
ท ำวตัรเช้ำ  
ค ำบูชำพระรัตนตรัย 

 -อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ, 
พระผู้มีพระภำคเจ้ำ, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลงิกเิลสเพลงิทุกข์ส้ินเชิง, ตรัสรู้ชอบได้ โดย
พระองค์เอง 
 พุทธัง ภะคะวนัตัง อะภิวำเทมิ. 
ข้ำพเจ้ำอภิวำทพระผู้มีพระภำคเจ้ำ, ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบำน (กรำบ) 
 
 -สวำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม, 
พระธรรม เป็นธรรมทีพ่ระผู้มีพระภำคเจ้ำ, ตรัสไว้ดีแล้ว 
 ธัมมัง นะมัสสำม.ิ 
ข้ำพเจ้ำนมัสกำรพระธรรม (กรำบ) 
 
 -สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, 
พระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ, ปฏิบัติดีแล้ว 
 สังฆัง นะมำมิ. 
ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระสงฆ์ (กรำบ) 

ปุพพภำคนมกำร 
 (หนัทะ มะยงั พุทธสัสะ ภะคะวะโต ปพุพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส) 

 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ พระองค์นั้น 
อะระหะโต,                               ซ่ึงเป็นผู้ไกลจำกกเิลส 
สัมมำสัมพุทธัสสะ.                   ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง (ว่ำ ๓ จบ) 
 

๑. พุทธำภิถุติ 
(หนัทะ  มะยงั  พทุธาภิถุติง  กะโรมะ  เส) 



โย โส ตะถำคะโต,                          พระตถำคตเจ้ำนั้น พระองค์ใด 
อะระหัง,                                         เป็นผู้ไกลจำกกเิลส 
สัมมำสัมพุทโธ,                              เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
วชิชำจะระณะสัมปันโน,                เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวชิชำและจรณะ 
สุคะโต,                                           เป็นผู้ไปแล้วด้วยด ี
โลกะวทูิ,                                         เป็นผู้รู้โลกอย่ำงแจ่มแจ้ง 
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ,    เป็นผู้สำมำรถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่ำงไม่มีใครยิ่งกว่ำ 
สัตถำ เทวะมะนุสสำนงั,                 เป็นครูผู้สอนของเทวดำและมนุษย์ทั้งหลำย 
พุทโธ,                                            เป็นผู้รู้  ผู้ต่ืน  ผู้เบิกบำนด้วยธรรม 
ภะคะวำ,                                         เป็นผู้มีควำมจ ำเริญ  จ ำแนกธรรมส่ังสอนสัตว์ 
โย  อมิัง  โลกงั  สะเทวะกงั  สะมำระกงั  สะพรัหมะกงั,  สัสสะมะณะพรำหมะณิง  ปะชัง  
สะเทวะมะนุสสัง   สะยัง   อะภิญูญูำ    สัจฉิกตัะวำ   ปะเวเทสิ, 
 พระผู้มีพระภำคเจ้ำ พระองค์ใด, ได้ทรงท ำควำมดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญำอนัยิ่ง
เองแล้ว, ทรงสอนโลกนีพ้ร้อมทั้งเทวดำ มำร พรหม  และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพรำหมณ์ 
พร้อมทั้งเทวดำและมนุษย์ให้รู้ตำม 
โย ธัมมัง เทเสสิ,                            พระผู้มีพระภำคเจ้ำ พระองค์ใด, ทรงแสดงธรรมแล้ว 
อำทิกลัยำณัง,                                 ไพเรำะในเบื้องต้น 
มัชเฌกลัยำณัง,                               ไพเรำะในท่ำมกลำง 
ปะริโยสำนะกลัยำณัง,                    ไพเรำะในทีสุ่ด 
สำตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง  ปะกำเสสิ, 
 ทรงประกำศพรหมจรรย์  คือแบบแห่งกำรปฏบิัติอนัประเสริฐ  บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ 
ส้ินเชิง, พร้อมทั้งอรรถะ (ค ำอธิบำย) พร้อมทั้งพยัญชนะ (หัวข้อ) 
ตะมะหัง ภะคะวนัตัง อะภิปูชะยำมิ,       ข้ำพเจ้ำบูชำอย่ำงยิ่ง เฉพำะพระผู้มีพระภำคเจ้ำ   
                                                                       พระองค์นั้น 
ตะมะหัง ภะคะวนัตัง สิระสำ นะมำมิ,    ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระผู้มีพระภำคเจ้ำ  พระองค์นั้น 
                                                                        ด้วยเศียรเกล้ำ 

(กราบระลึกพระพุทธคุณ) 



๒. ธัมมำภิถุติ 
(หนัทะ   มะยงั  ธมัมาภิถุติง  กะโรมะ  เส) 

โยโส สวำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม,     พระธรรมนั้นใด, เป็นส่ิงที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ 
                                                                    ได้ตรัสไว้ดีแล้ว 
สันทิฏฐิโก,                                            เป็นส่ิงที่ผู้ศึกษำและปฏิบัต ิพงึเห็นได้ด้วยตนเอง 
อะกำลโิก,                                              เป็นส่ิงที่ปฏิบัตไิด้  และให้ผลได้ไม่จ ำกดักำล 
เอหิปัสสิโก,                                           เป็นส่ิงที่ควรกล่ำวกะผู้อ่ืนว่ำ ท่ำนจงมำดูเถิด 
โอปะนะยิโก,                                         เป็นส่ิงที่ควรน้อมเข้ำมำใส่ตัว 
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วญิญูหิ,                  เป็นส่ิงที่ผู้รู้กรู้็ได้เฉพำะตน 
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยำมิ,               ข้ำพเจ้ำบูชำอย่ำงยิ่ง, เฉพำะพระธรรมนั้น 
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสำ นะมำมิ,            ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้ำ 

(กราบระลึกพระธรรมคุณ) 
 

๓. สังฆำภิถุติ 
(หนัทะ มะยงั สังฆาภิถติุง กะโรมะ เส) 

 โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, 
สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว 
 อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, . 
สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ หมู่ใด, ปฏบิัติตรงแล้ว 
 ญำยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, 
สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ หมู่ใด ปฏบิัติเพ่ือรู้ธรรมเป็นเคร่ืองออกจำกทุกข์แล้ว 
 สำมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, 
สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ หมู่ใด, ปฏบิัติสมควรแล้ว 
ยะทิทัง,                                                         ได้แก่บุคคลเหล่ำนีคื้อ 
จัตตำริ ปุริสะยุคำนิ อฏัฐะ ปุริสะปุคคะลำ,   คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ 
เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,                 นั่นแหละ สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ 
อำหุเนยโย,                                                   เป็นสงฆ์ควรแก่สักกำระที่เขำน ำมำบูชำ 



ปำหุเนยโย,                                                   เป็นสงฆ์ควรแก่สักกำระที่เขำจัดไว้ต้อนรับ 
ทักขิเณยโย,                                                  เป็นผู้ควรรับทักษิณำทำน 
อญัชะลกีะระณีโย,                                       เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท ำอญัชล ี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกสัสะ,           เป็นเน้ือนำบุญของโลก, ไม่มีนำบุญอ่ืนยิ่งกว่ำ 
ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยำมิ,                     ข้ำพเจ้ำบูชำอย่ำงยิ่ง, เฉพำะพระสงฆ์หมู่นั้น 
ตะมะหัง สังฆัง สิระสำ นะมำมิ,                  ข้ำพเจ้ำนอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเศียรเกล้ำ 

(กราบระลึกพระสงัฆคุณ) 
 

๔. รตนัตตะยปัปณำมคำถำ 
(หนัทะ  มะยงั  ระตะนตัตะยปัปะณามะคาถาโย   เจวะ   

สังเวคะปะริกิตตะนะ ปาฐญัจะ ภะณามะ เส.) 
 พุทโธ สุสุทโธ กะรุณำมะหัณณะโว, 
พระพุทธเจ้ำผู้บริสุทธ์ิ,  มีพระกรุณำดุจห้วงมหรรณพ 
 โยจจันตะสุทธัพพะระญำณะโลจะโน, 
พระองค์ใด  มตีำคือญำณอนัประเสริฐหมดจดถึงที่สุด 
 โลกสัสะ ปำปูปะกเิลสะฆำตะโก, 
เป็นผู้ฆ่ำเสียซ่ึงบำป  และอุปกเิลสของโลก 
 วนัทำมิ พุทธัง อะหะมำทะเรนะ ตัง, 
ข้ำพเจ้ำไหว้พระพุทธเจ้ำพระองค์นั้น  โดยใจเคำรพเอ้ือเฟ้ือ 
 ธัมโม ปะทีโป วยิะ ตัสสะ สัตถุโน, 
พระธรรมของพระศำสดำ  สว่ำงรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป 
 โย มัคคะปำกำมะตะเภทะภินนะโก, 
จ ำแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพำน ส่วนใด 
 โลกุตตะโร โย จะ ตะทตัถะทีปะโน, 
ซ่ึงเป็นตัวโลกุตตระ  และส่วนใดที่ช้ีแนวแห่งโลกุตตระนั้น 
 วนัทำมิ ธัมมัง อะหะมำทะเรนะ ตัง, 
ข้ำพเจ้ำไหว้พระธรรมนั้น โดยใจเคำรพเอ้ือเฟ้ือ 



 สังโฆ สุเขตตำภะยะติเขตตะสัญญิโต, 
พระสงฆ์เป็นนำบุญอนัยิ่งใหญ่กว่ำนำบุญอนัดทีั้งหลำย 
 โย ทฏิฐะสันโต สุคะตำนุโพธะโก, 
เป็นผู้เห็นพระนิพพำน, ตรัสรู้ตำมพระสุคต, หมู่ใด 
 โลลปัปะหีโน อะริโย สุเมธะโส, 
เป็นผู้ละกเิลสเคร่ืองโลเล  เป็นพระอริยเจ้ำ  มีปัญญำด ี
 วนัทำมิ สังฆัง  อะหะมำทะเรนะ  ตัง, 
ข้ำพเจ้ำไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น  โดยใจเคำรพเอ้ือเฟ้ือ 
 อจิเจวะเมกนัตะภิปูชะเนยยะกงั,   วตัถุตตะยัง  วนัทะยะตำภิสังขะตัง, 
ปุญญัง  มะยำ  ยัง  มะมะ  สัพพุปัททะวำ,   มำ  โหนต ุ เว  ตัสสะ  ปะภำวะสิทธิยำ 
บุญใด  ที่ข้ำพเจ้ำผู้ไหว้อยู่ซ่ึงวตัถุสำม,  คือพระรัตนตรัย   อนัควรบูชำยิ่งโดยส่วนเดียว,  
ได้กระท ำแล้วเป็นอย่ำงยิ่งเช่นนีน้ี,้ ขออุปัททวะทั้งหลำย  จงอย่ำมีแก่ข้ำพเจ้ำเลย, 
ด้วยอ ำนำจควำมส ำเร็จ อนัเกดิจำกบุญนั้น. 

๕. สังเวคปริกติตนปำฐ 
อธิะ ตะถำคะโต โลเก อปุปันโน,  พระตถำคตเจ้ำเกดิขึน้แล้ว  ในโลกนี ้
อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ,              เป็นผู้ไกลจำกกเิลส, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
ธัมโม จะ เทสิโต นยิยำนิโก,         และพระธรรมที่ทรงแสดง, เป็นธรรมเคร่ืองออกจำกทุกข์ 
อุปะสะมิโก ปะรินิพพำนิโก,        เป็นเคร่ืองสงบกเิลส เป็นไปเพ่ือปรินพิพำน 
สัมโพธะคำมี สุคะตัปปะเวทิโต,   เป็นไปเพ่ือควำมรู้พร้อม, เป็นธรรมที่พระสุคตประกำศ 
มะยันตัง ธัมมัง สุตะวำ เอวงั ชำนำมะ,      พวกเรำเม่ือได้ฟังธรรมนั้นแล้ว, จึงได้รู้อย่ำงนีว่้ำ 
ชำติปิ ทุกขำ,                                 แม้ควำมเกดิกเ็ป็นทุกข์ 
ชะรำปิ ทุกขำ,                               แม้ควำมแก่กเ็ป็นทุกข์ 
มะระณัมปิ ทุกขัง,                         แม้ควำมตำยกเ็ป็นทุกข์ 
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำปิ ทุกขำ,            แม้ควำมโศก  ควำมร ่ำไรร ำพนั  
                                        ควำมไม่สบำยกำย  ควำมไม่สบำยใจ  ควำมคบัแค้นใจ  กเ็ป็นทุกข์. 
อปัปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข,        ควำมประสบกบัส่ิงไม่เป็นที่รักที่พอใจ  กเ็ป็นทุกข์ 
ปิเยหิ วปิปะโยโค ทุกโข,               ควำมพลดัพรำกจำกส่ิงเป็นที่รักที่พอใจ กเ็ป็นทุกข์ 



ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตมัปิ ทกุขัง,   มีควำมปรำรถนำส่ิงใด, ไม่ได้ส่ิงนั้น นั่นกเ็ป็นทกุข์ 
สังขิตเตนะ ปัญจุปำทำนักขันธำ ทกุขำ,      ว่ำโดยย่อ อุปำทำนขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทกุข์ 
เสยยะถีทัง,                                      ได้แก่ส่ิงเหล่ำนี ้คือ 
รูปูปำทำนักขันโธ,                            ขันธ์ อนัเป็นที่ตั้งแห่งควำมยึดมัน่ คือรูป 
เวทะนูปำทำนักขันโธ,                      ขันธ์ อนัเป็นที่ตั้งแห่งควำมยึดมัน่ คือ เวทนำ 
สัญญูปำทำนักขันโธ,                        ขันธ์ อนัเป็นที่ตั้งแห่งควำมยึดมัน่ คือสัญญำ 
สังขำรูปำทำนักขันโธ,                      ขันธ์ อนัเป็นที่ตั้งแห่งควำมยึดมัน่ คือสังขำร 
วญิญำณูปำทำนักขันโธ,                   ขันธ์ อนัเป็นที่ตั้งแห่งควำมยึดมัน่ คือวญิญำณ 
เยสัง ปะริญญำยะ,                            เพ่ือให้สำวกก ำหนดรอบรู้อุปำทำนขันธ์ เหล่ำนีเ้อง 
ธะระมำโน โส ภะคะวำ,                   จึงพระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น เม่ือยังทรงพระชนม์อยู่ 
เอวงั พะหุลงั สำวะเก วเินติ,             ย่อมทรงแนะน ำสำวกทั้งหลำย เช่นนีเ้ป็นส่วนมำก 
เอวงั ภำคำ จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สำวะเกสุ อะนุสำสะนี พะหุลำ  ปะวตัตะติ,  
                                                       อนึ่ง ค ำส่ังสอนของพระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น  ย่อมเป็นไป 
                                                      ในสำวกทั้งหลำย ส่วนมำก มีส่วนคือกำรจ ำแนกอย่ำงนีว่้ำ  
รูปัง อะนิจจัง,                                รูป ไม่เที่ยง 
เวทะนำ อะนิจจำ,                           เวทนำ ไม่เที่ยง 
สัญญำ อะนิจจำ,                            สัญญำ ไม่เที่ยง 
สังขำรำ อะนิจจำ,                           สังขำร ไม่เที่ยง 
วญิญำณัง อะนิจจัง,                        วญิญำณ ไม่เที่ยง 
รูปัง อะนัตตำ,                                รูปไม่ใช่ตัวตน 
เวทะนำ อะนัตตำ,                          เวทนำไม่ใช่ตัวตน 
สัญญำ อะนตัตำ,                            สัญญำไม่ใช่ตัวตน 
สังขำรำ อะนัตตำ,                           สังขำรไม่ใช่ตัวตน 
วญิญำณัง อะนัตตำ,                        วญิญำณไม่ใช่ตัวตน 
สัพเพ สังขำรำ อะนิจจำ,                 สังขำรทั้งหลำยทั้งปวงไม่เที่ยง 
สัพเพ ธัมมำ อะนตัตำติ,                 ธรรมทั้งหลำยทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน ดังนี ้
เต (หญงิว่ำ ตำ)* มะยัง โอติณณำมะหะ,   พวกเรำทั้งหลำย   เป็นผู้ถูกครอบง ำแล้ว 



ชำติยำ,                                           โดยควำมเกดิ 
ชะรำมะระเณนะ,                           โดยควำมแก่ และควำมตำย 
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปำยำเสหิ,    โดยควำมโศก ควำมร ่ำไรร ำพนั  
                                          ควำมไม่สบำยกำย ควำมไม่สบำยใจ ควำมคบัแค้นใจ ทั้งหลำย 
ทุกโขติณณำ,                                 เป็นผู้ถูกควำมทุกข์ หยั่งเอำแล้ว 
ทุกขะปะเรตำ,                               เป็นผู้มีควำมทุกข์ เป็นเบื้องหน้ำแล้ว 
อปัเปวะนำมิมัสสะ เกวะลสัสะ ทุกขักขันธัสสะ อนัตะกริิยำ ปัญญำเยถำติ. 
                              ท ำไฉน  กำรท ำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งส้ินนี ้จะพงึปรำกฏชัดแก่เรำได้. 

(ส ำหรับภิกษุ- สำมเณรสวด) 
จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวนัตัง  อุททิสสะ  อะระหันตัง  สัมมำสัมพุทธัง,     
                 เรำทั้งหลำย  อุทศิเฉพำะพระผู้มีพระภำคเจ้ำ  ผู้ไกลจำกกเิลส  ตรัสรู้ชอบได้โดย 
                 พระองค์เอง   แม้ปรินิพพำนนำนแล้ว  พระองค์นั้น 
สัทธำ อะคำรัสมำ  อะนะคำริยัง  ปัพพะชิตำ,   
                เป็นผู้มีศรัทธำ  ออกบวชจำกเรือน ไม่เกีย่วข้องด้วยเรือนแล้ว    
ตัสมิง  ภะคะวะติ  พรัหมะจะริยัง  จะรำมะ, 
                ประพฤติอยู่ซ่ึงพรหมจรรย์  ในพระผู้มีพระภำคเจ้ำ  พระองค์นั้น 
ภิกขูนัง  สิกขำสำชีวะสะมำปันนำ, 
                ถึงพร้อมด้วยสิกขำและธรรมเป็นเคร่ืองเลีย้งชีวติ  ของภิกษทุั้งหลำย 
ตัง โน พรัหมะจะริยัง  อมิัสสะ เกวะลสัสะ ทุกขักขันธัสสะ อนัตะกริิยำยะ สังวตัตะตุ, 
               ขอให้พรหมจรรย์ของเรำทั้งหลำยนั้น  จงเป็นไปเพ่ือกำรท ำที่สุดแห่งกองทกุข์
ทั้งส้ินนี ้ เทอญ. 

 

กะระณียะเมตตะสุตตัง 
        กะระณียะมัตถะกสุะเลนะ              ยันตัง  สันตัง  ปะทัง อะภิสะเมจจะ 
สักโก  อุชู  จะ  สุหุชู  จะ                        สุวะโจ  จัสสะ  มุท ุ อะนะตมิำนี 
สันตุสสะโก จะ  สุภะโร จะ                   อปัปะกจิโจ  จะ  สัลละหุกะวุตต ิ
สันตินทริโย  จะ  นิปะโก  จะ                อปัปะคพัโภ กุเลสุ  อะนะนุคทิโธ 



นะ  จะ  ขุททัง  สะมำจะเร  กญิจิ           เยนะ  วญิญู  ปะเร  อุปะวะเทยยุง 
สุขิโน  วำ เขมิโน  โหนตุ                        สัพเพ  สัตตำ  ภะวนัตุ  สุขิตัตตำ  
เย  เกจ ิ ปำณะภูตัตถิ                              ตะสำ  วำ ถำวะรำ วำ อะนะวะเสสำ 
ทีฆำ วำ  เย  มะหันตำ วำ                        มัชฌมิำ  รัสสะกำ  อะณุกะถูลำ 
ทิฏฐำ  วำ เย  จะ อะทิฏฐำ                      เย  จะ  ทูเร  วะสันต ิ อะวทูิเร 
ภูตำ  วำ สัมภะเวสี วำ                             สัพเพ  สัตตำ  ภะวนัต ุ สุขิตตัตำ 
นะ  ปะโร  ปะรัง นิกุพเพถะ                   นำติมญัเญถะ  กตัถะจิ  นัง  กญิจ ิ
พยำโรสะนำ  ปะฏีฆะสัญญำ                  นำญญะมัญญัสสะ  ทุกขะมจิเฉยยะ 
มำตำ  ยะถำ  นิยัง  ปุตตัง                        อำยสุำ  เอกะปุตตะมะนุรักเข 
เอวมัปิ  สัพพะภูเตสุ                               มำนะสัมภำวะเย  อะปะริมำณัง 
        เมตตัญจะ  สัพพะโลกสัมิง             มำนะสัมภำวะเย  อะปะริมำณัง 
อุทธัง  อะโธ  จะ  ติริยญัจะ                     อะสัมพำธัง  อะเวรัง  อะสะปัตตัง 
ติฏฐัญจะรัง  นิสินโน  วำ                        สะยำโน  วำ  ยำวะตัสสะ  วคิะตะมิทโธ 
เอตัง  สะติง  อะธิฏเฐยยะ                        พรัหมะเมตัง  วหิำรัง  อธิะมำหุ 
ทิฏฐิญจะ  อะนุปะคมัมะ  สีละวำ            ทัสสะเนนะ  สัมปันโน  
กำเมสุ  วเินยยะ  เคธัง                              นะ  หิ  ชำตุ  คพัภะเสยยัง  ปุนะเรตีติ ฯ 
 

ขันธะปะริตตะคำถำ 
        วรูิปักเขหิ  เม  เมตตัง                         เมตตัง  เอรำปะเถหิ  เม 
        ฉัพะยำปุตเตหิ  เม  เมตตัง                  เมตตัง  กณัหำโคตะมะเกหิ  จะ 
        อะปำทะเกหิ  เม  เมตตัง                     เมตตัง  ทิปำทะเกหิ  เม 
        จะตุปปะเทหิ  เม  เมตตัง                    เมตตัง  พะหุปปะเทหิ  เม 
        มำ มัง  อะปำทะโก  หิงสิ                    มำ  มัง  หิงสิ  ทิปำทะโก 
        มำ  มัง  จะตุปปะโท  หิงสิ                  มำ  มัง  หิงสิ  พะหุปปะโท 
        สัพเพ  สัตตำ  สัพเพ  ปำณำ                สัพเพ  ภูตำ  จะ  เกวะลำ 
        สัพเพ  ภัทรำนิ  ปัสสันตุ                     มำ  กญิจิ  ปำปะมำคะมำ. 
 



อปัปะมำโณ  พุทโธ,    อปัปะมำโณ   ธัมโม,    อปัปะมำโณ  สังโฆ, 
ปะมำณะวนัตำนิ  สิริงสะปำนิ,    อะหิ  วจิฉิกำ  สะตะปะที  อุณณำนำภี  สะระพู  มูสิกำ,   
กะตำ  เม  รักขำ  กะตำ  เม  ปะริตตำ,   ปะฏิกกะมันตุ  ภูตำนิ,   โสหัง  นะโม  ภะคะวะโต,  
นะโม  สัตตนันัง  สัมมำสัมพุทธำนัง ฯ 
 

คำถำเงินล้ำน 
 

สัมปะจิตฉำมิ  
นำสังสิโม 
พรหมำ  จะ  มหำเทวำ  สัพเพยักขำ  ปะรำยันติ 
พรหมำ  จะ  มหำเทวำ  อภิลำภำ  ภะวนัต ุเม 
มหำปุญโญ  มหำลำโภ  ภะวนัตุ เม 
มิเตพำหุหะติ 
พุทธะมะอะอุ  นะโมพุทธำยะ  วริะทะโย  วริะโคนำยัง 
วริะหิงสำ  วริะทำสี  วริะทำสำ  วริะอติถิโย  
พุทธัสสะ  มำนมีำมะ  พุทธัสสะ  สวำโหม 
สัมปะติจฉำมิ 
เพง็ ๆ  พำ ๆ หำ ๆ  ฤำ ๆ  

(สวด ๓ จบ) 
............................................. 

อำฏำนำฏิยะปะริตตัง   
  นะโม  เม  สัพพะพุทธำนัง      อุปปันนำนัง  มะเหสินัง 
        ตณัหังกะโร  มะหำวโีร                         เมธังกะโร  มะหำยะโส 
        สะระณังกะโร  โลกะหิโต                    ทีปังกะโร  ชุตินธะโร 
        โกณฑัญโญ  ชะนะปำโมกโข               มังคะโล  ปุริสำสะโภ 
        สุมะโน  สุมะโน  ธีโร                           เรวะโต  ระติวฑัฒะโน 
        โสภีโต  คุณะสัมปันโน                         อะโนมะทัสสี  ชะนุตตะโม 



        ปะทุโม  โลกะปัชโชโต                         นำระโท  วะระสำระถี 
        ปะทมุุตตะโร  สัตตะสำโร                    สุเมโธ  อปัปะฏิปุคคะโล 
        สุชำโต  สัพพะโลกคัโค                        ปิยะทัสสี  นะรำสะโภ 
        อตัถะทัสสี  กำรุณโิก                            ธัมมะทัสสี  ตะโมนุโท 
        สิทธัตโถ  อะสะโม  โลเก                      ตสิโส  จะ  วะทะตัง  วะโร 
        ปุสโส  จะ  วะระโท  พุทโธ                  วปัิสสี  จะ  อะนูปะโม 
        สิขี  สัพพะหิโต  สัตถำ                         เวสสะภู  สุขะทำยะโก 
        กะกุสันโธ  สัตถะวำโห                         โกนำคะมะโน  ระณัญชะโห 
        กสัสะโป  สิริสัมปันโน                         โคตะโม  สักะยะปุงคะโว ฯ 

......................................... 
         วปัิสสิสสะ  นะมตัถุ                    จักขุมนัตัสสะ  สิรีมะโต 
        สิขิสสะปิ  นะมัตถุ                                 สัพพะภูตำนุกมัปิโน 
        เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ                            นะหำตะกสัสะ  ตะปัสสิโน 
        นะมตัถุ  กะกุสันธัสสะ                          มำระเสนัปปะมัททิโน 
        โกนำคะมะนัสสะ  นะมัตถุ                    พรำหมะณัสสะ  วุสีมะโต 
        กสัสะปัสสะ  นะมตัถุ                             วปิปะมุตตัสสะ  สัพพะธิ 
        องัครีะสัสสะ  นะมัตถุ                           สักะยะปุตตัสสะ  สิรีมะโต 
        โย  อมิัง  ธัมมะมะเทเสสิ                       สัพพะทุกขำปะนูทะนัง 
        เย  จำปิ  นิพพุตำ  โลเก                          ยะถำภูตัง  วปัิสสิสุง 
        เต  ชะนำ  อะปิสุณำ                               มะหันตำ  วตีะสำระทำ  
        หิตัง  เทวะมะนุสสำนัง                          ยัง  นะมัสสันต ิ โคตะมัง 
        วชิชำจะระณะสัมปันนัง                        มะหันตัง  วตีะสำระทัง ฯ 
        (วชิชำจะระณะสัมปันนัง                       พุทธัง  วนัทำมะ  โคตะมันต)ิ 
พระอาจารยน์ าผูข้อขมากล่าววา่   
    “ระตะนัตตะเย,   ปะมำเทนะ,    ทะวำรัตตะเยนะ  กะตัง,    สัพพงั  อะปะรำธัง,  
ขะมะตุ โน   ภนัเต.”    (๓ จบ) 
“ขอพระรัตนตรัยจงอดโทษทั้งปวง  ท่ีพวกขา้พระพุทธเจา้ไดก้ระท าแลว้  ดว้ยกาย วาจา ใจ  



เพราะความประมาทในพระรัตนตรัย  แก่พวกขา้พระพุทธเจา้ดว้ยเถิด”. 
......................................................................... 

นั่งสมำธิอบรมจิตปฏิบตัิบูชำคุณพระรัตนตรัย  (จนได้สัญญำณบอกเลกิ) 
...................................................................... 

แผ่เมตตำ 
สัพเพ  สัตตา,     
 สัตวท์ั้งหลายท่ีเป็นเพื่อนทุกข ์เกิด แก่ เจบ็ ตาย ดว้ยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน, 
อะเวรา  โหนตุ    
 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อยา่ไดมี้เวรซ่ึงกนัและกนัเลย, 
สัพเพ  สัตตา  อพัะยาปัชฌา  โหนต,ุ   
 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อยา่ไดมี้ความอาฆาต  พยาบาทเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย, 
สัพเพ  สัตตา  อะนีฆา  โหนตุ,   
 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อยา่ไดมี้ความทุกขก์ายทุกขใ์จเลย, 
สุขี  อตัตานงั  ปะริหะรันตุ,   
 จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ  รักษาตนใหพ้น้จากทุกขภ์ยั  ดว้ยกนัทุกตนทุกคนเทอญ. 

................................................... 

ปัตติทำนะคำถำ(พระรำชนิพนธ์ของ ร.๔) 
( หนัทะ  มะยงั  ปัตติทานะ  คาถา  โย  ภะณามะ  เส ฯ ) 

  ยา  เทวะตา  สันติ  วิหาระวาสินี, 
         ถูเป  ฆะเร  โพธิฆะเร  ตะหิง  ตะหิง, 
         ตา ธมัมะทาเนนะ  ภะวนัตุ  ปูชิตา, 
         โสตถิง  กะโรนเตธะ  วิหาระมณัฑะเล, 
         เถรา จะ  มชัฌา  นะวะกา จะ ภิกขะโว, 
         สารามิกา  ทานะปะตี  อุปาสะกา, 
         คามา  จะ เทสา  นิคะมา  จะ  อิสสะรา, 
         สัปปาณะภูตา  สุขิตา  ภะวนัต ุ เต, 
         ชะลาพุชา  เยปิ  จะ  อณัฑะสัมภะวา, 



         สงัเสทะชาตา  อะถะโวปะปาติกา, 
         นิยยานิกงั  ธมัมะวะรัง  ปะฏิจจะ  เต, 
         สพัเพปิ  ทุกขสัสะ  กะโรนต ุ สังขะยงั ฯ 
ฐาตุ จิรัง  สะตงั  ธมัโม                         ธมัมทัธะรา  จะ  ปุคคะลา, 
สังโฆ  โหตุ  สะมคัโค  วะ                    อตัถายะ  จะ  หิตายะ  จะ. 
อมัเห  รักขะตุ  สัทธมัโม                      สัพเพปิ  ธมัมะจาริโน, 
วฑุฒิง  สัมปาปุเณยยามะ                      ธมัเม  อะริยปัปะเวทิเต ฯ 
 ปะสันนา  โหนตุ  สัพเพปิ         ปาณิโน  พุทธะสาสะเน, 
สัมมา  ธารัง  ปะเวจฉนัโต                   กาเล  เทโว  ปะวสัสะต.ุ 
วฑุฒิภาวายะ  สัตตานงั                        สะมิทธงั  เนตุ  เมทะนิง, 
มาตา  ปิตา  จะ  อตัระชงั                      นิจจงั  รักขนัติ  ปุตตะกงั. 
เอวงั  ธมัเมนะ  ราชาโน                       ปะชงั  รักขนัตุ  สัพพะทา ฯ  

.................................................. 
(จบค าท าวตัรเชา้) 

................................................................................... 

บทพจิำรณำอำหำร 
อาหารบิณฑบาต  ท่ีไดม้าในวนัน้ี   

ไดม้าดว้ยอานุภาพ  คุณแห่งพระพุทธเจา้   
ไดม้าดว้ยอานุภาพ  คุณแห่งพระธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธเจา้   
ไดม้าดว้ยอานุภาพ  คุณแห่งพระอริยสงฆเจา้  ผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบมาก่อน   

อาหารน้ีประกอบด้วยธาตุ๔  ดินน ้ าไฟลม  เป็นของปฏิกูล  ไม่เท่ียง  เกิดตามเหตุ
ปัจจยั  ไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริง   

กายน้ีประกอบดว้ยธาตุ๔  ดินน ้ าไฟลม  เป็นของไม่สวยงาม  เกิดตามเหตุปัจจยั  ตอ้ง
แก่เจบ็ตายไป  ไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา    

การฉันอาหารน้ี   เพียงแค่อาศยั  เพื่อดบัความหิว  ลว้นแลว้แต่เร่ืองเหตุปัจจยั  เร่ือง
ของธาตุ.    

 



ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปำฐะ 
( หนัทะ  มะยงั  ตงัขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐงั  ภะณามะ  เส ฯ) 

ปะฏิสังขา  โยนิโส  จีวะรัง  ปะฏิเสวามิ, 
ยาวะเทวะ  สีตสัสะ  ปะฏิฆาตายะ, 
อุณหสัสะ ปะฏิฆาตายะ, 
ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผสัสานงั ปะฏิฆาตายะ, 
ยาวะเทวะ  หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนตัถงั ฯ 

ปะฏิสังขา  โยนิโส  ปิณฑะปาตงั  ปะฏิเสวามิ, 
เนวะ  ทวายะ  นะ  มะทายะ  นะ มณัฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ, 
ยาวะเทวะ  อิมสัสะ  กายสัสะ ฐิติยา 
ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา  พรัหมะจะริยานุคคะหายะ, 
อิติ  ปุราณญัจะ เวทะนงั  ปะฏิหงัขามิ  นะวญัจะ  เวทะนงั นะ  อุปปาเทสสามิ, 
ยาตรา  จะ เม  ภะวิสสะติ  อะนะวชัชะตา  จะ  ผาสุวิหาโร  จาติ ฯ 

ปะฏิสังขา  โยนิโส  เสนาสะนงั  ปะฏิเสวามิ, 
ยาวะเทวะ สีตสัสะ  ปะฏิฆาตายะ, 
อุณหสัสะ  ปะฏิฆาตายะ, 
ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผสัสานงั  ปะฏิฆาตายะ, 
ยาวะเทวะ  อตุุปะริสสะยะวิโนทะนงั  ปะฏิสลัลานารามตัถงั ฯ 

ปะฏิสังขา  โยนิโส  คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง  ปะฏิเสวามิ, 
ยาวะเทวะ  อุปปันนานงั  เวยยาพาธิกานงั  เวทะนานงั  ปะฏิฆาตายะ, 
อพัยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ  
 

................................................................... 

 
 
 
 



ท ำวตัรเยน็ 
ค ำบูชำพระรัตนตรัย 

        โย  โส  ภะคะวำ  อะระหัง  สัมมำสัมพุทโธ 
        สวำกขำโต  เยนะ  ภะคะวะตำ  ธัมโม 
        สุปะฏิปันโน  ยัสสะ  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ 
        ตมัมะยัง  ภะคะวนัตัง  สะธัมมัง  สะสังฆัง 
        อเิมหิ  สักกำเรหิ  ยะถำระหัง  อำโรปิเตหิ  อะภิปูชะยำมะ 
        สำธุ  โน  ภันเต  ภะคะวำ  สุจิระปะรินิพพุโตปิ 
        ปัจฉิมำชะนะตำนุกมัปะมำนะสำ 
        อเิม  สักกำเร  ทุคคะตะปัณณำกำระภูเต  ปะฏิคคณัหำตุ 
        อมัหำกงั  ทีฆะรัตตัง  หิตำยะ  สุขำยะ ฯ 
                อะระหัง  สัมมำสัมพุทโธ  ภะคะวำ, 
                พุทธัง  ภะคะวนัตัง  อะภิวำเทม.ิ (กราบ) 
                สวำกขำโต  ภะคะวะตำ  ธัมโม, 
                ธัมมัง  นะมสัสำมิ.  (กราบ) 
                สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ, 
                สังฆัง  นะมำมิ. (กราบ) 

 
ปุพพภำคนมกำร 

( หนัทะ  มะยงั  พุทธสัสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง  กะโรมะ  เส ฯ ) 
    นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ 

                นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ 
                นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ. 
 

๑.พุทธำนุสสติ 
( หนัทะ  มะยงั พทุธานุสสะตินะยงั กะโรมะ  เส.) 



ตัง โข  ปะนะ  ภะคะวนัตัง  เอวงั  กลัยำโณ  กติติสัทโท  อพัภุคคะโต, 
อติิปิ  โส  ภะคะวำ  อะระหัง  สัมมำสัมพุทโธ, 
วชิชำจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวทูิ, 
อะนุตตะโร  ปุริสะทมัมะสำระถิ  สัตถำเทวะมะนุสสำนัง  พุทโธ  ภะคะวำติ ฯ 
 

๒.พุทธำภิคติี 
( หนัทะ  มะยงั  พุทธาภิคีติง  กะโรมะ เส ฯ) 

                          พุทธะวำระหันตะวะระตำทิคุณำภิยุตโต 
                          สุทธำภิญำณะกะรุณำหิ  สะมำคะตัตโต 
                          โพเธสิ  โย  สุชะนะตัง  กะมะลงัวะ  สูโร 
                          วนัทำมะหัง  ตะมะระณัง  สิระสำ  ชิเนนทัง. 
พุทโธ  โย  สัพพะปำณีนัง                             สะระณัง  เขมะมุตตะมัง 
ปะฐะมำนุสสะติฏฐำนัง                                วนัทำมิ  ตัง  สิเรนะหัง 
พุทธัสสำหัสมิ  ทำโส  วะ (ทำสี วะ)              พุทโธ  เม  สำมิกสิสะโร   
พุทโธ  ทุกขัสสะ  ฆำตำ  จะ                          วธิำตำ  จะ  หิตัสสะ  เม 
พุทธัสสำหัง  นยิยำเทม ิ                                สะรีรัญชีวติัญจิทัง 
วนัทันโตหัง(วนัทันตีหงั)  จะริสสำมิ            พุทธัสเสวะ  สุโพธิตัง 
นัตถิ  เม  สะระณัง  อญัญัง                           พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง 
เอเตนะ  สัจจะวชัเชนะ                                 วฑัเฒยยัง  สัตถุ  สำสะเน 
พุทธัง  เม  วนัทะมำเนนะ(วนัทะมำนำยะ)   ยงั  ปุญญัง  ปะสุตัง  อธิะ 
สัพเพปิ  อนัตะรำยำ  เม                                มำเหสุง  ตัสสะ  เตชะสำ ฯ 
                                   (หมอบกราบลงวา่) 
                        กำเยนะ  วำจำยะ  วะ  เจตะสำ  วำ 
                        พุทเธ  กุกมัมัง  ปะกะตัง  มะยำ  ยัง, 
                        พุทโธ  ปะฏิคคณัหะตุ  อจัจะยันตัง 
                        กำลนัตะเร  สังวะริตุง  วะ  พุทเธ ฯ 
 



๓.ธัมมำนุสสติ 
( หนัทะ  มะยงั  ธมัมานุสสะตินะยงั   กะโรมะ  เส ฯ ) 

สวำกขำโต  ภะคะวะตำ  ธัมโม, 
สันทิฏฐิโก  อะกำลโิก  เอหิปัสสิโก, 
โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วญิญูหีต ิฯ 
 

๔.ธัมมำภิคตีิ 
( หนัทะ  มะยงั  ธมัมาภิคีติง  กะโรมะ  เส ฯ ) 

      สวำกขำตะตำทิคุณะโยคะวะเสนะ  เสยโย 
                 โย  มัคคะปำกะปะริยัตติวโิมกขะเภโท 
                 ธัมโม  กุโลกะปะตะนำ  ตะทะธำริธำรี 
                 วนัทำมะหัง  ตะมะหะรัง  วะระธัมมะเมตัง.  
ธัมโม  โย  สัพพะปำณีนัง                            สะระณัง  เขมะมุตตะมัง 
ทุติยำนุสสะติฏฐำนัง                                   วนัทำมิ  ตัง  สิเรนะหัง 
ธัมมัสสำหัสม ิทำโส วะ(ทำสี วะ)                ธัมโม  เม  สำมิกสิสะโร 
ธัมโม  ทุกขัสสะ  ฆำตำ  จะ                         วธิำตำ  จะ  หิตัสสะ  เม 
ธัมมัสสำหัง  นิยยำเทม ิ                              สะรีรัญชีวติัญจิทัง 
วนัทันโตหัง(วนัทันตีหงั) จะริสสำมิ           ธัมมัสเสวะ  สุธัมมะตัง 
นัตถิ  เม  สะระณัง  อญัญัง                         ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง 
เอเตนะ  สัจจะวชัเชนะ                               วฑัเฒยยัง  สัตถุ  สำสะเน 
ธัมมัง  เม  วนัทะมำเนนะ(วนัทะมำนำยะ)  ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อธิะ 
สัพเพปิ  อนัตะรำยำ  เม                              มำเหสุง  ตัสสะ  เตชะสำ ฯ 
                                 (หมอบกราบลงวา่) 
                        กำเยนะ  วำจำยะ  วะ  เจตะสำ  วำ 
                        ธัมเม  กกุมัมัง  ปะกะตัง  มะยำ  ยัง, 
                        ธัมโม  ปะฏิคคณัหะตุ  อจัจะ  ยันตัง 
                        กำลนัตะเร  สังวะริตุง  วะ  ธัมเม ฯ 



 

๕.สังฆำนุสสติ 
( หนัทะ มะยงั  สังฆานุสสะตินะยงั  กะโรมะ เส ฯ ) 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต   สำวะกะสังโฆ, 
อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ, 
ญำยะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ,  
สำมีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ, 
ยะทิทัง  จัตตำริ  ปุริสะยุคำนิ  อฏัฐะ  ปุริสะปุคคะลำ, 
เอสะ  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ, 
อำหุเนยโน  ปำหุเนยโย  ทกัขิเณยโย  อญัชะลกีะระณีโย, 
อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกสัสำต ิฯ 

๖.สังฆำภิคีติ 
( หนัทะ มะยงั  สังฆาภิคีติง  กะโรมะ เส ฯ ) 

                       สัทธัมมะโช  สุปะฏิปัตติคุณำทยิุตโต 
                       โยฏฐัพพโิธ  อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ 
                       สีลำทิธัมมะปะวะรำสะยะกำยะจิตโต 
                       วนัทำมะหัง  ตะมะริยำนะ  คะณงั  สุสุทธัง. 
สังโฆ  โย  สัพพะปำณนีัง                              สะระณัง  เขมะมุตตะมงั 
ตะติยำนุสสะติฏฐำนัง                                  วนัทำมิ  ตัง  สิเรนะหัง 
สังฆัสสำหัสมิ  ทำโส  วะ(ทำสี วะ)                สังโฆ  เม  สำมิกสิสะโร 
สังโฆ  ทกุขัสสะ  ฆำตำ  จะ                           วธิำตำ  จะ  หิตัสสะ  เม 
สังฆัสสำหัง  นิยยำเทม ิ                                สะรีรัญชีวติัญจิทัง 
วนัทันโตหัง (วนัทนัตหีัง) จะริสสำมิ            สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง 
นัตถิ  เม  สะระณัง  อญัญัง                           สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง 
เอเตนะ  สัจจะวชัเชนะ                                 วฑัเฒยยัง  สัตถุ  สำสะเน 
สังฆัง  เม  วนัทะมำเนนะ(วนัทะมำนำยะ)    ยงั  ปุญญัง  ปะสุตัง  อธิะ 
สัพเพปิ  อนัตะรำยำ  เม                                มำเหสุง  ตัสสะ  เตชะสำ ฯ  



                                   (หมอบกราบลงวา่) 
                        กำเยนะ  วำจำยะ  วะ  เจตะสำ  วำ 
                        สังเฆ  กกุมัมัง  ปะกะตัง  มะยำ  ยัง 
                        สังโฆ  ปะฏิคคณัหะตุ  อจัจะยันตัง 
                        กำลนัตะเร  สังวะริตุง  วะ  สังเฆ ฯ 
        (สตรีสวดแปลกอยา่งน้ี พุทธัสสำหัสม ิ ทำสีวะฯ  ธัมมัสสำหัสม ิ ทำสีวะฯ สังฆัสสำหัส
มิ ทำสีวะฯ  วนัทนัตีหงัฯ  พุทธัง  เม  วนัทะมำนำยะฯ ธัมมัง  เม  วนัทะมำนำยะฯ  สังฆัง  
เม  วนัทะมำนำยะ ถา้คฤหสัถท์ั้งบุรุษสตรีสวดมีความรังเกียจดว้ยอสภาวะนิรุติน่ิงอยู ่ บุรุษ
จะสวดวา่ วนัทะมำโน  จะริสสำมิ  สตรีจะสวดวา่  วนัทะมำนำ  จะริสสำมิ  ดงัน้ีพร้อมกนัไป 
ดงั  คะโต  คะตำ  ฉะนั้นก็ควร  ก็แปลวา่ไหวอ้ยูเ่หมือนกนั) 

.................................................................................. 

กะระณียะเมตตะสุตตัง 
        กะระณียะมัตถะกสุะเลนะ             ยนัตัง  สันตัง  ปะทัง อะภิสะเมจจะ 
สักโก  อุชู  จะ  สุหุชู  จะ                       สุวะโจ  จัสสะ  มทุุ  อะนะติมำนี 
สันตุสสะโก จะ  สุภะโร จะ                   อปัปะกจิโจ  จะ  สัลละหุกะวุตต ิ
สันตินทริโย  จะ  นิปะโก  จะ                อปัปะคพัโภ กุเลสุ  อะนะนุคทิโธ 
นะ  จะ  ขุททัง  สะมำจะเร  กญิจิ           เยนะ  วญิญู  ปะเร  อุปะวะเทยยุง 
สุขิโน  วำ เขมิโน  โหนตุ                        สัพเพ  สัตตำ  ภะวนัตุ  สุขิตัตตำ  
เย  เกจิ  ปำณะภูตัตถิ                              ตะสำ  วำ ถำวะรำ วำ อะนะวะเสสำ 
ทีฆำ วำ  เย  มะหันตำ วำ                        มัชฌมิำ  รัสสะกำ  อะณุกะถูลำ 
ทิฏฐำ  วำ เย  จะ อะทิฏฐำ                      เย  จะ  ทูเร  วะสันต ิ อะวทูิเร 
ภูตำ  วำ สัมภะเวสี วำ                             สัพเพ  สัตตำ  ภะวนัต ุ สุขิตตัตำ 
นะ  ปะโร  ปะรัง นิกุพเพถะ                   นำติมญัเญถะ  กตัถะจิ  นัง  กญิจ ิ
พยำโรสะนำ  ปะฏีฆะสัญญำ                  นำญญะมัญญัสสะ  ทุกขะมจิเฉยยะ 
มำตำ  ยะถำ  นิยัง  ปุตตัง                        อำยสุำ  เอกะปุตตะมะนุรักเข 
เอวมัปิ  สัพพะภูเตสุ                               มำนะสัมภำวะเย  อะปะริมำณัง 
        เมตตัญจะ  สัพพะโลกสัมิง             มำนะสัมภำวะเย  อะปะริมำณัง 



อุทธัง  อะโธ  จะ  ติริยญัจะ                     อะสัมพำธัง  อะเวรัง  อะสะปัตตัง 
ติฏฐัญจะรัง  นิสินโน  วำ                        สะยำโน  วำ  ยำวะตัสสะ  วคิะตะมิทโธ 
เอตัง  สะติง  อะธิฏเฐยยะ                        พรัหมะเมตัง  วหิำรัง  อธิะมำหุ 
ทิฏฐิญจะ  อะนุปะคมัมะ  สีละวำ            ทัสสะเนนะ  สัมปันโน  
กำเมสุ  วเินยยะ  เคธัง                              นะ  หิ  ชำตุ  คพัภะเสยยัง  ปุนะเรตีติ ฯ 
 

ขันธะปะริตตะคำถำ 
        วรูิปักเขหิ  เม  เมตตัง                         เมตตัง  เอรำปะเถห ิ เม 
        ฉัพะยำปุตเตหิ  เม  เมตตัง                  เมตตัง  กณัหำโคตะมะเกหิ  จะ 
        อะปำทะเกหิ  เม  เมตตัง                     เมตตัง  ทิปำทะเกหิ  เม 
        จะตุปปะเทหิ  เม  เมตตัง                    เมตตัง  พะหุปปะเทหิ  เม 
        มำ มัง  อะปำทะโก  หิงสิ                    มำ  มัง  หิงสิ  ทิปำทะโก 
        มำ  มัง  จะตุปปะโท  หิงสิ                  มำ  มัง  หิงสิ  พะหุปปะโท 
        สัพเพ  สัตตำ  สัพเพ  ปำณำ                สัพเพ  ภูตำ  จะ  เกวะลำ 
        สัพเพ  ภทัรำนิ  ปัสสันตุ                     มำ  กญิจิ  ปำปะมำคะมำ. 
 
อปัปะมำโณ  พุทโธ,    อปัปะมำโณ   ธัมโม,    อปัปะมำโณ  สังโฆ, 
ปะมำณะวนัตำนิ  สิริงสะปำนิ,    อะหิ  วจิฉิกำ  สะตะปะที  อุณณำนำภี  สะระพู  มูสิกำ,   
กะตำ  เม  รักขำ  กะตำ  เม  ปะริตตำ,   ปะฏิกกะมันตุ  ภูตำนิ,   โสหัง  นะโม  ภะคะวะโต,  
นะโม  สัตตนันัง  สัมมำสัมพุทธำนัง ฯ 

............................................. 

อำฏำนำฏิยะปะริตตัง   
  นะโม  เม  สัพพะพุทธำนัง      อุปปันนำนัง  มะเหสินัง 
        ตณัหังกะโร  มะหำวโีร                         เมธังกะโร  มะหำยะโส 
        สะระณังกะโร  โลกะหิโต                    ทีปังกะโร  ชุตินธะโร 
        โกณฑัญโญ  ชะนะปำโมกโข               มังคะโล  ปุริสำสะโภ 
        สุมะโน  สุมะโน  ธีโร                           เรวะโต  ระติวฑัฒะโน 



        โสภีโต  คุณะสัมปันโน                         อะโนมะทัสสี  ชะนุตตะโม 
        ปะทุโม  โลกะปัชโชโต                         นำระโท  วะระสำระถี 
        ปะทมุุตตะโร  สัตตะสำโร                     สุเมโธ  อปัปะฏิปุคคะโล 
        สุชำโต  สัพพะโลกคัโค                         ปิยะทัสสี  นะรำสะโภ 
        อตัถะทัสสี  กำรุณโิก                             ธัมมะทัสสี  ตะโมนุโท 
        สิทธัตโถ  อะสะโม  โลเก                      ตสิโส  จะ  วะทะตัง  วะโร 
        ปุสโส  จะ  วะระโท  พุทโธ                   วปัิสสี  จะ  อะนูปะโม 
        สิขี  สัพพะหิโต  สัตถำ                           เวสสะภู  สุขะทำยะโก 
        กะกุสันโธ  สัตถะวำโห                         โกนำคะมะโน  ระณัญชะโห 
        กสัสะโป  สิริสัมปันโน                         โคตะโม  สักะยะปุงคะโว ฯ 

......................................... 
         วปัิสสิสสะ  นะมตัถุ                    จักขุมนัตัสสะ  สิรีมะโต 
        สิขิสสะปิ  นะมัตถุ                                 สัพพะภูตำนุกมัปิโน 
        เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ                            นะหำตะกสัสะ  ตะปัสสิโน 
        นะมตัถุ  กะกุสันธัสสะ                          มำระเสนัปปะมัททิโน 
        โกนำคะมะนัสสะ  นะมัตถุ                    พรำหมะณัสสะ  วุสีมะโต 
        กสัสะปัสสะ  นะมตัถุ                             วปิปะมุตตัสสะ  สัพพะธิ 
        องัครีะสัสสะ  นะมัตถุ                          สักะยะปุตตัสสะ  สิรีมะโต 
        โย  อมิัง  ธัมมะมะเทเสสิ                      สัพพะทุกขำปะนูทะนัง 
        เย  จำปิ  นิพพุตำ  โลเก                          ยะถำภูตัง  วปัิสสิสุง 
        เต  ชะนำ  อะปิสุณำ                               มะหันตำ  วตีะสำระทำ  
        หิตัง  เทวะมะนุสสำนัง                          ยัง  นะมัสสันต ิ โคตะมัง 
        วชิชำจะระณะสัมปันนัง                        มะหันตัง  วตีะสำระทัง ฯ 
        (วชิชำจะระณะสัมปันนัง                       พุทธัง  วนัทำมะ  โคตะมันต)ิ 

........................................................... 
 
 



ระตะนะสุตตัง 
                         ยังกญิจิ  วติตัง  อธิะ  วำ หุรัง  วำ 
                สัคเคสุ  วำ  ยงั  ระตะนัง  ปะณีตัง 
                นะ  โน  สะมงั  อตัถ ิ ตะถำคะเตนะ 
                อทิัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหต ุฯ 
                        ขะยัง  วริำคงั  อะมะตัง  ปะณตีงั 
                ยะทัชฌะคำ  สักะยะมุนี  สะมำหิโต  
                นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถ ิ กญิจ ิ
                อทิัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง 
                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหต ุฯ 
                        ยมัพุทธะเสฏโฐ  ปะริวณัณะยี  สุจิง 
                สะมำธิมำนนัตะริกญัญะมำหุ 
                สะมำธินำ  เตนะ  สะโม  นะ  วชิชะติ 
                อทิัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง 
                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหต ุฯ 
                        เย  ปุคคะลำ  อฏัฐะ  สะตัง  ปะสัฏฐำ 
                จัตตำริ  เอตำนิ  ยุคำนิ  โหนต ิ
                เต  ทักขิเณยยำ  สุคะตัสสะ  สำวะกำ 
                เอเตสุ  ทินนำนิ  มะหัปผะลำน ิ
                อทิัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหต ุฯ 
                        เย สุปปะยุตตำ  มะนะสำ  ทัฬเหนะ 
                นิกกำมิโน  โคตะมะสำสะนัมหิ 
                เต  ปัตติปัตตำ  อะมะตัง  วคิยัหะ 
                ลทัธำ  มุธำ  นิพพุติง  ภุญชะมำนำ 
                อทิัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 



                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหต ุฯ 
                        ขีณัง  ปุรำณัง  นะวงั  นตัถิ  สัมภะวงั 
                วรัิตตะจิตตำยะติเก  ภะวสัมิง 
                เต  ขีณะพชีำ  อะวรุิฬหิฉันทำ 
                นิพพนัต ิ ธีรำ  ยะถำยัมปะทีโป 
                อทิัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง 
                เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวตัถิ  โหต ุฯ 

.............................................................. 

พระอาจารยน์ าผูข้อขมากล่าววา่   
    “ระตะนัตตะเย,   ปะมำเทนะ,    ทะวำรัตตะเยนะ  กะตัง,    สัพพงั  อะปะรำธัง,  
ขะมะตุ โน   ภนัเต.”    (๓ จบ) 
“ขอพระรัตนตรัยจงอดโทษทั้งปวง  ท่ีพวกขา้พระพุทธเจา้ไดก้ระท าแลว้  ดว้ยกาย วาจา ใจ  
เพราะความประมาทในพระรัตนตรัย  แก่พวกขา้พระพุทธเจา้ดว้ยเถิด”. 

..................................................................... 
นั่งสมำธิอบรมจิตปฏิบตัิบูชำคุณพระรัตนตรัย  (จนได้สัญญำณบอกเลกิ) 

...................................................................... 
 

คำถำเงินล้ำน 
(ตั้งนโม ๓ จบ) 
สัมปะจิตฉำมิ  
นำสังสิโม 
พรหมำ  จะ  มหำเทวำ  สัพเพยักขำ  ปะรำยันติ 
พรหมำ  จะ  มหำเทวำ  อภิลำภำ  ภะวนัต ุเม 
มหำปุญโญ  มหำลำโภ  ภะวนัตุ เม 
มิเตพำหุหะติ 
พุทธะมะอะอุ  นะโมพุทธำยะ  วริะทะโย  วริะโคนำยัง 
วริะหิงสำ  วริะทำสี  วริะทำสำ  วริะอติถิโย  



พุทธัสสะ  มำนมีำมะ  พุทธัสสะ  สวำโหม 
สัมปะติจฉำมิ 
เพง็ ๆ  พำ ๆ หำ ๆ  ฤำ ๆ  

(สวด ๓ จบ) 
............................................. 

แผ่เมตตำ 
สัพเพ  สัตตำ,     
 สัตว์ทั้งหลำยที่เป็นเพ่ือนทุกข์ เกดิ แก่ เจ็บ ตำย ด้วยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน, 
อะเวรำ  โหนต ุ   
 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่ำได้มีเวรซ่ึงกนัและกนัเลย, 
สัพเพ  สัตตำ  อพัะยำปัชฌำ  โหนต,ุ   
 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่ำได้มีควำมอำฆำต  พยำบำทเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนัเลย, 
สัพเพ  สัตตำ  อะนีฆำ  โหนตุ,   
 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่ำได้มีควำมทุกข์กำยทุกข์ใจเลย, 
สุขี  อตัตำนัง  ปะริหะรันตุ,   
 จงมีแต่ควำมสุขกำยสุขใจ  รักษำตนให้พ้นจำกทุกข์ภัย  ด้วยกนัทุกตนทุกคนเทอญ. 

................................................... 
 

กรวดน ้ำอมิินำ 
( หนัทะ  มะยงั  อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย  ภะณามะ  เส ฯ ) 

        อมิินำ  ปุญญะกมัเมนะ                 อุปัชฌำยำ  คุณุตตะรำ 
        อำจะริยูปะกำรำ  จะ                     มำตำปิตำ  จะ  ญำตะกำ (ปิยำ  มะมัง) 
        สุริโย  จันทิมำ  รำชำ                     คุณะวนัตำ  นะรำปิ  จะ 
        พรัหมะมำรำ  จะ  อนิทำ  จะ๑       โลกะปำลำ  จะ  เทวะตำ 
        ยะโม  มิตตำ  มะนุสสำ  จะ           มัชฌตัตำ  เวริกำปิ  จะ 
        สัพเพ  สัตตำ  สุขี  โหนต ุ             ปุญญำนิ  ปะกะตำน ิ เม 
        สุขัง  จะ  ติวธัิง  เทนต ุ                 ขิปปัง  ปำเปถะ  โว  มะตัง ฯ 



                อมินิำ  ปุญญะกมัเมนะ         อมิินำ  อุททิเสนะ  จะ 
        ขิปปำหัง  สุละเภ  เจวะ                 ตัณหุปำทำนะเฉทะนัง 
        เย  สันตำเน  หินำ  ธัมมำ               ยำวะ  นิพพำนะโต  มะมัง 
        นัสสันตุ  สัพพะทำ  เยวะ              ยัตถะ  ชำโต  ภะเว  ภะเว 
        อุชุจิตตัง  สะติปัญญำ                    สัลเลโข  วริิยมัหินำ 
        มำรำ  ละภันตุ  โนกำสัง                 กำตญุจะ  วริิเยสุ  เม 
        พุทธำทิปะวะโร  นำโถ                   ธัมโม  นำโถ  วะรุตตะโม         
        นำโถ  ปัจเจกะพุทโธ  จะ                สังโฆ  นำโถตตะโร  มะมัง 
        เตโสตตะมำนุภำเวนะ                     มำโรกำสัง  ละภันต ุ มำ ฯ 
๑. บำงแห่งว่ำ  จะตุ  

.................................................. 
(จบค าท าวตัรเยน็) 

................................................................................... 
 

 

 


