติ , สั ญ ญายะป นิ พ พิ น ทะติ ,
สั ง ขาเรสุ ป นิ พ พิ น ทะติ , วิ ญ ญาณั ส๎ มิ ง ป นิ พ พิ น ทะติ . นิ พ พิ น ทั ง
วิรชั ชะติ, วิราคา วิมจุ จะติ, วิมตุ ตัสม๎ งิ “วิมุตตะมิติ ญาณัง โหติ, “ขีณา
ชาติ, วุสติ งั พ๎รหั ม๎ ะจะริยงั , กะตัง กะระณียงั , นาปะรัง อิตถัตตายาติ
ปะชานาตีต.ิ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา ปญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต
ภาสิตงั อะภินนั ทุง. อิมสั ม๎ ญ
ิ จะ ปะนะ เวยยากะระณัสม๎ งิ ภัญญะมาเน,
ปญจะวัคคิยานัง ภิกขูนงั อะนุปาทายะ อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสู~ติ.
วิ.๔ / ๒๔ ~ ๒๘
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อาทิตตะปะริยายะสูตร
บทขัดอาทิตตะปะริยายะสูตร
เวเนยยะทะมะโนปาเย /
อะโมฆะวะจะโน พุทโธ /
จิณณานุรปู ะโต จาป /
จิณณาคคิปาริจะริยานัง /
ยะมาทิตตะปะริยายัง /
เต โสตาโร วิโมเจสิ /
ตะเถโวปะปะริกขายะ /
ทุกขะตาลักขะโณ~ปา~ยัง

สัพพะโส ปาระมิง~คะ~โต
อะภิญญายานุสา~สะ~โก
ธัมเมนะ วินะยัง~ปะ~ชัง
สัมโพชฌาระหะโย~คิ~นัง
เทสะยันโต มะโน~หะ~รัง
อะเสกขายะ วิมตุ ~ติ~ยา
วิญูนงั โสตุมจิ ~ฉะ~ตัง
ตัง สุตตันตัง~ภะณา~มะ~เส.

อาทิตตะปะริยายะสูตร
เอวัมเม สุ~ตัง! “เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติ
คะยาสีเส สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะ. ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ:“สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง, กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง ?
จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง, รูปา อาทิตตา, จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง,
จักขุสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง จักขุสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยิตงั สุขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขงั วา, ตัมป อาทิตตัง, เกนะ
อาทิตตัง ? อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา
ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,
“อาทิตตันติ วะทามิ.
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โสตัง อาทิตตัง, สัททา อาทิตตา, โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง,
โสตะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง โสตะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยิตงั สุขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขงั วา, ตัมป อาทิตตัง, เกนะ
อาทิตตัง ? อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา
ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,
“อาทิตตันติ วะทามิ.
ฆานัง อาทิตตัง, คันธา อาทิตตา, ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง,
ฆานะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง ฆานะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยิตงั สุขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขงั วา, ตัมป อาทิตตัง, เกนะ
อาทิตตัง ? อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา
ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,
“อาทิตตันติ วะทามิ.
ชิวหา อาทิตตา, ระสา อาทิตตา, ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง,
ชิวหาสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง ชิวหาสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยิตงั สุขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขงั วา, ตัมป อาทิตตัง, เกนะ
อาทิตตัง ? อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา
ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,
“อาทิตตันติ วะทามิ.
กาโย อาทิตโต, โผฏฐัพพา อาทิตตา, กายะวิญญาณัง อาทิตตัง,
กายะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง กายะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยิตงั สุขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขงั วา, ตัมป อาทิตตัง, เกนะ
อาทิตตัง ? อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา
ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,
“อาทิตตันติ วะทามิ.
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มะโน อาทิตโต, ธัมมา อาทิตตา, มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง,
มะโนสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปทัง มะโนสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยิตงั สุขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขงั วา, ตัมป อาทิตตัง, เกนะ
อาทิตตัง ? อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง ชาติยา
ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,
“อาทิตตันติ วะทามิ.
เอวั ง ป ส ~สั ง ! ภิ ก ขะเว สุ ต ะวา อะริ ย ะสาวะโก จั ก ขุ ส๎ มิ ง ป
นิ พ พิ น ทะติ , รู เ ปสุ ป นิ พ พิ น ทะติ , จั ก ขุ วิ ญ ญาเณป นิ พ พิ น ทะติ ,
จักขุสมั ผัสเสป นิพพินทะติ, ยัมปทงั จักขุสมั ผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยิตงั สุขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขงั วา, ตัสม๎ งิ ป นิพพินทะติ.
โสตั ส๎ มิ ง ป นิ พ พิ น ทะติ , สั ท เทสุ ป นิ พ พิ น ทะติ , โสตะวิ ญ ญาเณป
นิพพินทะติ, โสตะสัมผัสเสป นิพพินทะติ, ยัมปทงั โสตะสัมผัสสะปจจะยา
อุปปชชะติ เวทะยิตงั สุขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขงั วา, ตัสม๎ งิ ป
นิ พ พิ น ทะติ . ฆานั ส๎ มิ ง ป นิ พ พิ น ทะติ , คั น เธสุ ป นิ พ พิ น ทะติ ,
ฆานะวิญญาเณป นิพพินทะติ, ฆานะสัมผัสเสป นิพพินทะติ, ยัมปทัง
ฆานะสั ม ผั ส สะป จ จะยา อุ ป ป ช ชะติ เวทะยิ ตั ง สุ ขั ง วา ทุ ก ขั ง วา
อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงป นิพพินทะติ. ชิวหายะป นิพพินทะติ,
ระเสสุป นิพพินทะติ, ชิวหาวิญญาเณป นิพพินทะติ, ชิวหาสัมผัสเสป
นิพพินทะติ, ยัมปทงั ชิวหาสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ เวทะยิตงั สุขงั
วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัส๎มิงป นิพพินทะติ. กายัส๎มิงป
นิพพินทะติ, โผฏฐัพเพสุป นิพพินทะติ, กายะวิญญาเณป นิพพินทะติ,
กายะสัมผัสเสป นิพพินทะติ, ยัมปทงั กายะสัมผัสสะปจจะยา อุปปชชะติ
เวทะยิตงั สุขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขงั วา, ตัสม๎ งิ ป นิพพินทะติ.
มะนั ส๎ มิ ง ป นิ พ พิ น ทะติ , ธั ม เมสุ ป นิ พ พิ น ทะติ , มะโนวิ ญ ญาเณป
นิพพินทะติ, มะโนสัมผัสเสป นิพพินทะติ, ยัมปทงั มะโนสัมผัสสะปจจะยา
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อุปปชชะติ เวทะยิตงั สุขงั วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขงั วา, ตัสม๎ งิ ป
นิพพินทะติ. นิพพินทัง วิรชั ชะติ. วิราคา วิมจุ จะติ, วิมตุ ตัสม๎ งิ , “วิมตุ ตะมิติ
ญาณัง โหติ, “ขีณา ชาติ, วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง, กะตัง กะระณียัง,
นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีต.ิ
อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตงั
อะภินนั ทุง. อิมสั ม๎ ญ
ิ จะ ปะนะ เวยยากะระณัสม๎ งิ ภัญญะมาเน, ตัสสะ
ภิ ก ขุ ส ะหั ส สั ส สะ อะนุ ป าทายะ อาสะเวหิ จิ ต ตานิ วิ มุ จ จิ ง สู ~ ติ .
วิ.๔ / ๖๒ ~ ๖๔

ไฟแรงแสงรอนล้ำ ~ ยอมแพน้ำ ~ เปนนิตยมา
เหล็กแข็งและแกรงกลา ~ ยังพาออน ~ เพราะรอนไฟ
ลมโบกสะบัดแรง ~ ตนไมแข็ง ~ ยังโคนไป
บุรษุ เรืองฤทธิไ์ กร ~ ก็ยอ มแพ ~ แกสตรี.
“ (๑) อุฏฐานะวะโต
(๒) สะตีมะโต
(๓) สุจิกัมมัสสะ
(๔) นิสัมมะการิโน
(๕) สัญญะตัสสะ จะ
(๖) ธัมมะชีวิโน
(๗) อัปปะมัตตัสสะ
ยะโสภิวัฑฒะติ”
ผทู ี่ (๑) ขยันไมเกียจครานในการกิจ
(๒) มีสติติดตัวมั่นไมผันผวน
(๓) งานสะอาดชอบธรรมกรรมสมควร (๔) คิดใครครวญทวนยอนเสียกอนทำ
(๕) ระวังตัวกลัวกิจจะผิดพลาด
(๖) ครองชีวาตมสจุ ริตไมผดิ ธรรม
(๗) ไมประมาทเมามัวเกลือกกลั้วกรรม
ยศ~ชื่อเสียง~ตำแหนงหนาที่การงาน~ยอมเจริญนาน~แกทานเอย.
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บทสวดมนต
มหาเมตตาครอบจักรวาล
(เมตตาพ๎รหั ม๎ วิหารภาวนา)
รวบรวมโดย

พระธรรมสิงหบุราจารย
(หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม)
ทีป่ รึกษาเจาคณะภาค ๓
เจาอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบรุ ี
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คำนำถึงความเปนมาพรอมอนุโมทนา
บทสวดมนตมหาเมตตาครอบจักรวาลนี้ มีตน เรือ่ งมาจากแมชกี อ นทอง คือ
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๓ แมชกี อ นทอง ปานเณร มาอยทู วี่ ดั อัมพวัน จังหวัดสิงหบรุ ี สมัยนัน้
ไมมีสำนักแมชี อาตมาจึงจัดใหพักบนศาลาการเปรียญ ซึ่งมีหองพักอาศัยอยู ๒ หอง
แมชกี อ นทองตัง้ ใจเจริญวิปส สนากรรมฐานใชเวลา ๑ ป มีเทวดาทีถ่ กู สาปจากสวรรค มา
สถิตอยทู ตี่ น พิกลุ เปนเวลา ๑๐๐ ป มาสอนบทสวดมนตมหาเมตตาใหญ หรือมหาเมตตา
ครอบจักรวาลในเวลา ๒๔.๐๐ น. ทุกคืน จนแมชซี ง่ึ อานหนังสือไมออกจำไดหมด อันนีต้ รง
กับพุทธกิจ ๕ ประการของพระพุทธเจา
อาตมาไดหาตำรามาตรวจสอบการสวดมนต มหาเมตตาใหญวา มีอยทู ไี่ หนบาง
มีอยทู า ยบทสวดมนตมหาพุทธาภิเษก ไมมใี นหนังสือสวดมนตธรรมดา และปจจุบนั ใช
สวดในงานมหาพุทธาภิเษกเทานั้น
เวลาตอมาอาตมาตองการพิสจู นความจริงวาบทสวดมนตมหาพุทธาภิเษกทีม่ อี ยู
กับบทสวดมนตทแี่ มชกี อ นทองจำไดจะตรงกันอยางไรบาง จึงไดขอยืมตำราพุทธาภิเษก
ของสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสสเทวมหาเถระ) วัดสุทศั นเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
มาตรวจสอบ แลวใหแมชกี อ นทองสวดมนตเมตตาใหญตงั้ แตตน จนจบ เปนอันวาตรงกัน
หมดไมมผี ดิ แมแตตวั เดียว อาตมาจึงเชือ่ รอยเปอรเซ็นตเต็ม
อานิสงสของการสวดมนตเมตตาใหญ! การสวดมนตนี้มีอานิสงสมาก ผูใด
สวดทุกคืนกอนนอนแลวจะเกิดสวัสดิมงคลกับทุกคนในบานนัน้ ศัตรูจะแพภยั ไปเอง จะมี
แตเมตตาธรรมทำใหคนรายกลายเปนคนดีได บุตรธิดามีแตเมตตากันจิตใจยอมเปนกุศล
ตลอดกาลและอยเู ย็นเปนสุขตลอดกาล ไมมอี บายภูมิ แนนอน คิดอะไรสมความปรารถนา
ทุกประการ
ขอชวนเชิญใหทกุ คน-ทุกทานสวดมนตไหวพระเปนธรรมประจำชีวติ เปนขอ
คิดประจำชีวติ เกิดผลผลิเพือ่ งอกงามสรางความดีใหแกตน ผลกำไรเปนความดีทมี่ อบให
แกเพือ่ นรวมโลกไดอยดู ว ยความมีโชคดีทกุ ๆทาน
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ขอใหทกุ ทานพรอมสมาชิกในครอบครัวไดสวดมนตกนั ทุกคน ทุกครอบครัว
เพือ่ เปนมงคลในชีวติ จะเกิดฐานะดีมปี ญ
 ญา จะไดความสุข ความเจริญยิง่ ๆขึน้ ไปในชีวติ
ย้ำ ! ขอใหทกุ ทานชวนลูกหลานสวดมนต กอนนอนกันทุกๆคน ถาทานทัง้ หลาย
มีความตัง้ ใจศรัทธาเชือ่ มัน่ และลูกหลานไดสวดมนตเมตตาใหญกนั ทุกคนแลว ผลทีไ่ ดรบั
แนนอนที่สุด
๑. ลูกหลานจะมีระเบียบวินัยที่ดี
๒. ลูกหลานจะไมเถียง จะเคารพเชื่อฟงพอแม เขาจะรูเองวาเขาเปนเด็กหรือ
ผใู หญ จะวางตัวไดเหมาะสม
๓. เมือ่ เจริญวัยเปนหนมุ สาว ก็จะเปนลูก-หลานทีด่ ขี องพอแม เปนพลเมืองที่
ดีของสังคมและประเทศชาติ
๔. ผูที่สวดมนตและปฏิบัติอยูเปนประจำ รับรองจะเจริญ รุงเรืองวัฒนา
สถาพร จะรวย จะสวย จะดีมปี ญ
 ญาและจะสมประสงคในสิง่ ทีด่ งี าม
ตลอดไปทุกประการ.
ขออำนวยพร
พระธรรมสิงหบุราจารย
วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบรุ ี
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เมตตาพ๎รหั ม๎ ะวิหาระภาวนา
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 ภิกขะเว เจโตวิมตุ ติยา อาเสวิตายะ
ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ
ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา. กะตะเม
เอกาทะสะ ? (๑) สุขงั สุปะติ (๒) สุขงั ปะฏิพชุ ฌะติ (๓) นะ ปาปะกัง
สุปน งั ปสสะติ (๔) มะนุสสานัง ปโย โหติ (๕) อะมะนุสสานัง ปโย โหติ
(๖) เทวะตา รักขันติ (๗) นาสสะ อัคคิ วา วิสงั วา สัตถัง วา กะมะติ
(๘) ตุ ว ะฏั ง จิ ต ตั ง สะมาธิ ย ะติ (๙) มุ ข ะวั ณ โณ วิ ป ปะสี ท ะติ
(๑๐) อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ (๑๑) อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต
พ๎รหั ม๎ ะโลกูปะโค โหติ.
เมตตายะ ภิ ก ขะเว เจโตวิ มุ ต ติ ย า อาเสวิ ต ายะ ภาวิ ต ายะ
พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ
สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสงั สา ปาฏิกงั ขา.
อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมตุ ติ, อัตถิ โอธิโส ผะระณา
เมตตาเจโตวิมตุ ติ, อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมตุ ติ.
กะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมตุ ติ ? กะตีหากาเรหิ
โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ? กะตีหาการเรหิ ทิสา ผะระณา
เมตตเจโตวิมตุ ติ ?
ปญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมตุ ติ.
สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมตุ ติ.
ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมตุ ติ.
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กะตะเมหิ ปญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมตุ ติ ?
(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) สัพเพ ปุคคะลา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ.
(๕) สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปนนา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตูต.ิ อิเมหิ ปญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา
เมตตาเจโตวิมุตติ.
กะตะเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมตุ ติ ?
(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) สัพเพ อะนะริยา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ.
(๕) สัพเพ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ.
(๖) สัพเพ มะนุสสา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตุ.
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(๗) สัพเพ วินปิ าติกา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง
ปะริหะรันตูต.ิ อิเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมตุ ติ.
กะตะเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมตุ ติ ?
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๒) สั พ เพ ป จ ฉิ ม ายะ ทิ ส ายะ สั ต ตา อะเวรา อั พ๎ ย าป ช ฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๔) สั พ เพ ทั ก ขิ ณ ายะ ทิ ส ายะ สั ต ตา อะเวรา อั พ๎ ย าป ช ฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๕) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ อะนุทสิ ายะ สัตตา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทสิ ายะ สัตตา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
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(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๒) สั พ เพ ป จ ฉิ ม ายะ ทิ ส ายะ ปาณา อะเวรา อั พ๎ ย าป ช ฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๔) สั พ เพ ทั ก ขิ ณ ายะ ทิ ส ายะ ปาณา อะเวรา อั พ๎ ย าป ช ฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๕) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ อะนุทสิ ายะ ปาณา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทสิ ายะ ปาณา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทสิ ายะ ปาณา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
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(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๙) สั พ เพ เหฏฐิ ม ายะ ทิ ส ายะ ภู ต า อะเวรา อั พ๎ ย าป ช ฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
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(๕) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ อะนุทสิ ายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทสิ ายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทสิ ายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทสิ ายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปนนา อะเวรา
อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปนนา อะเวรา
อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปนนา อะเวรา
อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปนนา อะเวรา
อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๕) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ อะนุทสิ ายะ อัตตะภาวะปะริยาปนนา อะเวรา
อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทสิ ายะ อัตตะภาวะปะริยาปนนา อะเวรา
อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
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(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปนนา
อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปนนา
อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปนนา อะเวรา
อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปนนา อะเวรา
อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑) สัพพา ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อานีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๒) สัพพา ปจฉิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อานีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๓) สัพพา อุตตะรายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อานีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๔) สัพพา ทักขิณายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อานีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๕) สัพพา ปุรตั ถิมายะ อะนุทสิ ายะ อิตถิโย อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อานีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๖) สัพพา ปจฉิมายะ อะนุทสิ ายะ อิตถิโย อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อานีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๗) สัพพา อุตตะรายะ อะนุทสิ ายะ อิตถิโย อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อานีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๘) สัพพา ทักขิณายะ อะนุทสิ ายะ อิตถิโย อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อานีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
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(๙) สัพพา เหฏฐิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อานีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑๐) สัพพา อุปะริมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อานีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๒) สั พ เพ ป จ ฉิ ม ายะ ทิ ส ายะ ปุ ริ ส า อะเวรา อั พ๎ ย าป ช ฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๓) สั พ เพ อุ ต ตะรายะ ทิ ส ายะ ปุ ริ ส า อะเวรา อั พ๎ ย าป ช ฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๔) สั พ เพ ทั ก ขิ ณ ายะ ทิ ส ายะ ปุ ริ ส า อะเวรา อั พ๎ ย าป ช ฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๕) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ อะนุทสิ ายะ ปุรสิ า อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๗) สัพเพ อุตตารายะ อะนุทสิ ายะ ปุรสิ า อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
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(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๕) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ อะนุทสิ ายะ อะริยา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทสิ ายะ อะริยา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทสิ ายะ อะริยา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทสิ ายะ อะริยา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
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(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๕) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ อะนุทสิ ายะ อะนะริยา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทสิ ายะ อะนะริยา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทสิ ายะ อะนะริยา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทสิ ายะ อะนะริยา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา อะนีฆา
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
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(๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๙) สั พ เพ เหฏฐิ ม ายะ ทิ ส ายะ เทวา อะเวรา อั พ๎ ย าป ช ฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๕) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ อะนุทสิ ายะ มะนุสสา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทสิ ายะ มะนุสสา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

PrayWatdusit1.pmd

71

12/2/2559, 9:00

คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

72

(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทสิ ายะ มะนุสสา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทสิ ายะ มะนุสสา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ ทิสายะ วินปิ าติกา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๒) สัพเพ ปจฉิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๕) สัพเพ ปุรตั ถิมายะ อะนุทสิ ายะ วินปิ าติกา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๖) สัพเพ ปจฉิมายะ อะนุทสิ ายะ วินปิ าติกา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทสิ ายะ วินปิ าติกา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
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(๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทสิ ายะ วินปิ าติกา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ วินปิ าติกา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
(๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ วินปิ าติกา อะเวรา อัพย๎ าปชฌา
อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตูต.ิ
อิเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมตุ ติ.
สัพเพสัง สัตตานัง ปฬะนัง วัชเชต๎วา อะปฬะนายะ, อุปะฆาตัง
วั ช เชต๎ ว า อะนุ ป ะฆาเตนะ, สั น ตาป ง วั ช เชต๎ ว า อะสั น ตาเปนะ,
ปะริยาทานัง วัชเชต๎วา อะปะริยาทาเนนะ, วิเหสัง วัชเชต๎วา อะวิเหสายะ,
สั พ เพ สั ต ตา อะเวริ โ น โหนตุ มา เวริ โ น, สุ ขิ โ น โหนตุ มา
ทุ ก ขิ โ น, สุ ขิ ตั ต ตา โหนตุ มา ทุ ก ขิ ตั ต ตาติ อิ เ มหิ อั ฏ ฐะหากาเรหิ
สั พ เพ สั ต เต เมตตายะตี ติ เมตตา, ตั ง ธั ม มั ง เจตะยะตี ติ เจโต,
สัพพะพ๎ยาปาทะปะริยฏุ ฐาเนหิ มุจจะตีติ วิมตุ ติ, เมตตา จะ เจโตวิมตุ ติ
จาติ เมตตาเจโตวิมตุ ติ. ขุ.ปฏิ. ๓๑ / ๔๘๒ ~ ๔๘๕

เมตตาพ๎รหั ม๎ ะวิหาระภาวะนา นิฏฐิตา.

เมตตาธรรม ~ นำสุข ~ ทุกรูปนาม
แผประจำ ~ ทุกทิศ ~ มหิทธิผ์ ล
ผใู หสขุ ~ ไดสขุ ~ ทุกตัวตน
มนุษยชน ~ จำควร ~ แผเมตตา.
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มังคะละสูตร
เอวัมเม สุตัง! “เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเม. อะถะ โข อัญญะตะรา
เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา, อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปง
เชตะวะนัง โอภาเสต๎วา เยนะ ภะคะวา, เตนุปะสังกะมิ, อุปะสังกะมิตว๎ า
ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ, เอกะมันตัง ฐิตา
โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ:“พะหู เทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิ อะจินตะยุง
อากังขะมานา โสตถานัง
พ๎รหู ิ มังคะละมุตตะมัง”.
“อะเสวะนา จะ พาลานัง ปณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ปะฏิรปู ะเทสะวาโส จะ
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
พาหุสจั จัญจะ สิปปญจะ วินะโย จะ สุสกิ ขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
มาตาปตอุ ปุ ฏ ฐานัง
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
อาระตี วิระตี ปาปา
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
คาระโว จะ นิวาโต จะ
สันตุฏฐี จะ กะตัญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
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ขันตี จะ โสวะจัสสะตา
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
ตะโป จะ พ๎รหั ม๎ ะจะริยญ
ั จะ
นิพพานะสัจฉิกริ ยิ า จะ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตาทิสานิ กัตว๎ านะ
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
สัพพัตถะมะปะราชิตา
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมัน~ติ.
ขุ. ๒๕ / ๓ ~ ๔

ระตะนะสูตร
ยานี~ธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
สัพเพวะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
อะโถป สักกัจจะ สุณนั ตุ ภาสิตงั .
ตัสม๎ า หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ
เมตตัง กะโรถะ มานุสยิ า ปะชายะ
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
ตัสม๎ า หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา.
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรงั วา
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตงั
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทมั ป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
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ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตงั
ยะทัชฌะคา สักย๎ ะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทมั ป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวณ
ั ณะยี สุจงิ
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทมั ป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัตถา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
อิทมั ป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเ๎ หนะ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปตติปต ตา อะมะตัง วิคยั หะ
ลัทธา มุธา นิพพุตงิ ภุญชะมานา
อิทมั ป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา
จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปโย
ตะถูปะมัง สัปปุรสิ งั วะทามิ
โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปสสะติ
อิทมั ป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
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เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ
คัมภีระปญเญนะ สุเทสิตานิ
กิญจาป เต โหนติ ภุสปั ปะมัตตา
นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยนั ติ
อิทมั ป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ
ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ
สักกายะทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉิตญ
ั จะ
สีลพ
ั พะตัง วาป ยะทัตถิ กิญจิ
จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง
อิทมั ป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
กิญจาป โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง
กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา
อิทมั ป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตคั เค
คิมหานะมาเส ปะฐะมัสม๎ งิ คิมเห
ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ
อิทมั ป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
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วะโร วะรัญู วะระโท วะราหะโร
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
อิทมั ป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โหตุ.
ขีณงั ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรตั ตะจิตตายะติเก ภะวัสม๎ งิ
เต ขีณะพีชา อะวิรฬ
ุ ห๎ ฉิ นั ทา
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทมั ป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุวตั ถิ โห~ตุ.
ยานี~ธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชติ งั
พุทธัง นะมัสสามะ สุวตั ถิ โหตุ.
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชติ งั
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวตั ถิ โหตุ.
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชติ งั
ขุ. ๒๕ / ๕ ~ ๙
สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โห~ตุ.
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กะระณียะเมตตะสูตร
กะระณี~ยะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก อุชู จะ สุหชุ ู จะ
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
สันตินท๎รโิ ย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคทิ โธ
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สุขโิ น วา เขมิโน โหนตุ
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขติ ตั ตา
เย เกจิ ปาณะภูตตั ถิ
ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ทีฆา วา เย มะหันตา วา
มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทเู ร
ภูตา วา สัมภะเวสี วา
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขติ ตั ตา
นะ ปะโร ปะรัง นิกพ
ุ เพถะ
นาติมญ
ั เญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา
นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
มาตา ยะถา นิยงั ปุตตัง
อายุสา เอกะปุตตะมะนุรกั เข
เอวัมป สัพพะภูเตสุ
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสม๎ งิ
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติรยิ ญ
ั จะ
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิสนิ โน วา
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
พ๎รหั ม๎ ะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ
สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปนโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีต.ิ
ขุ. ๒๕ / ๑๓ ~ ๑๔
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ขันธะปะริตร
วิรูปกเข~หิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพย๎ าปุตเตหิ เม เมตตัง
เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทร๎ านิ ปสสันตุ
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ สิรงิ สะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี
สะระพู มูสกิ า กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ
ภูตานิ, โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง.

ฉัททันตะปะริตร
วะธิส~สะเมนันติ ปะรามะสันโต
กาสาวะมัททักขิ ธะชัง อิสนี งั
ทุกเขนะ ผุฏฐัสสุทะปาทิ สัญญา
อะระหัทธะโช สัพภิ อะวัชฌะรูโป
สัลเลนะ วิทโธ พ๎ยะถิโตป สันโต
กาสาวะวัตถัมหิ มะนัง นะ ทุสสะยิ
สะเจ อิมงั นาคะวะเรนะ สัจจัง
มา มัง วะเน พาละมิคา อะคัญฉุนติ. ขุ.ชา. ๒๗ / ๔๙๕
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โมระปะริตร
อุเท~ตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมตุ ตานัง นะโม วิมตุ ติยา
อิมงั โส ปะริตตัง กัตว๎ า โมโร จะระติ เอสะนา.
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมตุ ตานัง นะโม วิมตุ ติยา
อิมงั โส ปะริตตัง กัตว๎ า โมโร วาสะมะกัปปะยีต.ิ
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วัฏฏะกะปะริตร
อัตถิ โล~เก สีละคุโณ
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ
อาวัชชิตว๎ า ธัมมะพะลัง
สัจจะพะละมะวัสสายะ
สันติ ปกขา อะปตตะนา
มาตา ปตา จะ นิกขันตา
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
สริตว๎ า ปุพพะเก ชิเน
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปาทา อะวัญจะนา
ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
มะหาปชชะลิโต สิขี
อุทะกัง ปตว๎ า ยะถา สิขี
เอสา เม สัจจะปาระมีต.ิ
ขุ.ชา ๒๗ / ๑๒

รมไมเย็น ~ พักผอน ~ หายรอนอาตม
รมเงาญาติ ~ เย็นสบาย ~ หายเงียบเหงา
รมพอแม ~ เย็นสุข ~ ทุกขบางเบา
ใหรม เกลา ~ เคลาคลุก ~ อยทู กุ ยาม
รมอาจารย ~ กันเขลา ~ เกิดเชาวนกลา
รมราชา ~ กันศัตรู ~ ใหรขู าม
รมพระพุทธ ~ กันรอน ~ ผอนลุกลาม
ใหโลกสาม ~ เย็นชืน่ ~ กวาอืน่ ใด.
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บทขัดธะชัคคะปะริตร
ยัสสานุสสะระเณนาป /
ปะติฏฐะมะธิคจั ฉันติ /
สัพพูปท ทะวะชาลัมหา /
คะณะนา นะ จะ มุต~ตา~นัง

อันตะลิกเขป ปา~ณิ~โน
ภูมยิ งั วิยะ สัพ~พะ~ทา
ยักขะโจราทิสัม~ภะ~วา
ปะริตตันตัม~ภะณา~มะ~เห.

ธะชัคคะปะริตร
เอวัมเม สุ~ตัง. “เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยงั วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกสั สะ อาราเม. ตัตร๎ ะ โข ภะคะวา ภิกขู
อามันเตสิ “ภิกขะโวติ. “ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปจจัสโสสุง.
ภะคะวา เอตะทะโวจะ:“ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปะพ๎ยฬ
ุ โ๎ ห อะโหสิ,
อะถะ โข ภิกขะเว สักโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส อามันเตสิ
“สะเจ มาริสา เทวานัง สังคามะคะตานัง อุปปชเชยยะ ภะยัง วา
ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, มะเมวะ ตัสม๎ งิ สะมะเย ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ, มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ
ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหียสิ สะติ*, โน เจ
เม ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ,
อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ,
ปะชาปะติ ส สะ หิ โว เทวะราชั ส สะ ธะชั ค คั ง อุ ล โลกะยะตั ง
ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา, โส
ปะหี ยิ ส สะติ , โน เจ ปะชาปะติ ส สะ เทวะราชั ส สะ ธะชั ค คั ง
อุลโลเกยยาถะ,
*
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อะถะ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ,
วะรุณสั สะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ
ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหียสิ สะติ, โน เจ
วะรุณสั สะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ,
อะถะ อีสานัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ,
อีสานัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ
ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหียสิ สะตีต.ิ
ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วา เทวานะมินทัสสะ ธะชัคคัง
อุลโลกะยะตัง ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง
วะรุณสั สะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง อีสานัสสะ วา
เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา
ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหีเยถาป, โนป ปะหีเยถะ,
ตัง กิสสะ เหตุ ? สักโก หิ ภิกขะเว เทวานะมินโท อะวีตะราโค
อะวีตะโทโส อะวีตะโมโห ภีรุ ฉัมภี อุตร๎ าสี ปะลายีต.ิ
อะหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทามิ “สะเจ ตุมหากัง ภิกขะเว
อรัญญะคะตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา สุญญาคาระคะตานัง วา
อุปปชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, มะเมวะ ตัสม๎ งิ
สะมะเย อะนุสสะเรยยาถะ:“อิตปิ ~ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง
พุทโธ ภะคะวาติ, มะมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ
ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหียสิ สะติ, โน เจ มัง
อะนุสสะเรยยาถะ, อะถะ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ:-
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“ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปส สิโก
โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตพ
ั โพ วิญูหตี ,ิ ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว
อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา,
โส ปะหียสิ สะติ, โน เจ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ, อะถะ สังฆัง
อะนุสสะเรยยาถะ:“สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชปุ ะฏิปน โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจปิ ะฏิปน โน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทงั :- จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ, อัฏฐะ
ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ, สังฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา
ฉัมภิตตั ตัง วา โลมะหังโส วา, โส ปะหียสิ สะติ, ตัง กิสสะ เหตุ ?
ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วีตะราโค วีตะโทโส
วีตะโมโห อะภีรุ อัจฉัมภี อะนุต๎ราสี อะปะลายีติ. อิทะมะโวจะ
ภะคะวา อิทงั วัตว๎ านะ สุคะโต อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา
“อรัญเญ รุกขะมูเล วา สุญญาคาเรวะ ภิกขะโว
อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง
ภะยัง ตุมห๎ ากะ โน สิยา
โน เจ พุทธัง สะเรยยาถะ
โลกะเชฏฐัง นะราสะภัง
อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ
นิยยานิกงั สุเทสิตงั
โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ
นิยยานิกงั สุเทสิตงั
อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ
ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง
เอวัมพุทธัง สะรันตานัง
ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว
ภะยัง วา ฉัมภิตตั ตัง วา
โลมะหังโส นะ เหสสะตี~ติ.
สัง. ๑๕ / ๓๒๐ ~ ๓๒๓
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อาฏานาฏิยะปะริตร
วิปสสิส~สะ! นะมัตถุ จักขุมนั ตัสสะ สิรมี ะโต
สิขสิ สะป นะมัตถุ
สัพพะภูตานุกัมปโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ
น๎หาตะกัสสะ ตะปสสิโน
นะมัตถุ กะกุสนั ธัสสะ
มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ
พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสมี ะโต
กัสสะปสสะ นะมัตถุ
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ
สักย๎ ะปุตตัสสะ สิรมี ะโต
โย อิมงั ธัมมะมะเทเสสิ
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
เย จาป นิพพุตา โลเก
ยะถาภูตงั วิปส สิสงุ
ุ า
มะหันตา วีตะสาระทา
เต ชะนา อะปสณ
หิตงั เทวะมะนุสสานัง
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปนนัง
มะหันตัง วีตะสาระทัง.
(วิชชาจะระณะสัมปนนัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ.
ถาตอดวย นะโม เม สัพพะพุทธานัง..สวดจบแค วีตะสาระทัง)
นะโม เม สัพพะพุทธานัง อุปปนนานัง มะเหสินงั
ตัณหังกะโร มะหาวีโร
เมธังกะโร มะหายะโส
สะระณังกะโร โลกะหิโต
ทีปง กะโร ชุตนิ ธะโร
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุรสิ าสะโภ
สุมะโน สุมะโน ธีโร
เรวะโต ระติวฑ
ั ฒะโน
โสภิโต คุณะสัมปนโน
อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
ปะทุโม โลกะปชโชโต
นาระโท วะระสาระถี
ปะทุมตุ ตะโร สัตตะสาโร
สุเมโธ อัปปะฏิปคุ คะโล
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สุชาโต สัพพะโลกัคโค
อัตถะทัสสี การุณโิ ก
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ
สิขี สัพพะหิโต สัตถา
กะกุสนั โธ สัตถะวาโห
กัสสะโป สิรสิ มั ปนโน

ปยะทัสสี นะราสะโภ
ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
วิปส สี จะ อะนูปะโม
เวสสะภู สุขะทายะโก
โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
โคตะโม สักย๎ ะปุงคะโว.

เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา
สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา
สัพเพ ทะสะพะลูเปตา
สัพเพ เต ปะฏิชานันติ
สีหะนาทัง นะทันเต เต
พ๎รหั ม๎ ะจักกัง ปะวัตเตนติ
อุเปตา พุทธะธัมเมหิ
ท๎วัตติงสะลักขะณูเปตา พ๎ยามัปปะภายะ สุปปะภา
พุทธา สัพพัญุโน เอเต
มะหัปปะภา มะหาเตชา
มะหาการุณกิ า ธีรา
ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ
คะตี พันธู มะหัสสาสา
สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ
เตสาหัง สิระสา ปาเท

อะเนกะสะตะโกฏะโย
สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา
เวสารัชเชหุปาคะตา
อาสะภัณฐานะมุตตะมัง
ปะริสาสุ วิสาระทา
โลเก อัปปะฏิวตั ติยงั
อัฏฐาระสะหิ นายะกา
สีต๎ยานุพ๎ยัญชะนาธะรา
สัพเพ เต มุนกิ ญ
ุ ชะรา
สัพเพ ขีณาสะวา ชินา
มะหาปญญา มะหัพพะลา
สัพเพสานัง สุขาวะหา
ตาณา เลณา จะ ปาณินงั
สะระณา จะ หิเตสิโน
สัพเพ เอเต ปะรายะนา
วันทามิ ปุรสิ ตุ ตะเม

87

12/2/2559, 9:00

คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

88

*

PrayWatdusit1.pmd

วะจะสา มะนะสา เจวะ
สะยะเน อาสะเน ฐาเน
สะทา สุเขนะ รักขันตุ
เตหิ ต๎วงั รักขิโต สันโต
สัพพะโรคะวินิมุตโต
สัพพะเวระมะติกกันโต

วันทาเมเต ตะถาคะเต
คะมะเน จาป สัพพะทา
พุทธา สันติกะรา ตุวงั
มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ
สัพพะสันตาปะวัชชิโต
นิพพุโต จะ ตุวงั ภะวะ.

เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ
เตป ตุมเห* อะนุรกั ขันตุ
ปุรตั ถิมสั ม๎ งิ ทิสาภาเค
เตป ตุมเห* อะนุรกั ขันตุ
ทักขิณสั ม๎ งิ ทิสาภาเค
เตป ตุมเห* อะนุรกั ขันตุ
ปจฉิมสั ม๎ งิ ทิสาภาเค
เตป ตุมเห* อะนุรกั ขันตุ
อุตตะรัสม๎ งิ ทิสาภาเค
เตป ตุมเห* อะนุรกั ขันตุ
ปุรมิ ะทิสงั ธะตะรัฏโฐ
ปจฉิเมนะ วิรปู ก โข
จัตตาโร เต มะหาราชา
เตป ตุมเห* อะนุรกั ขันตุ
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา
เตป ตุมเห* อะนุรกั ขันตุ

ขันติเมตตาพะเลนะ จะ
อาโรเค๎ยนะ สุเขนะ จะ
สันติ ภูตา มะหิทธิกา
อาโรเค๎ยนะ สุเขนะ จะ
สันติ เทวา มะหิทธิกา
อาโรเค๎ยนะ สุเขนะ จะ
สันติ นาคา มะหิทธิกา
อาโรเค๎ยนะ สุเขนะ จะ
สันติ ยักขา มะหิทธิกา
อาโรเค๎ยนะ สุเขนะ จะ
ทักขิเณนะ วิรฬ
ุ หะโก
กุเวโร อุตตะรัง ทิสงั .
โลกะปาลา ยะสัสสิโน
อาโรเค๎ยนะ สุเขนะ จะ
เทวา นาคา มะหิทธิกา
อาโรเค๎ยนะ สุเขนะ จะ.

สวดใหตวั เราเองเปลีย่ นเปน “อัมเห” ทุกแหง
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นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก
ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ
สักกัตว๎ า พุทธะระตะนัง
หิตงั เทวะมะนุสสานัง
นัสสันตุปท ทะวา สัพเพ
สักกัตว๎ า ธัมมะระตะนัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง
นัสสันตุปท ทะวา สัพเพ
สักกัตว๎ า สังฆะระตะนัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง
นัสสันตุปท ทะวา สัพเพ
สัพพีตโิ ย วิวชั ชันตุ
มา เต ภะวัตว๎ นั ตะราโย
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ
*
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พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
โหตุ เต* ชะยะมังคะลัง.
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
โหตุ เต* ชะยะมังคะลัง.
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
โหตุ เต* ชะยะมังคะลัง.
วิชชะติ วิวธิ งั ปุถุ
ตัสม๎ า โสตถี ภะวันตุ เต*
วิชชะติ วิวธิ งั ปุถุ
ตัสม๎ า โสตถี ภะวันตุ เต*
วิชชะติ วิวธิ งั ปุถุ
ตัสม๎ า โสตถี ภะวันตุ เต*
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
พุทธะเตเชนะ โสตถินา
ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต*
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
ภะยา วูปะสะเมนตุ เต*
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
สังฆะเตเชนะ โสตถินา
โรคา วูปะสะเมนตุ เต*.
สัพพะโรโค วินสั สะตุ
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
อายุ วัณโณ สุขงั พะลัง.
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อังคุลมิ าละปะริตร
บทขัดอังคุลมิ าละปริตร
ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ /
อุทะกัมป วินาเสติ /
โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง /
เถรัสสังคุลิมาลัสสะ /
กัปปฏฐายิ มะหา~เต~ชัง

นิสินนัฏฐานะโธ~วะ~นัง
สัพพะเมวะ ปะริส~สะ~ยัง
ยัญจะ สาเธติ ตัง~ขะ~เณ
โลกะนาเถนะ ภา~สิ~ตัง
ปะริตตันตัม~ภะณา~มะ~เห.

อังคุลมิ าละปะริตร
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ :“สัญจิจจะ ปาณัง ชีวติ า โวโรเปตา, เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ
โสตถิ คัพภัสสะ.
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มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
เอวัมเม สุ~ตัง! “เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ
เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป. เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัสม๎ า
มะหากั ส สะโป ป ป ผะลิ คุ ห ายั ง วิ ห ะระติ อาพาธิ โ ก ทุ ก ขิ โ ต
พาฬ๎หะคิลาโน.
อะถะ โข ภะคะวา สายัญหะสะมะยัง ปะฏิสลั ลานา วุฏฐิโต
เยนายัสม๎ า มะหากัสสะโป, เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตว๎ า ปญญัตเต
อาสะเน นิสที .ิ นิสชั ชะ โข ภะคะวา อายัสม๎ นั ตัง มะหากัสสะปง
เอตะทะโวจะ:“กัจจิ เต กัสสะปะ ขะมะนียงั , กัจจิ ยาปะนียงั , กัจจิ ทุกขา
เวทะนา ปะฏิ ก กะมั น ติ , โน อะภิ ก กะมั น ติ , ปะฏิ ก กะโมสานั ง
ปญญายะติ, โน อะภิกกะโมติ. “นะ เม ภันเต ขะมะนียงั , นะ
ยาปะนียงั , พาฬ๎หา เม ทุกขา เวทะนา อะภิกกะมันติ, โน ปะฏิกกะมันติ,
อะภิกกะโมสานัง ปญญายะติ, โน ปะฏิกกะโมติ
“สัตติเม กัสสะปะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา
พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ.
กะตะเม สัตตะ ?
สะติสมั โพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต
พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต
ภาวิโต พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
วิรยิ ะสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต
พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.

PrayWatdusit1.pmd

91

12/2/2559, 9:00

คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

92

ปตสิ มั โพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต
พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
ปสสัทธิสมั โพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต
ภาวิโต พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
สะมาธิสมั โพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต
พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข กัสสะปะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต
พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
อิเม โข กัสสะปะ สัตตะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา
ภาวิตา พะหุลกี ะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันตีต.ิ
“ตัคฆะ ภะคะวา โพชฌังคา, ตัคฆะ สุคะตะ โพชฌังคาติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะโน อายัสม๎ า มะหากัสสะโป
ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทิ. วุฏฐะหิ จายัส๎มา มะหากัสสะโป
ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จายัส๎มะโต มะหากัสสะปสสะ โส
อาพาโธ อะโหสีต.ิ สัง. ๑๙/๑๑๓-๑๑๔
มะหากัสสปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ นิฏฐิโต

ระลึกถึงความตายสบายนัก มันหักรักหักหลงในสงสาร
บรรเทามืดโมหันอันธการ ทำใหหาญหายสะดงุ ไมยงุ ใจ
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มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
เอวัมเม สุ~ตัง! “เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ
เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป. เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ อายัสม๎ า
มะหาโมคคัลลาโน คิชฌะกูเฏ ปพพะเต วิหะระติ อาพาธิโก ทุกขิโต
พาฬ๎หะคิลาโน.
อะถะ โข ภะคะวา สายัณหะสะมะยัง ปะฏิสลั ลานา วุฏฐิโต
เยนายัส๎มา มะหาโมคคัลลาโน, เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา
ปญญัตเต อาสะเน นิสีทิ. นิสัชชะ โข ภะคะวา อายัส๎มันตัง
มะหาโมคคัลลานัง เอตะทะโวจะ :“กัจจิ เต โมคคัลลานะ ขะมะนียงั , กัจจิ ยาปะนียงั , กัจจิ ทุกขา
เวทะนา ปะฏิ ก กะมั น ติ , โน อะภิ ก กะมั น ติ , ปะฏิ ก กะโมสานั ง
ปญญายะติ, โน อะภิกกะโมติ. “นะ เม ภันเต ขะมะนียงั , นะ
ยาปะนี ยั ง , พาฬ๎ ห า เม ทุ ก ขา เวทะนา อะภิ ก กะมั น ติ , โน
ปะฏิกกะมันติ, อะภิกกะโมสานัง ปญญายะติ, โน ปะฏิกกะโมติ.
“สัตติเม โมคคัลลานะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา ภาวิตา
พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ.
กะตะเม สัตตะ ?
สะติสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต
ภาวิโต พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต
ภาวิโต พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
วิริยะสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต
ภาวิโต พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
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ปตสิ มั โพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต ภาวิโต
พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
ปสสัทธิสมั โพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต
ภาวิโต พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
สะมาธิสมั โพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต
ภาวิโต พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข โมคคัลลานะ มะยา สัมมะทักขาโต
ภาวิโต พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
อิเม โข โมคคัลลานะ สัตตะ โพชฌังคา มะยา สัมมะทักขาตา
ภาวิตา พะหุลกี ะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันตีต.ิ
“ตัคฆะ ภะคะวา โพชฌังคา, ตัคฆะ สุคะตะ โพชฌังคาติ.
อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะโน อายัสม๎ า มะหาโมคคัลลาโน
ภะคะวะโต ภาสิตงั อะภินนั ทิ. วุฏฐะหิ จายัสม๎ า มะหาโมคคัลลาโน
ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จายัสม๎ ะโต มะหาโมคคัลลานัสสะ โส
อาพาโธ อะโหสีต.ิ สัง. ๑๙/๑๕-๑๖
มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ นิฏฐิโต

มีกายอยาไดหมายวามีสขุ กลับมีทกุ ขมากมายหลายสถาน
อยาหาสุขทีก่ ายจนวายปราณ คงไมพานพบแทเปนแนนอน
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มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
เอวัมเม สุ~ตัง! “เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ
เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป. เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ ภะคะวา
อาพาธิโก โหติ ทุกขิโต พาฬ๎หะคิลาโน.
อะถะ โข อายัสม๎ า มะหาจุนโท สายัณหะสะมะยัง ปะฏิสลั ลานา
วุฏฐิโต เยนะ ภะคะวา, เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตว๎ า ภะคะวันตัง
อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง นิสที .ิ เอกะมันตัง นิสนิ นัง โข อายัสม๎ นั ตัง
มะหาจุนทัง ภะคะวา เอตะทะโวจะ :“ปะฏิภนั ตุ ตัง จุนทะ โพชฌังคาติ ?
“สัตติเม ภันเต โพชฌังคา ภะคะวะตา สัมมะทักขาตา ภาวิตา
พะหุลีกะตา อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตันติ.
กะตะเม สัตตะ ?
สะติสมั โพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต
พะหุลกี ะโต อภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต
ภาวิโต พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
วิรยิ ะสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต
พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
ปตสิ มั โพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต ภาวิโต
พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
ปสสัทธิสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทุกขาโต
ภาวิโต พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
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สะมาธิสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต
ภาวิโต พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
อุเปกขาสัมโพชฌังโค โข ภันเต ภะคะวะตา สัมมะทักขาโต
ภาวิโต พะหุลกี ะโต อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.
อิเม โข ภันเต สัตตะ โพชฌังคา ภะคะวะตา สัมมะทักขาตา
ภาวิ ต า พะหุ ลี ก ะตา อะภิ ญ ญายะ สั ม โพธายะ นิ พ พานายะ
สังวัตตันตีต.ิ
“ตัคฆะ จุนทะ โพชฌังคา, ตัคฆะ จุนทะ โพชฌังคาติ.
อิทะมะโวจายัสม๎ า มะหาจุนโท. สะมะนุญโญ สัตถา อะโหสิ.
วุฏฐะหิ จะ ภะคะวา ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จะ ภะคะวะโต โส
อาพาโธ อะโหสีต.ิ สัง. ๑๙/๑๑๖-๑๑๗
มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ นิฏฐิโต

โพชฌังคะปะริตร
บทขัดโพชฌังคะปะริตร
สังสาเร สังสะรันตานัง /
สัตตะ ธัมเม จะ โพขฌังเค /
พุชฌิตว๎ า เยปเม สัตตา /
อะชาติง อะชะราพ๎ยาธิง /
เอวะมาทิคุณูเปตัง /
โอสะถัญจะ อิมงั ~มัน~ตัง
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สัพพะทุกขะวินา~สะ~เน
มาระเสนัปปะมัท~ทิ~โน
ติภะวามุตตะกุต~ตะ~มา
อะมะตัง นิพภะยัง~คะ~ตา
อะเนกะคุณะสัง~คะ~หัง
โพชฌังคันตัม~ภะณา~มะ~เห.
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โพชฌังคะปะริตร
โพชฌัง~โค สะติสงั ขาโต
วิริยัมปติปสสัทธิ สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
มุนนิ า สัมมะทักขาตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกัสม๎ งิ สะมะเย นาโถ
คิลาเน ทุกขิเต ทิสว๎ า
เต จะ ตัง อะภินนั ทิตว๎ า
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกะทา ธัมมะราชาป
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
สัมโมทิตว๎ า จะ อาพาธา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

*
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ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สัตเตเต สัพพะทัสสินา
ภาวิตา พะหุลกี ะตา
นิพพานายะ จะ โพธิยา
โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปง
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา
เคลัญเญนาภิปฬิโต
ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา
ติณณันนัมป มะเหสินงั
ปตตานุปปตติธมั มะตัง
โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา.

สวดใหตวั เราเองเปลีย่ นเปน “เม” ทุกแหง
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คิรมิ านันทะสุตตะปาโฐ
เอวัมเม สุ~ตัง! “เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยงั วิหะระ
ติ เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกสั สะ อาราเม เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ
อายัสม๎ า คิรมิ านันโท อาพาธิโก โหติ ทุกขิโต พาฬ๎หะคิลาโน. อะถะ โข
อายัสม๎ า อานันโท เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ, อุปะสังกะมิตว๎ า
ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง นิสที ,ิ เอกะมันตัง นิสนิ โน โข
อายัสม๎ า อานันโท ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ :“อายัสม๎ า ภันเต คิรมิ านันโท อาพาธิโก ทุกขิโต พาฬ๎หะคิลาโน
สาธุ ! ภันเต ภะคะวา เยนายัส๎มา คิริมานันโท, เตนุปะสังกะมะตุ
อะนุกมั ปง อุปาทายาติ. “สะเจ โข ต๎วงั อานันทะ คิรมิ านันทัสสะ
ภิกขุโน อุปะสังกะมิตว๎ า ทะสะ สัญญา ภาเสยยาสิ, ฐานัง โข ปะเนตัง
วิชชะติ, ยัง คิรมิ านันทัสสะ ภิกขุโน ทะสะ สัญญา สุตว๎ า โส อาพาโธ
ฐานะโส ปะฏิปปสสัมเภยยะ, กะตะมา ทะสะ ? (๑)อะนิจจะสัญญา
(๒)อะนัตตะสัญญา (๓)อะสุภะสัญญา (๔)อาทีนะวะสัญญา (๕)ปะหานะสัญญา
(๖)วิราคะสัญญา (๗)นิโรธะสัญญา (๘)สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญา
(๙)สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา (๑๐)อานาปานัสสะติ.
“กะตะมา จานันทะ อะนิจจะสัญญา ? อิธานันทะ ภิกขุ
อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ
ปะฏิสญ
ั จิกขะติ “รูปง อะนิจจัง เวทะนา อะนิจจา สัญญา อะนิจจา
สั ง ขารา อะนิ จ จา วิ ญ ญาณั ง อะนิ จ จั น ติ , อิ ติ อิ เ มสุ ป ญ จะสุ
อุปาทานักขันเธสุ อะนิจจานุปสสี วิหะระติ, อะยัง วุจจะตานันทะ
“อะนิจจะสัญญา”.
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“กะตะมา จานันทะ อะนัตตะสัญญา ? อิธานันทะ ภิกขุ
อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ
ปะฏิสัญจิกขะติ “จักขุง อะนัตตา รูปา อะนัตตา โสตัง อะนัตตา
สัททา อะนัตตา ฆานัง อะนัตตา คันธา อะนัตตา ชิวหา อะนัตตา
ระสา อะนัตตา กาโย อะนัตตา โผฏฐัพพา อะนัตตา มะโน อะนัตตา
ธัมมา อะนัตตาติ, อิติ อิเมสุ ฉะสุ อัชฌัตติกะพาหิเรสุ อายะตะเนสุ
อะนัตตานุปส สี วิหะระติ, อะยัง วุจจะตานันทะ “อะนัตตะสัญญา”.
“กะตะมา จานันทะ อะสุภะสัญญา ? อิธานันทะ ภิกขุ
อิ ม ะเมวะ กายั ง อุ ท ธั ง ปาทะตะลา อะโธ เกสะมั ต ถะกา
ตะจะปะริยนั ตัง ปูรนั นานัปปะการัสสะ อะสุจโิ น ปจจะเวกขะติ “อัตถิ
อิมสั ม๎ งิ กาเย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อัฏฐี
อัฏฐิมญ
ิ ชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปหะกัง ปปผาสัง
อันตัง อันตะคุณงั อุทะริยงั กะรีสงั ปตตัง เสมหัง ปุพโพ โลหิตงั
เสโท เมโท อัสสุ วะสา เขโฬ สิงฆาณิกา ละสิกา มุตตันติ, อิติ
อิ มั ส๎ มิ ง กาเย อะสุ ภ านุ ป ส สี วิ ห ะระติ , อะยั ง วุ จ จะตานั น ทะ
“อะสุภะสัญญา”.
“กะตะมา จานันทะ อาทีนะวะสัญญา ? อิธานันทะ ภิกขุ
อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ
ปะฏิสญ
ั จิกขะติ “พะหุทกุ โข โข อะยัง กาโย พะหุอาทีนะโวติ, อิติ
อิมสั ม๎ งิ กาเย วิวธิ า อาพาธา อุปปชชันติ, เสยยะถีทงั :- จักขุโรโค
โสตะโรโค ฆานะโรโค ชิวหาโรโค กายะโรโค สีสะโรโค กัณณะโรโค
มุขะโรโค ทันตะโรโค กาโส สาโส ปนาโส ฑะโห ชะโร กุจฉิโรโค
มุจฉา ปกขันทิกา สุลา วิสจู กิ า กุฏฐัง คัณโฑ กิลาโส โสโส อะปะมาโร
ทันทุ กัณฑุ กัจฉุ ระขะสา วิตจั ฉิกา โลหิตงั ปตตัง มะธุเมโห อังสา
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ปฬะกา ภะคัณฑะลา ปตตะสะมุฏฐานา อาพาธา เสมหะสะมุฏฐานา
อาพาธา วาตะสะมุฏฐานา อาพาธา สันนิปาติกา พาธา อุตปุ ะริณามะชา
อาพาธา วิสะมะปะริหาระชา อาพาธา โอปกกะมิกา อาพาธา
กัมมะวิปากะชา อาพาธา สีตงั อุณหัง ชิฆจั ฉา ปปาสา อุจจาโร
ปสสาโวติ, อิติ อิมัส๎มิง กาเย อาทีนะวานุปสสี วิหะระติ, อะยัง
วุจจะตานันทะ “อาทีนะวะสัญญา”.
“กะตะมา จานันทะ ปะหานะสัญญา ? อิธานันทะ ภิกขุ
อุปปนนัง กามะวิตกั กัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ พ๎ยนั ตีกะโรติ
อะนะภาวัง คะเมติ, อุปปนนัง พ๎ยาปาทะวิตกั กัง นาธิวาเสติ ปะชะหะติ
วิโนเทติ พ๎ยนั ตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ, อุปปนนัง วิหงิ สาวิตกั กัง
นาธิวาเสติ ปะชะหะติ วิโนเทติ พ๎ยนั ตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ,
อุปปนนุปปนเน ปาปะเก อะกุสะเล ธัมเม นาธิวาเสติ ปะชะหะติ
วิโนเทติ พ๎ยนั ตีกะโรติ อะนะภาวัง คะเมติ, อะยัง วุจจะตานันทะ
“ปะหานะสัญญา”.
“กะตะมา จานั น ทะ วิ ร าคะสั ญ ญา ? อิ ธ านั น ทะ ภิ ก ขุ
อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ
ปะฏิสญ
ั จิกขะติ “เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตงั ยะทิทงั :- สัพพะสังขาระ~
สะมะโถ สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย วิราโค นิพพานันติ,
อะยัง วุจจะตานันทะ “วิราคะสัญญา”.
“กะตะมา จานั น ทะ นิ โ รธะสั ญ ญา ? อิ ธ านั น ทะ ภิ ก ขุ
อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา อิติ
ปะฏิสญ
ั จิกขะติ “เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตงั ยะทิทงั :- สัพพะสังขาระ~
สะมาโถ สัพพูปะธิปะฏินิสสัคโค ตัณหักขะโย นิโรโธ นิพพานันติ,
อะยัง วุจจะตานันทะ “นิโรธะสัญญา”.
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“กะตะมา จานันทะ สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญา ? อิธานันทะ
ภิกขุ เย โลเก อุปายุปาทานา เจตะโส อะธิฏฐานาภินเิ วสานุสะยา,
เต ปะชะหันโต วิระมะติ นะ อุปาทิยันโต, อะยัง วุจจะตานันทะ
“สัพพะโลเก อะนะภิะระตะสัญญา”.
“กะตะมา จานันทะ สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา ? อิธานันทะ
ภิกขุ สัพพะสังขาเรหิ อัฏฏิยะติ หะรายะติ ชิคจุ ฉะติ, อะยัง วุจจะตานันทะ
“สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจะสัญญา”.
“กะตะมา จานันทะ อานาปานัสสติ ? อิธานันทะ ภิกขุ
อะรัญญะคะโต วา รุกขะมูละคะโต วา สุญญาคาระคะโต วา นิสที ะติ
ป ล ลั ง กั ง อาภุ ชิ ต๎ ว า อุ ชุ ง กายั ง ปะณิ ธ ายะ ปะริ มุ ขั ง สะติ ง
อุปฏ ฐะเปต๎วา, โส สะโต วะ อัสสะสะติ สะโต ปสสะสะติ,
ทีฆงั วา อัสสะสันโต “ทีฆงั อัสสะสามีติ ปะชานาติ
ทีฆงั วา ปสสะสันโต “ทีฆงั ปสสะสามีติ ปะชานาติ
รัสสัง วา อัสสะสันโต “รัสสัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ
รัสสัง วา ปสสะสันโต “รัสสัง ปสสะสามีติ ปะชานาติ
“สัพพะกายะปะฏิสงั เวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“สัพพะกายะปะฏิสงั เวที ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“ปสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“ปสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“ปตปิ ะฏิสงั เวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“ปตปิ ะฏิสงั เวที ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“สุขะปะฏิสงั เวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“สุขะปะฏิสงั เวที ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“จิตตะสังขาระปะฏิสงั เวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“จิตตะสังขาระปะฏิสงั เวที ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
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“ปสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“ปสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“จิตตะปะฏิสงั เวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“จิตตะปะฏิสงั เวที ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง ปสสะสิสสามิติ สิกขะติ
“สะมาทะหัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“สะมาทะหัง จิตตัง ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“วิโมจะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“วิโมจะยัง จิตตัง ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“อะนิจจานุปส สี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“อะนิจจานุปส สี ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“วิราคานุปส สี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“วิราคานุปส สี ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“นิโรธานุปส สี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“นิโรธานุปส สี ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“ปะฏินสิ สัคคานุปส สี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
“ปะฏินสิ สัคคานุปส สี ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
อะยัง วุจจะตานันทะ “อานาปานัสสะติ”.
“สะเจ โข ต๎วงั อานันทะ คิรมิ านันทัสสะ ภิกขุโน อุปะสังกะมิตว๎ า
อิมา ทะสะ สัญญา ภาเสยยาสิ, ฐานัง โข ปะเนตัง วิชชะติ, ยัง
คิรมิ านันทัสสะ ภิกขุโน อิมา ทะสะ สัญญา สุตว๎ า โส อาพาโธ ฐานะโส
ปะฏิปปสสัมเภยยาติ.
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อะถะ โข อายัสม๎ า อานันโท ภะคะวะโต สันติเก อิมา ทะสะ
สัญญา อุคคะเหต๎วา เยนายัส๎มา คิริมานันโท, เตนุปะสังกะมิ
อุปะสังกะมิต๎วา อายัส๎มะโต คิริมานันทัสสะ อิมา ทะสะ สัญญา
อะภาสิ.
อะถะ โข อายัสม๎ ะโต คิรมิ านันทัสสะ อิมา ทะสะ สัญญา สุตว๎ า
โส อาพาโธ ฐานะโส ปะฏิปปสสัมภิ. วุฏฐะหิ จายัสม๎ า คิรมิ านันโท
ตัมหา อาพาธา ตะถาปะหีโน จะ ปะนายัสม๎ ะโต คิรมิ านันทัสสะ โส
อาพาโธ อะโหสีต.ิ อัง. ๒๔/๑๑๕-๑๒๐
ศิรมิ านันทะสุตตะปาโฐ นิฏฐิโต

อะภะยะปะริตร
ยันทุนนิมิต~ตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณสั สะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปน งั อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
ยันทุนนิมติ ตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณสั สะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปน งั อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
ยันทุนนิมติ ตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณสั สะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปน งั อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
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พระคาถาตออายุปด เปาโรค
อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ
ปะริวชั เช ราชะทัณเฑ
พ๎ยคั เฆ นาเค วิเส ภูเต
สัพพัสม๎ า มะระณา มุตโต
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
สุทธะสีลงั สะมาทายะ
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
ลิกขิตงั จินติตงั ปูชงั
ปะเรสัง เทสะนัง สุตว๎ า

ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
ตัง ต๎วงั คัณหาหิ เทวะเต
อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
อะกาละมะระเณนะ วา
ฐะเปต๎วา กาละมาริตงั
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ธัมมัง สุจะริตงั จะเร
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ

(พระคาถาบทนี้ สมัยพุทธกาล พระพุทธเจาไดทรงประพันธใหเทวดา
องคหนึง่ สาธยาย ซึง่ เทวดาองคนนั้ กำลังจะหมดอายุจะตองลงไปเสวยกรรมใน
นรก มีความหวาดกลัวมากที่จะตองลงไปเกิดในนรกนั้น จึงดิ้นรนทุกวิถีทาง
ก็ ไ ม มี ใ ครช ว ยได แม แ ต พ ระอิ น ทร ก็ ช ว ยไม ไ ด แต เ มื่ อ ได เ ฝ า พระพุ ท ธเจ า
พระองคทรงแนะนำใหภาวนาคาถาบทนี้ จะไดมีอายุยืนตอไป เพื่อที่จะไดใช
เวลาที่ยังเหลืออยูนี้บำเพ็ญภาวนา
ดังนั้นจึงมีพลานุภาพมาก โดยมีอายุยืนและมีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บ
ไมไข ผทู มี่ โี รคภัยไขเจ็บอยู ก็ยอ มจะหายไดรวดเร็ว)
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มงคลจักรวาลใหญ
สิรธิ ติ มิ ะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมติ ะปุญญาธิการัสสะ
สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ ท๎วตั ติงสะมะหาปุรสิ ะลักขะณานุภาเวนะ
อะสีตย๎ านุพย๎ ญ
ั ชะนานุภาเวนะ อัฏุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ
ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ
ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาะเวนะ
สีละสะมาธิปญ
 ญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ
สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ
เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีตสิ ะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ
อัฏฐะสะมาปตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ
จะตุสจั จะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ
สัพพัญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทติ าอุเปกขานุภาเวนะ
สัพพะปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ
ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปท ทะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินสั สันตุ,
สัพพะอันตะรายาป วินสั สันตุ, สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ,
ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ, สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา,
อากาสะปพพะตะวะนะภูมคิ งั คามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา
สะทา ตุมเห อะนุรกั ขันตุ.
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คาถาชินบัญชร : สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พ๎รหั ๎มรังสี)
บทอารธนาอัญเชิญคาถา
ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง
ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
อัตถิ กาเย กายะญายะ
เทวานัง ปยะตัง สุตว๎ า
อิตปิ  โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ทาวเวสสุวณ
ั โณ
มะระณัง สุขงั อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ

คาถาชินบัญชร
ชะยาสะนากะตา พุทธา
จะตุสจั จาสะภัง ระสัง
ตัณหังกะราทะโย พุทธา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง
หะทะเย เม อะนุรทุ โธ
โกณฑัญโญ ปฏฐิภาคัสม๎ งิ
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
กัสสะโป จะ มะหานาโม
เกสะโต ปฏฐิภาคัสม๎ งิ
นิสนิ โน สิรสิ มั ปนโน
กุมาระกัสสะโป เถโร
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง
ปุณโณ อังคุลมิ าโร จะ
เถรา ปญจะ อิเม ชาตา
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เชต๎วา มารัง สะวาหะนัง
เย ปวงิ สุ นะราสะภา
อัฏฐะวีสะติ นายะกา
มัตถะเกเต มุนสิ สะรา
พุทโธ ธัมโม ท๎วโิ ลจะเน
อุเร สัพพะคุณากะโร
สารีปตุ โต จะ ทักขิเณ
โมคคัลลาโน จะ วามะเก
อาสุง อานันทะราหุโล
อุภาสุง วามะโสตะเก
สุรโิ ย วะ ปะภังกะโร
โสภีโต มุนปิ งุ คะโว
มะเหสี จิตตะวาทะโก
ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
อุปาลี นันทะสีวะลี
นะลาเต ติละกา มะมะ
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เสสาสีติ มะหาเถรา
เอเตสีติ มะหาเถรา
ชะลันตา สีละเตเชนะ
ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ธะชัคคัง ปจฉะโต อาสิ
ขันธะโมระปะริตตัญจะ
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ,
ชินา นานา วะระสังยุตตา
วาตะปตตาทิ สัญชาตา
อะเสสา วินะยัง ยันตุ
วะสะโต เม สะกิจเจนะ
ชินะปญชะระมัชฌัมหิ
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ
อิจเจวะมันโต
ชินานุภาเวนะ
ธัมมานุภาเวนะ
สังฆานุภาเวนะ
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต
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วิชติ า ชินะสาวะกา
ชิตะวันโต ชิโนระสา
อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
วาเม อังคุลมิ าละกัง
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
เสสา ปาการะสัณฐิตา
สัตตัปปาการะลังกะตา
พาหิรัชฌัตตุปททะวา
อะนันตะชินะเตชะสา
สะทา สัมพุทธะปญชะเร
วิหะรันตัง มะหีตะเล
เต มะหาปุรสิ าสะภา
สุคตุ โต สุรกั โข
ชิตุปททะโว
ชิตาริสังโฆ
ชิตันตะราโย
จะรามิ ชินะปญชะเรติ.
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เทวะตาอุยโยชะนะคาถาพรอมบทแปล
ทุกขัปปตตา จะ นิททุกขา ภะยัปปตตา จะ นิพภะยา
โสกัปปตตา จะ นิสโสกา
โหนตุ สัพเพป ปาณิโน
ขอสัตวทงั้ ปวงทีม่ ที กุ ข จงไรทกุ ข ทีม่ ภี ยั จงไรภยั ทีม่ โี ศก จงไรโศก
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพเพ เทวานุโมทันตุ
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
บุญสมบัตทิ พี่ วกเราไดบำเพ็ญ เพียงเทานี้ ขอเหลาเทพยดาทัง้ ปวง
จงอนุโมทนา เพื่อความสำเร็จประโยชนทั้งปวงเถิด
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ
สีลงั รักขันตุ สัพพะทา
ภาวะนาภิระตา โหนตุ
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา.
ขอทุกทานจงใหทานดวยศรัทธา จงรักษาศีลอยูเสมอ จงเปนผูยินดีใน
ภาวนา ขออัญเชิญเหลาเทพยดา ทีอ่ ญ
ั เชิญมาทีน่ ี้ กลับทีพ่ ำนักเถิด.
สัพเพ พุทธา พะลัปปตตา ปจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ
รักขัง พันธามิ สัพพะโส.
ขาพเจาขอผูกมนตคุมครอง ดวยเดชของพระพุทธเจา ผูทรงพลานุภาพ
ด ว ยเดชของพระป จ เจกพุ ท ธเจ า และของพระอรหั น ตเจ า ทั้ ง หลาย ผู ท รง
พลานุภาพไวทั้งหมด.
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สัพพะมังคะละคาถา
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*.

ปะริตตานุภาวะคาถา
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริตตัสสานุภาเวนะ

*
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ปาปคคะหะนิวาระณา
หันต๎วา เตสัง อุปท ทะเว
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หันต๎วา เตสัง อุปท ทะเว
ปาปคคะหะนิวาระณา
หันต๎วา เตสัง อุปท ทะเว.
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บทพิจารณาปจจัย ๔ ตอนเชา
ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะปาฐะ
(นำ) หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.
(ขอวาดวยพิจารณาเครื่องนุงหม)
ปะฏิสงั ขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ,
เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลวสวมใสเสื้อผา (นุงหมจีวร),
ยาวะเทวะ สีตสั สะ ปะฏิฆาตายะ, เพียงเพื่อบำบัดความหนาว,
อุณห๎ สั สะ ปะฏิฆาตายะ,
เพื่อบำบัดความรอน,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
เพือ่ บำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลือ้ ยคลาน
ทั้งหลาย,
ยาวะเทวะ หิรโิ กปนะปะฏิจฉาทะนัตถัง.
และเพียงเพื่อปกปดอวัยวะ อันใหเกิดความละอาย.
(ขอวาดวยพิจารณาอาหาร)
ปะฏิสงั ขา โยนิโส ปณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ,
เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว รับประทานอาหาร (ฉันบิณฑบาต),
เนวะ ท๎วายะ, ไมใชเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน,
นะ มะทายะ,
ไมใชเพื่อความเมามัน มีกำลังทางกาย,
นะ มัณฑะนายะ, ไมใชเพื่อประดับ,
นะ วิภสู ะนายะ, ไมใชเพื่อตกแตง,
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ยาวะเทวะ อิมสั สะ กายัสสะ ฐิตยิ า,
แตเพียงเพื่อใหกายนี้ดำรงอยูได,
ยาปะนายะ,
เพื่อใหอัตภาพรางกายเปนอยูได,
วิหิงสุปะระติยา, เพื่อความหมดไปแหงความกระสับกระสายทางกาย,
พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ,
เพื่อสะดวกแกการประพฤติพรหมจรรย,
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหงั ขามิ,
ดวยการทำอยางนี้ เรายอมระงับทุกขเวทนาเกาคือความหิวได,
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ,
และไมใหเกิดทุกขเวทนาขึ้นอีก,
ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวหิ าโร จาติ.
อนึง่ ความมีอตั ภาพเปนไปไดโดยสะดวกดวย, ความมีอตั ภาพมิให
โทษดวย, และความเปนอยอู ยางผาสุกดวย, จักมีแกเรา, ดังนี.้
(ขอวาดวยพิจารณาที่อยูอาศัย)
ปะฏิสงั ขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ,
เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลวอยูในที่อยูอาศัย,
ยาวะเทวะ สีตสั สะ ปะฏิฆาตายะ, เพียงเพื่อบำบัดความหนาว,
อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ,
เพื่อบำบัดความรอน,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
เพือ่ บำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลือ้ ยคลาน
ทั้งหลาย,
ยาวะเทวะ อุตปุ ะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสลั ลานารามัตถัง.
เพียงเพือ่ บรรเทาอันตรายจากดินฟาอากาศ, และเพือ่ ความพอใจอยู
หลีกเรนสำหรับภาวนา.
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(ขอวาดวยพิจารณายารักษาโรค)
ปะฏิสงั ขา โยนิโส คิลานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ,
เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว บริโภคเภสัชบริขารอันเกือ้ กูลแกคนไข,
ยาวะเทวะ อุปปนนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ,
เพียงเพือ่ บำบัดทุกขเวทนาทีเ่ กิดขึน้ จากอาพาธตาง ๆ,
อัพย๎ าปชฌะปะระมะตายาติ.
เพือ่ ตองการไมใหมโี รคเบียดเบียน ดังนี.้
จงเตือนตน
ตนเตือนจิต
ตนเตือนตน
ตนแชเชือน
จงหมัน่ ทำ
เวนจากโทษ
บุญกุศล
ประพฤติตาม

ของตน
ตนได
ไมได
ใครจะเตือน
ความดี
ทางผิด
จงอุตสาห
ทุกทิพา

ใหพนผิด
ใครจะเหมือน
ใครจะเตือน
ใหปว ยการ
มีประโยชน
จิตคิดขาม
พยายาม
ทุกราตรี

“ยะทา ปุญญักขะโย โหติ สัพพะเมตัง วินสั สะติ”
คนเรามีทรัพย
ทรัพยยอ มสูญ
๑ อัคคีภยั
๒ โจรตี (โจรภัย)
๓ ทรัพยสนิ (ราชภัย)
ตกเปนของ
๔ อุทกภัย
ทุกทาน
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นับแสน
ดวยภัย
ไฟไหม
เหลือ
สมบัติ
ผอู นื่
หลากไป
ถวนทัว่

แมนไมทำบุญ
ทัง้ ๔
ก็ดี
แตตวั
ถูกตัดเวนคืน
นาปวดหัว
หมดตัว
จงสรางดี

12/2/2559, 9:00

บทสวดมนตพิเศษ

113

กรวดน้ำตอนเชา
๑. ปตติทานะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง ปตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส .
ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสิน,ี
เทพยดาเหลาใด มีปกติอยใู นวิหาร;
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง,
สถิตอยูที่เรือนพระสถูป ที่เรือนโพธิ์ ในที่นั้นๆ;
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชติ า,
เทพยดาเหลานั้นอันเราทั้งหลาย บูชาแลวดวยธรรมทาน;
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล,
จงกระทำความสวัสดีในวิหารมณฑลนี้;
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว,
พระภิกษุทงั้ หลายทีเ่ ปนเถระ ทีอ่ ยรู ะดับกลาง และทีย่ งั ใหมกด็ ;ี
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา,
อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ผูเปนทานบดี พรอมทั้งผูที่อาศัยอารามก็ดี;
คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา,
ชนทัง้ หลายทีเ่ ปนชาวบาน , ทีเ่ ปนชาวเมือง , ทีเ่ ปนชาวนิคม , และทีเ่ ปน
อิสรชน ก็ด;ี
สัปปาณะภูตา สุขติ า ภะวันตุ เต,
สัตวทมี่ ชี วี ติ ทัง้ หลายเหลานัน้ จงเปนผถู งึ ซึง่ ความสุขเถิด;
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ชะลาพุชา เยป จะ อัณฑะสัมภะวา,
แมสตั วเหลาใด ทีเ่ ปนชลาพุชะกำเนิดก็ดี ทีเ่ ปนอัณฑชะกำเนิดก็ด;ี
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา,
ที่เปนสังเสทชะกำเนิดก็ดี ที่เปนโอปะปาติกะกำเนิดก็ดี;
นิยยานิกงั ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต,
สัตวเหลานั้นไดอาศัยพระธรรมอันเลิศล้ำซึ่งนำสัตวออกจากทุกขแลว;
สัพเพป ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง,
จงทำความสิ้นไปแหงทุกขไดทั้งหมดเถิด;
ฐาตุ จิรงั สะตัง ธัมโม
ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา,
ขอธรรมของสัตบุรษุ ทัง้ หลาย จงดำรงอยไู ดนาน,
และบุคคลทัง้ หลายทีท่ รงธรรม จงดำรงอยไู ดนาน;
สังโฆ โหตุ สะมัคโควะ
อัตถายะ จะ หิตายะ จะ,
ขอพระสงฆจงเปนผูพรอมเพรียงกัน เพื่อประโยชนสุข;
อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม
สัพเพป ธัมมะจาริโน,
ขอพระสัทธรรมจงคมุ ครองรักษาเราทัง้ หลาย ผปู ระพฤติธรรมแมทงั้ ปวง;
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยปั ปะเวทิเต,
ขอเราทัง้ หลาย พึงถึงความเจริญ ในธรรมทีพ่ ระอริยเจาชีแ้ จงแลวเถิด;
ปะสันนา โหนตุ สัพเพป
ปาณิโน พุทธะสาสะเน,
แมสรรพสัตวทั้งหลาย จงเปนผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา;
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต กาเล เทโว ปะวัสสะตุ,
ขอฝนจงเพิ่มอุทกธาร ตกตองในฤดูกาล;
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง,
จงนำไปซึ่งเมทนีดล ใหสำเร็จประโยชน เพื่อบังเกิดความเจริญแกสัตว
ทั้งหลายเถิด;
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มาตา ปตา จะ อัตร๎ ะชัง
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง,
มารดาบิดา ยอมถนอมบุตรนอยผเู กิดจากตนเปนนิตย ฉันใด;
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา.
ขอพระราชาทัง้ หลาย จงทรงรักษาประชาราษฎรโดยเทีย่ งธรรม ในกาล
ทุกเมือ่ ฉันนัน้ .
UVUVU
สระ นิจจะมะนิจจะตัง
จงระลึก
กายนี้เพียง
อยาเมามาย
นึกดั่งนี้
เกิด
แก
เจ็บ
ตาย

นึกถึง
รูปราง
จะสลาย
เปนนิตย

มาเพียรกอสราง
ความดี
เฒากุศลมี
เสาะบาง
ปวยพยาธิ
มีทั่วกันนา
แตกาย ชือ่ ยัง ชัว่ ฟา ดินสลาย

อยาหลงมัวเมา ในลาภ~
ปลอยใจเพลิน ลืมตาย
ไมมีสิ่งใด
จิรงั
เมื่อถึงกาล ก็ยอยยับ
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ความไมเที่ยง
ธาตุทั้งสี่
ไมนานป
จิตเปนธรรม

ยศ~สรรเสริญ
วายสังขาร
ยั้งอยูนาน
ดับไปเอง
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๒. สัพพะปตติทานะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง สัพพะปตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส.
ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ
ยานัญญานิ กะตานิ เม,
เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ
สัตตานันตาปปะมาณะกา,
สัตวทงั้ หลาย ไมมที สี่ ดุ ไมมปี ระมาณ, จงมีสว นแหงบุญทีข่ า พเจาไดทำ
ในบัดนี้, และแหงบุญอื่นที่ไดทำไวกอนแลว;
เย ปยา คุณะวันตา จะ
มัยหัง มาตาปตาทะโย,
ทิฏฐา เม จาป๎ยะทิฏฐา วา อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน,
คือจะเปนสัตวเหลาใด, ซึง่ เปนทีร่ กั และมีบญ
ุ คุณ, เชน มารดาบิดาของ
ขาพเจาเปนตน ก็ดี; ที่ขาพเจาไดทันพบทันเห็น หรือไมไดทันพบทันเห็นก็ดี;
สัตวเหลาอืน่ ทีเ่ ปนกลางๆ หรือเปนคเู วรกัน ก็ด;ี
สัตตา ติฏฐันติ โลกัสม๎ งิ
เตภุมมา จะตุโยนิกา,
สัตวทั้งหลาย อยูในโลก, อยูในภูมิทั้งสาม, อยูในกำเนิดทั้งสี่;
ปญเจกะจะตุโวการา
สังสะรันตา ภะวาภะเว,
มีขนั ธหา ขันธ มีขนั ธขนั ธเดียว มีขนั ธสขี่ นั ธ กำลังทองเทีย่ วอยใู น ภพ
นอย ภพใหญ ก็ด;ี
ญาตัง เย ปตติทานัมเม
อะนุโมทันตุ เต สะยัง,
สัตวเหลาใด รสู ว นบุญทีข่ า พเจาแผใหแลว, สัตวเหลานัน้ จงอนุโมทนา
เองเถิด;
เย จิมงั นัปปะชานันติ
เทวา เตสัง นิเวทะยุง,
สวนสัตวเหลาใดยังไมรสู ว นบุญนี,้ ขอเทพยดาทัง้ หลาย, จงบอกแจง สัตว
เหลานั้นใหรู;
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มะยา ทินนานะ ปุญญานัง อะนุโมทะนะเหตุนา,
เพราะเหตุที่ไดอนุโมทนาสวนบุญที่ขาพเจาแผใหแลว,
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ
อะเวรา สุขะชีวโิ น,
สัตวทงั้ หลายทัง้ ปวง, จงเปนผไู มมเี วร, อยเู ปนสุขทุกเมือ่
เขมัปปะทัญจะ ปปโปนตุ
เตสาสา สิชฌะตัง สุภา.
จงถึงบทอันเกษม, กลาวคือพระนิพพาน, ความปรารถนาที่ดีงามของ
สัตวเหลานัน้ จงสำเร็จ~เถิด.

๓. ปฏฐะนะฐะปะนะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง ปฏฐะนะฐะปะนะคาถาโย ภะณามะ เส.
ยันทานิ เม กะตัง ปุญญัง
เตนาเนนุททิเสนะ จะ
บุญใดทีข่ า พเจาไดทำในบัดนี,้ ดวยบุญนัน้ และการอุทศิ แผสว นบุญนัน้ ;
ขิปปง สัจฉิกะเรยยาหัง
ธัมเม โลกุตตะเร นะวะ
ขาพเจาพึงไดทำใหแจงซึง่ โลกุตตรธรรมเกาโดยเร็วพลัน;
สะเจ ตาวะ อะภัพโพหัง
สังสาเร ปะนะ สังสะรัง
ถาขาพเจาเปนผอู าภัพอยู ยังตองทองเทีย่ วอยใู นวัฏฏสงสาร;
นิยะโต โพธิสตั โตวะ
สัมพุทเธนะ วิยากะโต
ขาพเจาพึงเปนเสมือนพระโพธิสตั วผเู ทีย่ งแท, ซึง่ ไดรบั พยากรณ
จากพระพุทธเจาแลว;
นาฏฐาระสะป อาภัพพะฐานานิ ปาปุเณยยะหัง
ไมพงึ ถึงฐานะแหงความอาภัพ ๑๘ อยาง;
ปญจะเวรานิ วัชเชยยัง
ระเมยยัง สีละรักขะเน
ขาพเจาพึงเลีย่ งเสียไดจากเวรทัง้ หา, พึงพอใจในการรักษาศีล;
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ปญจะกาเม อะลัคโคหัง
วัชเชยยัง กามะปงกะโต
ไมพงึ เกาะเกีย่ วในกามคุณทัง้ หา, พึงเวนเสียไดจากโคลนตม คือ กาม;
ทุททิฏฐิยา นะ ยุชเชยยัง
สังยุชเชยยัง สุทฏิ ฐิยา
ขาพเจาไมพงึ ประกอบดวยทิฏฐิทชี่ วั่ , พึงประกอบดวยทิฏฐิทดี่ งี าม;
ปาเป มิตเต นะ เสเวยยัง
เสเวยยัง ปณฑิเต สะทา
ไมพงึ คบมิตรชัว่ , พึงไดคบแตบณ
ั ฑิตตลอดไป;
สัทธาสะติหโิ รตตัปปาตาปกขันติคณ
ุ ากะโร
ขาพเจาพึงไดเปนบอเกิดแหงคุณ, คือ ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ
ความเพียร และขันติ;
อัปปะสัยโห วะ สัตตูหิ
เหยยัง อะมันทะมุยหะโก
พึงเปนผทู ศี่ ตั รูทำอะไรไมได, ไมเปนคนเขลา คนหลงงมงาย;
สัพพายาปายุปาเยสุ
เฉโก ธัมมัตถะโกวิโท
ขาพเจาพึงไดเขาใจในอุบาย แหงความเสื่อมและความเจริญทั้งปวง,
พึงเขาใจแจมแจงในอรรถและธรรม (มีเหตุผล);
เญยเย วัตตัตว๎ ะสัชชัง เม
ญาณัง อะเฆวะ มาลุโต
ขอใหปญ
 ญาของขาพเจาเปนไปไมตดิ ขัดในธรรมทีค่ วรร,ู ดุจลมพัดไป ใน
อากาศ;
ยา กาจิ กุสะลา ม๎ยาสา
สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา
ความปรารถนาที่ดีงามของขาพเจา, ขอใหสำเร็จได โดยงาย ทุกเมื่อ;
เอวัง วุตตา คุณา สัพเพ
โหนตุ มัยหัง ภะเว ภะเว
คุณ (ความดี) ทีไ่ ดกลาวมาแลวทัง้ หมดนี้ จงมีแกขา พเจาทุก ๆ ภพ;
ยะทา อุปปชชะตี โลเก
สัมพุทโธ โมกขะเทสะโก
เมือ่ ใด พระสัมมาสัมพุทธเจาผทู รงแสดงธรรมเครือ่ งพนทุกข,
เสด็จ อุบตั ใิ นโลก;
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ตะทา มุตโต กุกมั เมหิ
ลัทโธกาโส ภะเวยยะหัง
เมือ่ นัน้ ขาพเจาพึงไดพน จากกรรมอันชัว่ ชาทัง้ หลาย, ไดมโี อกาสบรรลุธรรม;
มะนุสสัตตัญจะ ลิงคัญจะ
ปพพัชชัญจุปะสัมปะทัง
ละภิตว๎ า เปสะโล สีลี
ธาเรยยัง สัตถุสาสะนัง
ขาพเจาพึงไดความเปนมนุษย ไดเพศอันบริสทุ ธิ,์ ไดบรรพชาอุปสมบทแลว,
เปนคนรักศีล มีศลี , ทรงไวซงึ่ พระศาสนา (หลักคำสอน) ของพระศาสดา;
สุขาปะฏิปะโท ขิปปา ภิญโญ สัจฉิกะเรยยะหัง
อะระหัตตัปผะลัง อัคคัง
วิชชาทิคณ
ุ ะลังกะตัง
พึงปฏิบตั ไิ ดโดยสะดวก, พึงรแู จงไดโดยเร็วพลัน, กระทำใหแจงซึง่ อรหัตผล
อันเลิศ, ทีป่ ระดับดวยธรรม มีวชิ ชาเปนตน;
กัมมัง ปริปรุ ญ
ั จะ เม
ยะทิ นุปปชชะตี พุทโธ
ถาหากพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบตั ,ิ แตกศุ ลกรรมของขาพเจาเต็มเปย มแลว;
เอวัง สันเต ละเภยยาหัง
ปจเจกะโพธิมตุ ตะมันติ.
เมือ่ เปนเชนนัน้ , ขาพเจาพึงไดปญ
 ญาระดับสูง อันเปนเครือ่ งรเู ฉพาะตน
~ เทอญ.

คำบูชาขาวพระพุทธ
“อิมงั สูปะพ๎ยญ
ั ชะนะสัมปนนัง สาลีนงั โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ
ปูเชมิ” โภชนาอาหารและน้ำนี้ ขาพเจาขอถวายเปนพุทธบูชา (จบ ๑ ครัง้ )
เสร็จแลวลา “เสสัง มังคะลา ยาจามิ” ขาพเจาครั้นถวายแลว
ขออนุญาตสวนที่เหลือรับประทานเพื่อเปนมงคล
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คำถวายสังฆทาน (ถวายอาหารพระสงฆ)
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโนชะยามะ สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสงั โฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.
ขาแตพระคุณเจาพระสงฆผเู จริญ ขาพเจาทัง้ หลาย ขอนอมถวายภัตตาหาร
พรอมทั้งของบริวารทั้งหลายเหลานี้ แดพระคุณเจาพระสงฆ ขอพระคุณเจา
พระสงฆโปรดรับภัตตาหาร พรอมทัง้ ของบริวารทัง้ หลายเหลานี้ เพือ่ ประโยชน
เพื่อความสุข เพื่อความพนทุกข เพื่อความเจริญรุงเรือง แกขาพเจาทั้งหลาย
พรอมทัง้ ครอบครัว วงศญาติมติ รสหาย ตลอดกาลนาน~เทอญ.

พิจารณาอาหารตามทีพ
่ ระพุทธองคทรงสอน
ปะฏิสงั ขา โยนิโส ปณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ,
เรายอมพิจารณาโดยแยบคาย แลวรับประทานอาหาร (ฉันบิณฑบาต),
เนวะ ท๎วายะ, ไมใชเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน,
นะ มะทายะ,
ไมใชเพื่อความเมามัน มีกำลังทางกาย,
นะ มัณฑะนายะ, ไมใชเพื่อประดับ,
นะ วิภสู ะนายะ, ไมใชเพื่อตกแตง,
ยาวะเทวะ อิมสั สะ กายัสสะ ฐิตยิ า,
แตเพียงเพื่อใหกายนี้ดำรงอยูได,
ยาปะนายะ,
เพื่อใหอัตภาพรางกายเปนอยูได,
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วิหิงสุปะระติยา, เพื่อความหมดไปแหงความกระสับกระสายทางกาย,
พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ,
เพื่อสะดวกแกการประพฤติพรหมจรรย,
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหงั ขามิ,
ดวยการทำอยางนี้ เรายอมระงับทุกขเวทนาเกาคือความหิวได,
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ,
และไมใหเกิดทุกขเวทนาขึ้นอีก,
ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวหิ าโร จาติ.
อนึง่ ความมีอตั ภาพเปนไปไดโดยสะดวกดวย, ความมีอตั ภาพมิให
โทษดวย, และความเปนอยอู ยางผาสุกดวย, จักมีแกเรา, ดังนี.้

พิจารณาอาหารพรอมใหพร
อาหารและน้ำนี้ ขาพเจาจะรับประทาน เพือ่ บำรุงรางกายใหแข็งแรง เพือ่
สะดวกแก ก ารปฏิ บั ติ ธ รรม มิ ใ ช รั บ ประทานเพื่ อ บำรุ ง กิ เ ลส~ตั ณ หา~
อุปาทาน
ขอใหทานเจาภาพทุกทาน ทานผูเปนเจาของสถานที่ทุกทาน ทานผู
บริการและอำนวยความสะดวกทุกทาน พรอมทั้งทานผูรับประทานทุกทาน
จงมีอายุ~วรรณะ~สุขะ~พละ ปราศจากโรคภัย อันตรายทัง้ ปวง เทอญ.
หวังเปนอิสระ
หวังหลุดพน
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บทพิจารณาปจจัย ๔ ตอนเย็น
อะตีตะปจจเวกขะณะปาฐะ
(นำ) หันทะ มะยัง อะตีตะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.
(ขอวาดวยพิจารณาเครื่องนุงหม)
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎ า ยัง จีวะรัง ปะริภตุ ตัง,
เสือ้ ผาใด (จีวรใด) เราไดสวมใส (นงุ หม)
โดยไมทันพิจารณาในวันนี้,
ตัง ยาวะเทวะ สีตสั สะ ปะฏิฆาตายะ,
เสือ้ ผานัน้ (จีวรนัน้ ) เราสวมใส (นงุ หม)
เพียงเพื่อบำบัดความหนาว,
อุณห๎ สั สะ ปะฏิฆาตายะ, เพือ่ บำบัดความรอน,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิรงิ สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
เพือ่ บำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด
และสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย
ยาวะเทวะ หิรโิ กปนะปะฏิจฉาทะนัตถัง.
และเพียงเพื่อปกปดอวัยวะอันใหเกิดความละอาย.
(ขอวาดวยพิจารณาอาหาร)
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎ า โย ปณะปาโต ปะริภตุ โต,
อาหารใด (บิณฑบาตใด) เราไดรบั ประทาน (ฉัน)
โดยไมทันพิจารณาในวันนี้,
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โส เนวะ ทะวายะ,
อาหารนัน้ (บิณฑบาตนัน้ ) เรารับประทาน (ฉัน)
ไมใชเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน,
นะ มะทายะ,
ไมใชเพื่อความเมามันมีกำลังทางกาย,
นะ มัณฑะนายะ, ไมใชเพื่อประดับ,
นะ วิภสู ะนายะ,
ไมใชเพื่อตกแตง,
ยาวะเทวะ อิมสั สะ กายัสสะ ฐิตยิ า,
แตเพียงเพื่อใหกายนี้ดำรงอยูได,
ยาปนายะ,
เพื่อใหอัตภาพรางกายเปนอยูได,
วิหิงสุปะระติยา,
เพื่อความหมดไปแหงความกระสับกระสายทางกาย,
พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ,
เพื่อสะดวกแกการประพฤติพรหมจรรย,
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหงั ขามิ,
ดวยการทำอยางนี,้ เรายอมระงับทุกขเวทนาเกาคือความหิวได,
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ,
และไมใหเกิดทุกขเวทนาขึ้นอีก,
ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวหิ าโร จาติ.
อนึง่ , ความมีอตั ภาพเปนไปไดโดยสะดวกดวย,
ความมีอัตภาพมิใหโทษดวย และความเปนอยูอยางผาสุกดวย
จักมีแกเรา, ดังนี.้
(ขอวาดวยพิจารณาที่อยูอาศัย)
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎ า ยัง เสนาสะนัง ปะริภตุ ตัง,
ทีอ่ ยอู าศัยใด เราไดเขาอยอู าศัย โดยไมทนั พิจารณาในวันนี,้
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ตัง ยาวะเทวะ สีตสั สะ ปะฏิฆาตายะ,
ทีอ่ ยอู าศัยนัน้ เราเขาอยอู าศัย เพียงเพือ่ บำบัดความหนาว,
อุณห๎ สั สะ ปะฏิฆาตายะ,
เพื่อบำบัดความรอน,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิรงิ สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
เพือ่ บำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด
และสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย,
ยาวะเทวะ อุตปุ ะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสลั ลานารามัตถัง.
เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายจากดินฟาอากาศ,
และเพื่อความพอใจอยูหลีกเรนสำหรับภาวนา.
(ขอวาดวยพิจารณายารักษาโรค)
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎ า โย คิลานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร
ปะริภุตโต,
เภสัชบริขารอันเกือ้ กูลแกคนไขใด เราไดบริโภค
โดยไมทันพิจารณาในวันนี้,
โส ยาวะเทวะ อุปปนนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทนานัง ปะฏิฆาตายะ
เภสัชบริขารอันเกือ้ กูลแกคนไขนนั้ เราบริโภค
เพียงเพือ่ บำบัดทุกขเวทนาทีเ่ กิดขึน้ จากอาพาธตางๆ,
อัพ๎ยาปชฌะปะระมะตายาติ.
เพือ่ ตองการไมใหมโี รคเบียดเบียน ดังนี.้
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กรวดน้ำตอนเย็น
อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส.
อิมนิ า ปุญญะกัมเมนะ, ดวยบุญนี้ อุทศิ ให;
อุปช ฌายา คุณตุ ตะรา,
อุปช ฌาย ผเู ลิศคุณ;
อาจะริยปู ะการา จะ,
แลอาจารย ผเู กือ้ หนุน;
มาตาปตา จะ ญาตะกา, ทัง้ พอแม แลปวงญาติ;
สุรโิ ย จันทิมา ราชา,
สูรยจนั ทร แลราชา;
คุณะวันตา นะราป จะ,
ผทู รงคุณ หรือสูงชาติ;
พ๎รหั ม๎ ะมารา จะ อินทา จะ, พรหมมาร และอินทราช;
โลกะปาลา จะ เทวะตา, ทัง้ ทวยเทพ และโลกบาล;
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ, ยมราช มนุษยมติ ร;
มัชฌัตตา เวริกาป จะ,
ผเู ปนกลาง ผจู องผลาญ;
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ, ขอใหเปนสุขศานติ์ ทุกถวนหนา
อยาทุกขทน;
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม, บุญผอง ทีข่ า ทำ จงชวยอำนวยศุภผล;
สุขงั จะ ติวธิ งั เทนตุ,
ใหสขุ สามอยางลน;
ขิปปง ปาเปถะ โวมะตัง, ใหลุถึงนิพพานพลัน;
อิมนิ า ปุญญะกัมเมนะ, ดวยบุญนี้ ทีเ่ ราทำ;
อิมนิ า อุททิเสนะ จะ,
แลอุทศิ ใหปวงสัตว;
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ,
เราพลันได ซึง่ การตัด;
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ตัวตัณหา อุปาทาน;
สิง่ ชัว่ ในดวงใจ;
กวาเราจะ ถึงนิพพาน;
มลายสิน้ จากสันดาน;
ทุกๆ ภพ ทีเ่ ราเกิด;
มีจติ ตรง และสติ ทัง้ ปญญา
อันประเสริฐ;
สัลเลโข วีรยิ มั หินา,
พรอมทั้งความเพียรเลิศ
เปนเครื่องขูดกิเลสหาย;
มารา ละภันตุ โนกาสัง,
โอกาสอยาพึงมี แกหมมู าร สิน้ ทัง้ หลาย;
กาตุญจะ วีรเิ ยสุ เม,
เปนชอง ประทุษราย ทำลายลาง
ความเพียรจม;
พุทธาทิปะวะโร นาโถ,
พระพุทธผู บวรนาถ;
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม, พระธรรมที่ พึง่ อุดม;
นาโถ ปจเจกะพุทโธ จะ, พระปจเจ-กะพุทธสม;
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง, ทบพระสงฆ ทีพ่ งึ่ ผยอง;
เตโสตตะมานุภาเวนะ,
ดวยอานุภาพนั้น;
มาโรกาสัง ละภันตุ มา,
ขอหมมู าร อยาไดชอ ง;
ทะสะปุญญานุภาเวนะ,
ดวยเดชบุญ ทัง้ สิบปอง;
มาโรกาสัง ละภันตุ มา.
อยาเปดโอกาสแกมาร~เทอญ.
ตัณหุปาทานะเฉทะนัง,
เย สันตาเน หินา ธัมมา,
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง,
นัสสันตุ สัพพะทาเยวะ,
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว,
อุชจุ ติ ตัง สะติปญ
 ญา,
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บทกรวดน้ำหลังจบการปฏิบตั แิ ตละวัน
โดยแปลเก็บความจาก บทกรวดน้ำอิมนิ า ตอนตน
อิมนิ า ปุญญะกัมเมนะ
ดวยผลกุศลทีข่ า พเจาไดปฏิบตั วิ ปิ ส สนา
กรรมฐาน, สวดมนตไหวพระ~เจริญพระพุทธมนต, และกุศลศีลทานทัง้ หลาย
ทัง้ สิน้ , ทีข่ า พเจาไดบำเพ็ญเพียรกอกอปรมา, จากอดีตถึงปจจุบนั วันนี,้ ขาพเจา
ขออุทศิ สวนกุศล, ไปยังบิดามารดา, ปยู า ตายาย, ครูบาอาจารย, ญาติกา
ทัง้ หลาย, และสัตวทงั้ หลายทัง้ ปวง, ทัว่ ทัง้ จักรวาล, พระอินทร พระพรหม,
พระยม พระกาฬ, ทาวจตุโลกบาลทัง้ สี,่ พระภูมเิ จาที,่ แมธรณี แมคงคา,
แมโพสพ, ผใู หกำเนิดเกิดมา, ทัง้ เจากรรมนายเวร, ขอจงไดรบั สวนกุศลนี,้
จงเปนสุขเปนสุขเถิด, ถาทานทัง้ หลายทัง้ ปวง, และสัตวทงั้ หลายทัง้ ปวง, ไป
ทนทุกขอยใู นทีห่ นึง่ ทีใ่ ด, ก็ขอใหกศุ ลนีไ้ ปชวย, ใหพน จากทุกข, ใหไดไปอยู
ทีส่ ขุ , ถาไดไปอยทู สี่ ขุ แลว, ขอใหไดสขุ ยิง่ ๆ ขึน้ ไปอีก.

บทอธิษฐานจิตโดยตัง้ สัจจะปรารถนา
โดยแปลเก็บความจาก บทกรวดน้ำอิมนิ า ตอนหลัง
ดวยผลกุศลที่ขาพเจาไดปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน, สวดมนตไหวพระ~
เจริญพระพุทธมนต, และกุศลศีลทานทั้งหลายทั้งสิ้น, ที่ขาพเจาไดบำเพ็ญ
เพียรกอกอปรมา, จากอดีตถึงปจจุบนั วันนี,้ ขาพเจาขอตัง้ สัจจะปรารถนา,
จงเปนปจจัยสงใหขา พเจา, ไดบรรลุถงึ ซึง่ พระนิพพานโดยเร็ว, ถาขาพเจา
ยังไมบรรลุถงึ ซึง่ พระนิพพาน, ยังเวียนวายตายเกิดอยใู นวัฏสงสารตราบใด,
ขาพเจาจะไปเกิดอยใู นสารทิศใด, ขอใหไดเกิดในตระกูลทีด่ ,ี มีสมั มาทิฏฐิ,

PrayWatdusit1.pmd

127

12/2/2559, 9:00

คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

128

มีรา งกายบริสทุ ธิผ์ อ งใสงดงาม, ปราศจากโรคภัยและอันตรายทัง้ ปวง, ปราศจาก
สรรพศั ต รู แ ละสรรพภั ย ทั้ ง ปวง, ปราศจากความยากจนเข็ ญ ใจอนาถา,
อันความยากจนเข็ญใจอนาถา, ขออยาไดมาแผวพานขาพเจาเลย, ขอให
ขาพเจา, ไดอยใู นมนุษยสมบัต,ิ สวรรคสมบัต,ิ ทัง้ ชาตินแี้ ละชาติหนาทุกๆ
ชาติ, จนกวาขาพเจาจะบรรลุถงึ ซึง่ พระนิพพานดวย~เทอญ.
สา~ธุ นิพพานะปจจะโย โหตุ, สา~ธุ นิพพานะปจจะโย โหมิ.


เวลาและวารี
~ มิทไดธรัมตี น~ จะคอยใคร
ขออานุ
ภาพ
พระพุ
กำจัดทุกข
ใหเรืเกิอดเมล
สุข และรถไฟ
ศิรศิ กั~ดิมั์ นก็ไป ~มีตามเวลา
หลักฐาน
ขออานุ
าพดอาด พระธรรมรั
ตน ~กำจั
ดมาร
โอเอแภละอื
~ มักจะพลาด
ปรารถนา
ใหสชวดแล
ำราญ วจะโศกา
ผุดผ~องอนิจจา ~ พเราช
นผองภั
าไปย
ขออานุภาพ
พระสังฆรัตน กำจัดโรค
วันเวลาถาลับดับไปแลว เหมือนดวงแกวจมในมหานทีศรี
ใหหายโศก
สิ้นทุกข
สุขสดใส
ใหด้ำดนคนหาทัว่ ตาป

ก็ไมมวี นั คืนมาชืน่ ชม

กราบลาพระ ๕ ครัง้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)
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กราบระลึกถึงคุณบิดามารดา
“อะนันตะคุณะสัมปนนา
มัยหัง มาตาปตนู งั วะ

ชะเนตติชะนะกา อุโภ
ปาเท วันทามิ สาทะรัง” (กราบ)

กราบระลึกถึงคุณครู~อาจารย
“ปาเจราจะริยา โหนติ
ปญญาวุฑฒิกะเรเต เต
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คุณุตตะรานุสาสกา
ทินโนวาเท นะมามิหงั ” (กราบ)

ใหทา น~ทาน
นบทาน~ทาน
รักทาน~ทาน
สามสิง่ นี้

จักให
จักปอง
จักครอง
เวนไว

ตอบสนอง
นอบไหว
ความรักเรานา
แตผทู รชน

อยากมีเงิน
อยากเรียนจบ
อยากใหคนรัก
อยากมีสขุ

ตองทำงาน
ตองขยัน
ตองหนัก
ภายภาคหนา

ถึงพานพบ
หมัน่ ศึกษา
ในเมตตา
ตองหมัน่ ทำบุญ
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อานุภาพพระรัตนตรัยประสิทธิพรชัย
สักกัตะ๎ วา พุท/ธะระตะนัง โอสะถัง อุต/ตะมัง วะรัง
หิตงั เทวะ/มนุสสานัง
พุทธะเตเช/นะ โสตถินา
นัสสันตุปท /ทะวา สัพเพ
ทุกขา วุปะ/สะเมนตุ เต*
ขอนอบนอมเคารพสักการะ องคพระพุทธรัตนะ ซึ่งเปนธรรมะโอสถ
วิเศษ ประเสริฐล้ำเลิศอุดม เพราะทรงสั่งสมพระบารมี ทรงบำเพ็ญประโยชน
อำนวยความสุ ข สวั ส ดี แก ท วยเทพและมวลมนุ ษ ย สุ ด จะนั บ จะคณนา
หาประมาณมิได
ดวยเดชะแหงพระพุทธรัตนะ ซึ่งเปนที่พึ่ง ที่กำจัดภัยไดจริง ขอจงขจัด
อุปท วันตราย และความทุกขทงั้ หลาย ทีม่ าพองพาน (ระบุนามผูที่เราสวดให)
ทุกทานทีไ่ ดเอยนามมาแลวนี้ ใหสูญสลายหายไปโดยพลัน มีแตความสุขกาย
สำราญใจ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ...
สักกัตะ๎ วา ธัม/มะระตะนัง โอสะถัง อุต/ตะมัง วะรัง
ปริฬาหู/ปะสะมะนัง
ธัมมะเตเช/นะ โสตถินา
นัสสันตุปท /ทะวา สัพเพ
ภะยา วูปะ/สะเมนตุ เต*
ขอนอบนอมเคารพสักการะ องคพระธรรมรัตนะ ซึ่งเปนธรรมะโอสถ
วิเศษ ประเสริฐล้ำเลิศอุดม เพราะเขาไประงับดับความเรารอน ของหมูสัตว
ใหสงบเย็นไดอยางมหัศจรรย
ดวยเดชะแหงพระธรรมรัตนะ ซึ่งเปนที่พึ่งที่กำจัดภัยไดจริง ขอจงขจัด
อุปทวันตราย และผองภั ยทั้งหลาย ที่มาพองพาน (ระบุ น ามผู ที่ เ ราสวดให )
ทุกทานทีไ่ ดเอยนามมาแลวนี้ ใหสูญสลายหายไปโดยพลัน มีแตความสุขกาย
สำราญใจ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ...
*
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สักกัตะ๎ วา สัง/ฆะระตะนัง
อาหุเนยยัง/ ปาหุเนยยัง
นัสสันตุปท /ทะวา สัพเพ

โอสะถัง อุต/ตะมัง วะรัง
สังฆะเตเช/นะ โสตถินา
โรคา วูปะ/สะเมนตุ เต*.

ขอนอบนอมเคารพสักการะ องคพระสังฆรัตนะ ซึ่งเปนธรรมะโอสถ
วิเศษ ประเสริฐล้ำเลิศอุดม เปนเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก
ดวยเดชะแหงพระสังฆรัตนะ ซึ่งเปนที่พึ่ง ที่กำจัดภัยไดจริง ขอจงขจัด
อุปทวันตราย และโรคาพาธทั้งหลาย ที่มาพองพาน (ระบุนามผูที่เราสวดให)
ทุกทานที่ไดเอยนามมาแลวนี้ ใหสูญสลายหายไปโดยพลัน มีแตความสุขกาย
สำราญใจ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ...
สิทธิกจิ จัง สิทธิกมั มัง
สิทธิลาโภ ชโย นิจจัง
สาธุ สาธุ สาธุ
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ขออนุโมทนาในบุญของทานผมู กี ศุ ลศรัทธาใหทนุ รวมพิมพทกุ ทาน
ลำดับที่

ชือ่ - สกุล

จำนวนเงิน(บาท)

๑ พระเทพสิทธิมุนี
๒ พระครูสงั ฆรักษววิ รรธน กิตติอมตทรัพย
๓ คุณวิชติ - คุณสมปรารถนา พิรยิ ะสมบัติ

๓,๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑. คณะของคุณมานะวิทย ชัยสมบัติ

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
จำนวนเงิน(บาท)
๑ คุณมานะวิทย ชัยสมบัติ
๓๓,๐๐๐
๒ คุณสุวรรณา แสงสวางศรี
๔,๐๐๐
๓ คุณไพโรจน แตไพบูลย, คุณอังสนา สุหฤทเสถียร
๓,๓๐๐
๔ รานคาไมนายยวน จ.นครสวรรค
๒,๐๐๐
๑,๔๘๕
๕ นางนทจันท, น.ส.กัญญรัตน, น.ส.นันทกานต อินสวาง
๖ คุณพิมพนิต คอนดี
๑,๓๘๐
๗ นางศศิธรและนายชุตม กันกา และครอบครัว,นางนงลักษณ ทิพยกำจรวงศ
๑,๐๐๐
๘ น.ส.ลินจง อังศุธาร, คุณสิรลิ กั ษณ จันทรปย ะมิตร, นายมารุส ตะพานทอง
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๙ น.ส.สายน้ำผึง้ หินแกว และครอบครัว, คุณกุลชลี ฉัตรวีระชัยกิจ
๑๐ คุณปราณี ศรีณรงค, คุณนฤมล พุฒอินทร และคุณพัฒนา เฉลิมกิติ
๑,๐๐๐
๑๑ คุณปาริฉตั ร ภูวภิ ริ มย, คุณพิไลพรรณ ธรรมมิตร
๙๙๐
ั น, น.ส.สาลินี อรุณชัย
๑๒ นายบัณฑิต, ด.ช.พิชยั ภูษติ สุขเอม, น.ส.ภคพร, น.ส.ธนพร ปตานุวฒ
อุทศิ ให นายดอกดิน นางชุมพร ตาดโท นายหยิบ, อยยู อด
๖๖๐
๖๖๐
๑๓ น.ส.ชุตมิ น การคุณ,ี คุณบัญญัติ ออนพานิช,
๑๔ พล.ต.สัมฤทธิ-์ น.อ.หญิงพรพรรณ, น.ส.เบญจพร ถีระรักษ
๖๖๐
๑๕ นางสุดใจ สุภทั ทนนั ทกุล
๖๒๗
๑๖ นายกริณท ชัยสมบัต,ิ ด.ช.โชติวฒ
ั น แซเตียว, นางอรุณรงุ พัฒนพานิชชัย
๕๐๐
๕๐๐
๑๗ น.ส.นาริฐา ชัยสมบัต,ิ คุณธัญรดี ชูประเสริฐ
๑๘ คุณพรรณี, คุณสนัน่ , คุณภาวินี สุขเกษม
๔๙๕
๑๙ น.ส.ฐิตภิ ทั ร, น.ส.ฐาปนี ดอกไมเทศ
๔๒๙
๒๐ คุณลาวัลย สดคมขำ
๔๐๐
๓๓๐
๒๑ นางมาลี สุขาทิพยพันธ,ุ ครอบครัว ตรียาภรณพนั ธ, น.ส.นวภา ปลุกปลืม้
๒๒ นายกันคภณ สุวรรณธรรม และครอบครัว, นายวรเดช ถนิมลักษณ
๓๓๐
๒๓ คุณลาภบุญ รัตนโชติพานิช, นางจำเนือง อินสวาง, นางสมควร นิม่ ช้ำ และครอบครัว
๓๓๐
๒๔ นางชนรตี กราวนอก และครอบครัว, น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย และครอบครัว
๓๓๐
๓๓๐
๒๕ นายมาลพ คงรอด, นายณขจร แกนดำ, น.ส.ปทมา แสงมณี
๒๖ คุณสุพาณี จิตรสุนทร, น.ส.อรอนงค บุญสุวรรณ, น.ส.ณัฏฐณิช อินทรฤทธิ์
๓๓๐
๒๗ นายปราโมทย นางศศิวมิ ล มนูญผล และครอบครัว, น.ส.ปยมาภรณ แสงมณี
๓๓๐
๓๓๐
๒๘ นางประทุม ช้ำเกตุ และครอบครัว, นางจินดา คลอยแกว, นายอภิพงษ ล่ำซำ
๒๙ น.ส.กัญญา เกตุรตั น และน.ส.วลัยลักษณ จนุ เขียว, คุณปฏิมา ไมหวาดยุทธ
๓๓๐
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๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

คุณชยุต ภัคกุลทวีชยั , คุณนาราพรรณ ดำขำ, คุณวศินี ใจแจม
นางชไมพร, ด.ช.ปยพล, ด.ช.ณฐาเดช กอบุญชวย, นางรักใจ กาญจนะวีระ
คุณศรัญญา และคุณพรเทพ ธโนปจัย, นางวาณี พานทอง, คุณชุตมิ ณฑน จิวาลักษณ
นายสำรวย พวงมี
น.ส.ฤทัยรัตน คงทน และครอบครัว, นางพรสุรยี  เส็งสุข และครอบครัว
น.ส.อาภรณ น้ำจันทร, น.ส.เบญจรัตน รักซอน
นางธัญญพัทธ ศรีสวุ รรณเดโช และครอบครัว, นายสังคม แยมแจม
น.ส.พัชรี สุขเกษม และครอบครัว, นางธัญรัศมิ์ สิงหวิบลู ย, นายดนุพล ศรีคง
นายอัมพร เจริญวารินทรและครอบครัว, น.ส.วรางคณา ชวยคำแกว
นางภรณพณ
ิ ยา ธีรธนวงษ และครอบครัว, น.ส.กุลปรีญาภรณ อยสู นิ ธนภู และครอบครัว
นายกุลวิทย ชัยสมบัต,ิ นายบุญสง เพชรสัมฤทธิ,์ นายสุพจน พลขุนทด
นายศักรินทร จันวัด และครอบครัว, นางเรียม แจงชะไว และครอบครัว
นายบุญยัง ใจเย็น, นางศศิธร โพธิพ์ ทุ ธโชติ และครอบครัว, น.ส.อารีรตั น จนุ เขียว
นายณรงคศกั ดิ์ วงศสงั วาลยและครอบครัว, นางกฤษณา ชวติรตั น และครอบครัว
นายไพบูลย นางมลฑา อินอิม่ และครอบครัว, น.ส.จำรอง พวงทอง และครอบครัว
นางนันทยา ปรปกษประลัย และครอบครัว, นางอัฐชิสา ปานรักษา และครอบครัว
นางธนภรณ จึงสมเจตไพศาล และครอบครัว, น.ส.อัฐภิญญา ชมุ มา และครอบครัว
น.ส.ศุภรัตน ปรางสารท, นายเอกทัศน กันทอง และครอบครัว, คุณพิมพกญ
ุ ชูสมภพ
นายธีรนันท พญาผาติ, น.ส.จำเรียง มากพงษ, คุณสิปปานนท ปาชิตา
น.ส.ณัฐชยา อิม่ สรรค และครอบครัว, น.ส.อภิญญา ถาวรกิจ และครอบครัว
นางปรานี โพธิส์ ขุ และครอบครัว, นายชำนาญ ปน แกว และครอบครัว
นายยุทธนา นมุ ดี, นายธนกฤต ธนาพาณิชย,นายอิทธิศกั ดิ์ เพชรกลึง, น.ส.เบญจมาศ สังขรอด
นางกาญจนา ลำลึก และครอบครัว
ุ ,ิ คุณเมธี รักศิลปดี
นางเนาวรัตน บัวเฉียง, นายสุวจั ชัย สดใส, นายยศพล สกุลรงุ โรจนวฒ

๒. คณะของคุณกอบเดช

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
๑ คุณกอบเดช - ดารินทร - ขนิษฐรฐั - นที อติชาดศรีสกุล
๒ คุณสุรพงษ - ศิรพิ ร อติชาดศรีสกุล
๓ คุณณีชากร - พงศกร - ณัฐกร อติชาดศรีสกุล
๔ คุณสมพงศ - ธีรวรรณ - ธีระศักดิ์ - จิรนิจ พงษสวัสดิ
๕ คุณธนิยลักษมิ์ - สุรณัย สุภทั รนิยพงศ
๖ คุณนิรัญชลา สิกขาจารย

จำนวนเงิน(บาท)
๕,๐๐๐
๓,๓๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๑๐๐

๓. คณะของอาจารยดร.ประเทือง อัมพรภักดิ์

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
๑ คุณระพีพงศ - คุณสมถวิล อานันตพงศ
๒ นายชวิต อานันตพงศ และนายพงศวรภพ อานันตพงศ
๓ ครอบครัวสุเสวี และครอบครัวสุดประเสริฐ

PrayWatdusit1.pmd

133

๓๓๐
๓๐๐
๓๐๐
๒๙๗
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๕
๑๖๕
๑๖๕
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๙
๕๐
๓๓

12/2/2559, 9:00

จำนวนเงิน(บาท)
๖,๖๐๐
๖,๖๐๐
๓,๕๐๐
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๔ อาจารยสะอาด ทิพยมงคล, น.ส.สุประวีน - ด.ญ.นภัทรสรรค อานันตพงศ
๕ คุณนันทชัย-อาจารยทพิ าพันธ สุนทรพิพธิ , คุณวันดี แกวปานกัน และครอบครัว
๖ ตระกูล "จันทรสวัสดิ"์ นายธนัย-นางอุไรวรรณ, น.ส.พิไลวรรณ นายอนรรฆ(ไผ) น.ส.นพรัตน(นนุ ) -นายนนทวศิน(ตง)
๗ คุณแมฉนิ อินทรจวง - น.ส.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต
๘ อาจารยเอก-ผศ.วิมล อุทานนท และครอบครัว
๙ คุณอรศรี ดิษยบุตร และครอบครัว
๑๐ คุณณันทนภัส สามารถ, คุณสายน้ำผึ้ง นาคากาวา
๑๑ คุณจิรพงษ-คุณยุพิน อติชาดศรีสกุล
๑๒ ครอบครัว "เตชัสอนันต" นางวรรณรัตน- นายจิรายุ -นายธนโชติ
๑๓ อาจารยดร.ประเทือง อัมพรภักดิ์
๑๔ คุญนาบุญเรือน และลูกชาย คุณอรรณพ พงษสวุ รรณ, คุณเกสร สิทธิรกั ษ
๑๕ คุณพีรพงศ เจนปรุ และครอบครัว, คุณแมอาฮวย แซเลีย้ ง
๑๖ คุณมานะศักดิ์ เหลาสิรพิ พิ ฒ
ั น, คุณอังคณา กลิน่ มาหอม, คุณพรรณี ฟารุค
๑๗ อาจารยชนิดา พุทธโกสัย, คุณจินดา ชาญวิทยสถาพร
๑๘ ครอบครัวศิปพ งศ โดย คุณปานหทัย ศิปพ งศ, นายพันธชุ นะ สุนทรพิพธิ
๑๙ คุณอิทธิพล เพ็ชรัตน และคุณพัชรี เลีย่ งฮะ, คุณพรภัทร อำพันธ และครอบครัว
๒๐ คุณบรรจง -คุณพิพธิ และ พ.ต.ต.หญิง เนาวรัตน เลีย่ งฮะ, คุณกรกฎ นิม่ อนงค
๒๑ นายระดม-นางสรวง ศิรมิ งคล และนายสุวรรณ- นางอินทร ผลงาม
๒๒ นายปวิช - นางสุรนิ ทร, ด.ญ.ปทิตตา, ด.ญ.พิทยาภรณ ผลงาม, คุณวารินทร เอีย่ มพิทกั ษ
๒๓ คุณหมอวรรณสิริ วรรณสถิตย, คุณปยวรรณ วรรณสถิตย, คุณอุบล วุฒกิ รอุดมกิจ
๒๔ นายตะวัน, นายบุญเลือ่ น, นายบุญเลิศ นายสมชาย รงุ ศรีสทุ ธิวงศ และครอบครัว
๒๕ นางวีรวรรณ น.ส.รัตนา น.ส. สุภาจิต รงุ ศรีสทุ ธิวงศ และน.ส. สุภสั สร วองสินไพบูลย
๒๖ คุณสตปยา เพชรรัตน , อาจารยบปุ ผา บรรลือเสนาะ และครอบครัว
๒๗ อาจารยอรุณี ควู มิ ล อุทศิ ใหคณ
ุ แมเพ็กงอ แซลมิ้
๒๘ คุณมาลัยพร แผนมัน่ และคุณวิภา อรัญญาพร, คุณวรัษฎา พุทธโกสัย
๒๙ ผศ.ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี และ อาจารยนภาพร เจียพงษ
๓๐ คุณธัญญาทิพย พริ้งพัฒนพงษ
๓๑ คุณสุนันทา สูตรติเทอดสกุล
๓๒ คุณอรัญญา เลีย่ งฮะ และคุณสุรดิษ จับศรทิพย
๓๓ คุณไพโรจน-คุณภัทรพล-คุณสรวิชญ พูลสวัสดิ์ และคุณจีรวรรณ เลี่ยงฮะ
๓๔ นายสิทธิชยั พรหมศร และ น.ส.อรพรรณ เพ็ชรรัตน
๓๕ น.ส.พรทิพย เหลียวตระกูล, คุณปทมวรรณ ผุดบัวนอย, คุณชาลินี
๓๖ คุณฉัตรชัย- ด.ช.ฉัตรวาริน อุทารจิตต และ คุณทิพยวาริน เลีย่ งฮะ
๓๗ คุณอาภรณพรรณ วิเศษสมบัติ
๓๘ คุณอุไรศรี เฟอ งฟูลอย, คุณเถาว พุทธโกสัย
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๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๒,๘๐๕
๒,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๖๕๐
๑,๖๕๐
๑,๖๕๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๙๙๐
๖๖๐
๖๖๐
๖๖๐
๖๖๐
๖๖๐
๖๖๐
๖๖๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๓๖๓
๓๔๐
๓๓๐
๓๓๐
๓๓๐
๓๓๐
๒๙๗
๒๐๐
๑๐๐
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๔. คณะของคุณปยะนาฏ เพชรรัตน

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
จำนวนเงิน(บาท)
๑ พนักงานฝายเภสัชกรรม ร.พ.นครินทร นครศรีธรรมราช (คุณปยะนาฏ เพชรรัตน)
๓,๔๓๒
๒ ครอบครัวรานทองเปาเฮงหลี, บริษทั ศรีจติ วัสดุภณ
ั ฑ จำกัด
๑,๖๕๐
๑,๖๕๐
๓ หจก.ศรีจติ การชาง ,นางซิว้ มวย แซเอีย นายสุวรรณะ บัวทอง และครอบครัว
๔ คุณพอธานี คุณแม จินตนา รงุ นิรนั ดรกุล
๑,๓๒๐
๕ นายวศิน รงุ นิรนั ดรกุล, ครอบครัว นายประพันธ ภูวราง
๙๙๐
๙๙๐
๖ นางสาวอรอนงค เลิศวัฒนธนสาร,นายธรรมรัตน รุงนิรันดรกุล และครอบครัว
๗ นางสมศรี กิจสมมารถ และครอบครัว
๖๙๓
๘ นางสาวอุรศา จินดาวัฒนและครอบครัว, นายจุมพล พัฒนไทยานนทและครอบครัว
๖๖๐
๙ นายธีรยุทธ ชามทอง และครอบครัว, นางอารยา กวางทอง(ไสลเพชร)และครอบครัว
๖๖๐
๑๐ นายวันชัย แซเอียและครอบครัว, นางสายัณฑ ใจอนุ และครอบครัว
๔๙๕
๔๙๕
๑๑ บริษทั เอวีพี ดีไซน จำกัด, นางเจียมจิตต รักษทพิ ย, นางพชรมน ไตรเมศ
๑๒ นายวีรชาติ ภูวราง และครอบครัว ,ครอบครัวเพชรกำเนิด
๓๓๐
๑๓ ครอบครัวศรีทวีเช็คปม , คุณแมตกุ ตา ภูวราง, นางเรณู บัวมวง
๒๙๗
๒๙๗
๑๔ ด.ช.ณฐกร คงดี , ด.ญ.เมธาวี ขุนทอง , น.ส.สุชาลี สุจเสน
๑๕ ครอบครัวพยัคฆรังสี
๑๙๘
๑๖ คุณพออมร ภูวราง, ด.ช.ภาวิต ภูรพี บิ ลู , ด.ช.ภาวิต ภูรพี บิ ลู , นายพฤหัส ภูวราง,
นางสาวอรอนงค นาเคณ
๑๖๕
๑๗ ผูไมประสงคออกนาม
๕๙๔

๕. คณะของอาจารยฉฐั รักข วัยเจริญ

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
จำนวนเงิน(บาท)
๑ คณะบานธรรมทาน(เจหมวย ตลาดไท)
๓,๙๖๐
๒ อาจารยฉัฐรักข วัยเจริญ
๓,๓๐๐
๓ คุณสุรินทร-คุณสมเกียรติ รถทอง
๑,๖๕๐
๔ คุณแมศรีลกั ษณ ภคอัครเลิศกุล และครอบครัว
๑,๖๕๐
๑,๐๐๐
๕ ผศ.มาริสา พลพวก, คุณมลิวลั ย เอมแยม, คุณสมลักษณ คงเมือง
๖ คุณละออง อัมพวัต
๖๖๐
๗ คุณสมชัย ภัคภิญโญ-คุณสุมล-คุณศรีนวล วองเจริญ
๕๐๐
๘ คุณมนัส-คุณพรรณี คำประชา
๔๐๐
๓๓๐
๙ คุณอรสุธี จันทรนมิ่ , คุณสุรพงษ-คุณมาลัยพรรณ แกวลวน, คุณนิยมพร แกวลวน
๑๐ นางกัลณิกา-คุณเอกกวี ศรีอนงค, คุณลัดดา วงศวุฒิรัตนกุล
๒๐๐
๑๑ คุณวนัสภรณ บุญอัครสวัสดิ,์ คุณนงลักษณ เจียรภัทรานนท
๑๐๐
๑๐๐
๑๒ นางสุวรรณ แซตงั้ , วาทีร่ .ต.สุรชัย บุญชูรตั น
๑๓ ผูไมประสงคออกนาม สายอาจารยฉัฐรักข วัยเจริญ
๗,๗๘๘
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๖. คณะของคุณอรวรรณ วันเพ็ชร

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
จำนวนเงิน(บาท)
๑ คุณอรวรรณ วันเพ็ชร และครอบครัว, คุณกันติกา - คุณสุภาวดี - คุณปน- คุณแกว บุดคุล,
คุณวรัญชลีย ทวีชัย, และ คุณฐานิดา ปญญานิติกุล
๓,๓๐๐
๒ ม.ล.เรณุมาศ และน.ส.แจนนิส แฟล็ค อุทศิ ใหสามี,คุณวงจันทร สุนทรนันท,
คุณอายุวัต ทองกรบุณยวัทน
๓,๓๐๐
๓ ครอบครัว นวรัตน
๒,๓๑๐
๔ คุณศศิธร-คุณดวงพร-คุณชัยยศ-คุณวศินี โชติเจริญสิน และคุณทวี ลืบางใหญ,
คุณชวัลนุช ศรีไพร
๑,๖๕๐
๕ คุณบัวคำ นามวงษษา,คุณวิไล จันทรากูล, คุณวัจนา นิม่ เวชอารมณชนื่ ,
คุณจารุรศั มี เจริญรัมย
๑,๖๕๐
๖ คุณไชยโรจน วันเพ็ชร และครอบครัว
๑,๖๕๐
๑,๔๕๐
๗ คุณหมูสุปรวีณ โสมณวัตร
๘ คุณชมพูนชุ คำทาสี
๑,๑๘๘
๙ คุณขวัญใจ ชูเสือหึง และ คุณนภารัตน ตรองรักการ
๘๐๐
๑๐ คุณปญญาพร บุญสืบ, คุณกัญญวรรณ ยีต่ นั สี พรอมครอบครัว,
คุณรุงทิพย-คุณอุษณียา คงอำนวยศักดิ์
๖๖๐
ั ญรันต วิถชี ยั ๖๖๐
๑๑ คุณปาชะลอ ทองจีน, คุณสุภาพร ไชยพัฒน ,และคุณณรงค อนุรตั น, คุณหนูธญ
๑๒ คุณสุวรรณา จินทรส, คุณจงดี-คุณวันชัย-คุณปวีณา-คุณภัทราภรณ แปงนวล
๖๖๐
ุ อิสคั สสนั และ ด.ช.คารล ออดริอนั๋ อิสคั สสนั ๖๒๗
๑๓ คุณคารล อิจจะ โรแลน อิสคั สสนั , คุณอุบล ทรัพยบญ
๑๔ คุณสัมฤทธิ-์ ด.ญ.พัณณชติ า กังเจริญสัมพันธ และคุณชลธิชาร สืบสาน,
คุณวรวุฒิ-คุณอรณิชชา ทองธนาบูรณ
๔๙๕
๑๕ คุณสุชาติ-คุณสังวาล-คุณกาญจนา-คุณสุดาวดี อิ่มจิต,
คุณคำปน-สังวร-คุณบังอร-คุณอำพร สูสงคราม
๔๙๕
๑๖ คุณคำเวช -คุณสังเวียน-คุณกนกวรรณ เดชเดิม
๔๙๕
๔๖๒
๑๗ บริษัทสินเจริญเครื่องไหวเจา จำกัด
๑๘ คุณแมอนงค ตรีรตั นตระกูล พรอมครอบครัว,คุณพอธาดา - คุณแมนติ ยา ตัง้ กนกวิทยา,
คุณบุญดี -คุณสวรส ตั้งกนกวิทยา
๓๙๖
๑๙ คุณทัศนี เชิดชิด,ร.อ.เผด็จ ลิมปสวัสดิ,์ คุณเปรมกมล วงศธานี,คุณจันทรเพ็ญ มอรตนั ,
คุณวิชธวัช คงสวัสดิ์
๓๓๐
๒๐ ด.ช.วิลเลีย่ ม ฌอน มูซเี อล และด.ช.ธนิก โคล ลินส,คุณวรางคณา วันเพ็ชร พรอมครอบครัว ๓๓๐
๒๑ คุณนวพรรษ ทอนชัยภูม,ิ คุณธนวัน พุกเปลีย่ น และครอบครัว,คุณนภาพร ปนอิน่ พรอมครอบครัว ๓๓๐
๒๒ คุณเดชวุฒิ-คุณภัคดี-คุณพนัชกร อัศวจิต, และคุณสิริวรรณ เพิ่มพูลสุขยิ่ง,
คุณกัญญารัตน อุดไชย
๓๓๐
๒๓ คุณมาลี ทองนอยยิง่ , คุณฐิตริ ตั น เซ็งเพรียว,คุณลีรตั น แซจงุ , คุณกัณฑยศอเนก ขันธรรม ๓๓๐
๒๔ คุณยุพนิ วิลาศรี และด.ญ.ภัทราพร วงษทอง, คุณปยพงศ ชุมโชติ, คุณเพียรสิริ ดิสสถาพร ๓๓๐
๒๕ คุณวริยาภรณ เอกเนาพัฒนนันท พรอมครอบครัว, คุณพัชรี เมตตานนท พรอมครอบครัว ๓๐๐
๒๖ คุณปริภทั ร-คุณฐานุตรา-คุณณัฐนันท บัวทรัพย และคุณณัฐหทัย ยศแผน, คุณกษิรา ชัยสงค ๒๙๗
๒๙๗
๒๗ คุณพอทอง ชัยสงค, คุณมาลินี อินตะทอง, คุณธิตมิ า นันทะผา, คุณปวรรัตนศริ ิ เกษี

PrayWatdusit1.pmd

136

12/2/2559, 9:00

137
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

คุณสายใจ แสงใส, คุณภคภรณ จีนอ่ำและครอบครัว, นายอภิชาต อาจคำพันธ
คุณวัชรี เจริญธนากิจ
คุณภัทร-คุณปุณยนุช-คุณนัยนา ชวนานนท
คุณ ณภัทรกานท ผสมทรัพย, คุณณัฐสุภคั ทองวัฒนา, รานสังฆภัณฑรงุ เรืองไพศาล,
คุณไสว จันทรหอม, คุณจันทรัช แปงกล
คุณสันตธนา รัตนพงศธร
คุณปมปา การหมัน่ พรอมครอบครัว
คุณชุตมิ า พัฒจันทรหอม พรอมครอบครัว, คุณกานดา กลิน่ สุคนธ พรอมครอบครัว,
คุณพัสกร สิมะนัสสุวรรณ
คุณ ณภัชนันท จตุรพิธโพธิท์ อง พรอมครอบครัว, คุณนงคนชุ ปยงั และครอบครัว
คุณสุจติ ตนภา แซชนิ้ , คุณอัญชรี เตชะอัครเศรษฐี

๗. คณะของคุณสุกญ
ั ญา ปลืม้ เกสร

๒๙๗
๒๗๙
๑๙๘
๑๖๕
๑๓๒
๑๐๐
๙๙
๙๙
๕๐

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
จำนวนเงิน(บาท)
๑ น.ส.สุกญ
ั ญา ปลืม้ เกสร และครอบครัว
๓,๗๔๕
๒ นายชินวุฒิ ปญญาปตโชโต , คุณกชมน ปรางคทวี และครอบครัว
๓,๓๐๐
๓ ครอบครัวเฮงสิ นายบุญนาน - นางสำรวย และน.ส.อังคณา
๓,๓๐๐
๔ พ.ต.อ.นายแพทย จงเจตน อาวเจนพงษ, นายแพทยภญ
ิ โญ หรรษาจารุพนั ธ และครอบครัว ๒,๐๐๐
๕ พญ.ณัฐฐานันท - นพ. เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ, คุณนภาพร วันทนียกุล,
นายสมควร ปญญาปตโชโต,
๑,๖๕๐
๖ ครอบครัวปญญาปตโชโต ,ครอบครัว ติระชูศกั ดิ,์ นางอารียา เศวตศิลป และบุตร
๑,๖๕๐
๑,๖๑๗
๗ คุณมาลัย มายรรยง และครอบครัว, นางสาคร ปรีดี และครอบครัว
๘ คุณปริญดา อาวเจนพงษ และครอบครัว
๑,๔๘๕
๙ นายเลิศ- นายนิพนธ พนมนอย
๑,๔๕๐
๑๐ น.ส. วลิญา ปรีชากุล และครอบครัว
๑,๑๘๘
๑๑ น.พ.ปกปอง ปานศรีแกว และน.ส.อโนชา อนันตวงศ
๑,๐๒๓
๑๒ ร.ท.หญิง สิรลิ กั ษณ นาคกุญชร และนายสุชนิ ภสู มุ , คุณเตือนใจ -น.อ.สมศักดิ์ กลายประยงค ๑,๐๐๐
๑๓ คุณรชต สัตตบรรณศุข, น.ส.มณผกา หลวงฟู, น.พ. สมเจตน มณีปาลวิรตั น,
คุณสุวลัย เสนีวงศ ณ อยุธยา
๑,๐๐๐
๑๔ คุณสุขมุ าล ปาละกุล และครอบครัว , น.ส.สิรลิ กั ษณ ชาญธัญกรรม
๙๙๐
๑๕ คุณรัตนาภรณ (หนิง)
๗๐๐
๑๖ คุณจันทรที วรรณบุตร
๖๖๐
๑๗ คุณวนันยา ทองจำรูญ
๕๙๔
๑๘ น.ส.มาลี แซลี้ และ คุณกรัชมนตรี ผิวงาม
๕๒๘
๕๐๐
๑๙ คุณอลิสา ตันติสารศาสน และครอบครัว, น.ส.จันทริน รืน่ เริง , นาง กลวยไม ชูเชิด
๒๐ คุณวิตติกา พิทยาอมรวงศ และครอบครัว, คุณแมวมิ ล ปญจวัฒนกุล และครอบครัว,
คุณสิริทิพย เกตุพันธ
๕๐๐
๔๙๕
๒๑ น.ส.พรทิพยและน.ส.ปยวรรณ บุปผา
๒๒ น.ส.สุนนั ทา เอีย้ งทอง , คุณขนิษฐา ศรีวชิ ยั
๔๐๐
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๒๓ คุณสุรยี พ ร เวอรนารด คุณภัทรพงศ จินภักดีชพู งศ และโมนี่
๒๔ น.ส.อัญชลี เสือปา, น.ส.ปองจิต ทับเทีย่ ง, คุณจีรวรรณ บางทาไม,
น.อ.นิรธุ -นางปาริดา สอนเจตน
๒๕ นายไสว และ นางบุญชู มีกลอง, คุณกรอุมา เดนพลังรักษ และครอบครัว,
คุณอุราวรรณ สุขเกษม
๒๖ น.ท.หญิง ปรียชา นพบูรบุตร, คุณอนินทร กุชราล, น างเพชรินทร จิว๋ นางนอง,
นางนภสร ศิลปะคุปต
๒๗ คุณ ณัฎฐา กลิน่ อุบล และครอบครัว, น.ส.ไพรสน กลิน่ เกตุ, น.ส.วริยดา โยชาตรี
๒๘ คุณนงลักษณ อาภรณรตั นานนท, พล.ร.อ.วิเชษฐ การุณยวนิช และครอบครัว
๒๙ น.ส.นภาพรณ บุญเมือง และครอบครัว, คุณณัฐพัชร ตอนิมติ กุล และครอบครัว
๓๐ คุณสุชาดา สมสงกุล และครอบครัว, คุณธิตยิ า สิงหเนตรวัฒน และครอบครัว
๓๑ คุณวิภาณี ชนะรัชชรักษ,คุณกฤษฎา ประสานเนตร และคุณเขมิสรา ฉวนกลิ่นและบุตร
๓๒ น.ส.สมใจ ศรีบญ
ุ เรือง และครอบครัว, คุณดารารัตน เนือ้ แกว และครอบครัว
๓๓ น.ส.แมรีแ่ อนน มิลเลอร และครอบครัว
๓๔ นางแฉลม และ น.ส.เนตรฤทัย หอเลง
๓๕ คุณอรวลัญช ไมกลาง และครอบครัว, น.ส.สุนสิ า ยศถา
๓๖ น.ส.ภาวินี กาแกน
๓๗ น.ส.กลิน่ ลานนา แชมชืน่ , น.ส.สุมาลี ศรีเมือง และ ครอบครัว
๓๘ น.ส.อัมพร มะโนรัตน, MR. YAO - WU, LEE, น.ส.สุเนตรา อนุพนั ธ, นางอักคนางณ อนุสา
๓๙ น.ส.ชญาดา นาทิพย, คุณประภัสสร ตลับทอง, น.ส.ณัชชา สระ, น.ส.อินติ า หวนนากลาง
๔๐ น.ส.อรพรรณ บุญกัน, น.ส.นิภา ภูมมิ ี
๔๑ MISS PAPATIN
๔๒ น.ส.พรเพ็ญ จันสุธรรม
๔๕ น.ส.ทัตชญา ฐิตจิระภา, น.ส.พิชญสนิ ี สิรธิ ภิ ทั ร, น.ส.จันทรศรี ตรงไตรสอน,
น.ส.ปะณิดา ศิลาโชติ

๘. คณะของ อ.ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
๑ คุณสมพร คงชนะ-คุณวิศรุต-คุณพีรพร-คุณสุกัญญา มโนสานต
๒ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน, คุณสุเชษฐ สมุหเสนีโต
๓ คุณออยอัจฉรา-คุณสถาพร-คุณพริมา รุงรัตนาอุบล
๔ คุณภคพงศ-คุณนิตยา-คุณชนินทร เหลาศิริลือชาไกล
๕ คุณวิภาดา-คุณวิไล-คุณยุทธนา-คุณญานิศา เพ็ญโรจน
๖ คุณปยะฉัตร ใจเอือ้
๗ คุณเจษฎาวรรณ วิจติ รเวชการ, คุณธนวรรณ เพ็ญโรจน และครอบครัว
๘ คุณดวงใจ ถิรธรรมถาวร, คุณวรเดช แพทยพทิ กั ษ
๙ คุณฑิพาภรณ ทรัพยสมบูรณ อุทิศใหบิดามารดา
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๓๖๓
๓๓๐
๓๓๐
๓๓๐
๓๓๐
๓๓๐
๓๓๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๒๙๗
๒๐๐
๑๙๘
๑๖๕
๑๐๐
๙๙
๙๙
๕๐
๔๐
๓๓

จำนวนเงิน(บาท)
๓,๖๕๐
๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๑,๖๕๐
๑,๓๒๐
๑,๐๐๐
๖๖๐
๕๐๐
๒๐๐
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๙. คณะนักศึกษาเอกเทคโนการอาหาร (ดร.ปริญดา)

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
๑ คุณมานพ-คุณวงเดือน บุญฤทธิ์ และครอบครัว
๒ คุณบำรุง-คุณสุดใจ มารักธรรม และครอบครัว
๓ คุณปตพิ ล เทียนทองคำ และครอบครัว, คุณศตวรรษ คำสองสี และครอบครัว
๔ คุณนฤมล แปลนาค และครอบครัว
๕ คุณมานพ -คุณรมเกลา เชาวนชำนาญ-คุณเอมอร ลีลาศ
๖ คุณปญจรัศม ชุณหพาณิชย และครอบครัว
๗ คุณปาริชา วงศบำรุงกิจ และครอบครัว, คุณนวพร ขาวสำอาง และครอบครัว
๘ คุณปาจรีย แพทยไชโย และครอบครัว

๑๐. คณะของคุณจิตรานันท เธียรคุณาวัฒน

จำนวนเงิน(บาท)
๖๖๐
๓๓๐
๓๓๐
๒๙๗
๒๙๗
๙๙
๓๓
๓๓

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
จำนวนเงิน(บาท)
๑ คุณมนู-คุณนวลจันทร-คุณมณีรัตน-คุณวัฒนา-คุณปราโมทย ธงชัย
๖,๐๐๐
๒ คุณนิเวศน วรรนกุล, นายจินดา ยอดมะลิ
๑,๒๐๐
๙๓๖
๓ คุณประภัสสร กองสนธิ-คุณอนุวัฒน ฐิติทรัพยวิวัฒน-ด.ช.ธนกฤต ปุเณร
๔ คุณจิตรานันท เธียรคุณาวัฒน, คุณไพฑูรย ไชยฤทธิ์
๘๐๐
๕ คุณธัญวรัตน สุดสอน
๖๙๖
๖ คุณสมนึก-คุณไพฑูรย เติมผล
๕๐๐
๗ คุณศิรพิ ร ปตตาเคนัง
๔๕๖
๓๓๖
๘ นายเกตุทอง - นางเสาวนีย - น.ส.วิภาวรรณ พรพันธเลิศ
๙ คุณเจนจิรา ดวงสิน
๓๓๐
๑๐ คุณสมปอง ธรรมโชติ - คุณเปรมกมล สวางเถือ่ น
๓๑๒
๑๑ คุณธนวรรณ-คุณพัชรินทร พูลสวัสดิ์, คุณศุภณัฐ-คุณกิตติธัช อักษรมัต
๓๐๕
๑๒ นายชัยยะ มัน่ คง
๒๘๘
๑๓ คุณสมเกียรติ-คุณพัชรี ภูเขียว
๒๖๔
๒๕๐
๑๔ คุณวรรณนิภา นิลธนธำรงศรี, คุณเบญจา-คุณธวนันท บุญบงการ
๑๕ คุณสมชาย พัฒนานิตยสกุล และครอบครัว, คุณมานะ-คุณบังอร-คุณอุทมุ พร พันธชยั
๒๔๐
๑๖ คุณพุธพงศ ศรีพลาย, นายประพันธ แจมจา
๒๔๐
๒๐๐
๑๗ คุณยุพนิ บุญชมุ , คุณปยภัทร เพิม่ เติม
๑๘ คุณนภาพร เขือ่ นคำ, คุณสุภาวดี ปานบานใหม
๑๙๒
๑๙ คุณสุทธิโชค พูลสวัสดิ,์ คุณณัฎฐพล ตรีสวุ รรณ, คุณแสงเดือน เถิงคำดี, คุณนิตยา พลาพล ๑๒๐
๒๐ คุณเสาวรินทร ประสานรส, คุณกรรณิกา ปญจมะจันทร, คุณภราดา-คุณวาริณี มณีสวาง ๑๒๐
๒๑ ด.ช.นาที สันติสภุ ญ
ิ โญ, นางกาญจนา ฤกษใหม, นางยุพนิ บุญมี
๑๒๐
๒๒ นายสมชาย-ด.ช.ธีรไนย-ด.ช.ภาคิน-ด.ช.ธนกร สริรกั ษ, นางนันทา-น.ส.ปรางทอง วงษหงษ ๑๒๐
๒๓ คุณมงคล ธาราพงษ, คุณสุภา สุรเภทสากล, คุณพงษสถิต ทับทิมพวง,คุณสมศักดิ์ จำปา ๑๐๐
๒๔ คุณกฤษณ พระพิพษิ , คุณรงุ โรจน เกตุสำอาง, คุณสมบูรณ สุขาภิรมย, คุณกสิวฒ
ั วรสัมปติ,
คุณเบญจาสิต ศรีโยธา
๑๐๐
๙๖
๒๕ นายปราโมทย ไวยชีตา, น.ส.จิณนพัชร กำแพงดี

PrayWatdusit1.pmd

139

12/2/2559, 9:00

คูมือสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น และเจริญพระพุทธมนต

140
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

คุณปริยตั ิ ทินสุข, คุณเดชพล แผนสงา, คุณจิดาภา ผาชลา, คุณสุกญ
ั ญา นอยเหนือ่ ย
น.ส.ฐิตารีย หิรญ
ั ธนพัฒน, นายมงคล บูรณนวล, นายบุญสง แกวมาศ
คุณณัฐถาพร วิบูลอังกรูเวช
คุณเพ็ญศรี เพชรากุล
คุณถาวรวัฒน ทองญวน, คุณโอภาส เดชดี, คุณอนุพล แสงคาร

๕๐
๔๘
๔๐
๒๕
๒๔

๑๑. คณะของนายปวริศ ปริยดำกล

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
จำนวนเงิน(บาท)
๑ น.ส.กัญญารัตน- นายธีธัช-นางมาลี-นายกมล-นายอำพล เอกอรุณรุง
๔,๔๕๕
๒ น.ส.สุปราณี จันทรศรี
๒,๐๐๐
๓ คุณเดียร แม็ททีโอ และคุณอมรา ภทู องขาว
๑,๓๒๐
๑,๐๐๐
๔ นายธวัช-นางวัฒนา ลิ้มสุรัตน
๕ นายปวริศ ปริยดำกล, อาจารยกลั ยา ชวนิชย, คุณพรวรรณ อดุลยานุโกศล,
น.ส.ปรียาจิต ชางหลอ
๖๖๐
๖ น.ส.ปภาดา -ด.ญ.ณิชาภา -นางอำไพ ทองภักดี, น.ส.พิชญนนิ -น.ส.พนิตนันท พานิชพัฒน ๖๖๐
๓๓๐
๗ นางอุมาพร อัครพานิช, นายวัฒนะ-นางพนิดา สันติภาษ

๑๒. คณะของคุณสรณฐชล สรวงฉัตรภรณ

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
จำนวนเงิน(บาท)
๑ คุณสรณฐชล สรวงฉัตรภรณ และ คุณปุณณญาณ พงศการณกุล
๓,๓๐๐
๒ คุณศิริการย-คุณธัญยธรณ-คุณนภัสสรณ ภิรมยโชติกีรติ, คุณวิชญารัตน เวือรช
๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๓ คุณกิติศักดิ์-คุณจรินทิพย-คุณจิราภรณ-คุณจิรารัตน-คุณธนชาติ ภิญโญชีพ
๔ คุณไพจิตรี สมวุทธ และ คุณปุณยวีร เรืองธีรพงษ
๑,๙๘๐
๑,๙๘๐
๕ กลมุ บริษทั คารโกเคมีเคิล และครอบครัวคุณอำชัญ มวงศิร,ิ คุณณัทญา มนุญากร
๖ คุณดวงแกว เมฆะวิภาต และครอบครัว
๑,๖๕๐
๗ คุณปทิดา ลอธรรมากูล, คุณธนัศพงศ ประจักษทพิ ย
๑,๕๐๐
๑,๓๒๐
๘ คุณภูมิกิติ, คุณฐาณิญา, คุณสุริสา, คุณปราณิสา พานิชตระกูล
๙ คุณณัชชา -คุณ สมจิตร พริษฐกวีนท
๑,๐๐๐
๑๐ บริษทั เมอรควิ รีแ่ มนเนจเมนท จำกัด และครอบครัว
๙๙๐
๑๑ น.ส.นิชากุล-นายวรณัท-นายนนภัทร-ด.ช.กฤชธนดล เกิดสุทธิ์
๗๕๐
๕๐๐
๑๒ คุณขนิษฐา กิตเิ วชโภคาวัฒน, คุณสุดเขต กิตเิ วชโภคาวัฒน
๑๓ ครอบครัวศิรรัตนเดช, คุณจิตรา-คุณวงศธร แกวมณี
๔๙๕
๑๔ คุณเกษร กลีบลำเจียก, คุณณัฏฐรชยา สิรวิ ฒ
ั นทิตาธร
๓๓๐
๑๕ คุณภสุ นวพันธ และคุณอนงคสติ า ศุภวงศจงรักษ, คุณกวง คลองถม
๓๓๐
๓๓๐
๑๖ บจก.ทองคำอินเตอรเนชัน่ แนล และครอบครัว, คุณภัทพร ธนวัฒนธาดา
๑๗ คุณพนารัตน ตรียนื ยง และครอบครัว
๓๐๐
๑๘ คุณพัชราพร ศาสตรศิริ
๒๐๐
๑๙ นายธิตวิ ฒ
ั น ภูรพิ งศพชั รกุล, คุณอรปรียา สรรพตานนท, คุณรชาดา บุญรัชตานนท
๑๖๕
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141
๑๓. คณะของคุณณัฏฐนิช ทวีประยูร

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
จำนวนเงิน(บาท)
๑ คุณณัฏฐนิช ทวีประยูร และด.ช.นันทสิทธิ วงศใหญ
๑,๓๒๐
๒ คุณอิสราภา ออนนาคา
๖๒๗
๓ น.ส.สุนทรี-น.ส.ชลดา ศรีปญ
 ญา, คุณพิตรนรินทร ศรีพระราม, คุณวีระชัย สิทธิกลู เกียรติ ๓๓๐
๔ คุณสุชนิ จรุงจิตเจริญ, คุณสุดาดวง แพงเมือง, คุณธณกร กลัน่ สะเดา,
คุณภูชิษา กราบกรานธรรม
๓๓๐
๕ คุณสุกญ
ั ญา ชูสวุ รรณ และด.ช.ญาณวรรธน ปฐมาขจรพงศ, นางประยงค สุดใจ
และนายโสภณ ยอมปญญา
๓๓๐
๖ คุญกัลยา วชิรปราการสกุล
๒๙๗
๒๖๔
๗ คุณศิรกิ ลุ เพชรมาตน , คุณอมตี สุทธิจลุ
๘ คุณวสันต ดำเวียงคำ
๑๙๘
๙ คุณวรรณวิมล กราบกรานธรรม , คุณสำฤทธิ์ ปน ทอง
๑๖๕
๑๐ คุณนัทธชวัล ธนเดชภูรทิ รัพย
๙๙

๑๔. คณะของคุณอรอุมา บุตรเริม่

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
จำนวนเงิน(บาท)
๑ น.ส.อรอุมา บุตรเริม่
๓,๓๐๐
๒ ด.ญ.ศรัณยาพร จารุสริ วิ ฒ
ั น, น.ส.รัชดาพร บุตรเริม่ , นางศรีทอง จันทรสมบัติ และครอบครัว ๓๓๐
๓๓๐
๓ น.ส.เกสรี พงษสงั ข, นางปทิตตา จันทรสมบัต,ิ นายวิรชั บุตรเริม่

๑๕. คณะของคุณนวิยา โตพงษเกษม

ลำดับที่
ชือ่ - สกุล
จำนวนเงิน(บาท)
๑ นายสุวฒ
ั น กลิน่ สอน และคุณอัมพร แจงเจริญ, นายวชิระ วงศสนิ ธน
และคุณกัณฑิมา บุญพิทักษ
๓,๓๐๐
๒ นางนวิยา โตพงษเกษม, นายอัครภัทร โตพงษเกษม
๑,๖๕๐
๓ น.ส.กรกนก สนธิ และครอบครัว
๑,๓๒๐
๔ น.ส.ศิรธิ ร ทองโชติ และครอบครัว, น.ส.อนุศรา พันธหวา และครอบครัว
๖๖๐
๕ นายพิพฒ
ั น มณโฑ (๓๐๐), นายสะอาด-นางกานตพชิ ชา ทองสัมฤทธิ์
๓๓๐
๒๐๐
๖ น.ส.สุจติ รา ศรีไทย (๑๖๕), น.ส.ปวิตรี โรจศตพงศ, และ นายเฉลิม-น.ส.คนึงนิตน
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พิมพที่ หอรัตนชัยการพิมพ
๓๓/๒๘ ซอยเพชรบุรี ๕ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐๘๐-๒๐๑-๒๒๗๗, ๐๘๑-๔๐๘-๑๕๗๘
email: horatanachai@gmail.com
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