ทำวัตรเช้ ำ
คำบูชำพระรัตนตรัย
-อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ,
พระผู้มีพระภำคเจ้ ำ, เป็ นพระอรหันต์ , ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้ โดย
พระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ.
ข้ ำพเจ้ ำอภิวำทพระผู้มีพระภำคเจ้ ำ, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำน (กรำบ)
-สวำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม,
พระธรรม เป็ นธรรมทีพ่ ระผู้มีพระภำคเจ้ ำ, ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมัง นะมัสสำมิ.
ข้ ำพเจ้ ำนมัสกำรพระธรรม (กรำบ)
-สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
พระสงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ ำ, ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมำมิ.
ข้ ำพเจ้ ำนอบน้ อมพระสงฆ์ (กรำบ)

ปุพพภำคนมกำร
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,
อะระหะโต,
สัมมำสัมพุทธัสสะ.

ขอนอบน้ อมแด่พระผู้มีพระภำคเจ้ ำ พระองค์น้นั
ซึ่งเป็ นผู้ไกลจำกกิเลส
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง (ว่ำ ๓ จบ)

๑. พุทธำภิถุติ
(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส)

โย โส ตะถำคะโต,
พระตถำคตเจ้ ำนั้น พระองค์ใด
อะระหัง,
เป็ นผู้ไกลจำกกิเลส
สัมมำสัมพุทโธ,
เป็ นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชำจะระณะสัมปันโน,
เป็ นผู้ถึงพร้ อมด้วยวิชชำและจรณะ
สุ คะโต,
เป็ นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู,
เป็ นผู้รู้โลกอย่ำงแจ่ มแจ้ ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ, เป็ นผู้สำมำรถฝึ กบุรุษที่สมควรฝึ กได้อย่ำงไม่มีใครยิ่งกว่ำ
สัตถำ เทวะมะนุสสำนัง,
เป็ นครูผ้สู อนของเทวดำและมนุษย์ท้งั หลำย
พุทโธ,
เป็ นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำนด้วยธรรม
ภะคะวำ,
เป็ นผู้มีควำมจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์
โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมำระกัง สะพรัหมะกัง, สัสสะมะณะพรำหมะณิง ปะชัง
สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญูญูำ สัจฉิกตั ะวำ ปะเวเทสิ,
พระผู้มีพระภำคเจ้ ำ พระองค์ใด, ได้ทรงทำควำมดับทุกข์ ให้ แจ้ งด้วยพระปัญญำอันยิ่ง
เองแล้ว, ทรงสอนโลกนีพ้ ร้ อมทั้งเทวดำ มำร พรหม และหมู่สัตว์พร้ อมทั้งสมณพรำหมณ์
พร้ อมทั้งเทวดำและมนุษย์ให้ รู้ตำม
โย ธัมมัง เทเสสิ,
พระผู้มีพระภำคเจ้ ำ พระองค์ใด, ทรงแสดงธรรมแล้ว
อำทิกลั ยำณัง,
ไพเรำะในเบื้องต้ น
มัชเฌกัลยำณัง,
ไพเรำะในท่ำมกลำง
ปะริโยสำนะกัลยำณัง,
ไพเรำะในทีส่ ุ ด
สำตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกำเสสิ,
ทรงประกำศพรหมจรรย์ คือแบบแห่ งกำรปฏิบัติอนั ประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณ์
สิ้นเชิง, พร้ อมทั้งอรรถะ (คำอธิบำย) พร้ อมทั้งพยัญชนะ (หัวข้ อ)
ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยำมิ, ข้ ำพเจ้ ำบูชำอย่ำงยิ่ง เฉพำะพระผู้มีพระภำคเจ้ ำ
พระองค์น้นั
ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสำ นะมำมิ, ข้ ำพเจ้ ำนอบน้ อมพระผู้มีพระภำคเจ้ ำ พระองค์น้ัน
ด้วยเศียรเกล้ำ
(กราบระลึกพระพุทธคุณ)

๒. ธัมมำภิถุติ
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส)
โยโส สวำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม, พระธรรมนั้นใด, เป็ นสิ่งที่พระผู้มีพระภำคเจ้ ำ
ได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก,
เป็ นสิ่งที่ผ้ศู ึกษำและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกำลิโก,
เป็ นสิ่งที่ปฏิบัตไิ ด้ และให้ ผลได้ไม่ จำกัดกำล
เอหิปัสสิโก,
เป็ นสิ่งที่ควรกล่ำวกะผู้อื่นว่ำ ท่ ำนจงมำดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็ นสิ่งที่ควรน้ อมเข้ ำมำใส่ ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ,
เป็ นสิ่งที่ผ้รู ู้กร็ ู้ได้เฉพำะตน
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปชู ะยำมิ,
ข้ ำพเจ้ ำบูชำอย่ำงยิ่ง, เฉพำะพระธรรมนั้น
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสำ นะมำมิ,
ข้ ำพเจ้ ำนอบน้ อมพระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้ำ
(กราบระลึกพระธรรมคุณ)

๓. สั งฆำภิถุติ
(หันทะ มะยัง สังฆาภิถตุ ิง กะโรมะ เส)
โย โส สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ ำนั้น หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, .
สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ ำ หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว
ญำยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ ำ หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็ นเครื่ องออกจำกทุกข์ แล้ว
สำมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ ำ หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง,
ได้แก่บุคคลเหล่ำนีค้ ือ
จัตตำริ ปุริสะยุคำนิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลำ, คู่แห่ งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
นั่นแหละ สงฆ์สำวกของพระผู้มีพระภำคเจ้ ำ
อำหุเนยโย,
เป็ นสงฆ์ควรแก่สักกำระที่เขำนำมำบูชำ

ปำหุเนยโย,
เป็ นสงฆ์ควรแก่สักกำระที่เขำจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย,
เป็ นผู้ควรรับทักษิณำทำน
อัญชะลีกะระณีโย,
เป็ นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ,
เป็ นเนื้อนำบุญของโลก, ไม่ มีนำบุญอื่นยิ่งกว่ำ
ตะมะหัง สังฆัง อะภิปชู ะยำมิ,
ข้ำพเจ้ ำบูชำอย่ำงยิ่ง, เฉพำะพระสงฆ์หมู่น้นั
ตะมะหัง สังฆัง สิระสำ นะมำมิ,
ข้ ำพเจ้ ำนอบน้ อมพระสงฆ์หมู่น้นั ด้วยเศียรเกล้ำ
(กราบระลึกพระสังฆคุณ)

๔. รตนัตตะยัปปณำมคำถำ
(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ
สังเวคะปะริ กิตตะนะ ปาฐัญจะ ภะณามะ เส.)
พุทโธ สุ สุทโธ กะรุณำมะหัณณะโว,
พระพุทธเจ้ ำผู้บริสุทธิ์, มีพระกรุณำดุจห้ วงมหรรณพ
โยจจันตะสุ ทธัพพะระญำณะโลจะโน,
พระองค์ใด มีตำคือญำณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด
โลกัสสะ ปำปูปะกิเลสะฆำตะโก,
เป็ นผู้ฆ่ำเสียซึ่งบำป และอุปกิเลสของโลก
วันทำมิ พุทธัง อะหะมำทะเรนะ ตัง,
ข้ ำพเจ้ ำไหว้พระพุทธเจ้ ำพระองค์น้นั โดยใจเคำรพเอื้อเฟื้ อ
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน,
พระธรรมของพระศำสดำ สว่ำงรุ่งเรื องเปรียบดวงประทีป
โย มัคคะปำกำมะตะเภทะภินนะโก,
จำแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพำน ส่ วนใด
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน,
ซึ่งเป็ นตัวโลกุตตระ และส่ วนใดที่ชี้แนวแห่ งโลกุตตระนั้น
วันทำมิ ธัมมัง อะหะมำทะเรนะ ตัง,
ข้ ำพเจ้ ำไหว้พระธรรมนั้น โดยใจเคำรพเอื้อเฟื้ อ

สังโฆ สุ เขตตำภะยะติเขตตะสัญญิโต,
พระสงฆ์เป็ นนำบุญอันยิ่งใหญ่ กว่ำนำบุญอันดีท้งั หลำย
โย ทิฏฐะสันโต สุ คะตำนุโพธะโก,
เป็ นผู้เห็นพระนิพพำน, ตรัสรู้ตำมพระสุ คต, หมู่ใด
โลลัปปะหีโน อะริโย สุ เมธะโส,
เป็ นผู้ละกิเลสเครื่ องโลเล เป็ นพระอริยเจ้ ำ มีปัญญำดี
วันทำมิ สังฆัง อะหะมำทะเรนะ ตัง,
ข้ ำพเจ้ ำไหว้พระสงฆ์หมู่น้นั โดยใจเคำรพเอื้อเฟื้ อ
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะตำภิสังขะตัง,
ปุญญัง มะยำ ยัง มะมะ สัพพุปัททะวำ, มำ โหนตุ เว ตัสสะ ปะภำวะสิทธิยำ
บุญใด ที่ข้ำพเจ้ ำผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสำม, คือพระรัตนตรัย อันควรบูชำยิ่งโดยส่ วนเดียว,
ได้กระทำแล้ วเป็ นอย่ำงยิ่งเช่ นนีน้ ,ี้ ขออุปัททวะทั้งหลำย จงอย่ำมีแก่ข้ำพเจ้ ำเลย,
ด้วยอำนำจควำมสำเร็จ อันเกิดจำกบุญนั้น.

๕. สั งเวคปริกติ ตนปำฐ
อิธะ ตะถำคะโต โลเก อุปปันโน, พระตถำคตเจ้ ำเกิดขึน้ แล้ว ในโลกนี้
อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ,
เป็ นผู้ไกลจำกกิเลส, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ธัมโม จะ เทสิโต นิยยำนิโก, และพระธรรมที่ทรงแสดง, เป็ นธรรมเครื่ องออกจำกทุกข์
อุปะสะมิโก ปะรินิพพำนิโก, เป็ นเครื่ องสงบกิเลส เป็ นไปเพื่อปรินพิ พำน
สัมโพธะคำมี สุ คะตัปปะเวทิโต, เป็ นไปเพื่อควำมรู้พร้ อม, เป็ นธรรมที่พระสุ คตประกำศ
มะยันตัง ธัมมัง สุตะวำ เอวัง ชำนำมะ, พวกเรำเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว, จึงได้รู้อย่ำงนีว้ ่ำ
ชำติปิ ทุกขำ,
แม้ ควำมเกิดก็เป็ นทุกข์
ชะรำปิ ทุกขำ,
แม้ ควำมแก่กเ็ ป็ นทุกข์
มะระณัมปิ ทุกขัง,
แม้ ควำมตำยก็เป็ นทุกข์
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุ ปำยำสำปิ ทุกขำ,
แม้ ควำมโศก ควำมร่ำไรรำพัน
ควำมไม่ สบำยกำย ควำมไม่ สบำยใจ ควำมคับแค้นใจ ก็เป็ นทุกข์ .
อัปปิ เยหิ สัมปะโยโค ทุกโข, ควำมประสบกับสิ่งไม่ เป็ นที่รักที่พอใจ ก็เป็ นทุกข์
ปิ เยหิ วิปปะโยโค ทุกโข,
ควำมพลัดพรำกจำกสิ่งเป็ นที่รักที่พอใจ ก็เป็ นทุกข์

ยัมปิ จฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, มีควำมปรำรถนำสิ่งใด, ไม่ ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็ นทุกข์
สังขิตเตนะ ปัญจุปำทำนักขันธำ ทุกขำ, ว่ำโดยย่อ อุปำทำนขันธ์ ท้งั ๕ เป็ นตัวทุกข์
เสยยะถีทัง,
ได้แก่สิ่งเหล่ำนี้ คือ
รูปูปำทำนักขันโธ,
ขันธ์ อันเป็ นที่ต้ังแห่ งควำมยึดมัน่ คือรูป
เวทะนูปำทำนักขันโธ,
ขันธ์ อันเป็ นที่ต้งั แห่ งควำมยึดมัน่ คือ เวทนำ
สัญญูปำทำนักขันโธ,
ขันธ์ อันเป็ นที่ต้งั แห่ งควำมยึดมัน่ คือสัญญำ
สังขำรูปำทำนักขันโธ,
ขันธ์ อันเป็ นที่ต้งั แห่ งควำมยึดมัน่ คือสังขำร
วิญญำณูปำทำนักขันโธ,
ขันธ์ อันเป็ นที่ต้งั แห่ งควำมยึดมัน่ คือวิญญำณ
เยสัง ปะริญญำยะ,
เพื่อให้ สำวกกำหนดรอบรู้อุปำทำนขันธ์ เหล่ำนีเ้ อง
ธะระมำโน โส ภะคะวำ,
จึงพระผู้มีพระภำคเจ้ ำนั้น เมื่อยังทรงพระชนม์ อยู่
เอวัง พะหุลงั สำวะเก วิเนติ,
ย่อมทรงแนะนำสำวกทั้งหลำย เช่ นนีเ้ ป็ นส่ วนมำก
เอวัง ภำคำ จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สำวะเกสุ อะนุสำสะนี พะหุลำ ปะวัตตะติ,
อนึ่ง คำสั่งสอนของพระผู้มีพระภำคเจ้ ำนั้น ย่อมเป็ นไป
ในสำวกทั้งหลำย ส่ วนมำก มีส่วนคือกำรจำแนกอย่ำงนีว้ ่ำ
รูปัง อะนิจจัง,
รูป ไม่ เที่ยง
เวทะนำ อะนิจจำ,
เวทนำ ไม่ เที่ยง
สัญญำ อะนิจจำ,
สัญญำ ไม่ เที่ยง
สังขำรำ อะนิจจำ,
สังขำร ไม่ เที่ยง
วิญญำณัง อะนิจจัง,
วิญญำณ ไม่ เที่ยง
รูปัง อะนัตตำ,
รูปไม่ ใช่ ตัวตน
เวทะนำ อะนัตตำ,
เวทนำไม่ใช่ ตัวตน
สัญญำ อะนัตตำ,
สัญญำไม่ ใช่ ตัวตน
สังขำรำ อะนัตตำ,
สังขำรไม่ ใช่ ตัวตน
วิญญำณัง อะนัตตำ,
วิญญำณไม่ใช่ ตัวตน
สัพเพ สังขำรำ อะนิจจำ,
สังขำรทั้งหลำยทั้งปวงไม่ เที่ยง
สัพเพ ธัมมำ อะนัตตำติ,
ธรรมทั้งหลำยทั้งปวง ไม่ ใช่ ตัวตน ดังนี้
เต (หญิงว่ำ ตำ)* มะยัง โอติณณำมะหะ, พวกเรำทั้งหลำย เป็ นผู้ถูกครอบงำแล้ว

ชำติยำ,
โดยควำมเกิด
ชะรำมะระเณนะ,
โดยควำมแก่ และควำมตำย
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปำยำเสหิ, โดยควำมโศก ควำมร่ำไรรำพัน
ควำมไม่ สบำยกำย ควำมไม่ สบำยใจ ควำมคับแค้นใจ ทั้งหลำย
ทุกโขติณณำ,
เป็ นผู้ถูกควำมทุกข์ หยั่งเอำแล้ว
ทุกขะปะเรตำ,
เป็ นผู้มีควำมทุกข์ เป็ นเบื้องหน้ ำแล้ว
อัปเปวะนำมิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยำ ปัญญำเยถำติ.
ทำไฉน กำรทำที่สุดแห่ งกองทุกข์ ท้งั สิ้นนี้ จะพึงปรำกฏชัดแก่เรำได้.

(สำหรับภิกษุ- สำมเณรสวด)
จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมำสัมพุทธัง,
เรำทั้งหลำย อุทศิ เฉพำะพระผู้มีพระภำคเจ้ ำ ผู้ไกลจำกกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดย
พระองค์เอง แม้ ปรินิพพำนนำนแล้ว พระองค์น้นั
สัทธำ อะคำรัสมำ อะนะคำริยัง ปัพพะชิตำ,
เป็ นผู้มีศรัทธำ ออกบวชจำกเรื อน ไม่ เกีย่ วข้ องด้วยเรื อนแล้ว
ตัสมิง ภะคะวะติ พรัหมะจะริยัง จะรำมะ,
ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระภำคเจ้ ำ พระองค์น้นั
ภิกขูนัง สิกขำสำชีวะสะมำปันนำ,
ถึงพร้ อมด้วยสิกขำและธรรมเป็ นเครื่ องเลีย้ งชีวติ ของภิกษุท้ังหลำย
ตัง โน พรัหมะจะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยำยะ สังวัตตะตุ,
ขอให้ พรหมจรรย์ของเรำทั้งหลำยนั้น จงเป็ นไปเพื่อกำรทำที่สุดแห่ งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้ เทอญ.

กะระณียะเมตตะสุ ตตัง
กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
สักโก อุชู จะ สุ หุชู จะ
สันตุสสะโก จะ สุ ภะโร จะ
สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ

ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สุ วะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมำนี
อัปปะกิจโจ จะ สั ลละหุกะวุตติ
อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคทิ โธ

นะ จะ ขุททัง สะมำจะเร กิญจิ
สุ ขิโน วำ เขมิโน โหนตุ
เย เกจิ ปำณะภูตัตถิ
ทีฆำ วำ เย มะหันตำ วำ
ทิฏฐำ วำ เย จะ อะทิฏฐำ
ภูตำ วำ สัมภะเวสี วำ
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
พยำโรสะนำ ปะฏีฆะสัญญำ
มำตำ ยะถำ นิยัง ปุตตัง
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยญ
ั จะ
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วำ
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวำ
กำเมสุ วิเนยยะ เคธัง

เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สัพเพ สัตตำ ภะวันตุ สุ ขิตัตตำ
ตะสำ วำ ถำวะรำ วำ อะนะวะเสสำ
มัชฌิมำ รัสสะกำ อะณุกะถูลำ
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
สัพเพ สัตตำ ภะวันตุ สุ ขติ ตั ตำ
นำติมญ
ั เญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
นำญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
อำยุสำ เอกะปุตตะมะนุรักเข
มำนะสัมภำวะเย อะปะริมำณัง
มำนะสัมภำวะเย อะปะริมำณัง
อะสัมพำธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
สะยำโน วำ ยำวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
พรัหมะเมตัง วิหำรัง อิธะมำหุ
ทัสสะเนนะ สัมปันโน
นะ หิ ชำตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

ขันธะปะริตตะคำถำ
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
ฉัพะยำปุตเตหิ เม เมตตัง
อะปำทะเกหิ เม เมตตัง
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
มำ มัง อะปำทะโก หิงสิ
มำ มัง จะตุปปะโท หิงสิ
สัพเพ สัตตำ สัพเพ ปำณำ
สัพเพ ภัทรำนิ ปัสสันตุ

เมตตัง เอรำปะเถหิ เม
เมตตัง กัณหำโคตะมะเกหิ จะ
เมตตัง ทิปำทะเกหิ เม
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มำ มัง หิงสิ ทิปำทะโก
มำ มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ ภูตำ จะ เกวะลำ
มำ กิญจิ ปำปะมำคะมำ.

อัปปะมำโณ พุทโธ, อัปปะมำโณ ธัมโม, อัปปะมำโณ สังโฆ,
ปะมำณะวันตำนิ สิริงสะปำนิ, อะหิ วิจฉิกำ สะตะปะที อุณณำนำภี สะระพู มูสิกำ,
กะตำ เม รักขำ กะตำ เม ปะริตตำ, ปะฏิกกะมันตุ ภูตำนิ, โสหัง นะโม ภะคะวะโต,
นะโม สัตตันนัง สัมมำสัมพุทธำนัง ฯ

คำถำเงินล้ำน
สัมปะจิตฉำมิ
นำสังสิโม
พรหมำ จะ มหำเทวำ สัพเพยักขำ ปะรำยันติ
พรหมำ จะ มหำเทวำ อภิลำภำ ภะวันตุ เม
มหำปุญโญ มหำลำโภ ภะวันตุ เม
มิเตพำหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธำยะ วิระทะโย วิระโคนำยัง
วิระหิงสำ วิระทำสี วิระทำสำ วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มำนีมำมะ พุทธัสสะ สวำโหม
สัมปะติจฉำมิ
เพ็ง ๆ พำ ๆ หำ ๆ ฤำ ๆ
(สวด ๓ จบ)
.............................................

อำฏำนำฏิยะปะริตตัง
นะโม เม สัพพะพุทธำนัง
ตัณหังกะโร มะหำวีโร
สะระณังกะโร โลกะหิโต
โกณฑัญโญ ชะนะปำโมกโข
สุ มะโน สุ มะโน ธีโร
โสภีโต คุณะสัมปันโน

อุปปันนำนัง มะเหสินัง
เมธังกะโร มะหำยะโส
ทีปังกะโร ชุตินธะโร
มังคะโล ปุริสำสะโภ
เรวะโต ระติวฑ
ั ฒะโน
อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม

ปะทุโม โลกะปัชโชโต
ปะทุมุตตะโร สัตตะสำโร
สุ ชำโต สัพพะโลกัคโค
อัตถะทัสสี กำรุณโิ ก
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ
สิขี สัพพะหิโต สัตถำ
กะกุสันโธ สัตถะวำโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน

นำระโท วะระสำระถี
สุ เมโธ อัปปะฏิปุคคะโล
ปิ ยะทัสสี นะรำสะโภ
ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
วิปัสสี จะ อะนูปะโม
เวสสะภู สุ ขะทำยะโก
โกนำคะมะโน ระณัญชะโห
โคตะโม สักะยะปุงคะโว ฯ
.........................................
จักขุมนั ตัสสะ สิรีมะโต
สัพพะภูตำนุกมั ปิ โน
นะหำตะกัสสะ ตะปัสสิโน
มำระเสนัปปะมัททิโน
พรำหมะณัสสะ วุสีมะโต
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
สักะยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
สัพพะทุกขำปะนูทะนัง
ยะถำภูตัง วิปัสสิสุง
มะหันตำ วีตะสำระทำ
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
มะหันตัง วีตะสำระทัง ฯ
พุทธัง วันทำมะ โคตะมันติ)

วิปัสสิสสะ นะมัตถุ
สิขิสสะปิ นะมัตถุ
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ
โกนำคะมะนัสสะ นะมัตถุ
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ
เย จำปิ นิพพุตำ โลเก
เต ชะนำ อะปิ สุ ณำ
หิตัง เทวะมะนุสสำนัง
วิชชำจะระณะสัมปันนัง
(วิชชำจะระณะสัมปันนัง
พระอาจารย์นาผูข้ อขมากล่าวว่า
“ระตะนัตตะเย, ปะมำเทนะ, ทะวำรัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะรำธัง,
ขะมะตุ โน ภันเต.” (๓ จบ)
“ขอพระรัตนตรัยจงอดโทษทั้งปวง ที่พวกข้าพระพุทธเจ้าได้กระทาแล้ว ด้วยกาย วาจา ใจ

เพราะความประมาทในพระรัตนตรัย แก่พวกข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด”.
.........................................................................
นั่งสมำธิอบรมจิตปฏิบตั ิบูชำคุณพระรัตนตรัย (จนได้สัญญำณบอกเลิก)
......................................................................

แผ่ เมตตำ
สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้งั หลายที่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,
อะเวรา โหนตุ
จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย,
สัพเพ สัตตา อัพะยาปัชฌา โหนตุ,
จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มีความอาฆาต พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย,
สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ,
จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย,
สุขี อัตตานัง ปะริ หะรันตุ,
จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ภยั ด้วยกันทุกตนทุกคนเทอญ.
...................................................
ปัตติทำนะคำถำ(พระรำชนิพนธ์ ของ ร.๔)
( หันทะ มะยัง ปัตติทานะ คาถา โย ภะณามะ เส ฯ )

ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสิ นี,
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง,
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา,
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล,
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว,
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา,
คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา,
สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต,
ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา,

สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา,
นิยยานิกงั ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต,
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง ฯ
ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม
ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา,
สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ
อัตถายะ จะ หิตายะ จะ.
อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม
สัพเพปิ ธัมมะจาริ โน,
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ
ธัมเม อะริ ยปั ปะเวทิเต ฯ
ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ
ปาณิโน พุทธะสาสะเน,
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต
กาเล เทโว ปะวัสสะตุ.
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง,
มาตา ปิ ตา จะ อัตระชัง
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง.
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ

..................................................
(จบคาทาวัตรเช้า)
...................................................................................

บทพิจำรณำอำหำร
อาหารบิณฑบาต ที่ได้มาในวันนี้
ได้มาด้วยอานุภาพ คุณแห่งพระพุทธเจ้า
ได้มาด้วยอานุภาพ คุณแห่งพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ได้มาด้วยอานุภาพ คุณแห่งพระอริ ยสงฆเจ้า ผูป้ ฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบมาก่อน
อาหารนี้ ประกอบด้วยธาตุ๔ ดิ น น้ าไฟลม เป็ นของปฏิกูล ไม่เที่ ยง เกิ ด ตามเหตุ
ปัจจัย ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ ง
กายนี้ประกอบด้วยธาตุ๔ ดินน้ าไฟลม เป็ นของไม่สวยงาม เกิดตามเหตุปัจจัย ต้อง
แก่เจ็บตายไป ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั ตนของเรา
การฉันอาหารนี้ เพียงแค่อาศัย เพื่อดับความหิ ว ล้วนแล้วแต่เรื่ องเหตุปัจจัย เรื่ อง
ของธาตุ.

ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปำฐะ
( หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ)
ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ,
ยาวะเทวะ สี ตสั สะ ปะฏิฆาตายะ,
อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิ ริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
ยาวะเทวะ หิริโกปิ นะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิ ณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ,
เนวะ ทวายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ,
ยาวะเทวะ อิมสั สะ กายัสสะ ฐิติยา
ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจะริ ยานุคคะหายะ,
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหงั ขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ,
ยาตรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ,
ยาวะเทวะ สี ตสั สะ ปะฏิฆาตายะ,
อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิ ริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
ยาวะเทวะ อุตุปะริ สสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสลั ลานารามัตถัง ฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริ กขารัง ปะฏิเสวามิ,
ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ,
อัพยาปัชฌะปะระมะตายาติ ฯ
...................................................................

ทำวัตรเย็น
คำบูชำพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ
สวำกขำโต เยนะ ภะคะวะตำ ธัมโม
สุ ปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกำเรหิ ยะถำระหัง อำโรปิ เตหิ อะภิปูชะยำมะ
สำธุ โน ภันเต ภะคะวำ สุ จิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมำชะนะตำนุกมั ปะมำนะสำ
อิเม สักกำเร ทุคคะตะปัณณำกำระภูเต ปะฏิคคัณหำตุ
อัมหำกัง ทีฆะรัตตัง หิตำยะ สุ ขำยะ ฯ
อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ. (กราบ)
สวำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสำมิ. (กราบ)
สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสั งโฆ,
สังฆัง นะมำมิ. (กราบ)

ปุพพภำคนมกำร
( หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ )
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะ.

๑.พุทธำนุสสติ
( หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.)

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยำโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต,
อิติปิ โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ,
วิชชำจะระณะสัมปันโน สุ คะโต โลกะวิทู,
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ สัตถำเทวะมะนุสสำนัง พุทโธ ภะคะวำติ ฯ

๒.พุทธำภิคตี ิ
( หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ)
พุทธะวำระหันตะวะระตำทิคุณำภิยุตโต
สุ ทธำภิญำณะกะรุณำหิ สะมำคะตัตโต
โพเธสิ โย สุ ชะนะตัง กะมะลังวะ สู โร
วันทำมะหัง ตะมะระณัง สิระสำ ชิเนนทัง.
พุทโธ โย สัพพะปำณีนัง
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ปะฐะมำนุสสะติฏฐำนัง
วันทำมิ ตัง สิเรนะหัง
พุทธัสสำหัสมิ ทำโส วะ (ทำสี วะ)
พุทโธ เม สำมิกสิ สะโร
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆำตำ จะ
วิธำตำ จะ หิตัสสะ เม
พุทธัสสำหัง นิยยำเทมิ
สะรีรัญชีวติ ัญจิทัง
วันทันโตหัง(วันทันตีหงั ) จะริสสำมิ
พุทธัสเสวะ สุ โพธิตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สำสะเน
พุทธัง เม วันทะมำเนนะ(วันทะมำนำยะ) ยัง ปุญญัง ปะสุ ตัง อิธะ
สั พเพปิ อันตะรำยำ เม
มำเหสุ ง ตัสสะ เตชะสำ ฯ
(หมอบกราบลงว่า)
กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ
พุทเธ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยำ ยัง,
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กำลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ ฯ

๓.ธัมมำนุสสติ
( หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ )
สวำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม,
สันทิฏฐิโก อะกำลิโก เอหิปัสสิโก,
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

๔.ธัมมำภิคตี ิ
( หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ )
สวำกขำตะตำทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย
โย มัคคะปำกะปะริยัตติวโิ มกขะเภโท
ธัมโม กุโลกะปะตะนำ ตะทะธำริธำรี
วันทำมะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง.
ธัมโม โย สัพพะปำณีนัง
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ทุติยำนุสสะติฏฐำนัง
วันทำมิ ตัง สิเรนะหัง
ธัมมัสสำหัสมิ ทำโส วะ(ทำสี วะ)
ธัมโม เม สำมิกสิ สะโร
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆำตำ จะ
วิธำตำ จะ หิตัสสะ เม
ธัมมัสสำหัง นิยยำเทมิ
สะรีรัญชีวติ ัญจิทัง
วันทันโตหัง(วันทันตีหงั ) จะริสสำมิ
ธัมมัสเสวะ สุ ธัมมะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สำสะเน
ธัมมัง เม วันทะมำเนนะ(วันทะมำนำยะ) ยัง ปุญญัง ปะสุ ตัง อิธะ
สัพเพปิ อันตะรำยำ เม
มำเหสุ ง ตัสสะ เตชะสำ ฯ
(หมอบกราบลงว่า)
กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ
ธัมเม กุกมั มัง ปะกะตัง มะยำ ยัง,
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะ ยันตัง
กำลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ

๕.สั งฆำนุสสติ
( หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ )
สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
ญำยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
สำมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
ยะทิทัง จัตตำริ ปุริสะยุคำนิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลำ,
เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,
อำหุเนยโน ปำหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสำติ ฯ

๖.สั งฆำภิคีติ
( หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ )
สัทธัมมะโช สุ ปะฏิปัตติคุณำทิยุตโต
โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสั งฆะเสฏโฐ
สีลำทิธัมมะปะวะรำสะยะกำยะจิตโต
วันทำมะหัง ตะมะริยำนะ คะณัง สุ สุทธัง.
สังโฆ โย สัพพะปำณีนัง
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ตะติยำนุสสะติฏฐำนัง
วันทำมิ ตัง สิเรนะหัง
สังฆัสสำหัสมิ ทำโส วะ(ทำสี วะ)
สังโฆ เม สำมิกสิ สะโร
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆำตำ จะ
วิธำตำ จะ หิตัสสะ เม
สังฆัสสำหัง นิยยำเทมิ
สะรีรัญชีวติ ัญจิทัง
วันทันโตหัง (วันทันตีหัง) จะริสสำมิ
สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สำสะเน
สังฆัง เม วันทะมำเนนะ(วันทะมำนำยะ) ยัง ปุญญัง ปะสุ ตัง อิธะ
สัพเพปิ อันตะรำยำ เม
มำเหสุ ง ตัสสะ เตชะสำ ฯ

(หมอบกราบลงว่า)
กำเยนะ วำจำยะ วะ เจตะสำ วำ
สังเฆ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยำ ยัง
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กำลันตะเร สังวะริตงุ วะ สังเฆ ฯ
(สตรี สวดแปลกอย่างนี้ พุทธัสสำหัสมิ ทำสีวะฯ ธัมมัสสำหัสมิ ทำสีวะฯ สังฆัสสำหัส
มิ ทำสีวะฯ วันทันตีหงั ฯ พุทธัง เม วันทะมำนำยะฯ ธัมมัง เม วันทะมำนำยะฯ สังฆัง
เม วันทะมำนำยะ ถ้าคฤหัสถ์ท้งั บุรุษสตรี สวดมีความรังเกียจด้วยอสภาวะนิรุตินิ่งอยู่ บุรุษ
จะสวดว่า วันทะมำโน จะริสสำมิ สตรี จะสวดว่า วันทะมำนำ จะริสสำมิ ดังนี้พร้อมกันไป
ดัง คะโต คะตำ ฉะนั้นก็ควร ก็แปลว่าไหว้อยูเ่ หมือนกัน)
..................................................................................

กะระณียะเมตตะสุ ตตัง
กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
สั กโก อุชู จะ สุ หุชู จะ
สันตุสสะโก จะ สุ ภะโร จะ
สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ
นะ จะ ขุททัง สะมำจะเร กิญจิ
สุ ขิโน วำ เขมิโน โหนตุ
เย เกจิ ปำณะภูตัตถิ
ทีฆำ วำ เย มะหันตำ วำ
ทิฏฐำ วำ เย จะ อะทิฏฐำ
ภูตำ วำ สัมภะเวสี วำ
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
พยำโรสะนำ ปะฏีฆะสัญญำ
มำตำ ยะถำ นิยัง ปุตตัง
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง

ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สุ วะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมำนี
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคทิ โธ
เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สัพเพ สัตตำ ภะวันตุ สุ ขิตัตตำ
ตะสำ วำ ถำวะรำ วำ อะนะวะเสสำ
มัชฌิมำ รัสสะกำ อะณุกะถูลำ
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
สัพเพ สัตตำ ภะวันตุ สุ ขติ ตั ตำ
นำติมญ
ั เญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
นำญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
อำยุสำ เอกะปุตตะมะนุรักเข
มำนะสัมภำวะเย อะปะริมำณัง
มำนะสัมภำวะเย อะปะริมำณัง

อุทธัง อะโธ จะ ติริยญ
ั จะ
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วำ
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวำ
กำเมสุ วิเนยยะ เคธัง

อะสัมพำธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
สะยำโน วำ ยำวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
พรัหมะเมตัง วิหำรัง อิธะมำหุ
ทัสสะเนนะ สัมปันโน
นะ หิ ชำตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

ขันธะปะริตตะคำถำ
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
ฉัพะยำปุตเตหิ เม เมตตัง
อะปำทะเกหิ เม เมตตัง
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
มำ มัง อะปำทะโก หิงสิ
มำ มัง จะตุปปะโท หิงสิ
สัพเพ สัตตำ สัพเพ ปำณำ
สัพเพ ภัทรำนิ ปัสสันตุ

เมตตัง เอรำปะเถหิ เม
เมตตัง กัณหำโคตะมะเกหิ จะ
เมตตัง ทิปำทะเกหิ เม
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มำ มัง หิงสิ ทิปำทะโก
มำ มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ ภูตำ จะ เกวะลำ
มำ กิญจิ ปำปะมำคะมำ.

อัปปะมำโณ พุทโธ, อัปปะมำโณ ธัมโม, อัปปะมำโณ สังโฆ,
ปะมำณะวันตำนิ สิริงสะปำนิ, อะหิ วิจฉิกำ สะตะปะที อุณณำนำภี สะระพู มูสิกำ,
กะตำ เม รักขำ กะตำ เม ปะริตตำ, ปะฏิกกะมันตุ ภูตำนิ, โสหัง นะโม ภะคะวะโต,
นะโม สัตตันนัง สัมมำสัมพุทธำนัง ฯ
.............................................

อำฏำนำฏิยะปะริตตัง
นะโม เม สัพพะพุทธำนัง
ตัณหังกะโร มะหำวีโร
สะระณังกะโร โลกะหิโต
โกณฑัญโญ ชะนะปำโมกโข
สุ มะโน สุ มะโน ธีโร

อุปปันนำนัง มะเหสินัง
เมธังกะโร มะหำยะโส
ทีปังกะโร ชุตินธะโร
มังคะโล ปุริสำสะโภ
เรวะโต ระติวฑ
ั ฒะโน

โสภีโต คุณะสัมปันโน
ปะทุโม โลกะปัชโชโต
ปะทุมุตตะโร สัตตะสำโร
สุ ชำโต สัพพะโลกัคโค
อัตถะทัสสี กำรุณโิ ก
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ
สิขี สัพพะหิโต สัตถำ
กะกุสันโธ สัตถะวำโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน

อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
นำระโท วะระสำระถี
สุ เมโธ อัปปะฏิปุคคะโล
ปิ ยะทัสสี นะรำสะโภ
ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
วิปัสสี จะ อะนูปะโม
เวสสะภู สุ ขะทำยะโก
โกนำคะมะโน ระณัญชะโห
โคตะโม สักะยะปุงคะโว ฯ
.........................................
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ
จักขุมนั ตัสสะ สิรีมะโต
สิขิสสะปิ นะมัตถุ
สัพพะภูตำนุกมั ปิ โน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ
นะหำตะกัสสะ ตะปัสสิโน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ
มำระเสนัปปะมัททิโน
โกนำคะมะนัสสะ นะมัตถุ
พรำหมะณัสสะ วุสีมะโต
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ
วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ
สักะยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ
สัพพะทุกขำปะนูทะนัง
เย จำปิ นิพพุตำ โลเก
ยะถำภูตัง วิปัสสิสุง
เต ชะนำ อะปิ สุ ณำ
มะหันตำ วีตะสำระทำ
หิตัง เทวะมะนุสสำนัง
ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชำจะระณะสัมปันนัง
มะหันตัง วีตะสำระทัง ฯ
(วิชชำจะระณะสัมปันนัง
พุทธัง วันทำมะ โคตะมันติ)
...........................................................

ระตะนะสุ ตตัง
ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วำ หุรัง วำ
สัคเคสุ วำ ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถำคะเตนะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ ฯ
ขะยัง วิรำคัง อะมะตัง ปะณีตงั
ยะทัชฌะคำ สักะยะมุนี สะมำหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ ฯ
ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวณ
ั ณะยี สุ จิง
สะมำธิมำนันตะริกญ
ั ญะมำหุ
สะมำธินำ เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สั จเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ ฯ
เย ปุคคะลำ อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐำ
จัตตำริ เอตำนิ ยุคำนิ โหนติ
เต ทักขิเณยยำ สุ คะตัสสะ สำวะกำ
เอเตสุ ทินนำนิ มะหัปผะลำนิ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ ฯ
เย สุ ปปะยุตตำ มะนะสำ ทัฬเหนะ
นิกกำมิโน โคตะมะสำสะนัมหิ
เต ปัตติปัตตำ อะมะตัง วิคยั หะ
ลัทธำ มุธำ นิพพุติง ภุญชะมำนำ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ ฯ
ขีณัง ปุรำณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตำยะติเก ภะวัสมิง
เต ขีณะพีชำ อะวิรุฬหิฉันทำ
นิพพันติ ธีรำ ยะถำยัมปะทีโป
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ ฯ
..............................................................

พระอาจารย์นาผูข้ อขมากล่าวว่า
“ระตะนัตตะเย, ปะมำเทนะ, ทะวำรัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะรำธัง,
ขะมะตุ โน ภันเต.” (๓ จบ)
“ขอพระรัตนตรัยจงอดโทษทั้งปวง ที่พวกข้าพระพุทธเจ้าได้กระทาแล้ว ด้วยกาย วาจา ใจ
เพราะความประมาทในพระรัตนตรัย แก่พวกข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด”.
.....................................................................
นั่งสมำธิอบรมจิตปฏิบตั ิบูชำคุณพระรัตนตรัย (จนได้สัญญำณบอกเลิก)
......................................................................

คำถำเงินล้ำน
(ตั้งนโม ๓ จบ)
สัมปะจิตฉำมิ
นำสังสิโม
พรหมำ จะ มหำเทวำ สั พเพยักขำ ปะรำยันติ
พรหมำ จะ มหำเทวำ อภิลำภำ ภะวันตุ เม
มหำปุญโญ มหำลำโภ ภะวันตุ เม
มิเตพำหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธำยะ วิระทะโย วิระโคนำยัง
วิระหิงสำ วิระทำสี วิระทำสำ วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มำนีมำมะ พุทธัสสะ สวำโหม
สัมปะติจฉำมิ
เพ็ง ๆ พำ ๆ หำ ๆ ฤำ ๆ
(สวด ๓ จบ)
.............................................

แผ่ เมตตำ
สัพเพ สัตตำ,
สัตว์ท้งั หลำยที่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตำย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,
อะเวรำ โหนตุ
จงเป็ นสุ ขเป็ นสุ ขเถิด อย่ำได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย,
สัพเพ สัตตำ อัพะยำปัชฌำ โหนตุ,
จงเป็ นสุ ขเป็ นสุ ขเถิด อย่ำได้มีควำมอำฆำต พยำบำทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย,
สัพเพ สัตตำ อะนีฆำ โหนตุ,
จงเป็ นสุ ขเป็ นสุ ขเถิด อย่ำได้มีควำมทุกข์ กำยทุกข์ ใจเลย,
สุ ขี อัตตำนัง ปะริหะรันตุ,
จงมีแต่ ควำมสุ ขกำยสุ ขใจ รักษำตนให้ พ้นจำกทุกข์ ภัย ด้วยกันทุกตนทุกคนเทอญ.
...................................................

กรวดน้ำอิมินำ
( หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ )
อิมินำ ปุญญะกัมเมนะ
อุปัชฌำยำ คุณุตตะรำ
อำจะริยปู ะกำรำ จะ
มำตำปิ ตำ จะ ญำตะกำ (ปิ ยำ มะมัง)
สุ ริโย จันทิมำ รำชำ
คุณะวันตำ นะรำปิ จะ
พรัหมะมำรำ จะ อินทำ จะ๑ โลกะปำลำ จะ เทวะตำ
ยะโม มิตตำ มะนุสสำ จะ
มัชฌัตตำ เวริกำปิ จะ
สัพเพ สัตตำ สุ ขี โหนตุ
ปุญญำนิ ปะกะตำนิ เม
สุ ขัง จะ ติวธิ ัง เทนตุ
ขิปปัง ปำเปถะ โว มะตัง ฯ

อิมนิ ำ ปุญญะกัมเมนะ
ขิปปำหัง สุละเภ เจวะ
เย สันตำเน หินำ ธัมมำ
นัสสันตุ สัพพะทำ เยวะ
อุชุจิตตัง สะติปัญญำ
มำรำ ละภันตุ โนกำสัง
พุทธำทิปะวะโร นำโถ
นำโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ
เตโสตตะมำนุภำเวนะ
๑. บำงแห่ งว่ำ จะตุ

อิมินำ อุททิเสนะ จะ
ตัณหุปำทำนะเฉทะนัง
ยำวะ นิพพำนะโต มะมัง
ยัตถะ ชำโต ภะเว ภะเว
สัลเลโข วิริยมั หินำ
กำตุญจะ วิริเยสุ เม
ธัมโม นำโถ วะรุตตะโม
สังโฆ นำโถตตะโร มะมัง
มำโรกำสัง ละภันตุ มำ ฯ

..................................................
(จบคาทาวัตรเย็น)
...................................................................................

