พิมพ์ครั้งที่ ๒
คานา
คู่มือทาวัตร – สวดมนต์วดั หนองสวง ที่จดั พิมพ์ข้ ึนครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ ๓
สื บเนื่องจากทางวัดต้องใช้เป็ นคู่มือในการทาวัตร – สวดมนต์ประจาวัด สาหรับผู้
เข้าอบรมปฏิบตั ิธรรมเป็ นประจาทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ นต้นมาแล้ว เมื่อมี
ผูเ้ ข้ามาอบรมปฏิบตั ิธรรมมากเข้าบางท่านก็ประสงค์อยากได้คู่มือเล่มนี้ไปท่องจาให้
ได้บา้ ง ซึ่งเป็ นความประสงค์ของผูท้ าคู่มือนี้อยูแ่ ล้ว ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผูส้ นใจการไหว้พระสวดมนต์ทาจิตใจให้แจ่มใส เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระภิกษุ
สามเณร เหมาะสาหรับผูเ้ ข้าอบรมปฏิบตั ิธรรมในระยะสั้น และมีพุทธศาสนิกชน
เป็ นจานวนมากมาขอคู่มือเล่มนี้ แต่กไ็ ม่พอแจก
ในโอกาสประชุมเพลิงศพโยมแม่บวั ภา จันทุม ที่เสี ยชีวิตด้วยโรงมะเร็ง
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ขึ้น ๑๒ ค่า เดือน ๓ ปี
กุล จึงได้จดั พิมพ์คู่มือทาวัตร – สวดมนต์เล่มนี้ เพื่อแจกท่านที่มาร่ วมงานประชุม
เพลิงศพ ด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลอันเกิดขึ้นจากคู่มือทาวัตร - สวดมนต์เล่มนี้
จงส่งดวงวิญญาณของคุณแม่บวั ภา จันทุม ไปสู่สุคติภพอันอุดมเถิด และขออุทิศ
ส่วนกุศลอันเกิดจากคู่มือเล่มนี้ จงบังเกิดมีแด่รุกขะเทวดา ภูมิมะเทวดา อินทร์
พรหม ยมราช เปตาชนทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย สรรพสัตว์ท้งั หลาย
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จงเจริ ญสิ ริสวัสดิ์พิพฒั นมงคลสมบูรณ์พนู ผลในสิ่ ง
อันพึงปรารถนาทุกประการ และรู้แจ้งเห็นจริ งในหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านเทอญ
พระครู สุธีวรสาร
เจ้าอาวาสวัดหนองสวง
เจ้าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต)
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ประวัตคิ ุณแม่ บัวภา จันทุม
คุณแม่บวั ภา จันทุม เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เดือนเมษายน พุทธศักราช
๒๔๘๑ ขึ้น ๑ ค่า เดือน ๕ ปี ขาล ที่บา้ นโนนแดงน้อย ตาบลบ้านแท่น
อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
เป็ นบุตรสาวของคุณตาผง คุณยายจันดี นามเตี้ย มีพี่นอ้ งร่ วมกัน ๗ คน คือ
๑. คุณแม่สีกา ใยบัว ถึงแก่กรรมแล้ว
๒. คุณพ่อทองหลา นามเตี้ย ถึงแก่กรรมแล้ว
๓. คุณแม่บวั ภา จันทุม ผูว้ ายชน
๔. คุณแม่ทองผัด รู ปสูง ยังมีชีวิตอยู่
๕. คุณแม่หนูพดั วงศ์โพธิ์ ยังมีชีวิตอยู่
๖. คุณแม่หนู นามเตี้ย ถึงแก่กรรมแล้ว
๗. คุณครู ดวงจันทร์ กระแสร์ รับราชการครู ที่อาเภอบ้านไผ่
การศึกษาและวัยสาว
คุณแม่บวั ภา จบการศึกษาชั้นประถมปี ที่ ๔ จากโรงเรี ยนบ้านโนนแดงน้อย
ตาบลบ้านแท่น อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น คุณแม่บวั ภาหลังจากเรี ยนจบชั้น
ประถมปี ที่ ๔ แล้ว ก็ได้ช่วยพ่อแม่ทาไร่ ทานา เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย และปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งเป็ นวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยนั้น ในวัยสาวประกอบอาชีพ
เสริ ม เช่น อาชีพเสริ มสวย มัดหมี่ ทอผ้าไหมขาย เป็ นคนขยันหมัน่ เพียรเป็ นที่พ่ ึง
แก่นอ้ ง ๆ ได้ถือเป็ นแบบอย่างจนถึงปัจจุบนั เป็ นคนอารมณ์ดี ร่ าเริ ง แจ่มใส
ไม่ชอบการนินทาคนทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ชอบการบ่นจูจ้ ้ ีจุกจิก แต่ชอบการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างแก่นอ้ ง ๆ มากกว่า

ชีวติ สมรส
คุณแม่บวั ภา เมื่ออายุได้ ๒๑ ปี ได้สมรสกับคุณพ่อบิน จันทุม และสร้าง
ครอบครัวอยูท่ ี่บา้ นโนนแดงน้อย ตาบลบ้านแท่น อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
มีบุตรธิดาด้วยกัน ๔ คน คือ
๑. พระครู สุธีวรสาร (อุธ ฐิตปญฺ โญ) เจ้าอาวาสวัดหนองสวง
เจ้าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต)
๒. นายประยุทธ จันทุม สมรสกับนางวันเพ็ญ จันทุม มีลูก ๒ คน
๓. นายอ๊อด จันทุม สมรสกับนางทองยุน่ จันทุม มีลูก ๒ คน
๔. นางวาสนา จันทุม สมรสกับนายวิชยั พรมคามุล มีธิดา ๒ คน
การสร้ างครอบครัว
คุณแม่บวั ภากับคุณพ่อบิน จันทุม เมื่อสมรสแล้วได้สร้างครอบครัวมีอาชีพ
ทาไร่ ทานา เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่บา้ นโนนแดงน้อยอยู่ ๗ ปี
หลังจากนั้นได้ยา้ ยครอบครัวไปตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่บา้ นท่าข่อย ตาบลชนบท อาเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็ นบ้านเกิดของคุณพ่อบิน จันทุม ประกอบอาชีพ
ทานาและค้าขาย ปลูกผัก หาปลาเลี้ยงชีพโดยอาศัยแม่น้ าชีในการประกอบอาชีพ
เสริ ม
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ คุณพ่อบินได้เดินทางมาเยีย่ มลูกชายซึ่งเป็ น
สามเณรที่จาพรรษาอยูท่ ี่วดั หนองสวง และเห็นภูมิประเทศเหมาะสมแก่การทาไร่ ทา
นาประกอบอาชีพที่ดีกว่าเดิม จึงได้ยา้ ยถิ่นฐานมาอยูท่ ี่บา้ นหนองสรวง ตาบลหนอง
สรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จนถึงปัจจุบนั
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ คุณพ่อบิน จันทุม ได้เสี ยชีวิตลงด้วยโรงมะเร็งตับ
เป็ นเหตุให้คุณแม่บวั ภาขาดที่พ่ ึงที่ปรึ กษาซึ่งเป็ นคู่ชีวิตไป แต่คุณแม่บวั ภาก็ไม่เคย
แสดงความย่อท้อต่อชีวิต ได้ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ๆ โดยอาศัยพระ
ธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ ตั้งใจ
ปฏิบตั ิธรรมตามโอกาสที่จะอานวยตลอดมาเป็ นประจาทุกวัน

และเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ พระครู สุธีวรสาร ได้พาคุณแม่บวั ภา
จันทุม เข้าตรวจร่ างกายประจาปี ณ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ จังหวัดขอนแก่น
ผลการตรวจพบก้อนเนื้อร้ายที่ปากมดลูกระยะลุกลาม และแพทย์ได้นดั เข้ารักษา
อาการตามกระบวนการของแพทย์ แต่เนื่องจากคุณแม่มีอาการแทรกซ้อนด้วยมะเร็ง
กระจายไปยังปอด เป็ นเหตุให้มีอาการน้ าท่วมปอดอยูต่ ลอด แพทย์นดั ดูดน้ าออก
จากปอดสัปดาห์ละครั้งเรื่ อยมา แต่อาการก็ไม่ดีข้ ึน จนสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ คุณแม่บวั ภา ได้เข้ารับการรักษาอาการ
ณ โรงพยาบาล
ศรี นคริ นทร์อีกครั้ง อาการดังกล่าวก็ไม่ดีข้ ึนมีแต่ทรงกับทรุ ด แต่คุณแม่กไ็ ม่ได้ยอ่
ท้อต่อโรคร้ายที่เป็ นเทวทูตมาบอกข่าวให้เข้าใจในสัจธรรมแห่งความเป็ นจริ งของ
ชีวิต ลูก ๆ จึงได้อนุญาตให้แพทย์ทาการรักษาตามกระบวนการแพทย์จนสุด
ความสามารถ
ในบางครั้งคุณแม่กอ็ ยากกลับบ้าน ลูก ๆ ก็คอยปลอมใจ ความ
เป็ นผูร้ ่ าเริ งของท่านบางวันท่านก็พดู ในลักษณะทีเล่นทีจริ งบ้าง ทาให้ลูก ๆ ที่เฝ้ า
อาการตลอดทั้งพยาบาลเกิดความร่ าเริ งไปกับท่านด้วย ทั้ง ๆ ที่อาการป่ วยของท่าน
ไม่ดีข้ ึนเลย ด้วยอาศัยธรรมะจากพระลูกชายบ้าง จากการเอาใจใส่ของลูก ๆ บ้าง
จากการให้กาลังใจของญาติพี่นอ้ งและเพื่อนบ้านหนองสรวงบ้าง ทาให้ท่านไม่
แสดงอาการเจ็บปวดให้ใคร ๆ ได้เห็นเลย
จนกระทั้งจากวันนั้นถึงเช้าของวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ หลังจากลูกสาว
และลูกเขยผูด้ ูแลอย่างใกล้ชิดได้อาบน้ าแต่งตัวให้คุณแม่เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
เวลา ๐๖.๒๕ น. คุณแม่บวั ภา จันทุม ได้สิ้นลมหายใจด้วยอาการอันสงบ สิ ริ
อายุได้ ๖๘ ปี ๙ เดือน ๒๙ วัน รวมการดารงชีพสังขารของท่าน ๒๕,๑๔๐ วัน

สารบัญ
เรื่อง
หน้ า
คานา
ประวัติคุณแม่บวั ภา จันทุม ก
คากราบพระรัตนตรัย
ทาวัตรเช้ า
ตังขะณิ กะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
ธาตุปัจจะเวกขะณะปาฐะ
เจริ ญพรหมวิหาร ๔
ปัตติทานะคาถา
ทะสะธัมมะสุตตะปาฐะ
ทาวัตรเย็น
อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ (แปล)
เจริ ญกายะคะตาสะติกรรมฐานโดยสังเขป (อาการ ๓๒)
พรหมวิหารผรณา (แปล)
อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (อิมินา ปุญญะกัมเมนะ)
ปัตติทานะคาถา (แปล)
พระคาถาชินบัญชร
คาสวดปาระมี ๓๐ ทัส
พระคาถาป้ องกันภัยทั้งสิ บทิศ
บทสวดมนต์ ย่อประจาวัดหนองสวง
ชุมนุมเทวดา
สัมพุทเธฯ
มะหาการุ ณิโก ฯ
นะมะการะสิ ทธิคาถา

๑
๑
๕
๕
๖
๗
๘
๑๐
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๑
๒๒
๒๔
๒๖
๒๖
๒๗
๒๘
๒๘

นะโมการะอัฏฐะกัง
มังคะละสุตตะคาถา
ระตะนะสุตตะคาถา
ขันธะปะริ ตตะคาถา
วัฏฏะกะปะริ ตตัง
กะระณี ยะเมตตะสุตตัง
อาฏานาฏิยะปะริ ตตัง
อังคุลิมาละปะริ ตตัง
โมระปะริ ตตัง
อะภะยะปะริ ตตัง
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
ถวายพรพระ
อนุโมทนาวิธี
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
เกณิ ยานุโมทะนาคาถา
กาละทานะสุตตะคาถา
วิหาระทานะคาถา
เทวะตาภิสมั มันตะนะคาถา
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
อาทิยะสุตตะคาถา
ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมะภาคะ
มงคลจักรวาฬน้อย
มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ) ๔๘
ธัมมะสังคิณีมาติกา
พระมหาปัฏฐาน

๓๐
๓๐
๓๑
๓๓
๓๔
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๒
๔๓
๔๓
๔๔
๔๔
๔๕
๔๖
๔๖
๔๖
๔๗
๔๗
๔๘
๕๐

บังสุกลุ ตาย
บังสุกลุ เป็ น
คาอาราธนาศีล ๕
คาอาราธนาศีล ๘
การขอบวชเนกขัมมะ (ชีพราหมณ์)
คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิ กา ๕๕
การค้าขายต้องห้ามสาหรับอุบาสกอุบาสิ กา
คาอธิษฐานก่อนนัง่ สมาธิ ๕๘
ศีล อานิสงส์และโทษของการผิดศีล ๕
คาบูชาข้าวพระพุทธ
คาอาราธนาพระปริ ตร
คาอาราธนาแสดงธรรม
คาถวายสังฆทาน
คาถวายสังฆทานอุทิศ
คาถวายข้าวสาร
คาถวายเภสัช (ยา)
คาถวายเสนาสนะ
คาถวายศาลาการเปรี ยญ
คาถวายเวจจะกุฎี (ส้วม-ฐาน)
คาถวายผ้าป่ า
คาขอบรรพชาอุปสมบท ๖๙
บทสวดต่ อท้ ายพระปาฏิโมกข์

๕๑
๕๑
๕๑
๕๒
๕๕
๕๗
๕๘
๖๔
๖๔
๖๕
๖๕
๖๖
๖๖
๖๗
๖๗
๖๘
๖๘
๖๙
๗๗

คู่มือทาวัตร – สวดมนต์
วัดหนองสวง
ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสิ นธุ์

อนุสรณ์
งานฌาปนกิจศพคุณแม่บวั ภา จันทุม
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ณ เมรุ ชวั่ คราววัดหนองสวง

