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คําทําวัตรเชา 
คําบูชาพระรัตนตรัย 

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสมัพุทโธ 
พระผูมีพระภาคเจานั้น พระองคใด, เปนพระอรหันต,  

ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง, ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง 

ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม อานวา สะ-หวาก-ขา-โต (สะ
ออกเสียงแตนอยไมเต็มคาํ) 

พระธรรม เปนธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา พระองคใด, ตรัสไวดีแลว 
สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา พระองคใด, ปฏิบัติดีแลว 
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง 
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ อะภิปูชะยามะ 
ขาพเจาทัง้หลาย, ขอบูชาอยางย่ิงซึ่งพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น

,พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ, 

ดวยเคร่ืองสักการะทั้งหลายเหลานี,้ อันยกข้ึนตามสมควรแลวอยางไร 
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป 
ขาแตพระองคผูเจริญ, พระผูมีพระภาคเจาแมปรินิพพานนานแลว,  
ทรงสรางคุณอันสาํเร็จประโยชนไวแกขาพเจาทั้งหลาย. 
ปจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา 
ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะหแกพวกขาพเจา อันเปนชนรุนหลัง 
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อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ 
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงรับเคร่ืองสักการะ อนัเปนบรรณาการของคน
ยากทั้งหลายเหลานี้ 
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ 
เพ่ือประโยชนและความสุขแกขาพเจาทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญฯ 
อะระหัง สัมมาสมัพุทโธ ภะคะวา 
พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระอรหันต, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง, 
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง 
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ 
ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา, ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน (กราบ) 

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม อานวา สะ-หวาก-ขา-โต (สะออกเสียง
แตนอยไมเต็มคาํ) 

พระธรรมเปนธรรมที่พระผูมพีระภาคเจา, ตรัสไวดีแลว 
ธัมมัง นะมัสสามิ  
ขาพเจานมัสการพระธรรม (กราบ) 

สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา, ปฏิบัติดีแลว 
สังฆัง นะมามิ.  
ขาพเจานอบนอมพระสงฆ (กราบ) 
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ปุพพภาคนมการ 
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโร

มะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความนอบนอมอนัเปนสวนเบ้ืองตน แดพระผูมี

พระภาคเจาเถิด 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,  
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 

อะระหะโต,  
ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส 
สัมมาสมัพุทธัสสะ.  
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง. 

(กลาว ๓ คร้ัง) 

พุทธาภิถุติ 
(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความชมเชยเฉพาะพระพุทธเจาเถิด 

โย โส ตะถาคะโต 
พระตถาคตเจานัน้ พระองคใด 
อะระหัง 
เปนผูไกลจากกิเลส 
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สัมมาสมัพุทโธ 
เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง 
วิชชาจะระณะสัมปนโน 
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
สุคะโต  
เปนผูไปแลวดวยดี 
โลกะวิท 
เปนผูรูโลกอยางแจมแจง 
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ 
เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา 
สัตถา เทวะมะนุสสานัง 
เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทัง้หลาย 
พุทโธ 
เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม 
ภะคะวา 
เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรมส่ังสอนสัตว 

โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง, สัสสะ
มะณะพ๎ราห๎มะณิง 
ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด, ไดทรงทําความดับทุกขใหแจง ดวย

พระปญญาอันย่ิงเองแลว, 
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ทรงสอนโลกนี้พรอมทั้งเทวดา มาร พรหม และหมูสัตว พรอมทัง้สมณ

พราหมณ,  
พรอมทั้งเทวดาและมนุษยใหรูตาม 
โย ธัมมงั เทเสส ิ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ทรงแสดงธรรมแลว 
อาทิกัล๎ยาณัง 
ไพเราะในเบ้ืองตน 
มัชเฌกัล๎ยาณัง 
ไพเราะในทามกลาง 
ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง 
ไพเราะในที่สุด 
สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริ
ยัง ปะกาเสสิ 
ทรงประกาศพรหมจรรย คือแบบแหงการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์ 

บริบูรณ สิ้นเชิง,  

พรอมทั้งอรรถะ (คําอธิบาย) พรอมทั้งพยัญชนะ (หัวขอ) 
ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ 
ขาพเจาบูชาอยางย่ิง เฉพาะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ 
ขาพเจานอบนอมพระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้นดวยเศียรเกลา 

(กราบระลึกพระพุทธคุณ) 



6 

 

ธัมมาภิถุติ 
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถติุง กะโรมะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความชมเชยเฉพาะพระธรรมเถิด 

โย โส สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 
พระธรรมนั้นใด, เปนส่ิงที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวดีแลว 
สันทิฏฐโิก 
เปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง 
อะกาลิโก 
เปนสิ่งที่ปฏิบัติได และใหผลไดไมจํากัดกาล 
เอหิปสสโิก 
เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอืน่วา ทานจงมาดูเถิด 
โอปะนะยิโก 
เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตัว 
ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ 
เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน 
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ 
ขาพเจาบูชาอยางย่ิง เฉพาะพระธรรมนั้น 
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ 
ขาพเจานอบนอมพระธรรมนั้น ดวยเศียรเกลา 

(กราบระลึกพระธรรมคุณ) 
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สังฆาภิถติุ 
หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความชมเชยเฉพาะพระสงฆเถิด 

โย โส สปุะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจานั้นหมูใด ปฏิบัติดีแลว 
อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด ปฏิบัติตรงแลว 
ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด, ปฏิบัติเพ่ือรูธรรมเปนเคร่ือง
ออกจากทุกขแลว 
สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด, ปฏิบัติสมควรแลว 
ยะทิทัง 
ไดแกบุคคลเหลานี้คือ 
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา 
คูแหงบุรุษ ๔ คู, นับเรียงตัวบุรุษได ๘ บุรุษ* 

* สี่คูคือ โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล, สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล, 

อนาคามมิรรค อนาคามิผล, อรหัตตมรรค อรหัตตผล. 
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
นั่นแหละสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
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อาหุเนยโย 
เปนสงฆควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา 
ปาหุเนยโย 
เปนสงฆควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ 
ทักขิเณยโย 
เปนผูควรรับทักษิณาทาน 
อัญชะลิกะระณีโย 
เปนผูที่บุคคลทั่วไปควรทําอัญชลี 
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ 
เปนเนื้อนาบุญของโลก, ไมมนีาบุญอื่นยิ่งกวา 
ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ 
ขาพเจาบูชาอยางย่ิง เฉพาะพระสงฆหมูนัน้ 
ตะมะหัง สังฆัง สริะสา นะมามิ 
ขาพเจานอบนอมพระสงฆหมูนัน้ ดวยเศียรเกลา 

(กราบระลึกพระสังฆคุณ) 

รตนัตตยัปปณามคาถา 
(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ 
สังเวคะวัตถุปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย กลาวคํานอบนอมพระรัตนตรัยและบาลีทีก่ําหนด
วัตถุเคร่ืองแสดงความสังเวชเถิด 
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พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว 
พระพุทธเจาผูบริสุทธิ ์มีพระกรุณาดุจหวงมหรรณพ 
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน 
พระองคใด มีตาคอืญาณอนัประเสริฐหมดจดถึงที่สุด 
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก 
เปนผูฆาเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลก 
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง 
ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคนัน้ โดยใจเคารพเอื้อเฟอ 
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สตัถุโน 
พระธรรมของพระศาสดา สวางรุงเรืองเปรียบดวงประทีป 
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก 
จําแนกประเภท คอื มรรค ผล นิพพาน, สวนใด 
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน 
ซึ่งเปนตัวโลกุตตระ, และสวนใดที่ชี้แนวแหงโลกุตตระนัน้ 
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง 
ขาพเจาไหวพระธรรมนั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟอ 
สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต 
พระสงฆเปนนาบุญอนัย่ิงใหญกวานาบุญอันดีทั้งหลาย 
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก 
เปนผูเห็นพระนิพพาน, ตรัสรูตามพระสุคต, หมูใด 
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส 



10 

 

เปนผูละกิเลสเคร่ืองโลเลเปนพระอริยเจา มปีญญาดี 
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง 
ขาพเจาไหวพระสงฆหมูนัน้โดยใจเคารพเอื้อเฟอ 

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะ
ตัง, 
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปททะวา,มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะ
ภาวะสิทธิยา 
บุญใดที่ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งวัตถุสาม, คือพระรัตนตรัยอนัควรบูชายิ่ง

โดยสวนเดียว, 

ไดกระทําแลวเปนอยางย่ิงเชนนี,้ ขออุปทวะ(ความชั่ว) ทั้งหลาย, 

จงอยามแีกขาพเจาเลย, ดวยอํานาจความสําเร็จอันเกิดจากบุญนั้น 

สังเวคปริกิตตนปาฐะ 

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปนโน 
พระตถาคตเจาเกิดข้ึนแลวในโลกนี้ 
อะระหัง สัมมาสมัพุทโธ 
เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง 
ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก 
และพระธรรมที่ทรงแสดงเปนธรรมเคร่ืองออกจากทุกข 
อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก 
เปนเคร่ืองสงบกิเลส, เปนไปเพ่ือปรินิพพาน 
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สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต 
เปนไปเพ่ือความรูพรอม, เปนธรรมที่พระสุคตประกาศ 
มะยันตัง ธัมมัง สุต๎วา เอวัง ชานามะ 
พวกเราเมื่อไดฟงธรรมนั้นแลว, จึงไดรูอยางนี้วา 
ชาติป ทุกขา 
แมความเกิดก็เปนทุกข 
ชะราป ทุกขา 
แมความแกก็เปนทุกข 
มะระณัมป ทุกขัง 
แมความตายก็เปนทุกข 
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป ทุกขา 
แมความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความไมสบายกาย  
ความไมสบายใจ ความคับแคนใจ ก็เปนทุกข 
อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข 
ความประสบกับสิ่งไมเปนทีรั่กที่พอใจ ก็เปนทกุข 
ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข 
ความพลดัพรากจากส่ิงเปนที่รักที่พอใจ ก็เปนทุกข 
ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง 
มีความปรารถนาส่ิงใดไมไดสิ่งนั้นนัน่ก็เปนทุกข 
สังขิตเตนะ ปญจุปาทานักขันธา ทุกขา 
วาโดยยอ อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนตัวทุกข 
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เสยยะถทัีง 
ไดแกสิ่งเหลานี้คอื  
รูปูปาทานักขันโธ 
ขันธ อันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น คอืรูป 
เวทะนูปาทานักขันโธ 
ขันธ อันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น คือเวทนา 
สัญูปาทานักขันโธ 
ขันธ อันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น คอืสัญญา 
สังขารูปาทานักขันโธ 
ขันธ อันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น คือสังขาร 
วิญญาณูปาทานักขันโธ 
ขันธ อันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น คอืวิญญาณ 
เยสัง ปะริญญายะ 
เพ่ือใหสาวกกําหนดรอบรูอุปาทานขันธเหลานี้เอง 
ธะระมาโน โส ภะคะวา 
จึงพระผูมีพระภาคเจานัน้ เมื่อยังทรงพระชนมอยู 
เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ 
ยอมทรงแนะนําสาวกทั้งหลาย, เชนนี้เปนสวนมาก 
เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุ
ลา ปะวัตตะติ 
อนึ่งคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคเจานั้นยอมเปนไปในสาวกทัง้หลาย,  
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สวนมากมีสวนคอืการจําแนกอยางนี้วา 
รูปง อะนิจจัง 
รูปไมเที่ยง 
เวทะนา อะนิจจา 
เวทนาไมเที่ยง 
สัญญา อะนิจจา 
สัญญาไมเที่ยง 
สังขารา อะนิจจา 
สังขารไมเที่ยง 
วิญญาณัง อะนิจจัง 
วิญญาณไมเที่ยง 
รูปง อะนัตตา 
รูปไมใชตัวตน 
เวทะนา อะนัตตา 
เวทนาไมใชตัวตน 
สัญญา อะนัตตา 
สัญญาไมใชตัวตน 
สังขารา อะนัตตา 
สังขารไมใชตัวตน 
วิญญาณัง อะนัตตา 
วิญญาณไมใชตัวตน 
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สัพเพ สงัขารา อะนิจจา 
สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไมเที่ยง 
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ 
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไมใชตัวตน, ดังนี้ 

เต (ตา) คําในวงเล็บสําหรับผูหญิงวา มะยัง โอติณณามหะ 
พวกเราทัง้หลายเปนผูถูกครอบงําแลว 
ชาติยา 
โดยความเกิด 
ชะรามะระเณนะ 
โดยความแกและความตาย 
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ 
โดยความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความไมสบายกาย 
ความไมสบายใจ ความคับแคนใจทัง้หลาย 
ทุกโขติณณา 
เปนผูถูกความทกุขหย่ังเอาแลว 
ทุกขะปะเรตา 
เปนผูมีความทุกขเปนเบ้ืองหนาแลว 
อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ 
อันตะกิริยา ปญญาเยถาติ 
ทําไฉนการทําที่สดุแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี,้ จะพึงปรากฏชัดแกเราได 

สําหรับ พระภิกษุ - สามเณรสวด 
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จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง 
สัมมาสมัพุทธัง 
เราทั้งหลาย อุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาคเจา, ผูไกลจากกิเลส 

ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง, แมปรินิพพานนานแลว, พระองคนั้น 
สัทธา อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปพพะชิตา 
เปนผูมีศรัทธา ออกบวชจากเรือน ไมเก่ียวของดวยเรือนแลว 
ตัส๎มิง ภะคะวะติ พ๎รห๎มะจะริยัง จะรามะ 
ประพฤติอยูซึ่งพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคเจา พระองคนัน้ 
ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปนนา 
ถึงพรอมดวยสิกขาและธรรมเปนเคร่ืองเล้ียงชีวิตของภิกษุทั้งหลาย 
ตัง โน พ๎รห๎มะจะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะ
กิริยายะ สังวัตตะตุ 
ขอใหพรหมจรรยของเราทั้งหลายนัน้, จงเปนไปเพ่ือการทําที่สุดแหงกอง
ทุกขทั้งสิ้นนี้ เทอญ 

สําหรับอุบาสก, อุบาสิกา 

จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคะตา 
เราทั้งหลาย ผูถึงแลวซึ่งพระผูมีพระภาคเจา, 
แมปรินิพพานนานแลวพระองคนั้น เปนสรณะ 
ธัมมัญจะ สังฆัญจะ 
ถึงพระธรรมดวย ถึงพระสงฆดวย 
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ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง, ยะถาสะติ, ยะถาพะลัง 
มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปชชามะ 
จักทําในใจอยู ปฏิบัติตามอยู ซึ่งคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคเจานั้น 
ตามสติกาํลัง 
สา สา โน ปะฏิปตติ 
ขอใหความปฏิบัตินั้นๆ ของเราทั้งหลาย 
อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ 
จงเปนไปเพ่ือการทาํที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี ้เทอญ 

(จบคําทาํวัตรเชา) 

 

คําแผเมตตา 
(หันทะ มะยัง เมตตาผะระณัง กะโรมะ เส) 

อะหัง สุขิโต โหมิ 
ขอใหขาพเจาจงเปนผูถึงสุข 
นิททุกโข โหมิ 
จงเปนผูไรทุกข 
อะเวโร โหมิ 
จงเปนผูไมมีเวร 

อัพฺยาปชโฌ โหมิ (อานวา อับ-พะ-ยา) 
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จงเปนผูไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
อะนีโฆ โหมิ 
จงเปนผูไมมีทุกข 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ 
จงรักษาตนอยูเปนสุขเถิด 
สัพเพ สตัตา สุขิตา โหนตุ 
ขอสัตวทัง้หลายทัง้ปวงจงเปนผูถึงความสุข 
สัพเพ สตัตา อะเวรา โหนตุ 
ขอสัตวทัง้หลายทัง้ปวงจงเปนผูไมมเีวร 
สัพเพ สตัตา อัพฺยาปชฌา โหนตุ 
ขอสัตวทัง้หลายทัง้ปวงจงอยาไดเบียดเบียนซึง่กันและกัน 
สัพเพ สตัตา อะนีฆา โหนตุ 
ขอสัตวทัง้หลายทัง้ปวงจงเปนผูไมมทีุกข 
สัพเพ สตัตา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ 
ขอสัตวทัง้หลายทัง้ปวงจงรักษาตนอยูเปนสุขเถิด 
สัพเพ สตัตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ 
ขอสัตวทัง้หลายทัง้ปวงจงพนจากทกุขทั้งมวล 
สัพเพ สตัตา ลัทธะสัมปตติโต มา วิคัจฉันตุ 
ขอสัตวทัง้หลายทัง้ปวงจงอยาไดพรากจากสมบัติอันตนไดแลว 
สัพเพ สตัตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา  
กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระณา 
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สัตวทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเปนของของตน, มีกรรมเปนผูใหผล,  

มีกรรมเปนแดนเกิด, มีกรรมเปนผูตดิตาม,มีกรรมเปนที่พ่ึงอาศย 

ยัง กัมมัง กะรัสสันติ, กัลฺยาณัง วา ปาปะกัง วา,  
ตัสสะ ทายาทา ภาวิสสนัติ 
จักทํากรรมอันใดไว, เปนบุญหรือเปนบาป,  
จักตองเปนผูไดรับผลกรรมนั้นๆ สืบไป 

 

ท๎วัตติงสาการปาฐะ 
(หันทะ มะยัง ท๎วัตติงสาการะปาฐัง ภะณามะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงอาการ ๓๒ ในรางกายเถิด 

อะยัง โข เม กาโย  
กายของเรานี้แล  
อุทธัง ปาทะตะลา  
เบ้ืองบนแตพ้ืนเทาข้ึนมา 
อะโธ เกสะมัตถะกา  
เบ้ืองต่ําแตปลายผมลงไป  
ตะจะปะริยันโต  
มีหนังหุมอยูเปนทีสุ่ดรอบ  
ปูโรนานัปปะการัสสะ อะสุจิโน  
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เต็มไปดวยของไมสะอาด มปีระการตางๆ  

อัตถิ อิมัสมิง กาเย        มีอยูในกายนี้ 

เกสา                              คือผมทั้งหลาย  

โลมา                              คือขนทั้งหลาย  

นะขา                              คือเล็บทั้งหลาย  

ทันตา                              คือฟนทั้งหลาย  

ตะโจ                               หนงั  

มังสัง                               เนือ้ 

นะหารู                             เอ็นทั้งหลาย  

อัฏฐี                                 กระดูกทั้งหลาย  

อัฏฐมิิญชัง                      เย่ือในกระดูก  

วักกัง                               ไต  

หะทะยัง                           หัวใจ  

ยะกะนัง                            ตับ 

กิโลมะกัง                          พังผืด  

ปหะกัง                              มาม  

ปปผาสัง                           ปอด  

อันตัง                                 ไสใหญ  

อันตะคุณัง                         สายรัดไส 
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อุทะริยัง                             อาหารใหม 

กะรีสัง                                อาหารเกา  

ปตตัง                                 น้ําด ี 

เสมหัง                                น้ําเสลด  

ปุพโพ                                  น้ําเหลือง  

โลหิตัง                                 น้ําเลือด  

เสโท                                    น้ําเหง่ือ 

เมโท                                    น้ํามันขน  

อัสสุ                                      น้ําตา  

วะสา                                     น้ํามันเหลว  

เขโฬ                                    น้ําลาย  

สิงฆาณิกา                           น้ํามูก  

ละสิกา                                  น้ํามันไขขอ 

มุตตัง                                    น้ํามูตร  

มัตถะเกมัตถะลุงคัง           เย่ือในสมอง 

เอวะมะยังเม กาโย             กายของเรานี้อยางนี้  

อุทธังปาทะตะลา                 เบ้ืองบนแตพ้ืนเทาข้ึนมา 

อะโธเกสะมัตถะกา             เบ้ืองต่ําแตปลายผมลงไป 

ตะจะปะริยันโต                    มีหนังหุมอยูเปนที่สุดรอบ 
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ปูโรนานัปปะการัสสะ อะสุจิโน  
เต็มไปดวยของไมสะอาด มปีระการตางๆ อยางนี้แลฯ 

 

อภิณหปจจเวกขณปาฐะ 
(หันทะ มะยัง อะภิณหะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส) 
เชิญเถิดเราทั้งหลาย มาสวดอภิณหปจจเวกขณะปาฐะกันเถิด 

ชะราธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต (อะนะตีตา) คําในวงเล็บสําหรับ
ผูหญิงวา  
เรามีความแกเปนธรรมดาจะลวงพนความแกไปไมได 

พ๎ยาธิธัมโมมหิ พ๎ยาธิง อะนะตีโต (อะนะตีตา) คําในวงเล็บสําหรับ
ผูหญิงวา  
เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา จะลวงพนความเจ็บไขไปไมได 

มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต (อะนะตีตา) คําในวงเล็บ
สําหรับผูหญิงวา  
เรามีความตายเปนธรรมดาจะลวงพนความตายไปไมได  
สัพเพหิ เม ปเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว 
เราจะละเวนเปนตางๆ, คือวาจะตองพลัดพรากจากของรักของเจริญใจ
ทั้งหลายทั้งปวง 
กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ 
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กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ (ณา) คําในวงเล็บสําหรับผูหญิงวา  

เราเปนผูมีกรรมเปนของๆตน, มีกรรมเปนผูใหผล, 

มีกรรมเปนแดนเกิด, มีกรรมเปนผูตดิตาม, มีกรรมเปนที่พ่ึงอาศยั 

ยัง กัมมัง กะริสสามิ, กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา,  
ตัสสะ ทายาโท (ทา) คําในวงเล็บสําหรับผูหญิงวา ภะวิสสาม 

เราทํากรรมอันใดไว, เปนบุญหรือเปนบาป, 

เราจะเปนทายาท, คือวาเราจะตองไดรับผลของกรรมนั้นๆ สืบไป 
เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปจจะเวกขิตัพพัง 
เราทั้งหลายควรพิจารณาอยางนี้ทุกวันๆ เถิด 

 

บทพิจารณาสังขาร 
(ทุกเวลาทําวัตรเชาและเวลาเขานอน) 

(หันทะ มะยัง ธัมมะสังเวคะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาพิจารณาธรรมสังเวชเถิด 

สัพเพ สงัขารา อะนิจจา 
สังขารคือรางกายจิตใจ, แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทัง้สิ้น, 

มันไมเทีย่ง, เกิดข้ึนแลวดับไปมีแลวหายไป 
สัพเพ สงัขารา ทุกขา 
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สังขารคือรางกายจิตใจ, แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทัง้สิ้น, 

มันเปนทกุขทนยาก, เพราะเกิดข้ึนแลวแกเจ็บตายไป 
สัพเพ ธัมมา อะนัตตา 
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง, ทั้งที่เปนสังขารแลมิใชสังขารทั้งหมดทั้งสิ้น, 

ไมใชตัวไมใชตน, ไมควรถือวาเราวาของเราวาตัววาตนของเรา 
อะธุวัง ชีวิตัง 
ชีวิตเปนของไมยั่งยืน 
ธุวัง มะระณัง 
ความตายเปนของยั่งยืน 
อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง 
อันเราจะพึงตายเปนแท 
มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง 
ชีวิตของเรามีความตายเปนที่สุดรอบ 
ชีวิตัง เม อะนิยะตัง 
ชีวิตของเราเปนของไมเที่ยง 
มะระณัง เม นิยะตัง 
ความตายของเราเปนของเที่ยง 
วะตะ 
ควรที่จะสังเวช 
อะยัง กาโย อะจิรัง 
รางกายนี้มิไดตั้งอยูนาน 
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อะเปตะวิญญาโณ 
คร้ันปราศจากวิญญาณ 
ฉุฑโฑ 
อันเขาทิ้งเสียแลว 
อธิเสสสะติ 
จักนอนทบั 
ปะฐะวิง 
ซึ่งแผนดิน 
กะลิงคะรัง อิวะ 
ประดุจดังวาทอนไมและทอนฟน 
นิรัตถัง 
หาประโยชนมิได 
อะนิจจา วะตะ สังขารา 
สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ 
อุปปาทะวะยะธัมมิโน 
มีความเกิดข้ึนแลวมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา 
อุปปชชตฺิวา นิรุชฌันติ 
คร้ันเกิดข้ึนแลวยอมดับไป 
เตสัง วูปะสะโม สุโข 
ความเขาไปสงบระงับสังขารทั้งหลาย, เปนสุขอยางย่ิง, ดังนี้ 
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 สัพพปตติทานคาถา 
(หันทะ มะยัง สัพพะปตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคําแผสวนบุญใหแกสรรพสัตวทั้งหลาย
เถิด 

ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ ยานัญญานิ กะตานิ เม, 
เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ สัตตานันตาปปะมาณะกา 
สัตวทั้งหลาย ไมมทีี่สุด ไมมีประมาณ, จงมีสวนแหงบุญที่ขาพเจาไดทํา

ในบัดนี้, 
และแหงบุญอื่นทีไ่ดทําไวกอนแลว 

เย ปยา คุณะวันตา จะ มัยหัง มาตาปตาทะโย, 
ทิฏฐา เม จาป๎ยะทิฏฐา วา อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน 
คือจะเปนสัตวเหลาใด, ซึ่งเปนที่รักใครและมีบุญคุณ, 
เชนมารดาบิดาของขาพเจาเปนตน กด็ี ที่ขาพเจาเหน็แลวหรือไมไดเหน็

ก็ดี, 
สัตวเหลาอื่นที่เปนกลางๆหรือเปนคูเวรกัน ก็ด ี

สัตตา ติฏฐันติ โลกัส๎มิง เตภุมมา จะตุโยนิกา, 
ปญเจกะจะตุโวการา สังสะรันตา ภะวาภะเว 
สัตวทั้งหลายตั้งอยูในโลก, อยูในภูมทิั้งสาม, อยูในกําเนิดทั้งสี,่  

มีขันธหาขันธ มีขันธขันธเดียว มีขันธสี่ขันธ, กําลังทองเที่ยวอยูในภพ
นอยภพใหญ ก็ด ี
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ญาตัง เย ปตติทานัมเม อะนุโมทันตุ เต สะยัง, 
เย จิมัง นัปปะชานันติ เทวา เตสัง นิเวทะยุง, 
สัตวเหลาใด รูสวนบุญที่ขาพเจาแผใหแลว, สัตวเหลานั้นจงอนโุมทนา

เองเถิด, 

สวนสัตวเหลาใดยังไมรูสวนบุญนี้, ขอเทวดาทั้งหลาย, จงบอกสัตว
เหลานัน้ใหรู 

มะยา ทินนานะ ปุญญานัง อะนุโมทะนะเหตุนา, 
สัพเพ สตัตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุขะชีวิโน, 
เขมัปปะทัญจะ ปปโปนตุ เตสาสา สิชฌะตัง สุภา 
เพราะเหตุที่ไดอนโุมทนาสวนบุญทีข่าพเจาแผใหแลว, 

สัตวทั้งหลายทั้งปวง, จงเปนผูไมมีเวร, อยูเปนสุขทุกเมือ่, จงถึงบทอัน

เกษม, 

กลาวคือพระนิพพาน, ความปรารถนาที่ดีงามของสัตวเหลานัน้จงสําเร็จ
เถิด 

 

คําทําวัตรเย็น 
คําบูชาพระรัตนตรัย 

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสมัพุทโธ, 
พระผูมีพระภาคเจานั้น พระองคใด, เปนพระอรหันต,  
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ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง, ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง 

ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม, อานวา สะ-หวาก-ขา-โต (สะ
ออกเสียงแตนอยไมเต็มคาํ) 

พระธรรม เปนธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา พระองคใด, ตรัสไวดีแลว 

สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา พระองคใด, ปฏิบัติดีแลว 

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง, 
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ อะภิปูชะยามะ, 
ขาพเจาทัง้หลาย, ขอบูชาอยางย่ิงซึ่งพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น

,พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ, 

ดวยเคร่ืองสักการะทั้งหลายเหลานี,้ อันยกข้ึนตามสมควรแลวอยางไร 

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป, 
ขาแตพระองคผูเจริญ, พระผูมีพระภาคเจาแมปรินิพพานนานแลว,  
ทรงสรางคุณอันสาํเร็จประโยชนไวแกขาพเจาทั้งหลาย. 

ปจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา, 
ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะหแกขาพเจา อันเปนชนรุนหลงั 

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ, 
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงรับเคร่ืองสักการะ อนัเปนบรรณาการของคน
ยากทั้งหลายเหลานี้ 

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ, 
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เพ่ือประโยชนและความสุขแกพวกขาพเจาทั้งหลาย ตลอดกาลนาน 
เทอญฯ 

อะระหัง สัมมาสมัพุทโธ ภะคะวา, 
พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระอรหันต, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง, 
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง 

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ, 
ขาพเจาอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา, ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน (กราบ) 

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, อานวา สะ-หวาก-ขา-โต (สะออกเสียง
แตนอยไมเต็มคาํ) 

พระธรรมเปนธรรมที่พระผูมพีระภาคเจา, ตรัสไวดีแลว 
ธัมมัง นะมัสสามิ  
ขาพเจานมัสการพระธรรม (กราบ) 

สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา, ปฏิบัติดีแลว 
สังฆัง นะมามิ.  
ขาพเจานอบนอมพระสงฆ (กราบ) 

ปุพพภาคนมการ 
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโร

มะ เส) 



29 

 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความนอบนอมอนัเปนสวนเบ้ืองตน แดพระผูมี

พระภาคเจาเถิด 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,  
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 

อะระหะโต,  
ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส 
สัมมาสมัพุทธัสสะ.  
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง. 

(กลาว ๓ คร้ัง) 

พุทธานุสสติ 
(หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความตามระลึกถึงพระพุทธเจาเถิด 

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต, 
ก็กิตติศัพทอันงามของพระผูมีพระภาคเจานั้น, ไดฟุงไปแลวอยางนี้วา:- 

อิติป โส ภะคะวา,  
เพราะเหตุอยางนี้ๆ , พระผูมีพระภาคเจานัน้ 

อะระหัง,  
เปนผูไกลจากกิเลส 

สัมมาสมัพุทโธ,  
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เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง 

วิชชาจะระณะสัมปนโน,  
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 

สุคะโต,  
เปนผูไปแลวดวยดี 

โลกะวิทู,  
เปนผูรูโลกอยางแจมแจง 

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,  
เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา 

สัตถา เทวะมะนุสสานัง,  
เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทัง้หลาย 

พุทโธ,  
เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม 
ภะคะวา ติ.  
เปนผูมีความจําเริญจําแนกธรรมส่ังสอนสัตว, ดังนี้ 

พุทธาภิคีติ 
(หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความขับคาถา พรรณนาเฉพาะพระพุทธเจา
เถิด 
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พุทธ๎ะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต, 
พระพุทธเจาประกอบดวยคณุ, มีความประเสริฐแหงอรหันตคุณเปนตน 

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต, 
มีพระองคอันประกอบดวยพระญาณ, และพระกรุณาอันบริสุทธิ์ 

โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร, 
พระองคใดทรงกระทําชนที่ดใีหเบิกบาน, ดุจอาทิตยทําบัวใหบาน 

วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง, 
ขาพเจาไหวพระชินสีหผูไมมีกิเลสพระองคนัน้ดวยเศยีรเกลา 

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง, 
พระพุทธเจาพระองคใดเปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย 

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, 
ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคนัน้อันเปนทีต่ั้งแหงความระลึกองคที่

หนึ่ง ดวยเศียรเกลา 

พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโสวะ (ทาสีวะ), คําในวงเล็บสําหรับผูหญิงวา  

พุทโธ เม สามิกิสสะโร, 
ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา, พระพุทธเจาเปนนายมีอิสระเหนือ

ขาพเจา, 

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม, 
พระพุทธเจาเปนเคร่ืองกําจัดทุกข, และทรงไวซึ่งประโยชนแกขาพเจา 

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 
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ขาพเจามอบกายถวายชีวิตนี้แดพระพุทธเจา 

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง) คําในวงเล็บสําหรับผูหญิงวา จะริสสามิ,  

พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง, 
ขาพเจาผูไหวอยูจกัประพฤติตาม, ซึ่งความตรัสรูดีของพระพุทธเจา 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, พุทโธ เม สะระณัง วะรัง, 
สรณะอื่นของขาพเจาไมม,ี พระพุทธเจาเปนสรณะอันประเสริฐของ
ขาพเจา 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน, 
ดวยการกลาวคําสัตยนี,้ ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา 

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ), คําในวงเล็บสําหรับ
ผูหญิงวา 

ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ, 
ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระพุทธเจา, ไดขวนขวายบุญใดในบัดนี้ 

สัพเพป อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา. 
อันตรายทั้งปวงอยาไดมีแกขาพเจาดวยเดชแหงบุญนั้น 

(หมอบกราบ) 

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, 
ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี 

พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, 
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กรรมนาติเตียนอนัใด ที่ขาพเจากระทําแลว ในพระพุทธเจา 

พุทโธ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง, 
ขอพระพุทธเจาจงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้น 
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ. 
เพ่ือการสํารวมระวงั ในพระพุทธเจา ในกาลตอไป.(๒) 

บทขอใหงดโทษนี้ มิไดเปนการลางบาป, เปนเพียงการเปดเผยตัวเอง; 
และคําวาโทษในที่นี ้ 

มิไดหมายถึงกรรม : หมายถึงโทษเพียงเล็กนอยซึ่งเปน“สวนตัว” 
ระหวางกัน ที่พึงอโหสิกันได.  

การขอขมาชนิดนีส้ําเร็จผลได ในเมือ่ผูขอตั้งใจทําจริงๆ, และเปนเพียง
ศีลธรรม และส่ิงที่ควรประพฤติ. 

ธัมมานุสสติ 
(หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความตามระลึกถึงพระธรรมเถิด 

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,  
พระธรรมเปนส่ิงที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวดีแลว 

สันทิฏฐโิก,  
เปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง 

อะกาลิโก,  
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เปนสิ่งที่ปฏิบัติได และใหผลได ไมจาํกัดกาล 

เอหิปสสโิก,  
เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอืน่วา ทานจงมาดูเถิด 

โอปะนะยิโก,  
เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตัว 

ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหี*ติ. *ศัพทที่มคีําวา - หี ทุกแหงใหออก

เสียงวา - ฮี 

เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน, ดังนี้. 

ธัมมาภิคีติ 
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความขับคาถา พรรณนาเฉพาะพระธรรมเถิด 

ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย, 
พระธรรมเปนส่ิงที่ประเสริฐเพราะประกอบดวยคุณ, คือความทีพ่ระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวดีแลวเปนตน 

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท, 
เปนธรรมอันจําแนกเปนมรรคผลปริยัติและนิพพาน 

ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี, 
เปนธรรมทรงไวซึ่งผูทรงธรรม จากการตกไปสูโลกที่ชั่ว 

วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง, 
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ขาพเจาไหวพระธรรมอันประเสริฐนั้น อันเปนเคร่ืองขจัดเสียซึ่งความมืด 

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง, 
พระธรรมใดเปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย 

ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, 
ขาพเจาไหวพระธรรมนั้นอนัเปนที่ตั้งแหงความระลึกองคที่สองดวย

เศียรเกลา 

ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโสวะ (ทาสีวะ), คําในวงเล็บสําหรับผูหญิงวา 

ธัมโม เม สามิกิสสะโร, 
ขาพเจาเปนทาสของพระธรรม, พระธรรมเปนนายมีอิสระเหนือขาพเจา 

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม, 
พระธรรมเปนเคร่ืองกําจัดทกุข, และทรงไวซึ่งประโยชนแกขาพเจา 

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 
ขาพเจามอบกายถวายชีวิตนี้แดพระธรรม 

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง) คําในวงเล็บสําหรับผูหญิงวา จะริสสามิ,  

ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง, 
ขาพเจาผูไหวอยูจกัประพฤติตาม, ซึ่งความเปนธรรมดขีองพระธรรม 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, ธัมโม เม สะระณัง วะรัง, 
สรณะอื่นของขาพเจาไมม,ี พระธรรมเปนสรณะอันประเสริฐของ
ขาพเจา 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, วัฑเฒยยงั สัตถุสาสะเน, 
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ดวยการกลาวคําสัตยนี,้ ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา 

ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ), คําในวงเล็บสําหรับ
ผูหญิงวา  

ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ, 
ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระธรรม, ไดขวนขวายบุญใดในบัดนี ้

สัพเพป อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา. 
อันตรายทั้งปวงอยาไดมีแกขาพเจาดวยเดชแหงบุญนั้น. 

(หมอบกราบ) 

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,  
ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี 

ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, 
กรรมนาติเตียนอนัใดที่ขาพเจากระทําแลวในพระธรรม 

ธัมโม ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,  
ขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษลวงเกินอนันัน้ 
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม.  
เพ่ือการสํารวมระวงัในพระธรรมในกาลตอไป 

สังฆานุสสติ 
(หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความตามระลึกถึงพระสงฆเถิด 
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สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติดีแลว 

อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติตรงแลว 

ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, 
ปฏิบัติเพ่ือรูธรรมเปนเคร่ืองออกจากทุกขแลว 

สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด, ปฏิบัติสมควรแลว 

ยะทิทัง,  
ไดแกบุคคลเหลานี้คือ :- 

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,  
คูแหงบุรุษ ๔ คู, นับเรียงตัวบุรุษได ๘ บุรุษ* 

* สี่คูคือ โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล, สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล, 

อนาคามมิรรค อนาคามิผล, อรหัตตมรรค อรหตัตผล. 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  
นั่นแหละ สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 

อาหุเนยโย,  
เปนสงฆควรแกสักการะ ทีเ่ขานํามาบูชา 

ปาหุเนยโย,  
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เปนสงฆควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ 

ทักขิเณยโย,  
เปนผูควรรับทักษิณาทาน 

อัญชะลิกะระณีโย,  
เปนผูที่บุคคลทั่วไปควรทําอัญชลี 
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ.  
เปนเนื้อนาบุญของโลก, ไมมนีาบุญอื่นยิ่งกวา ดังนี้. 

สังฆาภิคีติ 
(หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความขับคาถา พรรณนาเฉพาะพระสงฆเถิด 

สัทธัมมะโช สุปะฏิปตติคุณาทิยุตโต, 
พระสงฆที่เกิดโดยพระสัทธรรม, ประกอบดวยคุณมีความปฏิบัติดีเปน
ตน 

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ, 
เปนหมูแหงพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจําพวก 

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต, 
มีกายและจิตอนัอาศัยธรรมมีศีลเปนตนอันบวร 

วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง, 
ขาพเจาไหวหมูแหงพระอริยเจาเหลานั้น อันบริสุทธิ์ดวยดี 
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สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง, 
พระสงฆหมูใดเปนสรณะอนัเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย 

ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, 
ขาพเจาไหวพระสงฆหมูนัน้ อันเปนทีต่ั้งแหงความระลึกองคที่สาม ดวย

เศียรเกลา 

สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโสวะ (ทาสีวะ), คําในวงเล็บสําหรับผูหญิงวา  

สังโฆ เม สามิกิสสะโร, 
ขาพเจาเปนทาสของพระสงฆ, พระสงฆเปนนายมีอิสระเหนือขาพเจา 

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม, 
พระสงฆเปนเคร่ืองกําจัดทุกข, และทรงไวซึ่งประโยชนแกขาพเจา 

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 
ขาพเจามอบกายถวายชีวิตนี้แดพระสงฆ 

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง) คําในวงเล็บสําหรับผูหญิงวา จะริสสามิ,  

สังฆัสโสปะฏิปนนะตัง, 
ขาพเจาผูไหวอยูจกัประพฤติตาม, ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, สังโฆ เม สะระณัง วะรัง, 
สรณะอื่นของขาพเจาไมม,ี พระสงฆเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, วัฑเฒยยงั สัตถ ุสาสะเน, 
ดวยการกลาวคําสัตยนี,้ ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา 

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ), คําในวงเล็บสําหรับ
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ผูหญิงวา 

ยัง ปุญญัง ปะสตัุง อิธะ, 
ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระสงฆ, ไดขวนขวายบุญใด ในบัดนี้ 

สัพเพป อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา. 
อันตรายทั้งปวงอยาไดมีแกขาพเจาดวยเดชแหงบุญนั้น. 

(หมอบกราบ) 

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,  
ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี 

สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, 
กรรมนาติเตียนอนัใดที่ขาพเจาไดกระทําแลวในพระสงฆ 

สังโฆ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,  
ขอพระสงฆ จงงดซึ่งโทษลวงเกินอนันั้น 
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.  
เพ่ือการสํารวมระวงั ในพระสงฆในกาลตอไป 

(จบคําทาํวัตรเย็น) 
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สรณคมนปาฐะ 
(หันทะ มะยัง ติสะระณะคะมะนะปาฐัง ภะณามะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาเพ่ือระลึกถึงพระรัตนตรัยเถิด 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ขาพเจาถือเอาพระพุทธเจาเปนสรณะ 
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
ขาพเจาถือเอาพระธรรมเปนสรณะ 
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ขาพเจาถือเอาพระสงฆเปนสรณะ 
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
แมคร้ังที่สอง ขาพเจาถือเอาพระพุทธเจาเปนสรณะ 
ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
แมคร้ังที่สอง ขาพเจาถือเอาพระธรรมเปนสรณะ 
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
แมคร้ังที่สอง ขาพเจาถือเอาพระสงฆเปนสรณะ 
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
แมคร้ังที่สาม ขาพเจาถือเอาพระพุทธเจาเปนสรณะ 
ตะติยัมป ธัมมงั สะระณัง คัจฉามิ 
แมคร้ังที่สาม ขาพเจาถือเอาพระธรรม เปนสรณะ 
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
แมคร้ังที่สาม ขาพเจาถือเอาพระสงฆ เปนสรณะ 
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เขมาเขมสรณทปีกคาถา 
(หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะทีปกะคาถาโย ภะณามะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงสรณะอันเกษมและไมเกษม

เถิด 

พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปพพะตานิ วะนานิ จะ, 
อารามะรุกขะเจต๎ยานิ มะนุสสา ภะยะตัชชิตา 
มนุษยเปนอันมาก, เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแลว ก็ถือเอาภูเขาบาง, 

ปาไมบาง, อารามและรุกขเจดียบางเปนสรณะ 

เนตัง โข สะระณัง เขมัง, เนตัง สะระณะมุตตะมัง, 
เนตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะ ทุกขา ปะมุจจะติ 
นั่น มิใชสรณะอันเกษมเลย, นั่นมิใชสรณะอันสงูสุด, 

เขาอาศัยสรณะน่ันแลว, ยอมไมพนจากทุกขทัง้ปวงได 

โย จะ พทุธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต, 
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ สมัมัปปญญายะ ปสสะติ 
สวนผูใดถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะแลว, 
เห็นอริยสัจคือความจริงอนัประเสริฐสี่ดวยปญญาอันชอบ 

ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง, 
อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง ทุกขูปะสะมะคามินัง 
คือเหน็ความทุกข,  เหตุใหเกิดทุกข, ความกาวลวงพนทกุขเสียได, 
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และหนทางมีองคแปดอันประเสริฐเคร่ืองถึงความระงับทุกข 

เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง, 
เอตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ 
นั่นแหละเปนสรณะอันเกษม, นั่นเปนสรณะอนัสูงสุด, 

เขาอาศัยสรณะน่ันแลว, ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได 

 

อริยธนคาถา 
(หันทะ มะยัง อะริยะธะนะคาถาโย ภะณามะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาสรรเสริญพระอริยเจาเถิด. 

ยัสสะ สทัธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา 
ศรัทธาในพระตถาคตของผูใดตั้งมั่นอยางดไีมหวั่นไหว 
สีลัญจะ ยัสสะ กัล๎ยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง 
และศีลของผูใดงดงาม, เปนที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจา 
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง 
ความเลือ่มใสของผูใดมีในพระสงฆ, และความเห็นของผูใดตรง 
อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชวิีตัง 
บัณฑิตกลาวเรียกเขาผูนั้นวาคนไมจน, ชีวิตของเขาไมเปนหมัน 

ตัส๎มา สทัธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง, 
อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรัง พุทธานะ สาสะนัง 
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เพราะฉะนั้น, เมื่อระลึกไดถึงคําส่ังสอนของพระพุทธเจาอยู, 

ผูมีปญญาควรสรางศรัทธาศีล, ความเล่ือมใส, และความเหน็ธรรมให
เนืองๆ 

 

ติลักขณาทิคาถา 
(หันทะ มะยัง ติลักขะณาคาถาโย ภะณามะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงพระไตรลักษณเปนเบ้ืองตน
เถิด 

สัพเพ สงัขารา อะนิจจาติ ยะทา ปญญายะ ปสสะติ 
เมื่อใดบุคคลเหน็ดวยปญญาวา, สังขารทั้งปวงไมเที่ยง 
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา 
เมื่อนัน้ ยอมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เปนทุกขที่ตนหลง, 
นั่นแหละเปนทางแหงพระนพิพานอันเปนธรรมหมดจด 
สัพเพ สงัขารา ทุกขาติ ยะทา ปญญายะ ปสสะติ 
เมื่อใดบุคคล เห็นดวยปญญาวา, สังขารทั้งปวงเปนทกุข 
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มคัโค วิสุทธิยา 
เมื่อนัน้ ยอมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เปนทุกขที่ตนหลง, 
นั่นแหละเปนทางแหงพระนพิพานอันเปนธรรมหมดจด 
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ยะทา ปญญายะ ปสสะติ 
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เมื่อใดบุคคลเหน็ดวยปญญาวา, ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา 
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา 
เมื่อนัน้ ยอมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เปนทุกข ทีต่นหลง, 
นั่นแหละเปนทางแหงพระนพิพานอันเปนธรรมหมดจด 
อัปปะกา เต มะนุสเสสุ เย ชะนา ปาระคามิโน 
ในหมูมนษุยทั้งหลาย, ผูที่ถงึฝงแหงพระนิพพานมีนอยนัก 
อะถายัง อิตะรา ปะชา ตีระเมวานุธาวะติ 
หมูมนุษยนอกนัน้ยอมวิ่งเลาะอยูตามฝงในนี่เอง 
เย จะ โข สัมมะทักขาเต ธัมเม ธัมมานุวัตติโน 
ก็ชนเหลาใดประพฤติสมควรแกธรรมในธรรมที่ตรัสรูไวชอบแลว 
เต ชะนา ปาระเมสสันติ มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง 
ชนเหลาใดจักถึงฝงแหงพระนิพพาน, ขามพนบวงแหงมัจจุราชทีข่ามได
ยากนัก 
กัณหัง ธัมมัง วิปปะหายะ สุกกัง ภาเวถะ ปณฑิโต 
จงเปนบัณฑิตละธรรมดําเสีย, แลวเจริญธรรมขาว 

โอกา อะโนกะมาคัมมะ วิเวเก ยัตถะ ทูระมัง, 
ตัต๎ราภิระติมิจเฉยยะ หิต๎วา กาเม อะกิญจะโน 
จงมาถึงที่ไมมนี้ํา, จากที่มนี้ํา, จงละกามเสีย, เปนผูไมมีความกังวล, 

จงยินดีเฉพาะตอพระนิพพาน, อันเปนที่สงัดซึง่สัตวยินดีไดโดยยาก 
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ภารสุตตคาถา 
(หันทะ มะยัง ภาระสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงภารสูตรเถิด 

ภารา หะเว ปญจักขันธา        ขันธทั้งหา เปนของหนกัเนอ 

ภาระหาโร จะ ปุคคะโล          บุคคลแหละเปนผูแบกของหนักพาไป 

ภาราทานัง ทุกขัง โลเก         การแบกถือของหนักเปนความทกุขใน
โลก 

ภาระนิกเขปะนัง สุขัง            การสลัดของหนักทิ้งลงเสียเปนความสุข 

นิกขิปต๎วา คะรุง ภารัง           พระอริยเจาสลัดทิ้งของหนักลงเสียแลว 

อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ         ทั้งไมหยิบฉวยเอาของหนักอนัอืน่
ข้ึนมาอีก 

สะมูลัง ตัณหัง อัพพุย๎หะ       เปนผูถอนตณัหาข้ึนไดกระทั่งราก 

นิจฉาโต ปะรินิพพุโต             เปนผูหมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไมมีสวน
เหลือ 

 

ภัทเทกรัตตคาถา 
(หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงผูมีราตรีเดียวเจริญเถิด 
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อะตีตัง นาน๎วาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง 
บุคคลไมควรตามคิดถึงสิ่งที่ลวงไปแลวดวยอาลัย, และไมพึงพะวงถึงสิ่ง
ที่ยังไมมาถึง 
ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปตตัญจะ อะนาคะตัง 
สิ่งเปนอดีตก็ละไปแลว, สิ่งเปนอนาคตก็ยังไมมา 

ปจจุปปนนัญจะ โย ธัมมงั ตัตถะ ตัตถะ วิปสสะติ, 
อะสังหิรัง อะสังกุปปง ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย 
ผูใดเห็นธรรมอันเกิดข้ึนเฉพาะหนาทีน่ั้นๆ อยางแจมแจง, 

ไมงอนแงนคลอนแคลน, เขาควรพอกพูนอาการเชนนั้นไว 
อัชเชวะ กิจจะมาตัปปง โก ชัญญา มะระณัง สุเว 
ความเพียรเปนกิจที่ตองทาํวันนี,้ ใครจะรูความตายแมพรุงนี้ 
นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัจจุนา 
เพราะการผัดเพ้ียนตอมจัจรุาชซึ่งมีเสนามากยอมไมมสีําหรับเรา 

เอวัง วิหาริมาตาปง อะโหรัตตะมะตันทิตัง, 
ตัง เว ภทัเทกะรัตโตติ สันโต อาจิกขะเต มุนิ 
มุนีผูสงบยอมกลาวเรียกผูมคีวามเพียรอยูเชนนั้น, 

ไมเกียจครานทั้งกลางวันกลางคืนวา, "ผูเปนอยูแมเพียงราตรีเดียว ก็นา

ชม"  

 



48 

 

ธัมมคารวาทิคาถา 
(หันทะ มะยัง ธัมมะคาระวาทิคาถาโย ภะณามะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงความเคารพพระธรรมเถิด 

เย จะ อะตีตา สัมพุทธา เย จะ พทุธา อะนาคะตา, 
โย เจตะระหิ สัมพุทโธ พะหุนนัง โสกะนาสะโน 
พระพุทธเจาบรรดาที่ลวงไปแลวดวย, ที่ยังไมมาตรัสรูดวย, 
และพระพุทธเจาผูขจัดโศกของมหาชนในกาลบัดนี้ดวย 

สัพเพ สทัธัมมะคะรุโน วิหะริงสุ วิหาติ จะ, 
อะถาป วิหะริสสันติ เอสา พุทธานะ ธัมมะตา 
พระพุทธเจาทั้งปวงนั้นทุกพระองคเคารพพระธรรม,ไดเปนมาแลวดวย,  

กําลังเปนอยูดวย, และจักเปนดวย, เพราะธรรมดาของพระพุทธเจา
ทั้งหลายเปนเชนนัน้เอง 

ตัส๎มา หิ อัตตะกาเมนะ มะหัตตะมะภิกังขะตา, 
สัทธัมโม คะรุกาตัพโพ สะรัง พุทธานะ สาสะนัง 
เพราะฉะนั้น, บุคคลผูรักตน, หวังอยูเฉพาะคุณเบ้ืองสูง, 

เมื่อระลึกไดถึงคําส่ังสอนของพระพุทธเจาอยู, จงทําความเคารพพระ
ธรรม 
นะ หิ ธัมโม อะธัมโม จะ อุโภ สะมะวิปากิโน 
ธรรมและอธรรมจะมีผลเหมอืนกันทั้งสองอยางหามิได 
อะธัมโม นิระยัง เนติ ธัมโม ปาเปติ สุคะติง 
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อธรรมยอมนําไปนรก, ธรรมยอมนําใหถึงสุคติ 
ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง 
ธรรมแหละยอมรักษาผูประพฤติธรรมเปนนติย 
ธัมโม สจุิณโณ สุขะมาวะหาติ 
ธรรมที่ประพฤติดีแลวยอมนําสุขมาใหตน 
เอสานิสังโส ธัมเม สุจณิเณ 
นี่เปนอานิสงสในธรรมที่ตนประพฤติดีแลว 

 

โอวาทปาฏิโมกขคาถา 
(หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงพระโอวาทปาติโมกขเถิด 

สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง 
การไมทําบาปทั้งปวง 
กุสะลัสสูปะสัมปะทา 
การทํากุศลใหถึงพรอม 
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง 
การชําระจิตของตนใหขาวรอบ 
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง 
ธรรม ๓ อยางนี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย 
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา 
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ขันติ คือความอดกล้ันเปนธรรมเคร่ืองเผากิเลสอยางย่ิง 
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา 
ผูรูทั้งหลายกลาวพระนิพพานวาเปนธรรมอันยิ่ง 
นะ หิ ปพพะชิโต ปะรูปะฆาตี 
ผูกําจัดสตัวอื่นอยูไมชื่อวาเปนบรรพชิตเลย 
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต 
ผูทําสัตวอื่นใหลําบากอยูไมชื่อวาเปนสมณะเลย 
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต 
การไมพูดราย, การไมทําราย 
ปาติโมกเข จะ สงัวะโร 
การสํารวมในปาตโิมกข 
มัตตัญุตา จะ ภัตตัส๎มงิ 
ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค 
ปนตัญจะ สะยะนาสะนัง 
การนอนการนั่งในที่อันสงัด 
อะธิจิตเต จะ อาโยโค 
ความหมัน่ประกอบในการทําจิตใหยิ่ง 
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง 
ธรรม ๖ อยางนี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย 
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ปฐมพุทธภาสิตคาถา 
(หันทะ มะยัง ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถาโย ภะณามะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาพุทธภาษิตคร้ังแรกของ

พระพุทธเจาเถิด 

อะเนกะชาติสังสารัง สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง 
เมื่อเรายังไมพบญาณ, ไดแลนทองเที่ยวไปในสงสารอันเปนอเนกชาต ิ

คะหะการัง คะเวสันโต ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง, 
แสวงหาอยูซึ่งนายชางปลูกเรือน,  

คือตัณหาผูสรางภพ, การเกิดทุกคราวเปนทุกขรํ่าไป 
คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ ปนุะ เคหัง นะ กาหะสิ 
นี่แนะ นายชางปลูกเรือน, เรารูจักเจาเสียแลว, 
เจาจะทําเรือนใหเราไมไดอีกตอไป 

สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา คะหะกูฏัง วิสังขะตัง, 
โครงเรือนทั้งหมดของเจาเราหักเสียแลว, ยอดเรือนเราก็ร้ือเสียแลว 
วิสังขาระคะตัง จิตตัง ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคา 
จิตของเราถึงแลวซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแตงไมไดอีกตอไป, 

มันไดถึงแลวซึ่งความสิ้นไปแหงตัณหา (คือ ถึงนิพพาน) 
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ปจฉิมพุทโธวาทปาฐะ 
(หันทะ มะยัง ปจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เส) 

เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคําแสดงพระโอวาทคร้ังสดุทายของ

พระพุทธเจาเถิด 

หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว 
ดูกอน ภกิษุทั้งหลาย, บัดนี้เราขอเตอืนทานทัง้หลายวา 
วะยะธัมมา สังขารา 
สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมไปเปนธรรมดา 
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ 
ทานทั้งหลายจงทาํความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด 
อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปจฉิมา วาจา 
นี้เปนพระวาจามีในคร้ังสุดทายของพระตถาคตเจา 

 

อุททิสสนาธิฏฐานคาถา 
(หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส) 
เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงสวดคาถาอทุิศและอธิษฐานเถิด 

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  
ดวยบุญนี้อุทิศให 
อุปชฌายา คุณุตตะรา 
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อุปชฌายผูเลิศคณุ 
อาจะริยูปะการา จะ 
แลอาจารยผูเก้ือหนุน 
มาตา ปตา จะ ญาตะกา 
ทั้งพอแมแลปวงญาติ 
สุริโย จนัทิมา ราชา 
สูรยจันทรและราชา 
คุณะวันตา นะราป จะ 
ผูทรงคุณหรือสูงชาติ 
พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ 
พรหมมารและอินทราช 
โลกะปาลา จะ เทวะตา  
ทั้งทวยเทพและโลกบาล 
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ 
ยมราชมนุษยมิตร 
มัชฌัตตา เวริกาป จะ 
ผูเปนกลางผูจองผลาญ 
สัพเพ สตัตา สุขี โหนตุ 
ขอใหเปนสุขศานติท์ุกทั่วหนาอยาทุกขทน 
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม 
บุญผองที่ขาทําจงชวยอํานวยศุภผล 
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สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ 
ใหสุขสามอยางลน 
ขิปปง ปาเปถะ โว มะตัง 
ใหลุถึงนิพพานพลัน 
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ 
ดวยบุญนี้ที่เราทาํ 
อิมินา อุททิเสนะ จะ 
แลอุทิศใหปวงสัตว 
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ 
เราพลันไดซึ่งการตัด 
ตัณหุปาทานะเฉทะนัง 
ตัวตัณหาอุปาทาน 
เย สันตาเน หินา ธัมมา 
สิ่งชั่วในดวงใจ 
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง 
กวาเราจะถึงนิพพาน 
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ 
มลายส้ินจากสันดาน 
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว 
ทุกๆ ภพที่เราเกิด 
อุชุจิตตัง สะติปญญา 
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มีจิตตรงและสติทัง้ปญญาอันประเสริฐ 
สัลเลโข วิริยัมหินา 
พรอมทั้งความเพียรเลิศเปนเคร่ืองขูดกิเลสหาย 
มารา ละภันตุ โนกาสัง 
โอกาสอยาพึงมีแกหมูมารสิ้นทั้งหลาย 
กาตุญจะ วิริเยสุ เม 
เปนชองประทุษรายทําลายลางความเพียรจม 
พุทธาธิปะวะโร นาโถ 
พระพุทธผูบวรนาถ 
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม 
พระธรรมที่พ่ึงอุดม 
นาโถ ปจเจกะพุทโธ จะ 
พระปจเจกะพุทธสม 
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง 
ทบพระสงฆที่พ่ึงผยอง 
เตโสตตะมานุภาเวนะ 
ดวยอานภุาพนั้น 
มาโรกาสัง ละภนัตุ มา 
ขอหมูมาร อยาไดชอง 
ทะสะปุญญานุภาเวนะ 
ดวยเดชบุญทั้งสิบปอง 
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มาโรกาสัง ละภนัตุ มา 
อยาเปดโอกาสแกมาร เทอญ 
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