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คําทําวัตรเชาและเย็น 

(เร่ิมตนดวย คําบูชาพระรัตนตรัย และ ปุพพภาคนมการ) 
 

คําบูชาพระรตันตรัย 
 

อะระหัง สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา,  
พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระอรหันต,  
ดับเพลิงกิเลสเพลงิทุกขสิ้นเชิง, ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง;  

พทุธัง ภะคะวันตงั อะภวิาเทม.ิ  
ขาพเจาอภิวาทพระผูมพีระภาคเจา, ผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน.  

(กราบ ๑ คร้ัง) 
สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม,  

พระธรรม เปนธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจา, ตรัสไวดีแลว;  
ธมัมงั นะมสัสาม.ิ  

ขาพเจานมัสการพระธรรม.  
(กราบ ๑ คร้ัง) 

สปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
พระสงฆ สาวกของพระผูมีพระภาคเจา, ปฏิบัติดีแลว;  

สงัฆงั นะมามิ.  
ขาพเจานอบนอมพระสงฆ.  

(กราบ ๑ คร้ัง) 



   

 
 
 
 

ปุพพภาคนมการ 
(คาํนมสัการ) 

(หนัทะ มะยงั พทุธสัสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการงั กะโรมะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความนอบนอมอันเปนสวนเบื้องตน แดพระผูมีพระภาคเจาเถิด.) 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต,  ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจา  
พระองคนั้น;  

อะระหะโต,  ซ่ึงเปนผูไกลจากกิเลส;  
สมัมาสมัพทุธสัสะ.  ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง.  

(วา ๓ คร้ัง) 
 
 

  



   

 
 
 

  



   

 
 
 
 
 
 

  



   

 ๑. พุทธาภิถุต ิ
(คาํสรรเสรญิพระพทุธเจา) 

(หนัทะ มะยงั พทุธาภถิตุิง กะโรมะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความชมเชยเฉพาะพระพุทธเจาเถิด.) 

โย โส ตะถาคะโต,  พระตถาคตเจานั้น พระองคใด;  
 อะระหัง,  เปนผูไกลจากกิเลส;  
 สมัมาสมัพทุโธ,  เปนผูตรสัรูชอบไดโดยพระองคเอง;  
 วชิชาจะระณะสมัปนโน,  เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ;  
 สุคะโต,  เปนผูไปแลวดวยดี;  
 โลกะวทิ,ู  เปนผูรูโลกอยางแจมแจง;  
 อะนุตตะโร ปรุสิะทมัมะสาระถ,ิ  

เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกได  
อยางไมมีใครย่ิงกวา;  

 สัตถา เทวะมะนสุสานงั,  เปนครูผูสอน ของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย;  

 พทุโธ,  เปนผูรู ผูต่ืน ผูเบกิบานดวยธรรม;  
 ภะคะวา,  เปนผูมีความจําเรญิ จําแนกธรรม 

สั่งสอนสตัว;  
 
  



   

โย อมิัง โลกงั สะเทวะกงั สะมาระกัง สะพร๎ัหม๎ะกงั,  
สสัสะมะณะพร๎าหม๎ะณงิ ปะชงั สะเทวะมะนสุสัง สะยัง  
อะภญิญา สจัฉิกตัว๎า ปะเวเทส,ิ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด,  
 ไดทรงทาํความดับทุกขใหแจง ดวยพระปญญาอันย่ิงเองแลว,  
 ทรงสอนโลกนี้ พรอมทัง้เทวดา, มาร พรหม, และหมูสัตว  
 พรอมทั้งสมณพราหมณ, พรอมทัง้เทวดาและมนุษยใหรูตาม;  
โย ธมัมงั เทเสส,ิ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด,  
  ทรงแสดงธรรมแลว;  
 อาทกิัลย๎าณงั,  ไพเราะในเบื้องตน;  
 มชัเฌกลัย๎าณงั,  ไพเราะในทามกลาง;  
 ปะรโิยสานะกลั๎ยาณงั,  ไพเราะในที่สุด;  
สาตถงั สะพ๎ยญัชะนัง เกวะละปะรปิณุณงั ปะรสิทุธัง  
พร๎ัหม๎ะจะรยิัง ปะกาเสส,ิ  ทรงประกาศพรหมจรรย,  
 คือแบบแหงการปฏิบัติอันประเสริฐ  บริสทุธิ ์บริบรูณ สิ้นเชิง,  
 พรอมทั้งอรรถะ (คําอธิบาย) พรอมทั้งพยัญชนะ (หัวขอ);  
ตะมะหงั ภะคะวนัตงั อะภปิชูะยามิ,  
 ขาพเจาบชูาอยางยิ่ง เฉพาะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น;  
ตะมะหงั ภะคะวนัตงั สริะสา นะมาม.ิ  
 ขาพเจานอบนอมพระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น ดวยเศียรเกลา. 

(กราบระลึกพระพุทธคุณ)  



   

 ๒. ธัมมาภิถุต ิ
(คาํสรรเสรญิพระธรรม) 

(หนัทะ มะยงั ธมัมาภถิตุิง กะโรมะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความชมเชยเฉพาะพระธรรมเถิด.) 

โย โส สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม,  
พระธรรมน้ันใด, เปนสิ่งที่พระผูมพีระภาคเจา ไดตรัสไวดีแลว;  

สนัทิฏฐโิก,  
เปนสิ่งทีผู่ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นไดดวยตนเอง;  

อะกาลโิก,  
เปนสิ่งทีป่ฏิบัติได และใหผลได ไมจํากัดกาล;  

เอหปิสสโิก,  
เปนสิ่งทีค่วรกลาวกะผูอ่ืนวา ทานจงมาดูเถดิ;  

โอปะนะยิโก,  
เปนสิ่งทีค่วรนอมเขามาใสตัว;  

ปจจตัตงั เวทติพัโพ วญิูห,ิ  
เปนสิ่งทีผู่รูก็รูไดเฉพาะตน;  

ตะมะหงั ธมัมงั อะภปิชูะยาม,ิ  
ขาพเจาบูชาอยางยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น;  

ตะมะหงั ธมัมงั สริะสา นะมาม.ิ  
ขาพเจานอบนอมพระธรรมน้ัน ดวยเศียรเกลา.  

 (กราบระลึกพระธรรมคุณ)  



   

 ๓. สังฆาภิถุต ิ
(คาํสรรเสรญิพระสงฆ) 

(หนัทะ มะยงั สังฆาภิถตุงิ กะโรมะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความชมเชยเฉพาะพระสงฆเถิด.) 

โย โส สปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจานั้น หมูใด, ปฏิบัติดีแลว;  

อุชปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติตรงแลว;  

ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด,  
ปฏิบัติเพือ่รูธรรม เปนเครือ่งออกจากทุกขแลว;  

สามีจปิะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติสมควรแลว;  

ยะททิงั,  
ไดแกบุคคลเหลานี้คือ;  

จัตตาร ิปรุสิะยคุาน ิอัฏฐะ ปรุสิะปุคคะลา,  
คูแหงบุรษุ ๔ คู,* นบัเรยีงตัวบุรษุ ได ๘ บรุุษ;  

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
นั่นแหละ สงฆสาวกของพระผูมพีระภาคเจา;  

 
 



   

อาหเุนยโย,  
เปนสงฆควรแกสกัการะที่เขานํามาบูชา;  

ปาหเุนยโย,  
เปนสงฆควรแกสกัการะที่เขาจัดไวตอนรับ;  

ทกัขิเณยโย,  
เปนผูควรรับทกัษิณาทาน;  

อัญชะลกีะระณีโย,  
เปนผูที่บคุคลทั่วไปควรทําอัญชลี;  

อะนุตตะรงั ปญุญกัเขตตงั โลกสัสะ,  
เปนเนื้อนาบุญของโลก, ไมมีนาบญุอ่ืนย่ิงกวา;  

ตะมะหงั สงัฆงั อะภปิชูะยาม,ิ  
ขาพเจาบูชาอยางยิ่ง เฉพาะพระสงฆหมูนัน้;  

ตะมะหงั สงัฆงั สริะสา นะมาม.ิ  
ขาพเจานอบนอมพระสงฆหมูนั้น ดวยเศยีรเกลา.  

 (กราบระลึกพระสังฆคุณ) 
 
 
* ๔ คูคือ โสดาปตติมรรค, โสดาปตติผล, สกทาคามิมรรค, สกทาคามิผล,  

อนาคามิมรรค, อนาคามิผล, อรหัตตมรรค, อรหัตตผล. 
 

  



   

 ๔. รตนตัตยัปปณามคาถา 
(คาถานอบนอมพระรตันตรัย) 

(หนัทะ มะยงั ระตะนตัตะยปัปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะปะรกิติตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย กลาวคํานอบนอมพระรัตนตรัยและบาลีที่กําหนดวัตถุเคร่ืองแสดงความสังเวชเถิด.) 

พทุโธ สสุทุโธ กะรุณามะหณัณะโว,  
พระพุทธเจาผูบรสิทุธิ์ มีพระกรุณาดุจหวงมหรรณพ;  

โยจจนัตะสทุธพัพะระญาณะโลจะโน,  
พระองคใด มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด;  

โลกสัสะ ปาปปูะกิเลสะฆาตะโก,  
เปนผูฆาเสียซ่ึงบาป และอุปกิเลสของโลก;  

วันทาม ิพทุธัง อะหะมาทะเรนะ ตงั,  
ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคนั้น โดยใจเคารพเอ้ือเฟอ;  

ธมัโม ปะทโีป วิยะ ตสัสะ สัตถโุน,  
พระธรรมของพระศาสดา สวางรุงเรืองเปรียบดวงประทีป;  

โย มคัคะปากามะตะเภทะภนินะโก,  
จําแนกประเภทคือ มรรค ผล นิพพาน, สวนใด;  

โลกุตตะโร โย จะ ตะทตัถะทปีะโน,  
ซ่ึงเปนตัวโลกุตตระ, และสวนใดทีช่ี้แนวแหงโลกุตตระน้ัน;  

วันทาม ิธมัมงั อะหะมาทะเรนะ ตงั,  
ขาพเจาไหวพระธรรมน้ัน โดยใจเคารพเอ้ือเฟอ;  

 



   

สงัโฆ สเุขตตาภย๎ะตเิขตตะสัญญโิต,  
พระสงฆเปนนาบญุ อันย่ิงใหญกวานาบุญอันดีทั้งหลาย;  

โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานโุพธะโก,  
เปนผูเห็นพระนิพพาน, ตรัสรูตามพระสุคต, หมูใด;  

โลลปัปะหีโน อะรโิย สเุมธะโส,  
เปนผูละกเิลสเครื่องโลเล เปนพระอริยเจา มปีญญาดี;  

วันทาม ิสงัฆงั อะหะมาทะเรนะ ตงั,  
ขาพเจาไหวพระสงฆหมูนัน้ โดยใจเคารพเอ้ือเฟอ;  

อิจเจวะเมกันตะภปิชูะเนยยะกงั,  
วัตถุตตะยัง วนัทะยะตาภสิงัขะตงั,  
ปญุญงั มะยา ยงั มะมะ สพัพปุททะวา,  
มา โหนต ุเว ตัสสะ ปะภาวะสทิธิยา.  

บุญใด ที่ขาพเจาผูไหวอยูซ่ึงวัตถุ ๓,  
คือพระรตันตรัย อันควรบชูาย่ิงโดยสวนเดียว,  
ไดกระทาํแลวเปนอยางย่ิงเชนนี้นี,้  
ขออุปททวะ (ความชั่ว) ทั้งหลาย,  
จงอยามแีกขาพเจาเลย,  
ดวยอํานาจความสําเร็จ อันเกิดจากบุญนั้น.  

 
 

  



   

 ๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ 
(คาํแสดงสงัเวช) 

 
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปนโน,  

พระตถาคตเจาเกิดข้ึนแลว ในโลกน้ี;  
อะระหัง สมัมาสมัพทุโธ,  

เปนผูไกลจากกิเลส, ตรสัรูชอบไดโดยพระองคเอง;  
ธมัโม จะ เทสโิต นิยยานโิก,  

และพระธรรมทีท่รงแสดง เปนธรรมเครื่องออกจากทุกข;  
อุปะสะมโิก ปะรนิพิพานโิก,  

เปนเครื่องสงบกิเลส, เปนไปเพื่อปรินิพพาน;  
สมัโพธะคาม ีสุคะตปัปะเวทโิต,  

เปนไปเพื่อความรูพรอม, เปนธรรมที่พระสุคตประกาศ;  
มะยันตงั ธมัมงั สุตว๎า เอวงั ชานามะ,  

พวกเราเมื่อไดฟงธรรมน้ันแลว, จงึไดรูอยางนี้วา:–  
ชาตปิ ทกุขา,  แมความเกิด ก็เปนทุกข; 
ชะราป ทกุขา,  แมความแก ก็เปนทุกข; 
มะระณมัป ทกุขงั,  แมความตาย ก็เปนทุกข; 
โสกะปะรเิทวะทกุขะโทมะนสัสปุายาสาป ทกุขา,  

แมความโศก ความร่ําไรรําพัน ความไมสบายกาย  
ความไมสบายใจ ความคับแคนใจ ก็เปนทกุข;  



   

อัปปเยห ิสมัปะโยโค ทกุโข,  
ความประสบกับสิง่ไมเปนที่รักที่พอใจ ก็เปนทุกข; 

ปเยห ิวปิปะโยโค ทกุโข,  
ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รักที่พอใจ ก็เปนทุกข; 

ยมัปจฉงั นะ ละภะต ิตมัป ทกุขงั,  
มีความปรารถนาสิ่งใด ไมไดสิ่งนัน้ นั่นก็เปนทุกข; 

สงัขิตเตนะ ปญจปุาทานกัขันธา ทกุขา,  
วาโดยยอ อุปาทานขันธทัง้ ๕ เปนตัวทุกข;  

เสยยะถทีงั,  
ไดแกสิ่งเหลานี้คือ:–  

รปูปูาทานักขันโธ,  
ขันธ อันเปนที่ต้ังแหงความยึดมั่น คือรูป; 

เวทะนปูาทานกัขนัโธ,  
ขันธ อันเปนที่ต้ังแหงความยึดมั่น คือเวทนา;  

สญัปูาทานกัขนัโธ,  
ขันธ อันเปนที่ต้ังแหงความยึดมั่น คือสัญญา;  

สงัขารปูาทานกัขนัโธ,  
ขันธ อันเปนที่ต้ังแหงความยึดมั่น คือสังขาร; 

วิญญาณปูาทานกัขันโธ,  
ขันธ อันเปนที่ต้ังแหงความยึดมั่น คือวิญญาณ; 

 



   

เยสงั ปะรญิญายะ,  
เพื่อใหสาวกกําหนดรอบรูอุปาทานขันธ เหลานี้เอง;  

ธะระมาโน โส ภะคะวา,  
จึงพระผูมีพระภาคเจานั้น เมื่อยังทรงพระชนมอยู;  

เอวัง พะหุลงั สาวะเก วิเนต,ิ  
ยอมทรงแนะนําสาวกทั้งหลาย เชนนี้เปนสวนมาก;  

เอวัง ภาคา จะ ปะนสัสะ ภะคะวะโต  
สาวะเกส ุอะนสุาสะน ีพะหุลา ปะวัตตะต,ิ  

อนึ่ง คําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจานั้น,  
ยอมเปนไปในสาวกทั้งหลาย, สวนมาก,  
มีสวนคือการจําแนกอยางนี้วา:–  

รปูง อะนิจจงั,  รูปไมเทีย่ง;  
เวทะนา อะนจิจา,  เวทนาไมเที่ยง;  
สญัญา อะนิจจา,  สัญญาไมเที่ยง;  
สงัขารา อะนจิจา,  สังขารไมเที่ยง;  
วิญญาณงั อะนจิจงั,  วิญญาณไมเที่ยง;  

รปูง อะนัตตา,  รูปไมใชตัวตน;  
เวทะนา อะนตัตา,  เวทนาไมใชตัวตน;  
สญัญา อะนัตตา,  สัญญาไมใชตัวตน;  
สงัขารา อะนตัตา,  สังขารไมใชตัวตน;  
วิญญาณงั อะนตัตา,  วิญญาณไมใชตัวตน;  



   

สพัเพ สงัขารา อะนจิจา,  สังขารทัง้หลายทัง้ปวง ไมเที่ยง;  
สพัเพ ธมัมา อะนัตตาต,ิ  ธรรมทัง้หลายทั้งปวง ไมใชตัวตน 

ดังนี้;  
เต (หญงิวา ตา) มะยัง โอตณิณามห๎ะ,  

พวกเราทัง้หลาย เปนผูถูกครอบงําแลว;  
ชาตยิา,  โดยความเกิด;  
ชะรามะระเณนะ,  โดยความแกและความตาย;  
โสเกห ิปะรเิทเวหิ ทกุเขหิ โทมะนสัเสห ิอุปายาเสห,ิ  

โดยความโศก ความร่าํไรรําพัน  
ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ  
 ความคับแคนใจ ทั้งหลาย;  

ทกุโขตณิณา,  
เปนผูถูกความทุกข หย่ังเอาแลว;  

ทกุขะปะเรตา,  
เปนผูมีความทกุข เปนเบื้องหนาแลว;  

อัปเปวะนามมิสัสะ เกวะลสัสะ ทกุขักขนัธสัสะ  
อันตะกริยิา ปญญาเยถาต.ิ  

ทําไฉน การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้,  
จะพึงปรากฏชัด แกเราได.  

 
 



   

(สาํหรบัอบุาสก-อุบาสกิาสวด) 

จริะปะรนิพิพุตมัป ตัง ภะคะวันตงั สะระณัง คะตา,  
เราทั้งหลาย ผูถึงแลวซ่ึงพระผูมพีระภาคเจา,  
แมปรินพิพานนานแลว พระองคนัน้ เปนสรณะ;  

ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ,  
ถึงพระธรรมดวย ถึงพระสงฆดวย;  

ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะต ิยะถาพะลงั  
มะนะสิกะโรมะ อะนปุะฏปิชชามะ,  

จักทําในใจอยู ปฏิบัติตามอยู  
ซ่ึงคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจานั้น ตามสติกําลัง;  

สา สา โน ปะฏปิตต,ิ  
ขอใหความปฏิบัตินั้นๆ ของเราทั้งหลาย;  

อิมสัสะ เกวะลสัสะ ทกุขกัขันธัสสะ  
อันตะกริยิายะ สงัวตัตะตุ.   

จงเปนไปเพื่อการทําที่สุดแหงกองทุกข ทัง้สิ้นนี้ เทอญ.  
 
 
 
 

 
 



   

(สาํหรบัภกิษ-ุสามเณรสวด) 

จริะปะรนิพิพุตมัป ตัง ภะคะวันตงั อทุทสิสะ  
อะระหันตัง สมัมาสมัพทุธงั,  

เราทั้งหลาย อุทิศเฉพาะพระผูมพีระภาคเจา,  
ผูไกลจากกิเลส, ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง,  
แมปรินพิพานนานแลว พระองคนัน้;  

สทัธา อะคารสัม๎า อะนะคาริยงั ปพพะชิตา,  
เปนผูมีศรัทธา ออกบวชจากเรือน ไมเกี่ยวของดวยเรือนแลว;  

ตัสม๎งิ ภะคะวะต ิพร๎หัม๎ะจะริยงั จะรามะ,  
ประพฤตอิยูซ่ึงพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น;  

ภกิขนูัง สกิขาสาชวีะสะมาปนนา,  
ถึงพรอมดวยสิกขาและธรรมเปนเครือ่งเล้ียงชวีิต 
ของภิกษทุั้งหลาย;  

ตัง โน พร๎ัหม๎ะจะรยิัง  
อมิสัสะ เกวะลสัสะ ทกุขกัขันธัสสะ  
อันตะกริยิายะ สงัวตัตะต.ุ  

ขอใหพรหมจรรยของเราทัง้หลายนั้น,  
จงเปนไปเพื่อการทําที่สุดแหงกองทุกข ทัง้สิ้นนี้ เทอญ.  

 

(จบคําทําวัตรเชา)  



   

 
  



   

 
 
 
 
 
 

  



   

 
 
 
 

 
  



   

 ๑. พุทธานุสสต ิ
(คาํระลกึถงึพระพทุธเจา) 

(หนัทะ มะยงั พทุธานสุสะตนิะยัง กะโรมะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความตามระลึกถึงพระพุทธเจาเถิด.) 

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตงั เอวงั กัลย๎าโณ  
กิตตสิทัโท อพัภคุคะโต,  

ก็กิตติศัพทอันงามของพระผูมีพระภาคเจานั้น,  
ไดฟุงไปแลวอยางนี้วา:–  

อิตปิ โส ภะคะวา,  
เพราะเหตุอยางนี้ๆ พระผูมีพระภาคเจานั้น;  

อะระหัง,  เปนผูไกลจากกิเลส;  
สมัมาสมัพทุโธ,  เปนผูตรสัรูชอบไดโดยพระองคเอง;  
วชิชาจะระณะสมัปนโน,  เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ;  
สุคะโต,  เปนผูไปแลวดวยดี;  
โลกะวทิ,ู  เปนผูรูโลกอยางแจมแจง;  
อะนุตตะโร ปรุสิะทมัมะสาระถ,ิ  เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกได 

อยางไมมีใครย่ิงกวา;  
สัตถา เทวะมะนสุสานงั,  เปนครูผูสอน ของเทวดาและมนุษย

ทั้งหลาย;  
พทุโธ,  เปนผูรู ผูต่ืน ผูเบกิบานดวยธรรม;  
ภะคะวาต.ิ  เปนผูมีความจําเรญิ จําแนกธรรม 

สั่งสอนสตัว, ดังนี้.  



   

 ๒. พุทธาภิคีต ิ
(คาํสรรเสรญิพระพทุธเจา) 

(หนัทะ มะยงั พทุธาภคิตีงิ กะโรมะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความขับคาถา พรรณนาเฉพาะพระพุทธเจาเถิด.) 

พทุธ๎วาระหันตะวะระตาทคิุณาภิยตุโต,  
พระพุทธเจาประกอบดวยคุณ,  
มีความประเสริฐแหงอรหันตคุณ เปนตน;  

สทุธาภญิาณะกะรณุาห ิสะมาคะตัตโต,  
มีพระองคอันประกอบดวยพระญาณ, และพระกรุณาอันบรสิุทธิ;์  

โพเธส ิโย สชุะนะตงั กะมะลังวะ สโูร,  
พระองคใด ทรงกระทําชนที่ดีใหเบิกบาน,  
ดุจอาทิตยทําบัวใหบาน;  

วันทามะหัง ตะมะระณงั สริะสา ชิเนนทงั,  
ขาพเจาไหวพระชินสีห ผูไมมีกิเลสพระองคนั้น ดวยเศียรเกลา;  

พทุโธ โย สพัพะปาณนีงั สะระณงั เขมะมตุตะมงั,  
พระพุทธเจาพระองคใด เปนสรณะอันเกษมสูงสุด  
ของสัตวทั้งหลาย;  

ปะฐะมานสุสะติฏฐานงั วนัทาม ิตงั สิเรนะหัง,  
ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคนั้น อันเปนที่ต้ังแหงความระลึก 
องคที่หนึ่ง ดวยเศยีรเกลา;  

 
 



   

พทุธสัสาหัสม๎ ิทาโส (หญงิวา ทาส)ี วะ      
พทุโธ เม สามกิสิสะโร,  

ขาพเจาเปนทาสของพระพทุธเจา,  
พระพุทธเจาเปนนาย มีอิสระเหนือขาพเจา;  

พทุโธ ทกุขสัสะ ฆาตา จะ วธิาตา จะ หิตสัสะ เม,  
พระพุทธเจาเปนเครื่องกําจัดทุกข,  
และทรงไวซ่ึงประโยชนแกขาพเจา;  

พทุธสัสาหัง นิยยาเทม ิสะรรีญัชีวติัญจทิงั,  
ขาพเจามอบกายถวายชีวตินี้ แดพระพทุธเจา;  

วันทนัโตหงั (หญงิวา ตีหงั) จะรสิสาม ิ     
พทุธสัเสวะ สุโพธิตงั,  

ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตาม,  
ซ่ึงความตรัสรูดีของพระพทุธเจา;  

นัตถ ิเม สะระณงั อญัญัง พทุโธ เม สะระณัง วะรงั,  
สรณะอ่ืนของขาพเจาไมม,ี  
พระพุทธเจาเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา;  

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ วฑัเฒยยงั สตัถสุาสะเน,  
ดวยการกลาวคําสัตยนี้,  
ขาพเจาพึงเจรญิในพระศาสนาของพระศาสดา;  

พทุธัง เม วนัทะมาเนนะ (หญิงวา มานายะ)      
ยัง ปญุญงั ปะสุตงั อธิะ,  

ขาพเจาผูไหวอยูซ่ึงพระพทุธเจา, ไดขวนขวายบุญใดในบัดนี้;  



   

สพัเพป อันตะรายา เม      
มาเหสุง ตสัสะ เตชะสา.  

อันตรายทั้งปวงอยาไดมีแกขาพเจา ดวยเดชแหงบญุนั้น.  
 

(กราบหมอบลงวา) 
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตตะสา วา,*  

ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี;  
พทุเธ กกุมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั,  

กรรมนาติเตียนอันใด ที่ขาพเจากระทําแลว ในพระพุทธเจา;  
พทุโธ ปะฏิคคัณห๎ะต ุอจัจะยนัตงั,  

ขอพระพทุธเจา จงงดซ่ึงโทษลวงเกินอันนั้น;  
กาลนัตะเร สังวะรติุง วะ พทุเธ.  

เพื่อการสาํรวมระวงั ในพระพุทธเจา ในกาลตอไป. 
 
 
* บทขอใหงดโทษนี้ มิไดเปนการขอลางบาป เปนเพียรการเปดเผยตัวเอง และคําวา

โทษในท่ีนี ้มิไดหมายถึงกรรม หมายถงึโทษเพียงเล็กนอยซ่ึงเปน “สวนตัว”  
ระหวางกนั ที่พึงอโหสิกันได การขอขมาชนดินี้ สําเร็จผลไดในเม่ือผูขอตั้งใจทําจริงๆ 
และเปนเพียงศีลธรรม หรือสิ่งที่ควรประพฤติ. 

 

  



   

 ๓. ธัมมานุสสต ิ
(คาํระลกึถงึพระธรรม) 

(หนัทะ มะยงั ธมัมานสุสะตนิะยัง กะโรมะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความตามระลึกถึงพระธรรมเถิด.) 

สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม,  
พระธรรม เปนสิง่ที่พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสไวดีแลว;  

สนัทิฏฐโิก,  
เปนสิ่งทีผู่ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นไดดวยตนเอง;  

อะกาลโิก,  
เปนสิ่งทีป่ฏิบัติได และใหผลได ไมจํากัดกาล;  

เอหปิสสโิก,  
เปนสิ่งทีค่วรกลาวกะผูอ่ืนวา ทานจงมาดูเถดิ;  

โอปะนะยิโก,  
เปนสิ่งทีค่วรนอมเขามาใสตัว;  

ปจจตัตงั เวทติพัโพ วญิูหตีิ.  
เปนสิ่งทีผู่รูก็รูไดเฉพาะตน, ดังนี้.  

 
 

  



   

 ๔. ธัมมาภิคีต ิ
(คาํสรรเสรญิพระธรรม) 

(หนัทะ มะยงั ธมัมาภคิตีงิ กะโรมะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความขับคาถา พรรณนาเฉพาะพระธรรมเถิด.) 

สว๎ากขาตะตาทิคณุะโยคะวะเสนะ เสยโย,  
พระธรรม เปนสิง่ที่ประเสริฐ เพราะประกอบดวยคุณ,  
คือความที่พระผูมพีระภาคเจา ตรสัไวดีแลว เปนตน;  

โย มคัคะปากะปะรยิัตติวโิมกขะเภโท,  
เปนธรรมอันจําแนกเปน มรรค ผล ปริยัติ และนิพพาน;  

ธมัโม กโุลกะปะตะนา ตะทะธารธิาร,ี  
เปนธรรมทรงไวซ่ึงผูทรงธรรม จากการตกไปสูโลกที่ชั่ว;  

วันทามะหัง ตะมะหะรงั วะระธมัมะเมตงั,  
ขาพเจาไหวพระธรรมอันประเสริฐนั้น อันเปนเครื่องขจัดเสีย 
ซ่ึงความมืด;  

ธมัโม โย สพัพะปาณนีงั สะระณงั เขมะมตุตะมงั,  
พระธรรมใด เปนสรณะอันเกษมสงูสุด ของสัตวทั้งหลาย;  

ทตุิยานสุสะตฏิฐานัง วนัทาม ิตงั สิเรนะหงั,  
ขาพเจาไหวพระธรรมน้ัน อันเปนที่ต้ังแหงความระลึก 
องคที่สอง ดวยเศยีรเกลา;  

 
 



   

ธมัมสัสาหัสม๎ ิทาโส (หญงิวา ทาส)ี วะ      
ธมัโม เม สามกิสิสะโร,  

ขาพเจาเปนทาสของพระธรรม,  
พระธรรมเปนนาย มีอิสระเหนือขาพเจา;  

ธมัโม ทกุขสัสะ ฆาตา จะ วธิาตา จะ หิตสัสะ เม,  
พระธรรมเปนเครือ่งกําจัดทุกข,  
และทรงไวซ่ึงประโยชนแกขาพเจา;  

ธมัมสัสาหัง นิยยาเทม ิสะรรีญัชีวติตญัจทิงั,  
ขาพเจามอบกายถวายชวีตินี้ แดพระธรรม;  

วันทนัโตหงั (หญงิวา ตีหงั) จะรสิสาม ิ     
ธมัมสัเสวะ สุธมัมะตัง,  

ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตาม,  
ซ่ึงความเปนธรรมดีของพระธรรม;  

นัตถ ิเม สะระณงั อญัญัง      
ธมัโม เม สะระณัง วะรงั,  

สรณะอ่ืนของขาพเจาไมม,ี  
พระธรรมเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา;  

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ      
วัฑเฒยยงั สัตถสุาสะเน,  

ดวยการกลาวคําสัตยนี้,  
ขาพเจาพึงเจรญิในพระศาสนาของพระศาสดา;  



   

ธมัมงั เม วนัทะมาเนนะ (หญิงวา มานายะ) ยัง      
ปญุญงั ปะสุตงั อธิะ,  

ขาพเจาผูไหวอยูซ่ึงพระธรรม, ไดขวนขวายบุญใดในบัดนี;้  
สพัเพป อันตะรายา เม      
มาเหสุง ตสัสะ เตชะสา.  

อันตรายทั้งปวง อยาไดมีแกขาพเจา ดวยเดชแหงบุญนั้น.  
 

(กราบหมอบลงวา) 
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตตะสา วา,*  

ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี;  
ธมัเม กกุมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั,  

กรรมนาติเตียนอันใด ที่ขาพเจากระทําแลว ในพระธรรม;  
ธมัโม ปะฏิคคัณห๎ะต ุอจัจะยนัตงั,  

ขอพระธรรม จงงดซ่ึงโทษลวงเกนิอันนั้น;  
กาลนัตะเร สังวะรติงุ วะ ธมัเม.  

เพื่อการสาํรวมระวงั ในพระธรรม ในกาลตอไป. 
 
 
* บทขอใหงดโทษนี้ มิไดเปนการขอลางบาป เปนเพียรการเปดเผยตัวเอง และคําวา

โทษในท่ีนี ้มิไดหมายถึงกรรม หมายถงึโทษเพียงเล็กนอยซ่ึงเปน “สวนตัว”  
ระหวางกนั ที่พึงอโหสิกันได การขอขมาชนดินี้ สําเร็จผลไดในเม่ือผูขอตั้งใจทําจริงๆ 
และเปนเพียงศีลธรรม หรือสิ่งที่ควรประพฤติ.  



   

 ๕. สังฆานุสสต ิ
(คาํระลกึถงึพระสงฆ) 

(หนัทะ มะยงั สังฆานสุสะตนิะยัง กะโรมะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความตามระลึกถึงพระสงฆเถิด.) 

สปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติดีแลว;  

อุชปุะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติตรงแลว;  

ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด,  
ปฏิบัติเพือ่รูธรรม เปนเครือ่งออกจากทุกขแลว;  

สามีจปิะฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา หมูใด, ปฏิบัติสมควรแลว;  

ยะททิงั,  
ไดแกบุคคลเหลานี้คือ;  

จัตตาร ิปรุสิะยคุาน ิอัฏฐะ ปรุสิะปุคคะลา,  
คูแหงบุรษุ ๔ คู,* นบัเรยีงตัวบุรษุ ได ๘ บรุุษ;  

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  
นั่นแหละ สงฆสาวกของพระผูมพีระภาคเจา;  

 
 



   

อาหเุนยโย,  
เปนสงฆควรแกสกัการะที่เขานํามาบูชา;  

ปาหเุนยโย,  
เปนสงฆควรแกสกัการะที่เขาจัดไวตอนรับ;  

ทกัขิเณยโย,  
เปนผูควรรับทกัษิณาทาน;  

อัญชะลกีะระณีโย,  
เปนผูที่บคุคลทั่วไปควรทําอัญชลี;  

อะนุตตะรงั ปญุญกัเขตตงั โลกสัสาติ.   
เปนเนื้อนาบุญของโลก, ไมมีนาบญุอ่ืนย่ิงกวา, ดังนี้.  

 
 
* ๔ คูคือ โสดาปตติมรรค, โสดาปตติผล, สกทาคามิมรรค, สกทาคามิผล,  

อนาคามิมรรค, อนาคามิผล, อรหัตตมรรค, อรหัตตผล. 
 
 
 

  



   

 ๖. สังฆาภิคีต ิ
(คาํสรรเสรญิพระสงฆ) 

(หนัทะ มะยงั สังฆาภคิตีิง กะโรมะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทําความขับคาถา พรรณนาเฉพาะพระสงฆเถิด.) 

สทัธมัมะโช สปุะฏิปตตคิุณาทิยตุโต,  
พระสงฆที่เกิดโดยพระสัทธรรม,  
ประกอบดวยคุณ มีความปฏิบัติดี เปนตน;  

โยฏฐพัพโิธ อะรยิะปคุคะละสงัฆะเสฏโฐ,  
เปนหมูแหงพระอริยบุคคลอันประเสริฐ ๘ จาํพวก;  

สีลาทธิมัมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,  
มีกายและจิต อันอาศัยธรรมมีศีล เปนตน อันบวร;  

วันทามะหัง ตะมะรยิานะคะณงั สสุทุธัง,  
ขาพเจาไหวหมูแหงพระอริยเจาเหลานั้น อันบรสิุทธิด์วยดี;  

สงัโฆ โย สพัพะปาณนีงั สะระณัง เขมะมตุตะมงั,  
พระสงฆหมูใด เปนสะระณะอันเกษมสูงสุด ของสัตวทั้งหลาย;  

ตะตยิานสุสะติฏฐานงั วนัทาม ิตัง สเิรนะหงั,  
ขาพเจาไหวพระสงฆหมูนัน้ อันเปนที่ต้ังแหงความระลึก 
องคที่สาม ดวยเศียรเกลา;  

สงัฆสัสาหัสม๎ ิทาโส (หญงิวา ทาส)ี วะ      
สงัโฆ เม สามกิสิสะโร,  

ขาพเจาเปนทาสของพระสงฆ,  
พระสงฆเปนนาย มีอิสระเหนือขาพเจา;  



   

สงัโฆ ทกุขสัสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หติัสสะ เม,  
พระสงฆเปนเครื่องกําจัดทุกข,  
และทรงไวซ่ึงประโยชนแกขาพเจา;  

สงัฆสัสาหัง นิยยาเทม ิสะรรีญัชีวติัญจทิงั,  
ขาพเจามอบกายถวายชีวตินี้ แดพระสงฆ;  

วันทนัโตหงั (หญงิวา ตีหงั) จะรสิสาม ิ     
สงัฆสัโสปะฏิปนนะตงั,  

ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตาม, ซ่ึงความปฏิบัติดีของพระสงฆ;  
นัตถ ิเม สะระณงั อญัญัง      
สงัโฆ เม สะระณัง วะรงั,  

สรณะอ่ืนของขาพเจาไมม,ี  
พระสงฆเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา;  

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ      
วัฑเฒยยงั สัตถสุาสะเน,  

ดวยการกลาวคําสัตยนี้,  
ขาพเจาพึงเจรญิในพระศาสนาของพระศาสดา;  

สงัฆงั เม วนัทะมาเนนะ (หญิงวา มานายะ)      
ยัง ปญุญงั ปะสุตงั อธิะ,  

ขาพเจาผูไหวอยูซ่ึงพระสงฆ, ไดขวนขวายบุญใดในบัดนี;้  
สพัเพป อันตะรายา เม      
มาเหสุง ตสัสะ เตชะสา. 

อันตรายทั้งปวง อยาไดมีแกขาพเจา ดวยเดชแหงบุญนั้น. 



   

(กราบหมอบลงวา) 
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตตะสา วา,*  

ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี;  
สงัเฆ กกุมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั,  

กรรมนาติเตียนอันใด ที่ขาพเจากระทําแลว ในพระสงฆ;  
สงัโฆ ปะฏิคคัณห๎ะต ุอจัจะยนัตัง,  

ขอพระสงฆ จงงดซ่ึงโทษลวงเกินอันนั้น;  
กาลนัตะเร สังวะรติุง วะ สงัเฆ.  

เพื่อการสาํรวมระวงั ในพระสงฆ ในกาลตอไป. 
 
 
* บทขอใหงดโทษนี้ มิไดเปนการขอลางบาป เปนเพียรการเปดเผยตัวเอง และคําวา

โทษในท่ีนี ้มิไดหมายถึงกรรม หมายถงึโทษเพียงเล็กนอยซ่ึงเปน “สวนตัว”  
ระหวางกนั ที่พึงอโหสิกันได การขอขมาชนดินี้ สําเร็จผลไดในเม่ือผูขอตั้งใจทําจริงๆ 
และเปนเพียงศีลธรรม หรือสิ่งที่ควรประพฤติ. 

 

(จบคําทําวัตรเย็น) 
 

  



   

 
 

 
  



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



   

  



   

 
 

  



   

 ๑.  สรณคมนปาฐะ 
(คาํระลกึถงึพระรตันตรยั) 

(หนัทะ มะยงั ตสิะระณะคะมะปาฐัง ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาเพ่ือระลึกถึงพระรัตนตรัยเถิด.) 

 พทุธัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
 ขาพเจาถือเอาพระพทุธเจาเปนสรณะ;  

 ธมัมงั สะระณัง คัจฉาม,ิ  
 ขาพเจาถือเอาพระธรรมเปนสรณะ;  

 สงัฆงั สะระณัง คัจฉาม.ิ  
 ขาพเจาถือเอาพระสงฆเปนสรณะ.  

ทตุิยมัป พทุธัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
แมครั้งทีส่อง ขาพเจาถือเอาพระพทุธเจาเปนสรณะ;  

ทตุิยมัป ธมัมงั สะระณัง คัจฉาม,ิ  
แมครั้งทีส่อง ขาพเจาถือเอาพระธรรมเปนสรณะ;  

ทตุิยมัป สงัฆงั สะระณัง คัจฉาม.ิ  
แมครั้งทีส่อง ขาพเจาถือเอาพระสงฆเปนสรณะ.  

ตะตยิมัป พทุธัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
แมครั้งทีส่าม ขาพเจาถือเอาพระพทุธเจาเปนสรณะ;  

ตะตยิมัป ธมัมงั สะระณัง คัจฉาม,ิ  
แมครั้งทีส่าม ขาพเจาถือเอาพระธรรมเปนสรณะ;  

ตะตยิมัป สงัฆงั สะระณัง คัจฉาม.ิ  
แมครั้งทีส่าม ขาพเจาถือเอาพระสงฆเปนสรณะ. 



   

 ๒. อัฏฐสิกขาปทปาฐะ 
(คาํแสดงศลี ๘) 

(หนัทะ มะยงั อฏัฐะสกิขาปะทะปาฐงั ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคําแสดงศีล ๘ เถิด.) 

ปาณาตปิาตา เวระมะณ,ี  
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการฆา;  

อะทนินาทานา เวระมะณ,ี  
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการถือเอาสิ่งของ  
ที่เจาของไมไดใหแลว;  

อะพร๎หัม๎ะจะริยา เวระมะณ,ี  
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการกระทําอันมิใชพรหมจรรย;  

มสุาวาทา เวระมะณ,ี  
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการพูดไมจริง;  

สรุาเมระยะมชัชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณ,ี  
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการด่ืมสรุา และเมรัย,  
อันเปนทีต้ั่งของความประมาท;  

วิกาละโภชะนา เวระมะณ,ี  
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล;  

 
 



   

นัจจะ คตีะ วาทติะ วสิกูะ ทสัสะนะ มาลาคนัธะ วิเลปะนะ  
ธาระณะ มณัทะนะ วภิสูะนัฏฐานา เวระมะณ,ี  

เจตนาเปนเครื่องเวนจากการฟอนราํ,  
การขับเพลง การดนตรี,  
การดูการเลนชนดิเปนขาศึกตอกุศล,  
การทัดทรงสวมใส การประดับ การตกแตงตน,  
ดวยพวงมาลา ดวยเครื่องกล่ิน และเครื่องผัดทา;  

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณ.ี  
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการนั่งนอนบนที่นอนสูง  
และที่นอนใหญ. 

 
 
 
 

  



   

 ๓. ท๎วัตตงิสาการปาฐะ 
(คาํแสดงอาการ ๓๒ ในรางกาย) 

(หนัทะ มะยงั ท๎วตัตงิสาการะปาฐงั ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคําแสดงอาการ ๓๒ ในรางกายเถิด.) 

อัตถ ิอมิสัม๎งิ กาเย,  ในรางกายนี้ม:ี–  
เกสา,  ผมทั้งหลาย;  โลมา,  ขนทั้งหลาย; 
นะขา,  เล็บทั้งหลาย;  ทนัตา,  ฟนทั้งหลาย; 
ตะโจ,  หนัง;  มงัสงั,  เนื้อ; 
นะหาร,ู  เอ็นทั้งหลาย;  อัฏฐ,ี  กระดูกทัง้หลาย; 
อัฏฐมิญิชงั,  เย่ือในกระดูก;  วักกงั,  ไต; 
หะทะยงั,  หัวใจ;  ยะกะนงั,  ตับ; 
กิโลมะกงั,  พังผืด;  ปหะกงั,  มาม; 
ปปผาสงั,  ปอด;  อันตัง,  ลําไส; 
อันตะคุณงั,  ลําไสสุด;  อุทะรยิงั,  อาหารในกระเพาะ; 
กะรสีัง,  อุจจาระ;  ปตตงั,  น้ําดี; 
เสมหงั,  เสลด;  ปพุโพ,  หนอง; 
โลหติงั,  โลหิต;  เสโท,  เหงื่อ; 
เมโท,  มัน;  อัสส,ุ  น้ําตา; 
วะสา,  น้ําเหลือง;  เขโฬ,  น้ําลาย; 
สงิฆาณกิา,  น้ําเมือก;  ละสกิา,  น้ําล่ืนหลอขอ; 
มตุตงั,  น้ํามูตร;   
มตัถะเก มตัถะลงุคงั,  เย่ือมันสมอง ในกระโหลกศีรษะ; 

อิติ. ดังนี้แล. 



   

 ๔. เขมาเขมสรณทีปกคาถา 
(คาถาแสดงสรณะอนัเกษมและไมเกษม) 

(หนัทะ มะยงั เขมาเขมะสะระณะทปีกะคาถาโย ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงสรณะอันเกษมและไมเกษมเถิด.) 

พะหงุ เว สะระณงั ยนัต ิ ปพพะตาน ิวะนาน ิจะ,  
อารามะรกุขะเจตย๎าน ิ มะนสุสา ภะยะตชัชิตา,  

มนุษยเปนอันมาก เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแลว,  
ก็ถือเอาภูเขาบาง ปาไมบาง,  
อารามและรุกขเจดียบาง เปนสรณะ;  

เนตัง โข สะระณัง เขมงั  เนตัง สะระณะมตุตะมงั,  
เนตัง สะระณะมาคมัมะ  สพัพะทกุขา ปะมจุจะต,ิ  

นั่น มิใชสรณะอันเกษมเลย, นั่น มิใชสรณะอันสูงสดุ,  
เขาอาศัยสรณะนัน่แลว ยอมไมพนจากทุกขทั้งปวงได;  

โย จะ พทุธัญจะ ธมัมญัจะ  สงัฆัญจะ สะระณงั คะโต,  
จัตตาร ิอะรยิะสจัจาน ิ สมัมปัปญญายะ ปสสะต,ิ  

สวนผูใดถือเอาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะแลว,  
เห็นอริยสัจจ คือความจรงิอันประเสริฐ ๔ ดวยปญญาอันชอบ;  

ทกุขงั ทกุขะสะมปุปาทัง  ทกุขสัสะ จะ อะติกกะมงั,  
อะรยิญัจฏัฐังคิกงั มัคคัง  ทกุขปูะสะมะคามนิัง,  

คือเห็นความทกุข, เหตุใหเกิดทุกข, ความกาวลวงทุกขเสียได,  
และหนทางมีองค ๘ อันประเสริฐ เครื่องถงึความระงับทุกข;  



   

เอตงั โข สะระณัง เขมงั  เอตงั สะระณะมุตตะมงั,  
เอตงั สะระณะมาคัมมะ  สพัพะทกุขา ปะมจุจะต.ิ  

นั่นแหละ เปนสรณะอันเกษม, นั่น เปนสรณะอันสูงสุด,  
เขาอาศัยสรณะนัน่แลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได. 

 

 ๕. อริยธนคาถา 
(คาถาสรรเสรญิพระอรยิเจา) 

(หนัทะ มะยงั อะรยิะธะนะคาถาโย ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาสรรเสริญพระอริยเจาเถิด.) 

ยัสสะ สทัธา ตะถาคะเต  อะจะลา สปุะติฏฐิตา,  
ศรัทธา ในพระตถาคตของผูใด ต้ังมั่นอยางดี ไมหวั่นไหว;  

สีลญัจะ ยัสสะ กลั๎ยาณงั  อะรยิะกนัตงั ปะสงัสติงั,  
และศีลของผูใดงดงาม เปนที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจา;  

สงัเฆ ปะสาโท ยัสสตัถ ิ อุชภุตูญัจะ ทสัสะนัง,  
ความเลือ่มใสของผูใดมีในพระสงฆ, และความเห็นของผูใดตรง;  

อะทะฬทิโทต ิตงั อาห ุ อะโมฆนัตัสสะ ชวีิตงั,  
บัณฑิตกลาวเรียกเขาผูนั้นวา คนไมจน, ชวีิตของเขาไมเปนหมัน;  

ตัสม๎า สทัธัญจะ สีลญัจะ  ปะสาทัง ธมัมะทสัสะนงั,  
อะนยุุญเชถะ เมธาว ี สะรงั พทุธานะสาสะนงั.  

เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได ถึงคําสัง่สอนของพระพทุธเจาอยู,  
ผูมีปญญาควรกอสรางศรัทธา ศีล ความเลือ่มใส  
และความเห็นธรรมใหเนอืงๆ.  



   

 ๖. ติลักขณาทิคาถา 
(คาถาแสดงพระไตรลกัษณ) 

(หนัทะ มะยงั ตลิักขะณาทคิาถาโย ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงพระไตรลักษณเปนเบื้องตนเถิด.) 

สพัเพ สงัขารา อะนจิจาต ิ ยะทา ปญญายะ ปสสะต,ิ  
เมื่อใด บุคคลเห็นดวยปญญาวา สงัขารทั้งปวงไมเที่ยง;  

อะถะ นพิพนิทะต ิทกุเข เอสะ มคัโค วสิทุธิยา,  
เมื่อนั้น ยอมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เปนทุกข ที่ตนหลง,  
นั่นแหละ เปนทางแหงพระนิพพาน อันเปนธรรมหมดจด;  

สพัเพ สงัขารา ทกุขาต ิ ยะทา ปญญายะ ปสสะต,ิ  
เมื่อใด บุคคลเห็นดวยปญญาวา สงัขารทั้งปวงเปนทุกข;  

อะถะ นพิพนิทะต ิทกุเข เอสะ มคัโค วสิทุธิยา,  
เมื่อนั้น ยอมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เปนทุกข ที่ตนหลง,  
นั้นแหละ เปนทางแหงพระนิพพาน อันเปนธรรมหมดจด;  

สพัเพ ธมัมา อะนตัตาต ิ ยะทา ปญญายะ ปสสะต,ิ  
เมื่อใด บุคคลเห็นดวยปญญาวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา;  

อะถะ นพิพนิทะต ิทกุเข เอสะ มคัโค วสิทุธิยา,  
เมื่อนั้น ยอมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เปนทุกข ที่ตนหลง,  
นั่นแหละ เปนทางแหงพระนิพพาน อันเปนธรรมหมดจด;  

อัปปะกา เต มะนสุเสส ุ เย ชะนา ปาระคามโิน,  
ในหมูมนุษยทั้งหลาย, ผูที่ถึงฝงแหงพระนพิพานมนีอยนัก;  

 



   

อะถายงั อติะรา ปะชา  ตรีะเมวานุธาวะต,ิ  
หมูมนษุยนอกนั้น ยอมวิง่เลาะอยูตามฝงในน้ีเอง;  

เย จะ โข สมัมะทกัขาเต  ธมัเม ธมัมานุวตัติโน,  
ก็ชนเหลาใด ประพฤติสมควรแกธรรม ในธรรมท่ีตรัสไวชอบแลว;  

เต ชะนา ปาระเมสสนัต ิ มจัจเุธยยัง สทุตุตะรงั,  
ชนเหลานั้น จักถงึฝงแหงพระนิพพาน,  
ขามพนบวงแหงมจัจุ ที่ขามไดยากนัก;  

กัณห๎ัง ธมัมงั วปิปะหายะ  สกุกงั ภาเวถะปณฑโิต,  
จงเปนบณัฑิตละธรรมดําเสยี แลวเจริญธรรมขาว;  

โอกา อะโนกะมาคมัมะ  วิเวเก ยตัถะ ทรูะมงั,  
ตัตร๎าภริะตมิจิเฉยยะ  หิตว๎า กาเม อะกิญจะโน.  

จงมาถึงที่ไมมนี้ํา จากที่มนี้ํา,  
จงละกามเสีย, เปนผูไมมคีวามกังวล,  
จงยินดีเฉพาะตอพระนิพพาน อันเปนที่สงัด  
ซ่ึงสัตวยินดีไดโดยยาก. 

 
 
 
 
  



   

 ๗. ภารสุตตคาถา 
(คาถาแสดงภารสตูร) 

(หนัทะ มะยงั ภาระสตุตะคาถาโย ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงภารสูตรเถิด.) 

ภารา หะเว ปญจักขันธา,  
ขันธทั้ง ๕ เปนของหนักเนอ;  

ภาระหาโร จะ ปุคคะโล,  
บุคคลแหละ เปนผูแบกของหนักพาไป;  

ภาราทานัง ทกุขงั โลเก,  
การแบกถือของหนัก เปนความทุกข ในโลก;  

ภาระนิกเขปะนงั สุขงั,  
การสลัดของหนัก ทิ้งลงเสยี เปนความสุข;  

นิกขปิตว๎า คะรงุ ภารงั,  
พระอริยเจา สลัดทิ้งของหนัก ลงเสียแลว;  

อัญญัง ภารัง อะนาทยิะ,  
ทั้งไมหยิบฉวยเอาของหนักอันอ่ืน ข้ึนมาอีก;  

สะมลูัง ตัณห๎ัง อพัพยุ๎หะ,  
ก็เปนผูถอนตัณหาข้ึนได กระทั่งราก;  

นิจฉาโต ปะรินพิพโุต.  
เปนผูหมดสิ่งปรารถนา ดับสนิทไมมีสวนเหลือ. 

  



   

 ๘. ภัทเทกรัตตคาถา 
(คาถาแสดงผูมีราตรเีดยีวเจรญิ) 

(หนัทะ มะยงั ภทัเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงผูมีราตรีเดียวเจริญเถิด.) 

อะตีตงั นานว๎าคะเมยยะ นปัปะฏกิงัเข อะนาคะตงั,  
บุคคลไมควรตามคิดถึงสิ่งที่ลวงไปแลว ดวยอาลัย,  
และไมพงึพะวงถงึสิ่งที่ยังไมมาถึง;  

ยะทะตตีมัปะหนีนัตัง  อัปปตตญัจะ อะนาคะตงั,  
สิ่งเปนอดีตก็ละไปแลว, สิ่งเปนอนาคตก็ยังไมมา;  

ปจจปุปนนัญจะ โย ธมัมงั  ตัตถะ ตตัถะ วปิสสะต,ิ  
อะสงัหริงั อะสงักปุปง  ตัง วทิธา มะนพุร๎ูหะเย,  

ผูใดเห็นธรรมอันเกิดข้ึนเฉพาะหนาในที่นั่นๆ อยางแจมแจง,  
ไมงอนแงนคลอนแคลน, เขาควรพอกพูนอาการเชนนั้นไว;  

อัชเชวะ กิจจะมาตปัปง  โก ชญัญา มะระณัง สเุว,  
ความเพยีรเปนกจิที่ตองทาํวันนี้, ใครจะรูความตาย แมพรุงนี้;  

นะ ห ิโน สังคะรนัเตนะ  มะหาเสเนนะ มจัจุนา,  
เพราะการผัดเพี้ยนตอมัจจรุาชซ่ึงมเีสนามาก ยอมไมมสีําหรบัเรา;  

เอวังวิหารมิาตาปง  อะโหรตัตะมะตนัทติัง,  
ตัง เว ภทัเทกะรตัโตต ิ สนัโต อาจกิขะเต มนุ.ิ  

มุนีผูสงบ ยอมกลาวเรียก ผูมีความเพียรอยูเชนนั้น,  
ไมเกียจครานทั้งกลางวันกลางคืนวา,  
“ผูเปนอยูแมเพียงราตรีเดียว ก็นาชม”. 



   

 ๙. ธัมมคารวาทคิาถา 
(คาถาแสดงความเคารพพระธรรม) 

(หนัทะ มะยงั ธมัมะคาระวาทคิาถาโย ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงความเคารพพระธรรมเถิด.) 

เย จะ อะตีตา สมัพทุธา  เย จะ พทุธา อะนาคะตา,  
โย เจตะระห ิสมัพทุโธ  พะหนุนัง โสกะนาสะโน,  

พระพุทธเจาบรรดาที่ลวงไปแลวดวย, ที่ยังไมมาตรสัรูดวย,  
และพระพุทธเจาผูขจัดโศกของมหาชนในกาลบัดนีด้วย;  

สพัเพ สทัธมัมะคะรโุน  วิหะรงิส ุวิหาต ิจะ,  
อะถาป วิหะรสิสนัต ิ เอสา พทุธานะธมัมะตา,  

พระพุทธเจาทั้งปวงนั้น ทกุพระองค เคารพพระธรรม,  
ไดเปนมาแลวดวย, กําลังเปนอยูดวย, และจักเปนดวย,  
เพราะธรรมดาของพระพทุธเจาทั้งหลาย เปนเชนนัน้เอง;  

ตัสม๎า ห ิอตัตะกาเมนะ  มะหตัตะมะภกิงัขะตา,  
สทัธมัโม คะรกุาตพัโพ  สะรงั พทุธานะสาสะนงั,  

เพราะฉะนั้น บุคคลผูรักตน หวังอยูเฉพาะคุณเบื้องสงู,   
เมื่อระลึกไดถึงคําสั่งสอนของพระพทุธเจาอยู,  
จงทําความเคารพพระธรรม;  

นะ ห ิธมัโม อะธมัโม จะ  อุโภ สะมะวปิากโิน,  
ธรรมและอธรรม จะมีผลเหมือนกันทั้งสองอยาง หามิได;  

อะธมัโม นริะยงั เนต ิ ธมัโม ปาเปต ิสุคะติง,  
อธรรม ยอมนําไปนรก, ธรรม ยอมนําใหถึงสุคติ;  



   

ธมัโม หะเว รกัขะต ิธมัมะจารงิ,  
ธรรมแหละ ยอมรักษาผูประพฤติธรรมเปนนิจ;  

ธมัโม สจุิณโณ สุขะมาวะหาต,ิ  
ธรรมทีป่ระพฤติดีแลว ยอมนําสุขมาใหตน;  

เอสานสิงัโส ธมัเม สุจณิเณ.  
นี่เปนอานิสงส ในธรรมทีต่นประพฤติดีแลว. 

 
 

  



   

 ๑๐. โอวาทปาฏิโมกขคาถา 
(คาถาแสดงพระโอวาทปาตโิมกข) 

(หนัทะ มะยงั โอวาทะปาตโิมกขะคาถาโย ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแสดงพระโอวาทปาติโมกขเถิด.) 

สพัพะปาปสสะ อะกะระณงั,  การไมทาํบาปทั้งปวง;  
กสุะลสัสปูะสมัปะทา,  การทํากศุลใหถึงพรอม;  
สะจติตะปะรโิยทะปะนัง,  การชําระจิตของตนใหขาวรอบ;  

เอตงั พทุธานะสาสะนงั.  
ธรรม ๓ อยางนี ้เปนคําสั่งสอนของพระพทุธเจาทัง้หลาย.  

 
ขันต ีปะระมงั ตะโป ตตีกิขา,  

ขันติ คือความอดกล้ัน เปนธรรมเครื่องเผากเิลสอยางย่ิง;  
นพิพานงั ปะระมงั วะทันต ิพทุธา,  

ผูรูทั้งหลาย กลาวพระนิพพานวาเปนธรรมอันย่ิง;  
นะ ห ิปพพะชิโต ปะรปูะฆาต,ี  

ผูกําจัดสัตวอ่ืนอยู ไมชื่อวาเปนบรรพชิตเลย;  
สะมะโณ โหต ิปะรงั วิเหฐะยนัโต.  

ผูทําสัตวอ่ืนใหลําบากอยู ไมชื่อวาเปนสมณะเลย.  
 

 
 



   

อะนปูะวาโท อะนปูะฆาโต,  การไมพดูราย, การไมทาํราย;  
ปาตโิมกเข จะ สงัวะโร,  การสํารวมในปาติโมกข;  
มตัตญัุตา จะ ภตัตสัม๎งิ,  ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค;  
ปนตญัจะ สะยะนาสะนงั,  การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด;  
อะธจิิตเต จะ อาโยโค,  ความหมัน่ประกอบในการทําจิต 

ใหย่ิง;  
เอตงั พทุธานะสาสะนงั.  

ธรรม ๖ อยางนี ้เปนคําสั่งสอนของพระพทุธเจาทัง้หลาย. 
 
 
 

  



   

 ๑๑. ปฐมพทุธภาสิตคาถา 
(คาถาพทุธภาษติครัง้แรกของพระพทุธเจา) 

(หนัทะ มะยงั ปะฐะมะพทุธะภาสติะคาถาโย ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาพุทธภาษิตคร้ังแรกของพระพุทธเจาเถิด.) 

อะเนกะชาตสิงัสารงั  สนัธาวิสสงั อะนพิพสิงั,  
เมื่อเรายังไมพบญาณ, ไดแลนทองเที่ยวไปในสงสารเปนอเนกชาติ;  

คะหะการงั คะเวสนัโต  ทกุขา ชาต ิปนุปัปนุัง,  
แสวงหาอยูซ่ึงนายชางปลูกเรือน, คือตัณหาผูสรางภพ,  
การเกิดทกุคราว เปนทุกขร่าํไป;  

คะหะการะกะ ทฏิโฐส ิ ปนุะ เคหัง นะ กาหะส,ิ  
นี่แนะ นายชางปลูกเรือน, เรารูจักเจาเสียแลว,  
เจาจะทําเรือนใหเราไมไดอีกตอไป;  

สพัพา เต ผาสุกา ภัคคา  คะหะกูฏงั วิสงัขะตงั,  
โครงเรือนทั้งหมดของเจาเราหักเสียแลว, ยอดเรือนเราก็รื้อเสยีแลว;  

วสิังขาระคะตัง จิตตัง  ตัณหานงั ขะยะมชัฌะคา.  
จิตของเราถึงแลวซ่ึงสภาพที่อะไรปรุงแตงไมไดอีกตอไป,  
มันไดถึงแลวซ่ึงความสิ้นไปแหงตัณหา, คือถึงนิพพาน. 

 
  



   

 ๑๒. ธาตุปจจเวกขณปาฐะ 
(คาํพิจารณาปจจัย ๔ ใหเหน็เปนของไมงาม) 
(หนัทะ มะยงั ธาตปุจจะเวกขะณะปาฐงั ภะณามะ เส.) 

(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคําพิจารณาปจจัย ๔ ใหเห็นเปนของไมงามเถิด.) 

(พิจารณาจวีร) 
ยะถาปจจะยงั ปะวัตตะมานงั ธาตมุัตตะเมเวตงั,  

สิ่งเหลานี้ นี่เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้น,  
กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ;  

ยะททิงั จีวะรงั, ตะทปุะภญุชะโก จะ ปุคคะโล,  
สิ่งเหลานี้ คือ จวีร, และคนผูใชสอยจีวรนัน้;  

ธาตมุตัตะโก,  เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ;  
นสิสตัโต,  มิไดเปนสัตวะอันย่ังยืน;  
นชิชโีว,  มิไดเปนชีวะอันเปนบรุุษบคุคล;  
สญุโญ,  วางเปลาจากความหมายแหงความเปนตัวตน;  

สพัพาน ิปะนะ อมิาน ิจวีะราน ิอะชิคจุฉะนียาน,ิ  
ก็จีวรทัง้หมดนี้, ไมเปนของนาเกลียดมาแตเดิม;  

อิมงั ปตูกิายงั ปต๎วา,  
ครั้นมาถกูเขากับกายอันเนาอยูเปนนิจนี้แลว;  

อะติวยิะ ชิคจุฉะนียาน ิชายนัต.ิ  
ยอมกลายเปนของนาเกลียดอยางย่ิงไปดวยกัน.  

 



   

(พิจารณาอาหาร) 
ยะถาปจจะยงั ปะวัตตะมานงั ธาตมุัตตะเมเวตงั,  

สิ่งเหลานี้ นี่เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้น,  
กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ;  

ยะททิงั ปณฑะปาโต, ตะทปุะภญุชะโก จะ ปุคคะโล,  
สิ่งเหลานี้ คือ บณิฑบาต, และคนผูบริโภคบิณฑบาตน้ัน;  

ธาตมุตัตะโก,  เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ;  
นสิสตัโต,  มิไดเปนสัตวะอันย่ังยืน;  
นชิชโีว,  มิไดเปนชีวะอันเปนบรุุษบคุคล;  
สญุโญ,  วางเปลาจากความหมายแหงความเปนตัวตน;  

สพัโพ ปะนายงั ปณฑะปาโต อะชิคจุฉะนีโย,  
ก็บิณฑบาตทั้งหมดนี้, ไมเปนของนาเกลียดมาแตเดิม;  

อิมงั ปตูกิายงั ปต๎วา,  
ครั้นมาถกูเขากับกายอันเนาอยูเปนนิจนี้แลว;  

อะติวยิะ ชิคจุฉะนีโย ชายะต.ิ  
ยอมกลายเปนของนาเกลียดอยางย่ิงไปดวยกัน.  

 
 
 
 

 



   

(พิจารณาทีอ่ยูอาศยั) 
ยะถาปจจะยงั ปะวัตตะมานงั ธาตมุัตตะเมเวตงั,  

สิ่งเหลานี้ นี่เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้น,  
กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ;  

ยะททิงั เสนาสะนงั, ตะทปุะภญุชะโก จะ ปุคคะโล,  
สิ่งเหลานี้ คือ เสนาสนะ, และคนผูใชสอยเสนาสนะนั้น;  

ธาตมุตัตะโก,  เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ;  
นสิสตัโต,  มิไดเปนสัตวะอันย่ังยืน;  
นชิชโีว,  มิไดเปนชีวะอันเปนบรุุษบคุคล;  
สญุโญ,  วางเปลาจากความหมายแหงความเปนตัวตน;  

สพัพาน ิปะนะ อมิาน ิเสนาสะนาน ิอะชิคจุฉะนยีาน,ิ  
ก็เสนาสนะทั้งหมดนี้, ไมเปนของนาเกลียดมาแตเดิม;  

อิมงั ปตูกิายงั ปต๎วา,  
ครั้นมาถกูเขากบักายอันเนาอยูเปนนิจนี้แลว;  

อะติวยิะ ชิคจุฉะนียาน ิชายนัต.ิ  
ยอมกลายเปนของนาเกลียดอยางย่ิงไปดวยกัน.  

 
 
 
 

 



   

(พิจารณายารักษาโรค) 
ยะถาปจจะยงั ปะวัตตะมานงั ธาตมุัตตะเมเวตงั,  

สิ่งเหลานี้ นี่เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้น,  
กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ;  

ยะททิงั คิลานะปจจะยะเภสชัชะปะรกิขาโร,  
ตะทปุะภญุชะโก จะ ปุคคะโล,  

สิ่งเหลานี้ คือ เภสัชบริขารอันเกือ้กูลแกคนไข,  
และคนผูบริโภคเภสัชบริขารน้ัน;  

ธาตมุตัตะโก,  เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ;  
นสิสตัโต,  มิไดเปนสัตวะอันย่ังยืน;  
นชิชโีว,  มิไดเปนชีวะอันเปนบรุุษบคุคล;  
สญุโญ,  วางเปลาจากความหมายแหงความเปนตัวตน;  

สพัโพ ปะนายงั คลิานะปจจะยะเภสชัชะปะรกิขาโร อะชคิจุฉะนโีย,  
ก็คิลานเภสัชบริขารท้ังหมดนี้, ไมเปนของนาเกลียดมาแตเดิม;  

อิมงั ปตูกิายงั ปต๎วา,  
ครั้นมาถกูเขากับกายอันเนาอยูเปนนิจนี้แลว;  

อะติวยิะ ชิคจุฉะนีโย ชายะต.ิ  
ยอมกลายเปนของนาเกลียดอยางย่ิงไปดวยกัน.  

  



   

 ๑๓. ปจฉิมพุทโธวาทปาฐะ 
(คาํแสดงพระโอวาทครั้งสดุทายของพระพทุธเจา) 
(หนัทะ มะยงั ปจฉิมะพทุโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เส.) 

(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคําแสดงพระโอวาทคร้ังสุดทายของพระพุทธเจาเถิด.) 
หันทะทาน ิภกิขะเว อามนัตะยาม ิโว,  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, บัดนี,้ เราขอเตือนทานทั้งหลายวา;  
วะยะธมัมา สงัขารา,  

สังขารทัง้หลาย มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา;  
อัปปะมาเทนะ สมัปาเทถะ,  

ทานทั้งหลาย, จงทําความไมประมาทใหถงึพรอมเถิด;  
อะยงั ตะถาคะตสัสะ ปจฉมิา วาจา.  

นี้เปนพระวาจามใีนครั้งสดุทาย ของพระตถาคตเจา. 
 
 
 
  



   

 ๑๔. บทพิจารณาสังขาร 
(คาถาพจิารณาธรรมสงัเวช) 

(หนัทะ มะยงั ธมัมะสังเวคะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาพิจารณาธรรมสังเวชเถิด.) 

สพัเพ สงัขารา อะนจิจา,  
สังขาร คือรางกาย จิตใจ,  
แลรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมดทั้งสิน้,  
มันไมเทีย่ง, เกิดข้ึนแลวดับไป, มแีลวหายไป;  

สพัเพ สงัขารา ทกุขา,  
สังขาร คือรางกาย จิตใจ,  
แลรูปธรรม นามธรรม  ทั้งหมดทัง้สิ้น,  
มันเปนทกุข ทนยาก, เพราะเกิดข้ึนแลว แก เจ็บ ตายไป;  

สพัเพ ธมัมา อะนัตตา,  
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง,  
ทั้งที่เปนสังขาร แลมิใชสงัขาร ทัง้หมดทั้งสิ้น,  
ไมใชตัวไมใชตน,  
ไมควรถือวาเรา วาของเรา วาตัว วาตนของเรา;  

อะธวุัง ชวีิตงั,  ชีวิตเปนของไมย่ังยืน;  
ธุวงั มะระณัง,  ความตายเปนของย่ังยืน;  
อะวสัสัง มะยา มะรติพัพงั,  อันเราจะพึงตายเปนแท;  
มะระณะปะรโิยสานงั เม ชวีิตงั,  ชีวิตของเรามีความตาย 

เปนที่สุดรอบ;  



   

ชวีิตงั เม อะนยิะตงั,  ชีวิตของเราเปนของไมเทีย่ง;  
มะระณงั เม นิยะตงั,  ความตายของเราเปนของเที่ยง;  

 

วะตะ,  ควรที่จะสังเวช;  
อะยงั กาโย,  รางกายนี้;  

อะจริงั,  มิไดต้ังอยูนาน;  
อะเปตะวญิญาโณ,  ครั้นปราศจากวิญญาณ;  
ฉฑุโฑ,  อันเขาทิ้งเสียแลว;  
อะธิเสสสะต,ิ  จักนอนทบั;  
ปะฐะวงิ,  ซ่ึงแผนดิน;  
กะลงิคะรงั อวิะ,  ประดุจดังวาทอนไมและทอนฟน;  
นริัตถงั. หาประโยชนมิได. 

 
 
 
 
 
 
 
  



   

 ๑๕. สัพพปตติทานคาถา 
(คาถาแผสวนบญุใหแกสรรพสตัวทัง้หลาย) 

(หนัทะ มะยงั สัพพะปตตทิานะคาถาโย ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาแผสวนบุญใหแกสรรพสัตวทั้งหลายเถิด.) 

ปญุญสัสทิาน ิกะตสัสะ  ยานญัญาน ิกะตาน ิเม,  
เตสญัจะ ภาคโิน โหนต ุ สัตตานนัตาปปะมาณะกา,  

สัตวทั้งหลาย ไมมีที่สุด ไมมปีระมาณ,  
จงมีสวนแหงบุญทีข่าพเจา ไดทําในบัดนี้,  
และแหงบุญอ่ืนทีไ่ดทําไวกอนแลว;  

เย ปยา คณุะวันตา จะ  มยั๎หงั มาตาปตาทะโย,  
ทิฏฐา เม จาปยะทิฏฐา วา  อัญเญ มชัฌตัตะเวริโน,  

คือจะเปนสัตวเหลาใด, ซ่ึงเปนทีร่ักใครและมีบญุคุณ เชน 
มารดา บิดา ของขาพเจาเปนตน ก็ดี,  
ที่ขาพเจาเห็นแลว หรือไมไดเห็น ก็ดี,  
สัตวเหลาอ่ืนที่เปนกลางๆ หรือเปนคูเวรกัน ก็ดี;  

สัตตา ตฏิฐันต ิโลกสัม๎งิ  เต ภมุมา จะตโุยนกิา,  
ปญเจกะจะตโุวการา  สงัสะรนัตา ภะวาภะเว,  

สัตวทั้งหลาย ต้ังอยูในโลก, อยูในภูมทิั้ง ๓,  
อยูในกําเนิดทั้ง ๔,  
มีขันธ ๕ ขันธ มีขันธขันธเดียว มีขันธ ๔ ขันธ,  
กําลังทองเที่ยวอยูในภพนอยภพใหญ ก็ดี;  



   

ญาตงั เย ปตตทิานมัเม  อะนุโมทนัต ุเต สะยงั,  
เย จมิงั นปัปะชานนัต ิ เทวา เตสงั นเิวทะยงุ,  

สัตวเหลาใด รูสวนบุญที่ขาพเจาแผใหแลว,  
สัตวเหลานั้น จงอนุโมทนาเองเถิด,  
สวนสัตวเหลาใด ยังไมรูสวนบุญนี้,  
ขอเทวดาทั้งหลาย จงบอกสตัวเหลานั้น ใหรู;  

มะยา ทนินานะ ปญุญานัง  อะนุโมทะนะเหตนุา,  
สพัเพ สตัตา สะทา โหนต ุ อะเวรา สุขะชวีิโน,  
เขมปัปะทญัจะ ปปโปนต ุ เตสาสา สชิฌะตงั สภุา.  

เพราะเหตุที่ไดอนุโมทนาสวนบุญที่ขาพเจาแผใหแลว,  
สัตวทั้งหลายทั้งปวง, จงเปนผูไมมเีวร อยูเปนสขุทุกเมื่อ,  
จงถึงบทอันเกษม  กลาวคือพระนิพพาน,  
ความปรารถนาทีดี่งามของสัตวเหลานั้น จงสําเร็จเถดิ.  

 
 
 
 
 
  



   

 ๑๖. ปฏฐนฐปนคาถา 
(คาถาวาดวยการตัง้ความปรารถนา) 

(หนัทะ มะยงั ปฏฐะนะฐะปะนะคาถาโย ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาวาดวยการตั้งความปรารถนากันเถิด.) 

ยันทาน ิเม กะตงั ปญุญัง  เตนาเนนทุทิเสนะ จะ,  
ขิปปง สจัฉิกะเรยยาหัง  ธมัเม โลกตุตะเร นะวะ,  

บุญใดที่ขาพเจาไดทําในบดันี้,  
เพราะบญุนั้น และการอุทิศแผสวนบุญนั้น,  
ขอใหขาพเจาทําใหแจงโลกุตตธรรม ๙ ในทันท;ี  

สะเจ ตาวะ อะภพัโพหงั  สงัสาเร ปะนะ สงัสะรัง,  
ถาขาพเจาเปนผูอาภัพอยู, ยังตองทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร;  

นิยะโต โพธสิตัโต วะ  สมัพทุเธนะ วยิากะโต,  
นาฏฐาระสะป อาภพัพะ-  ฐานาน ิปาปุเณยยะหงั,  

ขอใหขาพเจาเปนเหมือนโพธิสัตวผูเที่ยงแท,  
ไดรับพยากรณแตพระพุทธเจาแลว,  
ไมถึงฐานะแหงความอาภพั ๑๘ อยาง;  

ปญจะเวราน ิวชัเชยยงั  ระเมยยงั สลีะรักขะเน,  
ปญจะกาเม อะลคัโคหงั  วชัเชยยงั กามะปงกะโต,  

ขาพเจาพึงเวนจากเวรทัง้ ๕,  
พึงยินดีในการรักษาศีล,  
ไมเกาะเกี่ยวในกามคุณทั้ง ๕,  
พึงเวนจากเปอกตมกลาวคือ กาม;  



   

ททุทิฏฐิยา นะ ยชุเชยยงั  สงัยชุเชยยัง สทุฏิฐิยา,  
ปาเป มติเต นะ เสเวยยงั  เสเวยยัง ปณฑิเต สะทา,  

ขอใหขาพเจาไมพึงประกอบดวยทฏิฐิชั่ว,  
พึงประกอบดวยทฏิฐิที่ดีงาม,  
ไมพึงคบมิตรชัว่, พึงคบแตบัณฑิตทุกเมื่อ;  

สทัธาสะติหิโรตตปัปา-  ตาปกขนัตคิุณากะโร,  
อัปปะสยัโ๎ห วะ สัตตูห ิ เหยยงั อะมนัทะมยุ๎หะโก,  

ขอใหขาพเจาเปนบอที่เกิดแหงคุณ,  
คือ ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ ความเพียร และขันติ,  
พึงเปนผูที่ศัตรูครอบงําไมได, ไมเปนคนเขลา คนหลงงมงาย;  

สพัพายาปายปุาเยส ุ เฉโก ธมัมตัถะโกวโิท,  
เญยเย วตัตตั๎วะสชัชัง เม  ญาณงั อะเฆวะ มาลโุต,  

ขอใหขาพเจาเปนผูฉลาดในอุบาย,  
แหงความเสื่อมและความเจริญ,  
เปนผูเฉียบแหลมในอรรถและธรรม,  
ขอใหญาณของขาพเจาเปนไป ไมของขัดในธรรมที่ควรรู,  
ดุจลมพัดไปในอากาศ ฉะนั้น;  

ยา กาจ ิกสุะลา มย๎าสา  สุเขนะ สชิฌะตงั สะทา,  
เอวัง วตุตา คณุา สพัเพ  โหนต ุมยั๎หงั ภะเว ภะเว,  

ความปรารถนาใดๆ ของขาพเจาที่เปนกุศล,  
ขอใหสําเร็จโดยงายทุกเมือ่,  
คุณที่ขาพเจากลาวมาแลวทั้งปวงนี,้ จงมแีกขาพเจาทุกๆ ภพ;  



   

ยะทา อปุปชชะต ิโลเก  สมัพทุโธ โมกขะเทสะโก,  
ตะทา มตุโต กกุมัเมห ิ ลทัโธกาโส ภะเวยยะหงั,  

เมื่อใด พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูแสดงธรรมเครื่องพนทุกข,  
เกิดข้ึนแลวในโลก, เมื่อนั้น,  
ขอใหขาพเจาพนจากกรรมอันชั่วชาทั้งหลาย,  
เปนผูไดโอกาสแหงการบรรลุธรรม;  

มะนสุสัตตัญจะ ลงิคญัจะ  ปพพชัชญัจปุะสมัปะทงั,  
ละภติว๎า เปสะโล สีล ี ธาเรยยงั สตัถสุาสะนงั,  

ขอใหขาพเจาพึงไดความเปนมนษุย, ไดเพศบรสิุทธิ,์  
ไดบรรพชา อุปสมบทแลว, เปนคนรักศีล มีศีล,  
ทรงไวซ่ึงพระศาสนาของพระศาสดา;  

สุขาปะฏปิะโท ขปิปา-  ภญิโญ สจัฉกิะเรยยะหงั,  
อะระหัตตปัผะลงั อคัคงั  วชิชาทิคณุะลงักะตัง,  

ขอใหเปนผูมีการปฏิบัติโดยสะดวก, ตรัสรูไดพลัน,  
กระทําใหแจงซ่ึงอรหันตผลอันเลิศ,  
อันประดับดวยธรรม มวีิชชา เปนตน;  

ยะท ินปุปชชะต ิพทุโธ  กมัมงั ปะรปิรูญัจะ เม,  
เอวัง สนัเต ละเภยยาหงั  ปจเจกะโพธมิตุตะมนั ต.ิ  

ถาหากพระพทุธเจาไมบังเกิดข้ึน,  
แตกุศลกรรมของขาพเจาเต็มเปยมแลว, เมือ่เปนเชนนั้น,  
ขอใหขาพเจาพึงไดญาณ เปนเครือ่งรูเฉพาะตน อันสูงสุดเทอญ.  



   

  



   

  



   

 
 

 
  



   

 ๑๗. อริยอฏัฐงัคิกมคัคปาฐะ 
(คาํแสดงอริยมรรคมอีงค ๘) 

(หนัทะ มะยงั อะรยิัฏฐังคกิะมคัคะปาฐงั ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคําแสดงอริยมรรคมีองค ๘ เถิด.) 

อะยะเมวะ อะรโิย อัฏฐังคิโก มคัโค,  
หนทางนีแ้ล, เปนหนทางอันประเสรฐิ, ซ่ึงประกอบดวยองค ๘;  

เสยยะถทีงั,  ไดแกสิ่งเหลานี้ คือ:–  
(๑) สมัมาทิฏฐิ,  ความเห็นชอบ;  
(๒) สมัมาสังกปัโป,  ความดําริชอบ;  
(๓) สมัมาวาจา,  การพูดจาชอบ;  
(๔) สมัมากมัมนัโต,  การทําการงานชอบ;  
(๕) สมัมาอาชีโว,  การเลี้ยงชีวิตชอบ;  
(๖) สมัมาวายาโม,  ความพากเพียรชอบ;  
(๗) สมัมาสะต,ิ  ความระลึกชอบ;  
(๘) สมัมาสะมาธ.ิ  ความต้ังใจมั่นชอบ.  

 

(องคมรรคที ่๑) 
กะตะมา จะ ภกิขะเว สมัมาทิฏฐ,ิ  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, ความเห็นชอบ เปนอยางไรเลา?;  
ยัง โข ภกิขะเว ทกุเข ญาณงั,  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, ความรูอันใด เปนความรูในทกุข;  
ทกุขะสะมทุะเย ญาณงั,  เปนความรูในเหตุใหเกิดทุกข;  



   

ทกุขะนิโรเธ ญาณัง,  เปนความรูในความดับแหงทุกข;  
ทกุขะนิโรธะคามนิิยา ปะฏิปะทายะ ญาณงั,  

เปนความรูในทางดําเนินใหถึง
ความดับแหงทุกข;  

อะยงั วจุจะต ิภกิขะเว สมัมาทิฏฐ.ิ  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากลาววา ความเห็นชอบ.  

 

 (องคมรรคที่ ๒) 
กะตะโม จะ ภกิขะเว สมัมาสงักปัโป,  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, ความดําริชอบ เปนอยางไรเลา?;  
เนกขมัมะสงักปัโป,  ความดําริในการออกจากกาม;  
อะพย๎าปาทะสังกปัโป,  ความดําริในการไมมุงราย;  
อะวิหงิสาสังกปัโป,  ความดําริในการไมเบียดเบียน;  

อะยงั วจุจะต ิภกิขะเว สมัมาสงักปัโป.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากลาววา ความดําริชอบ.  

 

(องคมรรคที ่๓) 
กะตะมา จะ ภกิขะเว สมัมาวาจา,  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, การพูดจาชอบ เปนอยางไรเลา?;  
มสุาวาทา เวระมะณ,ี  

เจตนาเปนเครื่องเวนจากการพูดไมจริง;  
 



   

ปสณุายะ วาจายะ เวระมะณ,ี  
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการพูดสอเสียด;  

ผะรสุายะ วาจายะ เวระมะณ,ี  
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการพูดหยาบ;  

สมัผปัปะลาปา เวระมะณ,ี  
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการพูดเพอเจอ;  

อะยงั วจุจะต ิภกิขะเว สมัมาวาจา.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากลาววา การพูดจาชอบ.  

 

 (องคมรรคที่ ๔) 
กะตะโม จะ ภกิขะเว สมัมากมัมนัโต,  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, การทําการงานชอบ เปนอยางไรเลา?;  
ปาณาตปิาตา เวระมะณ,ี  

เจตนาเปนเครื่องเวนจากการฆา;  
อะทนินาทานา เวระมะณ,ี  

เจตนาเปนเครื่องเวนจากการถือเอาสิ่งของ  
ที่เจาของไมไดใหแลว;  

กาเมส ุมจิฉาจารา เวระมะณ,ี  
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการประพฤติผิดในกามทัง้หลาย;  

อะยงั วจุจะต ิภกิขะเว สมัมากมัมนัโต.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากลาววา การทําการงานชอบ.  

 



   

(องคมรรคที ่๕) 
กะตะโม จะ ภกิขะเว สมัมาอาชโีว,  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, การเลี้ยงชีวิตชอบ เปนอยางไรเลา?;  
อิธะ ภกิขะเว อะรยิะสาวะโก,  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยนี้;  
มจิฉาอาชวีัง ปะหายะ,  

ละการเลีย้งชีวิตทีผิ่ดเสีย;  
สมัมาอาชีเวนะ ชวีิกงั กปัเปต,ิ  

ยอมสําเรจ็ความเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตทีช่อบ;  
อะยงั วจุจะต ิภกิขะเว สมัมาอาชโีว.  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากลาววา การเล้ียงชีวิตชอบ.  
 

(องคมรรคที ่๖) 
กะตะโม จะ ภกิขะเว สมัมาวายาโม,  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, ความพากเพยีรชอบ เปนอยางไรเลา?;  
อิธะ ภกิขะเว ภกิข,ุ  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษใุนธรรมวินัยนี้;  
 

อนปุปนนานงั ปาปะกานงั อะกสุะลานงั ธมัมานงั อะนปุปาทายะ,  
ฉนัทัง ชะเนต,ิ วายะมะต,ิ วริิยงั อาระภะต,ิ  
จิตตัง ปคคัณ๎หาต ิปะทะหะต,ิ  



   

ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน, ยอมพยายาม,  
ปรารภความเพียร, ประคองต้ังจิตไว,  
เพื่อจะยังอกุศลธรรม อันเปนบาปทียั่งไมเกิด ไมใหเกิดข้ึน;  

 

อุปปนนานงั ปาปะกานงั อะกสุะลานงั ธมัมานัง ปะหานายะ,  
ฉนัทัง ชะเนต,ิ วายะมะต,ิ วริิยงั อาระภะต,ิ  
จิตตัง ปคคัณ๎หาต ิปะทะหะต,ิ  

ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน, ยอมพยายาม,  
ปรารภความเพียร, ประคองต้ังจิตไว,  
เพื่อจะละอกุศลธรรม อันเปนบาปทีเ่กิดข้ึนแลว;  

 

อะนปุปนนานงั กสุะลานัง ธมัมานงั อปุปาทายะ,  
ฉนัทัง ชะเนต,ิ วายะมะต,ิ วริิยงั อาระภะต,ิ  
จิตตัง ปคคัณ๎หาต ิปะทะหะต,ิ  

ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน, ยอมพยายาม,  
ปรารภความเพียร, ประคองต้ังจิตไว,  
เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ใหเกิดข้ึน;  

 

อุปปนนานงั กสุะลานงั ธมัมานงั ฐิตยิา, อะสมัโมสายะ,  
ภยิโยภาวายะ,  เวปลุลายะ, ภาวะนายะ, ปารปิรูยิา,  
ฉนัทัง ชะเนต,ิ วายะมะต,ิ วริิยงั อาระภะต,ิ  
จิตตัง ปคคัณ๎หาต ิปะทะหะต,ิ  



   

ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน, ยอมพยายาม,  
ปรารภความเพียร, ประคองต้ังจิตไว,  
เพื่อความต้ังอยู, ความไมเลอะเลือน, ความงอกงามยิ่งข้ึน, 
ความไพบูลย, ความเจรญิ, ความเต็มรอบ,  
แหงกุศลธรรมที่เกดิข้ึนแลว;  

 

อะยงั วจุจะต ิภกิขะเว สมัมาวายาโม.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากลาววา ความพากเพยีรชอบ.  

 

(องคมรรคที ่๗) 
กะตะมา จะ ภกิขะเว สมัมาสะต,ิ  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, ความระลึกชอบ เปนอยางไรเลา?;  
อิธะ ภกิขะเว ภกิข,ุ  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษใุนธรรมวินัยนี้;  
 

กาเย กายานปุสส ีวิหะระต,ิ  
ยอมเปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย อยูเปนประจํา;  
อาตาป สมัปะชาโน สะตมิา,  
วิเนยยะ โลเก อะภชิฌาโทมะนสัสงั,  

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส, มีสัมปชัญญะ มีสติ,  
ถอนความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได;  

 

 



   

เวทะนาส ุเวทะนานปุสส ีวิหะระต,ิ  
ยอมเปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยูเปนประจํา;  
อาตาป สมัปะชาโน สะตมิา,  
วิเนยยะ โลเก อะภชิฌาโทมะนสัสงั,  

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส, มีสัมปชัญญะ มีสติ,  
ถอนความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได;  

 

จิตเต จติตานปุสส ีวิหะระต,ิ  
ยอมเปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิต อยูเปนประจํา;  
อาตาป สมัปะชาโน สะตมิา,  
วิเนยยะ โลเก อะภชิฌาโทมะนสัสงั,  

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส, มีสัมปชัญญะ มีสติ,  
ถอนความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได;  

 

ธมัเมส ุธมัมานปุสส ีวิหะระต,ิ  
ยอมเปนผูพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย อยูเปนประจํา;  
อาตาป สมัปะชาโน สะตมิา,  
วิเนยยะ โลเก อะภชิฌาโทมะนสัสงั,  

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส, มีสัมปชัญญะ มีสติ,  
ถอนความพอใจและความไมพอใจในโลกออกเสียได;  

 

อะยงั วจุจะต ิภกิขะเว สมัมาสะต.ิ  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากลาววา ความระลึกชอบ.  



   

(องคมรรคที ่๘) 
กะตะโม จะ ภกิขะเว สมัมาสะมาธ,ิ  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, ความต้ังใจมัน่ชอบ เปนอยางไรเลา?;  
อิธะ ภกิขะเว ภกิข,ุ  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษใุนธรรมวินัยนี้;  
 

วิวจิเจวะ กาเมห,ิ  สงัดแลวจากกามทั้งหลาย;  
วิวจิจะ อะกสุะเลหิ ธมัเมหิ,  สงัดแลวจากธรรมที่เปนอกุศล

ทั้งหลาย;  
สะวติกักงั สะวจิารัง, วิเวกะชงั ปติสขุัง  
ปะฐะมงั ฌานัง อุปะสมัปชชะ วิหะระต,ิ  

เขาถึงปฐมฌาน, ประกอบดวย วิตก วิจาร,  
มีปติและสุข อันเกิดจากวิเวก แลวแลอยู;  

 

วิตกักะวจิารานงั วปูะสะมา,  เพราะความที ่วิตก วิจาร  
ทั้ง ๒ ระงับลง;  

อัชฌตัตงั สมัปะสาทะนงั เจตะโส, เอโกทภิาวงั,  
อะวิตกักงั อะวจิารัง, สะมาธชิงั ปติสขุัง  
ทตุิยงั ฌานงั อปุะสมัปชชะ วิหะระต,ิ  

เขาถึงทุติยฌาน, เปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน,  
ใหสมาธเิปนธรรมอันเอกผุดมีข้ึน, ไมมีวิตก ไมมีวจิาร,  
มีแตปติและสุข อันเกิดจากสมาธิ แลวแลอยู;  

 



   

ปติยา จะ วริาคา,  อนึ่ง เพราะความจางคลายไป 
แหงปติ;  

อุเปกขะโก จะ วิหะระต,ิ สะโต จะ สมัปะชาโน,  
ยอมเปนผูอยูอุเบกขา, มสีติและสมัปชญัญะ;  

สุขญัจะ กาเยนะ ปะฏสิงัเวเทต,ิ  
และยอมเสวยความสุขดวยนามกาย;  

ยันตงั อะรยิา อาจกิขนัต,ิ อุเปกขะโก สะตมิา สขุะวหิารีต,ิ  
ชนิดที่พระอริยเจาทั้งหลาย, ยอมกลาวสรรเสริญผูนั้นวา,  
“เปนผูอยูอุเบกขา มสีติอยูเปนปรกติสุข”, ดังนี้; 

ตะตยิัง ฌานงั อปุะสมัปชชะ วิหะระต,ิ  
เขาถึงตติยฌาน แลวแลอยู;  

 

สุขสัสะ จะ ปะหานา,  เพราะละสุขเสียได;  
ทกุขสัสะ จะ ปะหานา,  และเพราะละทุกขเสียได;  

ปพุเพวะ โสมะนสัสะโทมะนัสสานงั อตัถงัคะมา,  
เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนสัทั้ง ๒  
ในกาลกอน;  

อะทกุขะมะสุขงั อุเปกขาสะตปิารสิทุธิง,  
จะตตุถงั ฌานัง อุปะสมัปชชะ วิหะระต,ิ  

เขาถงึจตุตถฌาน, ไมมีทุกข ไมมสีขุ, มีแตความที่สติ 
เปนธรรมชาตบิรสิุทธิ์เพราะอุเบกขา แลวแลอยู;  

 

อะยงั วจุจะต ิภกิขะเว สมัมาสะมาธ.ิ  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้เรากลาววา ความตั้งใจมัน่ชอบ.  



   

  



   

 ๑๘. อตีตปจจเวกขณปาฐะ 
(คาํพิจารณาปจจัย ๔ หลงัใชสอยแลว) 

(หนัทะ มะยงั อะตตีะปจจะเวกขะณะปาฐงั ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคําพิจารณาปจจัย ๔ หลังใชสอยแลวเถิด.) 

(พิจารณาจวีร) 
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎า ยัง จวีะรงั ปะรภิตุตงั,  

จีวรใด อันเรานุงหมแลว ไมทนัพิจารณา ในวันนี้;  
ตัง ยาวะเทวะ สตีัสสะ ปะฏฆิาตายะ,  

จีวรนั้น เรานุงหมแลว เพยีงเพื่อบาํบัดความหนาว;  
อุณ๎หสัสะ ปะฏฆิาตายะ,  

เพื่อบําบดัความรอน;  
ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสริงิสะปะสมัผสัสานัง ปะฏฆิาตายะ,  

เพื่อบําบดัสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด  
และสัตวเล้ือยคลานทั้งหลาย;  

ยาวะเทวะ หริโิกปนะปะฏจิฉาทะนตัถงั.  
และเพียงเพื่อปกปดอวัยวะ อันใหเกิดความละอาย.  

  



   

(พิจารณาอาหาร) 
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎า โย ปณฑะปาโต ปะรภิตุโต,  

บิณฑบาตใด อันเราฉันแลว ไมทนัพิจารณา ในวนันี้;  
โส เนวะ ทะวายะ,  

บิณฑบาตน้ัน เราฉันแลว ไมใชเปนไปเพือ่ความเพลิดเพลิน  
สนุกสนาน;  

นะ มะทายะ,  ไมใชเปนไปเพื่อความเมามัน  
เกิดกําลังพลังทางกาย;  

นะ มณัฑะนายะ,  ไมใชเปนไปเพื่อประดับ;  
นะ วภิสูะนายะ,  ไมใชเปนไปเพื่อตกแตง;  

ยาวะเทวะ อมิสัสะ กายสัสะ ฐติิยา,  
แตใหเปนไปเพียงเพื่อความต้ังอยูไดแหงกายนี้;  

ยาปะนายะ,  เพื่อความเปนไปไดของอัตภาพ;  
วิหงิสปุะระติยา,  เพื่อความสิ้นไปแหงความลําบาก 

ทางกาย;  
พร๎ัหม๎ะจะรยิานุคคะหายะ,  เพื่ออนุเคราะหแกการประพฤติ

พรหมจรรย;  
อิต ิปรุาณัญจะ เวทะนงั ปะฏิหงัขาม,ิ  

ดวยการทําอยางนี้, เรายอมระงับเสียได ซ่ึงทุกขเวทนาเกา  
คือความหิว;  

 



   

นะวญัจะ เวทะนงั นะ อปุปาเทสสาม,ิ  
และไมทาํทุกขเวทนาใหมใหเกิดข้ึน;  

ยาตร๎า จะ เม ภะวสิสะต ิอะนะวชัชะตา จะ ผาสวุิหาโร จาติ.  
อนึ่ง ความเปนไปโดยสะดวกแหงอัตภาพน้ีดวย,  
ความเปนผูหาโทษมิไดดวย, และความเปนอยูโดยผาสุกดวย,  
จักมีแกเรา, ดังนี้.  

 

(พิจารณาทีอ่ยูอาศยั) 
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎า ยัง เสนาสะนงั ปะรภิตุตงั,  

เสนาสนะใด อันเราใชสอยแลว ไมทันพจิารณา ในวันนี;้  
ตัง ยาวะเทวะ สตีัสสะ ปะฏฆิาตายะ,  

เสนาสนะนั้น เราใชสอยแลว เพยีงเพื่อบาํบัดความหนาว;  
อุณ๎หสัสะ ปะฏฆิาตายะ,  

เพื่อบําบดัความรอน;  
ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสริงิสะปะสมัผสัสานัง ปะฏฆิาตายะ,  

เพื่อบําบดัสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด  
และสัตวเล้ือยคลานทั้งหลาย;  

ยาวะเทวะ อตุปุะรสิสะยะวโินทะนงั ปะฏสิลัลานารามตัถงั.  
เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมจีากดินฟาอากาศ,  
และเพื่อความเปนผูยินดีอยูได ในที่หลีกเรนสําหรับภาวนา.  

 



   

(พิจารณายารักษาโรค) 
อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตว๎า โย คลิานะปจจะยะเภสชัชะปะรกิขาโร  
ปะรภิตุโต,  

คิลานเภสัชบริขารใด อันเราบริโภคแลว ไมทันพิจารณา  
ในวันนี;้  

โส ยาวะเทวะ อปุปนนานัง เวยยาพาธิกานงั เวทะนานงั  
ปะฏฆิาตายะ,  

คิลานเภสัชบริขารน้ัน เราบริโภคแลว เพยีงเพื่อบาํบัด
ทุกขเวทนา อันบังเกิดข้ึนแลว มอีาพาธตางๆ เปนมูล;  

อัพย๎าปชฌะปะระมะตายาติ.  
เพื่อความเปนผูไมมีโรคเบียดเบียน เปนอยางย่ิง, ดังนี้;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

 ๑๙. ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณปาฐะ 
(คาํสาํหรบับรรพชติควรพิจารณาเนอืงๆ) 

(หนัทะ มะยงั ปพพะชติะอะภิณหะปจจะเวกขะณะปาฐงั ภะนามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคําสําหรับบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ เถิด.) 

ทะสะ อเิม ภกิขะเว ธมัมา,  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, ธรรมทั้งหลาย ๑๐ ประการ เหลานี้,  
มีอยู;  

ปพพะชิเตนะ อะภณิ๎หงั ปจจะเวกขติพัพัง,  
เปนธรรมทีบ่รรพชิตพึงพิจารณาโดยแจมชัด อยูเนืองนิจ;  

 
กะตะเม ทะสะ?,  

ธรรมทัง้หลาย ๑๐ ประการน้ัน เปนอยางไรเลา?;  
 

(๑) เววณัณยิมัห ิอชัฌปูะคะโตต ิ 
ปพพะชิเตนะ อะภณิ๎หงั ปจจะเวกขติพัพัง,  
คือบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจมชัด อยูเนืองนิจวา,  
เราเปนผูเขาถึงเฉพาะแลว ซ่ึงวรรณะอันตาง อันพิเศษ, ดังนี้;  

 

(๒) ปะระปะฏพิทัธา เม ชวีกิาต ิ 
ปพพะชิเตนะ อะภณิ๎หงั ปจจะเวกขติพัพัง,  
บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจมชัด อยูเนืองนิจวา,  
การเลี้ยงชีวิตของเรา เนื่องเฉพาะแลวดวยผูอ่ืน, ดังนี้;  

 



   

(๓) อัญโญ เม อากบัโป กะระณีโยต ิ 
ปพพะชิเตนะ อะภณิ๎หงั ปจจะเวกขติพัพัง,  
บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจมชัด อยูเนืองนิจวา,  
ระเบียบการปฏิบัติอยางอ่ืน ที่เราจะตองทํามอียู, ดังนี้;  

 

(๔) กัจจ ิน ุโข เม อัตตา สลีะโต นะ อปุะวะทะตตี ิ 
ปพพะชิเตนะ อะภณิ๎หงั ปจจะเวกขติพัพัง,  
บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจมชัด อยูเนืองนิจวา,  
เมื่อกลาวโดยศีล,  
เรายอมตําหนิติเตียนตนเองไมได มิใชหรือ, ดังนี้;  

 

(๕) กัจจ ิน ุโข มงั อะนวุิจจะ วิญ ู 
สะพร๎ัหม๎ะจาร ีสลีะโต นะ อปุะวะทนัตตี ิ 
ปพพะชิเตนะ อะภณิ๎หงั ปจจะเวกขติพัพัง,  
บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจมชัด อยูเนืองนิจวา,  
เมื่อกลาวโดยศีล, เพื่อนสพรหมจารีที่เปนวิญูชน,  
ใครครวญแลว, ยอมตําหนติิเตียนเราไมได มิใชหรอื, ดังนี้;  

 

(๖) สพัเพห ิเม ปเยห ิมะนาเปห ินานาภาโว วินาภาโวต ิ 
ปพพะชิเตนะ อะภณิ๎หงั ปจจะเวกขติพัพัง,  
บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจมชัด อยูเนืองนิจวา,  
ความพลัดพรากจากของรกั ของชอบใจ ทัง้สิ้น,  
จักมีแกเรา, ดังนี้;  

 



   

(๗) กมัมสัสะโกมห๎ ิกมัมะทายาโท กมัมะโยน ิ 
กมัมะพนัธ ุกมัมะปะฏสิะระโณ,  
ยัง กมัมงั กะริสสาม ิ   กัลย๎าณงั วา ปาปะกงั วา,  
ตัสสะ ทายาโท ภะวสิสามตี ิ 
ปพพะชิเตนะ อะภณิ๎หงั ปจจะเวกขติพัพัง,  
บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจมชัด อยูเนืองนิจวา,  
เราเปนผูมีกรรมเปนของตน,  
มีกรรมทีต่องรับผลเปนมรดกตกทอด, มีกรรมเปนที่กาํเนิด,  
มีกรรมเปนเผาพันธุ, มีกรรมเปนที่พึง่อาศัย,  
เราทํากรรมใดไว ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม,  
เราจักเปนผูรับผลตกทอดแหงกรรมนั้น, ดังนี้;  

 

(๘) กะถมัภตูสัสะ เม รตัตนิทวิา วตีปิะตนัตีต ิ 
ปพพะชิเตนะ อะภณิ๎หงั ปจจะเวกขติพัพัง,  
บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจมชัด อยูเนืองนิจวา,  
วันคืนลวงไปลวงไป,  
ในเมื่อเรากําลังเปนอยูในสภาพเชนไร, ดังนี้;  

 

(๙) กัจจ ิน ุโขหงั สญุญาคาเร อะภริะมามีต ิ 
ปพพะชิเตนะ อะภณิ๎หงั ปจจะเวกขติพัพัง,  
บรรพชิตพึ่งพิจารณาโดยแจมชัด อยูเนืองนิจวา,  
เรายอมยินดีในโรงเรือนอันสงัดอยูหรือหนอ, ดังนี้;  

 
 



   

(๑๐) อัตถ ิน ุโข เม อุตตะรมิะนุสสะธมัมา  
อะละมะรยิะญาณะทสัสะนะวิเสโส อะธิคะโต,  
โสหัง ปจฉิเม กาเล สะพร๎ัหม๎ะจารีห ิ     
ปุฏโฐ นะ มงัก ุภะวสิสามตี ิ 
ปพพะชิเตนะ อะภณิ๎หงั ปจจะเวกขติพัพัง,  
บรรชิตพงึพิจารณาโดยแจมชัด อยูเนืองนิจวา,  
ญาณทรรศนะอันวเิศษ ควรแกพระอริยเจา,  
อันย่ิงกวาวิสัยธรรมดาของมุนษย, ที่เราไดบรรลุแลว,  
เพื่อเราจะไมเปนผูเกอเขิน เมื่อถูกเพื่อนสพรหมจารีดวยกัน 
ถามในภายหลัง,  
มีอยูแกเราหรือไม, ดังนี้;  

 
อิเม โข ภกิขะเว ทะสะ ธมัมา,  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, ธรรมทั้งหลาย ๑๐ ประการ เหลานี้แล;  
ปพพะชิเตนะ อะภณิ๎หงั ปจจะเวกขติพัพา,  

เปนธรรมทีบ่รรพชิตพึงพิจารณาโดยแจมชัด อยูเนืองนิจ;  
อิต.ิ  

ดวยอาการ อยางนี้แล. 
 
 
 
 



   

 ๒๐. ปจฉิมพุทโธวาทปาฐะ 
(คาํแสดงพระโอวาทครั้งสดุทายของพระพทุธเจา) 
(หนัทะ มะยงั ปจฉิมะพทุโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เส.) 

(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคําแสดงพระโอวาทคร้ังสุดทายของพระพุทธเจาเถิด.) 
หันทะทาน ิภกิขะเว อามนัตะยาม ิโว,  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, บัดนี,้ เราขอเตือนทานทั้งหลายวา;  
วะยะธมัมา สงัขารา,  

สังขารทัง้หลาย มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา;  
อัปปะมาเทนะ สมัปาเทถะ,  

ทานทั้งหลาย, จงทําความไมประมาทใหถงึพรอมเถิด;  
อะยงั ตะถาคะตสัสะ ปจฉมิา วาจา.  

นี้เปนพระวาจามใีนครั้งสดุทาย ของพระตถาคตเจา. 
 
 
  



   

 ๒๑. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา 
(คาถาอทุศิและอธษิฐาน) 

(หนัทะ มะยงั อทุสิสะนาธฏิฐานะคาถาโย ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคาถาอุทิศและอธิษฐานเถิด.) 

(บทที ่๑) 
อิมนิา ปญุญะกมัเมนะ,  ดวยบุญนี ้อุทิศให;  
อุปชฌายา คณุุตตะรา,  อุปชฌาย ผูเลิศคุณ;  
อาจะริยปูะการา จะ,  แลอาจารย ผูเกื้อหนุน;  
มาตา ปตา จะ ญาตะกา,  ทั้งพอแม แลปวงญาติ;  
สรุิโย จนัทมิา ราชา,  สูรย จันทร และราชา;  
คณุะวนัตา นะราป จะ,  ผูทรงคุณ หรือสูงชาติ;  
พร๎หม๎ะมารา จะ อนิทา จะ,  พรหม มาร และอินทราช;  
โลกะปาลา จะ เทวะตา,  ทั้งทวยเทพ และโลกบาล;  
ยะโม มติตา มะนสุสา จะ,  ยมราช มนุษยมติร;  
มชัฌตัตา เวรกิาป จะ,  ผูเปนกลาง ผูจองผลาญ;  
สพัเพ สตัตา สุข ีโหนต,ุ  ขอให เปนสุขศานต ทุกทัว่หนา  

อยาทุกขทน;  
ปญุญาน ิปะกะตาน ิเม,  บุญผอง ที่ขาทํา จงชวยอํานวยศุภผล;  
สุขงั จะ ติวธิงั เทนต,ุ  ใหสุข ๓ อยางลน;  
ขิปปง ปาเปถะ โวมะตงั.  ใหลุถึง นิพพานพลัน* (นิพพานเทอญ).  
 

* ถาจะหยุดวาเพียงเทานี ้ใหเปล่ียน “นิพพานพลัน” เปน “นิพพานเทอญ” 



   

(บทที ่๒) 
เย เกจ ิขุททะกา ปาณา,  สัตวเล็ก ทั้งหลายใด;  
มะหนัตาป มะยา หะตา,  ทั้งสัตวใหญ เราห้ําห่ัน;  
เย จาเนเก ปะมาเทนะ,  มิใชนอย เพราะเผลอพลัน;  
กายะวาจามะเนเหวะ,  ทางกายา วาจา จิต;  
ปญุญงั เม อะนโุมทนัต,ุ  จงอนุโมทนากุศล;  
คัณหนัต ุผะละมตุตะมงั,  ถือเอาผล อันอุกฤษฏ;  
เวรา โน เจ ปะมญุจนัต,ุ  ถามีเวร จงเปล้ืองปลิด;  
สพัพะโทสงั ขะมนัต ุเม.  อดโทษขา อยาผูกไว* (ท่ัวหนาเทอญ).  
 

* ถาจะหยุดวาเพียงเทานี ้ใหเปล่ียน “อยาผูกไว” เปน “ทั่วหนาเทอญ” 
  



   

(บทที ่๓) 
ยังกญิจ ิกสุะลงั กมัมงั,  กุศลกรรม อยางใดหน่ึง;  
กัตตพัพงั กริิยงั มะมะ,  เปนกิจซ่ึง ควรฝกใฝ;  
กาเยนะ วาจามะนะสา,  ดวยกาย วาจา ใจ;  
ตทิะเส สุคะตัง กะตงั,  เราทําแลว เพื่อไปสวรรค;  
เย สตัตา สัญญโิน อัตถ,ิ  สัตวใด มีสัญญา;  
เย จะ สัตตา อะสัญญโิน,  หรือหาไม เปนอสัญญ;  
กะตงั ปญุญะผะลงั มยั๎หงั,  ผลบุญ ขาทํานั้น;  
สพัเพ ภาค ีภะวนัต ุเต,  ทุกๆ สัตว จงมีสวน;  
เย ตงั กะตงั สวุทิิตงั,  สัตวใดรู ก็เปนอัน;  
ทนินงั ปญุญะผะลงั มะยา,  วาขาให แลวตามควร;  
เย จะ ตัตถะ นะ ชานนัต,ิ  สัตวใด มิรูถวน;  
เทวา คนัตว๎า นเิวทะยุง,  ขอเทพเจา จงเลาขาน;  
สพัเพ โลกมัห๎ ิเย สัตตา,  ปวงสัตว ในโลกีย;  
ชวีันตาหาระเหตกุา,  มีชีวิต ดวยอาหาร;  
มะนุญญงั โภชะนงั สพัเพ,  จงได โภชนสาํราญ;  
ละภนัต ุมะมะ เจตะสา,  ตามเจตนา ขาอาณัติ* (ของขาเทอญ).  
 

* ถาจะหยุดวาเพียงเทานี ้ใหเปล่ียน “ขาอาณัต”ิ เปน “ของขาเทอญ” 
  



   

(บทที ่๔) 
อิมนิา ปญุญะกมัเมนะ,  ดวยบุญนี ้ที่เราทาํ;  
อิมนิา อทุทเิสนะ จะ,  แลอุทิศ ใหปวงสตัว;  
ขิปปาหงั สลุะเภ เจวะ,  เราพลันได ซ่ึงการตัด;  
ตัณห๎ปุาทานะเฉทะนัง,  ตัวตัณหา อุปาทาน;  
เย สนัตาเน หนิา ธมัมา,  สิ่งชั่ว ในดวงใจ;  
ยาวะ นพิพานะโต มะมงั,  กวาเราจะ ถึงนิพพาน;  
นสัสนัต ุสพัพะทา เยวะ,  มลายสิ้น จากสนัดาน;  
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว,  ทุกๆ ภพ ที่เราเกดิ;  
อุชจุิตตงั สะตปิญญา,  มีจิตตรง และสติ ทั้งปญญาอันประเสริฐ;  
สัลเลโข วริิยมัห๎นิา,  พรอมทั้งความเพยีรเลิศ  

เปนเครื่องขูดกิเลสหาย;  
มารา ละภนัต ุโนกาสงั,  โอกาส อยาพึงม ีแกหมูมาร  

สิ้นทั้งหลาย;  
กาตญุจะ วริิเยส ุเม,  เปนชองประทุษราย ทําลายลาง  

ความเพยีรจม;  
พทุธาทปิะวะโร นาโถ,  พระพุทธ ผูบวรนาถ;  
ธมัโม นาโถ วะรตุตะโม,  พระธรรม ที่พึ่งอุดม;  
นาโถ ปจเจกะพทุโธ จะ,  พระปจเจกะพุทธะสม-;  
สงัโฆ นาโถตตะโร มะมงั,  ทบพระสงฆ ที่พึง่ผยอง;  
เตโสตตะมานภุาเวนะ,  ดวยอานุภาพนัน้;  
มาโรกาสงั ละภนัต ุมา,  ขอหมูมาร อยาไดชอง;  
ทะสะปุญญานภุาเวนะ,  ดวยเดชบุญ ทั้ง ๑๐ ปอง;  
มาโรกาสงั ละภนัต ุมา.  อยาเปดโอกาส แกมาร เทอญ.  



   
  



   

  



   

 
 

  



   

 ๒๒. ตังขณกิปจจเวกขณปาฐะ 
(คาํพิจารณาปจจัย ๔ ในขณะทีใ่ชสอย) 

(หนัทะ มะยงั ตังขะณกิะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคําพิจารณาปจจัย ๔ ในขณะน้ีเถิด.) 

(พิจารณาจวีร) 
ปะฏสิงัขา โยนโิส จวีะรงั ปะฏเิสวาม,ิ  

เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว นุงหมจวีร;  
ยาวะเทวะ สีตสัสะ ปะฏฆิาตายะ,  

เพียงเพื่อบําบัดความหนาว;  
อุณ๎หสัสะ ปะฏฆิาตายะ,  

เพื่อบําบดัความรอน;  
ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสริงิสะปะสมัผสัสานัง ปะฏฆิาตายะ,  

เพื่อบําบดัสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด  
และสัตวเล้ือยคลานทั้งหลาย;  

ยาวะเทวะ หริโิกปนะปะฏจิฉาทะนตัถงั.  
และเพียงเพื่อปกปดอวัยวะ อันใหเกิดความละอาย.  

 
 
 

  



   

(พิจารณาอาหาร) 
ปะฏสิงัขา โยนโิส ปณฑะปาตงั ปะฏเิสวาม,ิ  

เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว ฉันบิณฑบาต;  
เนวะ ทว๎ายะ,  ไมใหเปนไปเพื่อความเพลิดเพลิน 

สนุกสนาน;  
นะ มะทายะ,  ไมใหเปนไปเพื่อความเมามัน  

เกิดกําลังพลังทางกาย;  
นะ มณัฑะนายะ,  ไมใหเปนไปเพื่อประดับ;  
นะ วภิสูะนายะ,  ไมใหเปนไปเพื่อตกแตง;  

ยาวะเทวะ อมิสัสะ กายสัสะ ฐติิยา,  
แตใหเปนไปเพียงเพื่อความต้ังอยูไดแหงกายนี้;  

ยาปะนายะ,  เพื่อความเปนไปไดของอัตภาพ;  
วิหงิสปุะระติยา,  เพื่อความสิ้นไปแหงความลําบาก 

ทางกาย;  
พร๎ัหม๎ะจะรยิานุคคะหายะ,  เพื่ออนุเคราะหแกการประพฤติ

พรหมจรรย;  
อิต ิปรุานัญจะ เวทะนงั ปะฏิหงัขาม,ิ  

ดวยการทําอยางนี้, เรายอมระงับเสียได ซ่ึงทุกขเวทนาเกา  
คือความหิว;  

 
 



   

นะวญัจะ เวทะนงั นะ อปุปาเทสสาม,ิ  
และไมทาํทุกขเวทนาใหมใหเกิดข้ึน;  

ยาตร๎า จะ เม ภะวสิสะต ิอะนะวชัชะตา จะ ผาสวุิหาโร จาติ.  
อนึ่ง ความเปนไปโดยสะดวกแหงอัตภาพน้ีดวย,  
ความเปนผูหาโทษมิไดดวย, และความเปนอยูโดยผาสุกดวย,  
จักมีแกเรา, ดังนี้. 

 

 (พจิารณาทีอ่ยูอาศยั) 
ปะฏสิงัขา โยนโิส เสนาสะนงั ปะฏเิสวาม,ิ  

เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว ใชสอยเสนาสนะ;  
ยาวะเทวะ สีตสัสะ ปะฏฆิาตายะ,  

เพียงเพื่อบําบัดความหนาว;  
อุณ๎หสัสะ ปะฏฆิาตายะ,  

เพื่อบําบดัความรอน;  
ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสริงิสะปะสมัผสัสานัง ปะฏฆิาตายะ,  

เพื่อบําบดัสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง ลม แดด  
และสัตวเล้ือยคลานทั้งหลาย;  

ยาวะเทวะ อตุปุะรสิสะยะวโินทะนงั ปะฏสิลัลานารามตัถงั.  
เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมจีากดินฟาอากาศ,  
และเพื่อความเปนผูยินดีอยูไดในที่หลีกเรนสําหรับภาวนา. 

 



   

(พิจารณายารักษาโรค) 
ปะฏสิงัขา โยนโิส คิลานะปจจะยะเภสชัชะปะรกิขารงั ปะฏเิสวาม,ิ  

เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว บริโภคเภสัชบรขิาร 
อันเกื้อกูลแกคนไข;  

ยาวะเทวะ อปุปนนานงั เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏฆิาตายะ,  
เพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนาอันบังเกดิข้ึนแลว มีอาพาธตางๆ  
เปนมูล;  

อัพย๎าปชฌะปะระมะตายาต.ิ  
เพื่อความเปนผูไมมีโรคเบียดเบียน เปนอยางย่ิง, ดังนี้. 

 
  



   

 ๒๓. ปจจเวกขณอุโบสถศีล 
(คาํพิจารณาอโุบสถศลี) 

(หนัทะ มะยงั อโุปสะถฏัฐงัคะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย จงกลาวคําพิจารณาอุโบสถศีลเถิด.) 

(องคอุโบสถที ่๑) 
ยาวะชีวงั อะระหันโต,  

จําเดิมแตตนจนตลอดชีวิต, พระอรหันตทั้งหลาย;  
ปาณาตปิาตงั ปะหายะ,  

ทานละการฆาสัตวมีชีวิตแลว;  
ปาณาตปิาตา ปะฏิวริะตา,  

เวนขาดจากการฆาสัตวมชีีวิตแลว;  
นิหติะทณัฑา นหิติะสตัถา,  

ทิ้งเครื่องทุบตีแลว, ทิ้งเครือ่งศัสตราแลว;  
ลัชช ีทะยาปนนา,  

มีความละอายแกบาป, ถงึพรอมแลวดวยความขวนขวาย 
เพราะกรณุา;  

สพัพะปาณะภูตะหติานกุมัปโน, วหิะรนัต,ิ  
เปนผูเฉยไมไดในการเกื้อกลูแกสัตวมีชีวิตทั้งปวง;  

 
 
 



   

อะหมัปชชะ อมิญัจะ รัตตงิ อมิญัจะ ทวิะสงั,  
แมเราในวันนี้, ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี;้  

ปาณาตปิาตงั ปะหายะ,  
ก็ละการฆาสัตวมชีีวิตแลว;  

ปาณาตปิาตา ปะฏิวริะโต (หญิงวา ระตา),  
เวนขาดจากการฆาสัตวมชีีวิตแลว;  

นิหติะทณัโฑ (หญงิวา ทณัฑา) นหิิตะสัตโถ (หญิงวา สตัถา),  
ทิ้งเครื่องทุบตีแลว, ทิ้งเครือ่งศัสตราแลว;  

ลัชช ี(หญงิวา ลชัชนิ)ี ทะยาปนโน (หญิงวา ปนนา),  
มีความละอายแกบาป, ถงึพรอมแลวดวยความขวนขวาย 
เพราะกรณุา;  

สพัพะปาณะภูตะหติานกุมัปโน (หญงิวา กมัปน)ี วิหะราม,ิ  
เปนผูเฉยไมไดในการเกื้อกลูแกสัตวมีชีวิตทั้งปวง;  

อิมนิาป อังเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรม,ิ  
เราทําตามพระอรหันตทั้งหลาย, ดวยองคแหงอุโบสถแมนี;้  

อุโปสะโถ จะ เม อปุะวตุโถ ภะวสิสะต.ิ  
และอุโบสถจักเปนอันเราเขาอยูแลว.  

 
  



   

(องคอุโบสถที ่๒) 
ยาวะชีวงั อะระหันโต,  

จําเดิมแตตนจนตลอดชีวิต, พระอรหันตทั้งหลาย;  
อะทนินาทานงั ปะหายะ,  

ทานละการถือเอาสิ่งของที่เขาไมใหแลว;  
อะทนินาทานา ปะฏวิริะตา,  

เวนขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไมใหแลว;  
ทนินาทาย ีทินนะปาฏกิังข,ี  

ถือเอาแตสิ่งของที่เขาให, มีความมุงหวังแตสิ่งของที่เขาให;  
อะเถเนนะ สจุภิูเตนะ อัตตะนา วหิะรนัต,ิ  

มีตนเปนคนไมขโมย, มีตนเปนคนสะอาดเปนอยู;  
อะหมัปชชะ อมิญัจะ รัตตงิ อมิญัจะ ทวิะสงั,  

แมเราในวันนี้, ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี;้  
อะทนินาทานงั ปะหายะ,  

ก็ละการถือเอาสิ่งของที่เขาไมใหแลว;  
อะทนินาทานา ปะฏวิริะโต (หญิงวา ระตา),  

เวนขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไมใหแลว;  
ทนินาทาย ี(หญิงวา ทายนิ)ี ทนินะปาฏิกงัข ี(หญิงวา กงัขนิ)ี,  

ถือเอาแตสิ่งของที่เขาให, มีความมุงหวังแตสิ่งของที่เขาให;  
อะเถเนนะ สจุภิูเตนะ อัตตะนา วหิะราม,ิ  

มีตนเปนคนไมขโมย, มีตนเปนคนสะอาดเปนอยู;  
อิมนิาป อังเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรม,ิ  

เราทําตามพระอรหันตทั้งหลาย, ดวยองคแหงอุโบสถแมนี;้  
อุโปสะโถ จะ เม อปุะวตุโถ ภะวสิสะต.ิ  

และอุโบสถจักเปนอันเราเขาอยูแลว.  



   

(องคอุโบสถที ่๓) 
ยาวะชีวงั อะระหันโต,  

จําเดิมแตตนจนตลอดชีวิต, พระอรหันตทั้งหลาย;  
อะพร๎หัม๎ะจะริยงั ปะหายะ,  

ทานละความประพฤติอันมใิชพรหมจรรยเสียแลว;  
พร๎ัหม๎ะจาร ีอาราจาร,ี  

เปนผูประพฤติพรหมจรรย, ประพฤตหิางไกลจากกามคุณ;  
วริะตา เมถุนา คามะธมัมา,  

เวนจากการประพฤติของคนที่อยูกันเปนคู,  
อันเปนของสําหรบัชาวบาน;  

อะหมัปชชะ อมิญัจะ รัตตงิ อมิญัจะ ทวิะสงั,  
แมเราในวันนี้, ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี;้  

อะพร๎หัม๎ะจะริยงั ปะหายะ,  
ก็ละความประพฤติอันมิใชพรหมจรรยเสียแลว;  

พร๎ัหม๎ะจาร ี(หญิงวา จาริน)ี อาราจาร ี(หญิงวา จาริน)ี,  
เปนผูประพฤติพรหมจรรย, ประพฤตหิางไกลจากกามคุณ;  

วริะโต (หญิงวา ระตา) เมถนุา คามะธมัมา,  
เวนจากการประพฤติของคนที่อยูกันเปนคู,  
อันเปนของสําหรบัชาวบานเสีย;  

อิมนิาป อังเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรม,ิ  
เราทําตามพระอรหันตทั้งหลาย, ดวยองคแหงอุโบสถแมนี;้  

อุโปสะโถ จะ เม อปุะวตุโถ ภะวสิสะต.ิ  
และอุโบสถจักเปนอันเราเขาอยูแลว.  



   

(องคอุโบสถที ่๔) 
ยาวะชีวงั อะระหันโต,  

จําเดิมแตตนจนตลอดชีวิต, พระอรหันตทั้งหลาย;  
มสุาวาทงั ปะหายะ,  

ทานละการพูดเทจ็แลว;  
มสุาวาทา ปะฏวิริะตา,  

เวนขาดจากการพูดเท็จแลว;  
สจัจะวาทโิน สจัจะสนัธา,  

เปนผูพูดแตคําจรงิ, ธํารงไวซ่ึงความจรงิ;  
เฐตา ปจจะยกิา,  

เปนผูมีคําพูดเชื่อถือได, เปนผูพูดมเีหตุผล;  
อะวสิงัวาทะกา โลกสัสะ,  

ไมเปนคนลวงโลก;  
อะหมัปชชะ อมิญัจะ รัตตงิ อมิญัจะ ทวิะสงั,  

แมเราในวันนี้, ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี;้  
มสุาวาทงั ปะหายะ,  

ก็ละการพูดเท็จแลว;  
มสุาวาทา ปะฏวิริะโต (หญิงวา ระตา),  

เวนขาดจากการพูดเท็จแลว;  
 
 



   

สจัจะวาท ี(หญิงวา วาทนิ)ี สจัจะสนัโธ (หญงิวา สนัธา),  
เปนผูพูดแตคําจรงิ, ธํารงไวซ่ึงความจรงิ;  

เฐโต (หญิงวา เฐตา) ปจจะยโิก (หญิงวา ยกิา),  
เปนผูมีคําพูดเชื่อถือได, เปนผูพูดมเีหตุผล;  

อะวสิงัวาทะโก (หญิงวา วาทกิา) โลกสัสะ,  
ไมเปนคนลวงโลก;  

อิมนิาป อังเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรม,ิ  
เราทําตามพระอรหันตทั้งหลาย, ดวยองคแหงอุโบสถแมนี;้  

อุโปสะโถ จะ เม อปุะวตุโถ ภะวสิสะต.ิ  
และอุโบสถจักเปนอันเราเขาอยูแลว.  

 
  



   

(องคอุโบสถที ่๕) 
ยาวะชีวงั อะระหันโต,  

จําเดิมแตตนจนตลอดชีวิต, พระอรหันตทั้งหลาย;  
สรุาเมระยะมชัชะปะมาทัฏฐานา ปะหายะ,  

ทานละการด่ืมสรุาและเมรัย,  
อันเปนทีต้ั่งของความประมาทแลว;  

สรุาเมระยะมชัชะปะมาทัฏฐานา ปะฏวิริะตา,  
เวนขาดจากการด่ืมสุราและเมรัย,  
อันเปนทีต้ั่งของความประมาทแลว;  

อะหมัปชชะ อมิญัจะ รัตตงิ อมิญัจะ ทวิะสงั,  
แมเราในวันนี้, ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี;้  

สรุาเมระยะมชัชะปะมาทัฏฐานา ปะหายะ,  
ก็ละการด่ืมสุราและเมรัย,  
อันเปนทีต้ั่งของความประมาทแลว;  

สรุาเมระยะมชัชะปะมาทัฏฐานา ปะฏวิริะโต (หญิงวา ระตา),  
เวนขาดจากการด่ืมสุราและเมรัย,  
อันเปนทีต้ั่งของความประมาทแลว;  

อิมนิาป อังเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรม,ิ  
เราทําตามพระอรหันตทั้งหลาย, ดวยองคแหงอุโบสถแมนี;้  

อุโปสะโถ จะ เม อปุะวตุโถ ภะวสิสะต.ิ  
และอุโบสถจักเปนอันเราเขาอยูแลว.  



   

(องคอุโบสถที ่๖) 
ยาวะชีวงั อะระหันโต,  

จําเดิมแตตนจนตลอดชีวิต, พระอรหันตทั้งหลาย;  
เอกะภตัติกา,  

ทานมีอาหารวัน ๑ เพียงหนเดียว;  
รตัตปูะระตา,  

งดการบริโภคในราตร;ี  
วริะตา วิกาละโภชะนา,  

เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล;  
อะหมัปชชะ อมิญัจะ รัตตงิ อมิญัจะ ทวิะสงั,  

แมเราในวันนี้, ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี;้  
เอกะภตัติโก (หญงิวา ติกา),  

ก็เปนผูมอีาหารวัน ๑ เพยีงหนเดียว;  
รตัตปูะระโต (หญงิวา ระตา),  

งดการบริโภคในราตร;ี  
วริะโต (หญิงวา ระตา) วกิาละโภชะนา,  

เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล;  
อิมนิาป อังเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรม,ิ  

เราทําตามพระอรหันตทั้งหลาย, ดวยองคแหงอุโบสถแมนี;้  
อุโปสะโถ จะ เม อปุะวตุโถ ภะวสิสะต.ิ  

และอุโบสถจักเปนอันเราเขาอยูแลว.  



   

(องคอุโบสถที ่๗) 
ยาวะชีวงั อะระหันโต,  

จําเดิมแตตนจนตลอดชีวิต, พระอรหันตทั้งหลาย;  
นัจจะคตีะวาทติะวสิูกะทสัสะนะ มาลาคนัธะวิเลปะนะธาระณะ  
มณัฑะนะวภิสูะนฏัฐานา ปะฏวิริะตา,  

ทานเปนผูเวนขาดแลว, จากการฟอนรํา, การขับเพลง,  
การดนตรี, การดูการเลนชนิดเปนขาศึกตอกุศล,  
การทัดทรงสวมใส, การประดับ, การตกแตงตน,  
ดวยพวงมาลา, ดวยเครื่องกล่ินและเครื่องผัดทา;  

อะหมัปชชะ อมิญัจะ รัตตงิ อมิญัจะ ทวิะสงั,  
แมเราในวันนี้, ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี;้  

นัจจะคตีะวาทติะวสิูกะทสัสะนะ มาลาคนัธะวิเลปะนะธาระณะ  
มณัฑะนะวภิสูะนฏัฐานา ปะฏวิริะโต (หญิงวา ระตา),  

ก็เปนผูเวนขาดแลว, จากการฟอนรํา, การขับเพลง,  
การดนตรี, การดูการเลนชนิดเปนขาศึกตอกุศล,  
การทัดทรงสวมใส, การประดับ, การตกแตงตน,  
ดวยพวงมาลา, ดวยเครื่องกล่ินและเครื่องผัดทา;  

อิมนิาป อังเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรม,ิ  
เราทําตามพระอรหันตทั้งหลาย, ดวยองคแหงอุโบสถแมนี;้  

อุโปสะโถ จะ เม อปุะวตุโถ ภะวสิสะต.ิ  
และอุโบสถจักเปนอันเราเขาอยูแลว.  

  



   

(องคอุโบสถที ่๘) 
ยาวะชีวงั อะระหันโต,  

จําเดิมแตตนจนตลอดชีวิต, พระอรหันตทั้งหลาย;  
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนัง ปะหายะ,  

ทานละการนอนบนท่ีนอนสูง และที่นอนใหญแลว;  
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา ปะฏวิริะตา,  

เวนขาดจากการนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญแลว;  
นีจะเสยยัง กปัเปม,ิ มญัจะเก วา ติณะสนัถะระเก วา,  

ยอมสําเรจ็การนอนบนที่นอนอันตํ่า, บนเตียงนอย,  
หรือบนเครื่องลาดอันทําดวยหญา;  

อะหมัปชชะ อมิญัจะ รัตตงิ อมิญัจะ ทวิะสงั,  
แมเราในวันนี้, ตลอดคืน ๑ วัน ๑ นี;้  

อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนัง ปะหายะ,  
ก็ละการนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญแลว;  

อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา ปะฏวิริะโต (หญิงวา ระตา),  
เวนขาดจากการนอนบนที่นอนสูง และที่นอนใหญแลว;  

นีจะเสยยัง กปัเปม,ิ มญัจะเก วา ติณะสนัถะระเก วา,  
ยอมสําเรจ็การนอนบนที่นอนอันตํ่า, บนเตียงนอย,  
หรือบนเครื่องลาดอันทําดวยหญา;  

อิมนิาป อังเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรม,ิ  
เราทําตามพระอรหันตทั้งหลาย, ดวยองคแหงอุโบสถแมนี;้  

อุโปสะโถ จะ เม อปุะวตุโถ ภะวสิสะต.ิ  
และอุโบสถจักเปนอันเราเขาอยูแลว.  



   

เอวัง อปุะวุตโถ โข ภกิขะเว, อัฏฐังคะสะมนันาคะโต อุโปสะโถ,  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย, อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘,  
ที่อริยสาวกเขาอยูแลว, ดวยอาการอยางนี้;  

มะหปัผะโล โหต ิมะหานสิงัโส,  
ยอมมีผลใหญ, มอีานิสงสใหญ;  

มะหาชตุโิก มะหาวปิผาโร,  
มีความรุงเรืองใหญ, มีความแผไพศาลใหญ;  

อิติ.  
ดวยประการฉะนีแ้ล. 

 
 

  



   
 

 

  



   

 
 

 

 

  



   

  



   

 ๒๔. บทแผเมตตา 
 

สัพเพ สัตตา,  
สัตวท้ังหลาย, ท่ีเปนเพ่ือนทุกข, เกิด แก เจ็บ ตาย,  
ดวยกันท้ังหมดท้ังส้ิน;  

อะเวรา,  
จงเปนสุขๆ เถิด, อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย;  

อัพ๎ยาปชฌา,  
จงเปนสุขๆ เถิด, อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย;  

อะนีฆา,  
จงเปนสุขๆ เถิด, อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย;  

สุขี อัตตานัง ปะริหะรนัต.ุ  
จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตนใหพนจากทุกขภัย,  
ดวยกันท้ังหมดท้ังส้ินเทอญ.  

 

 
 
 
 
 
 



   

 
 

กะตัง ปุญญะ พะลงั มยั๎หงั สัพเพ ภาคี ภะวนัตุ เต.  
ขอปวงสัตวท้ังสิ้นน้ัน, จงเปนผูมีสวนไดเสวยผลบุญ,  

ท่ีขาพเจาท้ังหลาย, ไดกระทําแลวน้ีเทอญ.  
 

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.  
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