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คากราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ .
(กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.
(กราบ)
สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
(กราบ)
คาทาวัตรเช้ า
ยะยัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา , อุททิสสะ
ปั พพะชิตา โย โน ภะคะวา สัตถา , ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต
ธัมมัง โรเจมะ , อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง สะสัทธัมมัง
สะสาวะกะสังฆัง อะภิปูชะยามะ.
ปุพพะภาคะนะมะการ
(นา) หันทะทานิ มะยันตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิคายิตุง ปุพพะภา
คะนะมะการัง กะโรมะ เส.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
( ๓ จบ )
(นา) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.
โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ , วิชชาจะระณะ
สัมปั นโน สุ คะโต โลกะวิทู , อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา , โย อิมงั โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
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สะพรัหมะกัง, สัสสะมะณะพรัหมะณิ ง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง
อะภิญญา สัจฉิ กตั ว์ า ปะเวเทสิ . โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกลั ย์ าณัง
มัชเฌกัลย์ าณัง ปะริ โยสานะกัลย์ าณัง , สาตถัง สะพะยัญชะนัง
เกวะละปะริ ปุณณัง ปะริ สุทธัง พรัหมะจะริ ยงั ปะกาเสสิ , ตะมะหัง
ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิ ระสา นะมามิ ฯ
(กราบ)
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส.
โย โส สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม , สันทิฎฐิโก อะกาลิโก
เอหิ ปัสสิ โก, โอปะนะยิโก ปั จจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหิ . ตะมะหัง
ธัมมัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ธัมมัง สิ ระสา นะมามิ ฯ
(กราบ)
(นา) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.
โย โส สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
, ยะทิทงั จัตตาริ
ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา , เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ,
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณี โย , อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ , ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง
สังฆัง สิ ระสา นะมามิ ฯ
(กราบ)
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(นา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะวัตถุ
ปะริ ทีปะกะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.
พุทโธ สุ สุทโธ กะรุ ณามะหัณณะโว,
โยจจันตะสุ ทธัพพะระญาณะโลจะโน,
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง ,
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน,
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก,
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน,
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง ,
สังโฆ สุ เขตตาภะยะติเขตตะสัญญิโต,
โย ทิฏฐะสันโต สุ คะตานุโพธะโก,
โลลัปปะหี โน อะริ โย สุ เมธะโส,
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง ,
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง ,
วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง ,
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา,
มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิ ทธิ ยา,
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปั นโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ,
ธัมโม จะ เทสิ โต นิยยานิโก อุปะสะมิโก ปะริ นิพพานิโก สัมโพธะคามี
สุ คะตัปปะเวทิโต, มะยันตัง ธัมมัง สุ ตว์ า เอวัง ชานามะ , ชาติปิ ทุกขา
ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง , โสกะ ปะริ เทวะทุกขะโทมะนัสสุ ปา
ยาสาปิ ทุกขา, อัปปิ เยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิ เยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ,
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
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ยัมปิ จฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง , สังขิตเตนะ ปั ญจุปาทานักขันธา
ทุกขา, เสยยะถีทงั ,
รู ปูปาทานักขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ,
สัญญูปาทานักขันโธ, สังขารู ปาทานักขันโธ, วิญญาณูปาทานักขันโธ,
เยสัง ปริ ญญายะ ธะระมาโน โส ภะคะวา , เอวัง พะหุลงั สาวะเก
วิเนติ. เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโส สาวะเกสุ อะนุสาสะนี ,
พะหุลา ปะวัตตะติ , รู ปัง อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา,
สังขารา อะนิจจา, วิญญาณัง อะนิจจัง, รู ปัง อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา,
สัญญา อะนัตตา , สังขารา อะนัตตา , วิญญาณัง อะนัตตา , สัพเพ
สังขารา อะนิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ . เต มะยัง (สตรี วา่ ตา
มะยัง) โอติณณามะหะชาติยา ชะรามะระเณนะ , โสเกหิ ปะริ เทเวหิ
ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ , ทุกโข ติณณา ทุกขะปะเรตา ,
อัปเปวะนามิมสั สะ เกวะลัสสะ
ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา
ปั ญญาเยถาติฯ
จิระปะริ นิพพุตมั ปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง
สัมมา-สัมพุทธัง, สัทธา อะคารัส์มา อะนะคาริ ยงั ปั พพะชิตา , ตัส์มิง
ภะคะวะติ พรัหมะจะริ ยงั จะรามะ . ภิกขูนงั สิ กขาสาชีวะสะมาปั นนา ,
(สามเณรว่าสามะเณรานัง) ตัง โน พรัหมะจะริ ยงั ,
อิมสั สะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ ฯ
คฤหัสถ์วา่ จิระปะริ นิพพุตมั ปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ , ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง , ยะถาสะติ
ยะถาพะลัง มะนะสิ กะโรมะ, อะนุปะฏิปัชชามะ, สา สา โน ปะฏิปัตติ ,
อิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ ฯ
----------------------
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ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(นา) หันทะ มะยัง ตังขะณิ กะปั จจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.
ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ , ยาวะเทวะ สี ตสั สะ
ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ , ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิ ริง
สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, ยาวะเทวะ หิ ริโกปิ นะปะฏิจฉาทะนัตถัง .
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิ ณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ , เนวะ ทะวายะ นะ
มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ , ยาวะเทวะ อิมสั สะ
กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุ ปะระติยา พรัหมะจะริ ยานุคคะหายะ ,
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหงั ขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ
อุปปาเทสสามิ, ยาต์รา จะ เม ภะวิสสันติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุ วิหา
โรจาติ ฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ , ยาวะเทวะ สี ตสั สะ
ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ , ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิ ริง
สะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ , ยาวะเทวะ อุตุปะริ สสะยะวิโนทะนัง
ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ
ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปั จจะยะเภสัชชะปะริ กขารัง ปะฏิเสวามิ ,
ยาวะเทวะ อุปปั นนานัง เวยยาพาธิ กานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ ,
อัพย์ าปั ชฌะปะระมะตายาติ ฯ
ธาตุปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(นา) หันทะ มะยัง ธาตุ ปั จจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.
ยะถาปั จจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมตั ตะเมเวตัง ยะทิทงั จีวะรัง ,
ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมตั ตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุ ญโญ,
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
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สัพพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ อิมงั ปูติกายัง ปั ตว์ า ,
อะติวิยะ อะชิคุจฉะนียานิ ชายันติ .
ยะถาปั จจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมตั ตะเมเวตัง ยะทิทงั
ปิ ณฑะปาโต, ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมตั ตะโก นิสสัตโต
นิชชีโว สุ ญโญ, สัพโพ ปะนายัง ปิ ณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย อิมงั
ปูติกายัง ปั ตว์ า, อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ .
ยะถาปั จจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมตั ตะเมเวตัง ยะทิทงั
เสนาสะนัง, ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมตั ตะโก นิสสัตโต
นิชชีโว สุ ญโญ, สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิคุจฉะนี
ยานิ อิมงั ปูติกายัง ปั ตว์ า, อะติวิยะ อะชิคุจฉะนียานิ ชายันติ .
ยะถาปั จจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมตั ตะเมเวตัง ยะทิทงั
คิลานะปั จจะยะเภสัชชะปะริ กขาโร, ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล
ธาตุมตั ตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุ ญโญ
, สัพโพ ปะนายัง
คิลานะปั จจะยะเภสัชชะปะริ กขาโร, อะชิคุจฉะนีโย อิมงั ปูติกายัง
ปั ตว์ า, อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ .
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ (แปล)
(นา) หันทะ มะยัง อะภิณหะปั จจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.
ชะราธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต,
เรามีความแก่เป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้.
พ์ยาธิ ธมั โมมหิ พ์ยาธิ ง อะนะตีโต,
เรามีความเจ็บไข้เป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้.
มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต,
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เรามีความตายเป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้.
สัพเพหิ เม ปิ เยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว,
เราจะละเว้นเป็ นต่าง ๆ คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริ ญใจ
ทั้งหลายทั้งปวง.
กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท
กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ
กัมมะปะฏิสะระโณ, เรามีกรรมเป็ นของ ๆ ตน , เป็ นผูร้ ับผลของกรรม,
มีกรรมเป็ นกาเนิด, มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์, มีกรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย.
ยัง กัมมัง กะริ สสามิ กัลยาณัง วาปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท
ภะวิสสามิ, เราจะทากรรมอันใดไว้ ดีหรื อชัว่ เราจะต้องเป็ นผูร้ ับผลของ
กรรมนั้น.
เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปั จจะเวกขิตพั พัง , เราทั้งหลายควร
พิจารณาเนื่อง ๆ อย่างนี้แล.
พรหมวิหารผรณา (แปล)
(นา) หันทะ มะยัง พรัหมะวิหาระผะระณัง กะโรมะ เส.
(เมตตา) สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง.
อะเวรา โหนตุ,
จงเป็ นผูไ้ ม่มีเวรเถิด.
อัพย์ าปั ชฌา โหนตุ,
จงเป็ นผูไ้ ม่เบียดเบียนกันเถิด.
อะนีฆา โหนตุ,
จงเป็ นผูไ้ ม่มีทุกข์กาย ทุกข์ใจเถิด.
สุ ขี อัตตานัง ปะริ หะรันตุ , จงเป็ นผูม้ ีสุขรักษาตนเถิด.
(กรุ ณา) สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง.
ทุกขา ปะมุจจันตุ ,
จงพ้นจากทุกข์เถิด.
(มุทิตา) สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง.
มา ลัทธะสัมปั ตติโต วิคจั ฉันตุ , จงอย่าไปปราศจากสมบัติอนั ได้แล้วเถิด.
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
เว็บไซต์วด
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(อุเบกขา) สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง.
กัมมัสสะกา,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นของ ๆ ตน
กัมมะทายาทา,
เป็ นผูร้ ับผลของกรรม
กัมมะโยนิ ,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นกาเนิด
กัมมะพันธุ ,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์
กัมมะปะฏิสะระณา,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย
ยัง กัมมัง กะริ สสันติ,
จักทากรรมอันใดไว้
กัลย์ าณัง วา ปาปะกัง วา, ดีหรื อชัว่
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ , จักเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนั้น.
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุ ขะชีวิโน,
ขอให้สัตว์ท้ งั หลาย อย่าได้มีเวรแก่กนั และกัน , จงเป็ นผูด้ ารงชีพอยูเ่ ป็ น
สุ ขทุกเมื่อเทอญ.
กะตัง ปุญญัง พะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต,
ขอให้สัตว์ท้ งั หลาย จงได้เสวยผลบุญ ที่ขา้ พเจ้าได้บาเพ็ญด้วยกาย วาจา
ใจ แล้วนี้เทอญ
---------------------ปัตติทานะคาถา
ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสิ นี,
ถูเป ฆะเร โพธิ ฆะเร ตะหิ ง ตะหิ ง ,
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา,
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล,
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว,
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สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา,
คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา,
สัปปาณะภูตา สุ ขิตา ภะวันตุ เต,
ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา,
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา,
นิยยานิกงั ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต,
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง ,
ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม
ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา
สังโฆ โหตุ สะมัคโควะ
อัตถายะ จะ หิ ตายะ จะ
อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม
สัพเพปิ ธัมมะจาริ โน
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ
ธัมเม อะริ ยปั ปะเวทิเต.
---------------------ทะสะธัมมะสุ ตตะปาโฐ
ทะสะ อิเม ภิกขะเว ธัมมา, ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง
ปัจ
จะเวกขิตพั พา, ดูก่อนภิกษุท้ งั หลาย ธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ บรรพชิตควร
พิจารณาเนื่อง ๆ ว่า
๑. เววัณณิ ยมั หิ อัชฌูปะคะโตติ , บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว,
อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะ, เราต้องทาอาการกริ ยานั้น ๆ
๒. ปะระปะฏิพทั ธา เม ชีวกิ าติ , การเลี้ยงชีวติ ของเราเนื่องด้วยผูอ้ ื่น,
เราควรทาตัวให้เขาเลี้ยงง่าย.
๓. อัญโญ เม อากัปโป กะระณี โยติ , อาการกาย วาจาอย่างอื่น, ที่
เราจะต้องทาให้ดีข้ ึนไปกว่านี้ยงั มีอยูอ่ ีก มิใช่เพียงเท่านี้ .
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
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๔. กัจจิ นุ โข เม อัตตา สี ละโต นะ อุปะวะทะตีติ , ตัวเราเอง ติ
เตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรื อไม่.
๕. กัจจิ นุ โข มัง อะนุวจิ จะ วิญญู สะพรัหมะจารี สี ละโต นะ อุ
ปะวะทันตีติ, ท่านผูร้ ู ้ใคร่ ควรแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรื อไม่.
๖. สัพเพหิ เม ปิ เยปิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ , เราจะละเว้น
เป็ นต่างๆ คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริ ญใจทั้งหลายทั้งปวง.
๗. กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะ
ปะฏิสะระโณ, ยัง กัมมัง ก ะริ สสามิ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา
ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามีติ , เรามีกรรมเป็ นของ ๆ ตน , เป็ นผูร้ ับผล
ของกรรม, มีกรรมเป็ นกาเกิด, มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์, มีกรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย,
เราจักทากรรมอันใดไว้, ดีหรื อชัว่ , เราจะต้องเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนั้น.
๘. กะถัมภูตสั สะ เม รัตตินทิวา วีติปะตันตีติ , วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้
เราทาอะไรอยู.่
๙. กัจจิ นุ โขหัง สุ ญญาคาเร อะภิระมามีติ, เรายินดีในที่สงัดหรื อไม่.
๑๐. อัตถิ นุ โข เม อุตตะริ มะนุสสะธัมมา, อะละมะริ ยะ
ญาณะทัสสะนะวิเสโส อะธิคะโต , โสหัง ปัจฉิเม กาเล สะพรัหมะจารี หิ
ปุฏโฐ นะ มังกุ ภะวิสสามีติ,
คุณธรรมอันวิเศษ, โลกุตตรกุศล, เกิดมีในตนหรื อไม่, ที่จะทาให้เราเป็ นผู ้
ไม่เก้อเขิน, ในเวลาเพื่อนบรรพชิตถาม ในกาลภายหลัง.
อิเม โข ภิกขะเว ทะสะ ธัมมา, ธรรม ๑๐ ประการนี้.
ปัพพะชิเตนะ, อันบรรพชิต อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตพั พาติ , ควรพิจารณาทุก
วัน ๆ อย่าได้ประมาทเถิด ฯ
----------------------
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ทาวัตรเย็น
(ผูเ้ ป็ นหัวหน้าว่าแต่ผเู้ ดียว)

ยะยัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา , อุททิสสะ
ปั พพะชิตา โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง
โรเจมะ, อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง สะสัทธัมมัง สะสาวะกะสังฆัง
อะภิปูชะยามะ.
ปุพพะภาคะนะมะการ
(นา) หันทะทานิ มะยันตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิคายิตุง ปุพพะภาคะ
นะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
( ๓ จบ )
ตัง โข ปะนะ ภะคะวังตัง เอวัง กัลย์ าโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต ,
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปั นโน
สุ คะโต โลกะวิทู , อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ .
(หยุดระลึกถึงคุณพระพุทธตามสมควร)
พุทธาภิคตี ิ
(นา) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส.
พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยตุ โต.
สุ ทธาภิญาณะกะรุ ณาหิ สะมาคะตัตโต.
โพเธสิ โย สุ ชะนะตัง กะมะลัง วะ สู โร.
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิ ระสา ชิเนนทัง .
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
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พุทโธ โย สัพพะปาณี นงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิ เรนะหัง
พุทธัสสาหัส์มิ ทาโส วะ
พุทโธ เม สามิกิสสะโร
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิ ตสั สะ เม
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรี รัญชีวิตญั จิทงั
วันทันโตหัง จะริ สสามิ
พุทธัสเสวะ สุ โพธิ ตงั
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ
ยัง ปุญญัง ปะสุ ตงั อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม
มาเหสุ ง ตัสสะ เตชะสา.
(พึงหมอบกราบลงพร้อมกันว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
พุทเธ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง ,
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง ,
กาลันตะเร สังวะริ ตุง วะ พุทเธ,
(พึงนัง่ คุกเข่าขึ้น)
(คาที่ขีดเส้นใต้ให้สตรี วา่ ทาสี วะ, วันทันตีหงั , วันทะมานายะ)
---------------------ธัมมานุสสะติ
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
ส์วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม , สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิ ปั สสิ
โก, โอปะนะยิโก ปั จจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูหีติ .
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(นา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส.
สะวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย.
โย มัคคะปากะปะริ ยตั ติวิโมกขะเภโท.
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริ ธารี .
วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง .
ธัมโม โย สัพพะปาณี นงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ทุติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิ เรนะหัง
ธัมมัสสาหัส์มิ ทาโส วะ
ธัมโม เม สามิกิสสะโร
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิ ตสั สะ เม
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรี รัญชีวิตญั จิทงั
วันทันโตหัง จะริ สสามิ
ธัมมัสเสวะ สุ ธมั มะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ
ยัง ปุญญัง ปะสุ ตงั อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม
มาเหสุ ง ตัสสะ เตชะสา.
(พึงหมอบกราบลงพร้อมกันว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ธัมเม กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง ,
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง ,
กาลันตะเร สังวะริ ตุง วะ ธัมเม,
(พึงนัง่ คุกเข่าขึ้น)
(คาที่ขีดเส้นใต้ให้สตรี วา่ ทาสี วะ, วันทันตีหงั , วันทะมานายะ)
---------------------วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
เว็บไซต์วด
ั หนองสวง http://watnongsuang.net
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สั งฆานุสสะติ
(นา) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.
สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา , เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณี โย , อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ.
สั งฆาภิคตี ิ
(นา) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส.
สัทธัมมะโช สุ ปะฏิปัตติคุณาทิยตุ โต.
โยฏฐัพพิโธ อะริ ยะปุคคะละสังคะเสฏโฐ.
สี ลาทิธมั มะปะวะราสะยะกายะจิตโต.
วันทามะหัง ตะมะริ ยานะ คะณัง สุ สุทธัง .
สังโฆ โย สัพพะปาณี นงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ตะติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิ เรนะหัง
สังฆัสสาหัส์มิ ทาโส วะ
สังโฆ เม สามิกิสสะโร
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิ ตสั สะ เม
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรี รัญชีวิตญั จิทงั
วันทันโตหัง จะรัสสามิ
สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ
ยัง ปุญญัง ปะสุ ตงั อิธะ
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สัพเพปิ อันตะรายา เม
มาเหสุ ง ตัสสะ เตชะสา.
(พึงหมอบกราบลงพร้อมกันว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
สังเฆ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง ,
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง ,
กาลันตะเร สังวะริ ตุง วะ สังเฆ,
(จบแล้วพึงนัง่ ราบ)
(คาที่ขีดเส้นใต้ให้สตรี วา่ ทาสี วะ, วันทันตีหงั , วันทะมานายะ)
---------------------อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
(นา) หันทะ มะยัง อะตีตาปั จจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.
อัชชะ มะยา อะปั จจะเวกขิตว์ า ยัง จีวะรัง ปะริ ภุตตัง , ตัง ยาวะเทวะ
สี ตสั สะ ปะฏิฆาตายะ , อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตา
ตะปะสิ ริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ , ยาวะเทวะ หิ ริโกปิ นะ ปะฏิจฉาทะนัตถัง.
อัชชะ มะยา อะปั จจะเวกขิตว์ า โย ปิ ณฑะปาโต ปะริ ภุตโต , โส
เนวะ ทะวายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ
,
ยาวะเทวะ อิมสั สะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุ ปะระติยา
พรัหมะจะริ ยานุคคะหายะ, อิติ ปุรานัญจะ เวทะนัง ปะฏิหงั ขามิ
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ , ยาต์รา จะ เม ภะวิสสะติ
อะนะวัชชะตา จะ ผาสุ วิหาโรจาติ .
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
เว็บไซต์วด
ั หนองสวง http://watnongsuang.net
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อัชชะ มะยา อะปั จจะเวกขิตว์ า ยัง เสนาสะนัง ปะริ ภุตตัง ,
ตัง ยาวะเทวะ สี ตสั สะ ปะฏิฆาตายะ, อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ, ฑังสะมะ
กะสะวาตาตะปะสิ ริงสะปะ-สัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ ,
ยาวะเทวะ
อุตุปะริ สสะยะวิโนทะนังปะฏิสัลลานารามัตถัง .
อัชชะ มะยา อะปั จจะเวกขิตว์ า โย คิลานะปั จจะยะเภสัชชา
ปะริ กขาโร ปะริ ภุตโต, โส ยาวะเทวะ อุปปั นนานัง เวยยาพาธิ กานัง
เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, อัพย์ าปั ชฌะปะระมะตายาติ .
---------------------อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ (แปล)
(นา) หันทะ มะยัง อะภิณหะปั จจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.
ชะราธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต,
เรามีความแก่เป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้.
พ์ยาธิ ธมั โมมหิ พ์ยาธิ ง อะนะตีโต,
เรามีความเจ็บไข้เป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้.
มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต,
เรามีความตายเป็ นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้.
สัพเพหิ เม ปิ เยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว,
เราจะละเว้นเป็ นต่าง ๆ คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริ ญใจ
ทั้งหลายทั้งปวง.
กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท
กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ
กัมมะปะฏิสะระโณ, เรามีกรรมเป็ นของ ๆ ตน , เป็ นผูร้ ับผลของกรรม,
มีกรรมเป็ นกาเนิด, มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์, มีกรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย.
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ยัง กัมมัง กะริ สสามิ กัลยาณัง วาปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท
ภะวิสสามิ, เราจะทากรรมอันใดไว้ ดีหรื อชัว่ เราจะต้องเป็ นผูร้ ับผลของ
กรรมนั้น.
เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปั จจะเวกขิตพั พัง , เราทั้งหลายควร
พิจารณาเนื่อง ๆ อย่างนี้แล.
---------------------เจริญกายะคะตาสะติกรรมฐานโดยสั งเขป
อะยัง โข เม กาโย,
กายของเรานี้แล.
อุทธัง ปาทะตะลา,
เบื้องบนแต่พ้นื เท้าขึ้นมา.
อะโธเกสะมัตถะกา,
เบื้องต่าแต่ปลายผมลงไป.
ตะจะปะริ ยนั โต,
มีหนังหุม้ อยูเ่ ป็ นที่สุดรอบ.
ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุ จิโน, เต็มไปด้วยของไม่สะอาด
มีประการต่าง ๆ
อัตถิ อิมสั ์มิง กาเย,
มีอยูใ่ นกายนี้ .
เกสา
คือผมทั้งหลาย
โลมา
คือขนทั้งหลาย
นะขา
คือเล็บทั้งหลาย
ทันตา
คือฟันทั้งหลาย
ตะโจ
คือหนัง
มังสัง
คือเนื้อ
นะหารู คือเอ็นทั้งหลาย
อัฎฐี คือกระดูกทั้งหลาย
อัฎฐิมิญชัง เยือ่ ในกระดูก
วักกัง
ม้าม
หะทะยัง หัวใจ
ยะกะนัง ตับ
กิโลมะกัง พังผืด
ปิ หะกัง ไต
ปั ปผาสัง ปอด
อันตัง
ไส้ใหญ่
อันตะตุณงั ไส้นอ้ ย
อุทะริ ยงั อาหารใหม่
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
เว็บไซต์วด
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กะรี สัง อาหารเก่า
มัตถเก มัตถะลุงคัง เยือ่ ในสมอง
ปิ ตตัง
น้ าดี
เสมหัง น้ าเสลด
ปุพโพ
น้ าเหลือง
โลหิ ตงั
น้ าเลือด
เสโท
น้ าเหงื่อ
เมโท
น้ ามันข้น
อัสสุ
น้ าตา
วสา
น้ ามันเหลว
เขโฬ
น้ าลาย
สิ งฆานิกา น้ ามูก
ละสิ กา น้ าไขข้อ
มุตตัง
น้ ามูตร
เอวะมะยัง เม กาโย,
กายของเรานี้อย่างนี้ .
อุทธัง ปาทะตะลา,
เบื้องบนแต่พ้นื เท้าขึ้นมา.
อะโธ เกสะมัตถะกา,
เบื้องต่าแต่ปลายผมลงไป.
ตะจะปะริ ยนั โต,
มีหนังหุม้ อยูเ่ ป็ นที่สุดรอบ.
ปูโร นานัปปะการัสสะ อะสุ จิโน, เต็มไปด้วยของไม่สะอาด
มีประการต่าง ๆ อย่างนี้แล.
---------------------พรหมวิหารผรณา (แปล)
(นา) หันทะ มะยัง พรัหมะวิหาระผะระณัง กะโรมะ เส.
(เมตตา) สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง.
อะเวรา โหนตุ,
จงเป็ นผูไ้ ม่มีเวรเถิด.
อัพย์ าปั ชฌา โหนตุ,
จงเป็ นผูไ้ ม่เบียดเบียนกันเถิด.
อะนีฆา โหนตุ,
จงเป็ นผูไ้ ม่มีทุกข์กาย ทุกข์ใจเถิด.
สุ ขี อัตตานัง ปะริ หะรันตุ , จงเป็ นผูม้ ีสุขรักษาตนเถิด.
(กรุ ณา) สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง.

คู่มือทาวัตร – สวดมนต์วดั หนองสวง ๑๙

ทุกขา ปะมุจจันตุ ,
จงพ้นจากทุกข์เถิด.
(มุทิตา) สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง.
มา ลัทธะสัมปั ตติโต วิคจั ฉันตุ , จงอย่าไปปราศจากสมบัติอนั ได้แล้วเถิด.
(อุเบกขา) สัพเพ สัตตา,
สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง.
กัมมัสสะกา,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นของ ๆ ตน
กัมมะทายาทา,
เป็ นผูร้ ับผลของกรรม
กัมมะโยนิ ,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นกาเนิด
กัมมะพันธุ ,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์
กัมมะปะฏิสะระณา,
เป็ นผูม้ ีกรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย
ยัง กัมมัง กะริ สสันติ,
จักทากรรมอันใดไว้
กัลย์ าณัง วา ปาปะกัง วา, ดีหรื อชัว่
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ , จักเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนั้น.
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุ ขะชีวิโน,
ขอให้สัตว์ท้ งั หลาย อย่าได้มีเวรแก่กนั และกัน , จงเป็ นผูด้ ารงชีพอยูเ่ ป็ น
สุ ขทุกเมื่อเทอญ.
กะตัง ปุญญัง พะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต,
ขอให้สัตว์ท้ งั หลาย จงได้เสวยผลบุญ ที่ขา้ พเจ้าได้บาเพ็ญด้วยกาย วาจา
ใจ แล้วนี้เทอญ
----------------------

วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
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อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
(นา) หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิ ฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส.
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อุปัชฌายาคุณุตตะรา
อาจะริ ยปู ะการา จะ
มาตาปิ ตา จะญาตะกา
ปิ ยะมะมัง สุ ริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ
พรัหมะมารา จะ อินทา จะ
โลกะปาลา จะ เทวะตา
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ
มัชฌัตตา เวริ กาปิ จะ
สัพเพ สัตตา สุ ขี โหนตุ
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
สุ ขงั จะ ติวิธงั เทนตุ
ขิปปั ง ปาเปถะ โวมะตัง
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
อิมินา อุทิสเสนะ จะ
ขิปปาหัง สุ ละเภ เจวะ
ตัณหุปาทานะ เฉทะนัง
เย สันตาเน หิ นา ธัมมา
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
อุชุจิตตัง สะติปัญญา
สัลเลโข วิริยมั หิ นา
มารา ละภันตุ โนกาสัง
กาตุญจะ วิริเยสุ เม
พุทธาทิปะวะโร นาโถ
ธัมโม นาโถ วะรุ ตตะโม
นาโถ ปั จเจกะพุทโธ จะ
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
เตโสตตะมานุภาเวนะ
มาโรกาสัง ละภันตุ มา.
---------------------ปัตติทานะคาถา (แปล)
ปุญญัสสิ ทานิ กะตัสสะ
ยานัญญานิ กะตานิ เม
เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ
สัตตานันตาปปะมาณะกา,
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ขอสัตว์ท้ งั หลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ, จงเป็ นผูม้ ีส่วนแห่งบุญที่
ข้าพเจ้าได้ทาในบัดนี้ , แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ขา้ พเจ้าได้ทาแล้ว
เย ปิ ยา คุณะวันตา จะ,
คือ ชนเหล่าใด เป็ นที่รักผูม้ ีคุณ
มัยหัง มาตาปิ ตาทะโย,
มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้า เป็ นต้น
ทิฏฐา เม จาปยะทิฏฐา วา, ที่ขา้ พเจ้าได้เห็นหรื อแม้ไม่ได้เห็น
อัญเญ มัชฌัตตะเวริ โน
สัตตา ติฏฐัญติ โลกัสมิง,
แลสัตว์ท้ งั หลายอื่นที่เป็ นกลาง และมีเวรกันตั้งอยูใ่ นโลก
เตภุมมา จะตุโยนิกา,
เกิดในภูมิ ๓ เกิดในกาเนิด ๔
ปั ญเจกะจะตุโวการา,
มีขนั ธ์ ๕ แลขันธ์ ๑ แลขันธ์ ๔
สังสะรันตา ภะวาภะเว,
ท่องเที่ยวอยูใ่ นภพน้อยแลภพใหญ่
ญาตัง เย ปั ตติทานัมเม,
สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของ
ข้าพเจ้าแล้ว
อะนุโมทันตุ เต สะยัง ,
ขอสัตว์เหล่านั้น จงอนุโมทนาเองเถิด
เย จิมงั นัปปะชานันติ ,
ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วน
แห่งบุญของข้าพเจ้านี้
เทวา เตสัง นิเวทะยุง,
ขอเทพทั้งหลาย พึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น
มะยา ทินนานะ ปุญญานัง อะนุโมทะนะเหตุนา,
เพราะเหตุ คืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ขา้ พเจ้าให้แล้ว
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุ ขะชีวิโน,
ขอให้สัตว์ท้ งั ปวง จงอย่ามีเวร อยูเ่ ป็ นสุ ขเสมอเถิด
เขมัปปะทัญจะ ปั ปโปนตุ , แลจงถึงทางอันเกษมเถิด
เตสาสา สิ ชฌะตัง สุ ภา,
ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้น
จงสาเร็ จเทอญ.
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
เว็บไซต์วด
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พระคาถาชินบัญชร
ชะยาสะนาคะตา พุทธา
เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง
เย ปิ วิงสุ นะราสะภา
ตัณหัง กะราทะโย พุทธา
อัฎฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฎฐิตา มัยหัง
มัตถะเก เต มุนิสสะรา
สี เส ปะติฎฐิโต มัยหัง
พุทโธ ธัมโม ทะวิโรจะเน
สังโฆ ปะติฎฐิโต มัยหัง
อุเร สัพพะคุณากะโร
หะทะเย เม อะนุรุทโธ
สารี ปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิ ฎฐิภาคัส์มิง
โมคคัลลาโน จะ วามาเก
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
อาสุ ง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม
อุภาสุ ง วา มะโสตะเก
เกสันเต ปิ ฏฐิภาคัส์มิง
สุ ริโยวะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิ ริสัมปั นโน
โสภิโต มุนิปุงคะโว
กุมาระกัสสะโป เถโร
มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง
ปะติฎฐาสิ คุณากะโร
ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ
อุปาลี นันทะสี วะลี
เถรา ปั ญจะ อิเม ชาตา
นะลาเฎ ติละกา มะมะ
เสสาสี ติ มะหาเถรา
วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสี ติ มะหาเถรา
ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สี ละเตเชนะ
อังคะมัคเคสุ สัณฐิตา
ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ทักขิเณ เมตตะสุ ตตะกัง
ธะชัคคัง ปั จฉะโต อาสิ
วาเม อังคุลิมานะกัง
ขันธะโมระปะริ ตตัญจะ
อาฏานาฏิยะสุ ตตะกัง
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อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
เสสา ปาการะสัณฐิตา
ชินา นานาพะละสังยุตตา
สัตตะ ปาการะลังกะตา
วาตาปิ ตาทิสัญชาตา
พาหิ รัชฌัตตุปัทว์ า
อะเสสา วินะยัง ยันตุ
อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ
สะทา สัมพุทธะปั ญชะเร
ชินะปั ญชะระมัชฌัมหิ
วิหะรันตัง มะหี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ
เต มะหาปุริสาสะกา
อิจเจวะมันโต สุ คุตโต สุ รักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริ สังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตนั ตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปั ญชะเรติ . ฯ
---------------------คาสวดปาระมี 30 ทัส
๑. ทานะปาระมีสัมปั นโน,ทานะอุปะปาระมีสัมปั นโน, ทานะปะระมัตถะ
ปาระมีสัมปั นโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี
สัมปั นโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๒.สี ละปาระมีสัมปั นโน, สี ละอุปะปาระมีสัมปั นโน, สี ละปะระมัตถะปาระมีสัมปั นโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปั นโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ

วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
เว็บไซต์วด
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๓. เนกขัมมะปาระมีสัมปั นโน,
เนกขัมมะอุปะปาระมีสัมปั นโน,
เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมีสัมปั นโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา
อุเปกขา ปาระมีสัมปั นโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๔. ปั ญญาปาระมีสัมปั นโน,
ปั ญญาอุปะปาระมีสัมปั นโน,ปั ญญาปะระมัตถะปาระมีสัมปั นโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปั นโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๕. วิริยะปาระมีสัมปั นโน, วิริยะอุปะปาระมีสัมปั นโน, วิริยะปะระมัตถะปาระมีสัมปั นโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี
สัมปั นโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๖. ขันตีปาระมีสัมปั นโน, ขันตีอุปะปาระมีสัมปั นโน, ขันตีปะระมัตถะปาระมีสัมปั นโน เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขาปาระมีสัมปั นโน
อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๗. สัจจะปาระมีสัมปั นโน, สัจจะอุปะปาระมีสัมปั นโน, สัจจะปะระมัตถะ
ปาระมีสัมปั นโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขาปาระมี
สัมปั นโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๘. อะธิ ฏฐานะปาระมีสัมปั นโน,
อะธิ ฏฐานะอุปะปาระมีสัมปั นโน,
อะธิ ฏฐานะปะระมัตถะปาระ มีสัมปั นโน , เมตตาไมตรี กะรุ ณา
มุทิตา อุเปกขาปาระมี สัมปั นโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ
๙. เมตตาปาระมีสัมปั นโน, เมตตาอุปะปาระมีสัมปั นโน, เมตตาปะระมัตถะปาระมีสัมปั นโน, เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปั นโน อิติปิโส ภะคะวา ฯ
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๑๐. อุเปกขาปาระมีสัมปั นโน,
ปะระมัตถะปาระมีสัมปั นโน,
ปาระมีสัมปั นโน อิติปิโส
๑๑. ทะสะปาระมีสัมปั นโน,
ปะระมัตถะปาระมีสัมปั นโน,
ปาระมีสัมปั นโน อิติปิโส

อุเปกขาอุปะปาระมีสัมปั นโน, อุเปกขา
เมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขา
ภะคะวา ฯ
ทะสะอุปะปาระมีสัมปั นโน, ทะสะเมตตาไมตรี กะรุ ณา มุทิตา อุเปกขา ภะคะวา ฯ

---------------------พระคาถาป้ องกันภัยทั้งสิ บทิศ
(ของท่ านพระอาจารย์ ฝ้ัน อาจาโร)
๑. บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณงั บูร ะพารัสมิง พระธัมเมตัง
บูระพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย
สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุ รักขันตุ ฯ
๒. อาคะเนย์รัสมิง พระพุทธะคุณงั อาค ะเนย์รัสมิง พระธัมเมตัง
อาคะเนย์รัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะ
ทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร
วิวญั ชัยเย สัพพะ ธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุ รักขันตุ ฯ
๓. ทักษิณรัสมิง พระพุทธะคุณงั ทักษิณรัสมิง พระธัมเมตัง
ทักษิณรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย
สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุ รักขันตุ ฯ

วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
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๔. หะระดีรัสมิง พระพุทธะคุณงั ห ะระดีรัสมิง พระธัมเมตัง
หะระดีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย
สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุ รักขันตุ ฯ
๕. ปั จจิมรัสมิง พระพุทธะคุณงั ปั จจิมรัสมิง พระธัมเมตัง
ปั จจิมรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย
สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุ รักขันตุ ฯ
๖. พายัพรัสมิง พระพุทธะคุณงั พายัพรัสมิง พระธัมเมตัง
พายัพรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง
วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย
สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุ รักขันตุ ฯ
๗. อุดรรัสมิง พระพุทธะคุณงั อุดรรัสมิง พระธัมเมตัง
อุดรรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง
วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย
สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุ รักขันตุ ฯ
๘. อีสานรัสมิง พระพุทธะคุณงั อีสานรัสมิง พระธัมเมตัง
อีสานรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย
สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุ รักขันตุ ฯ
๙. อากาศรัสมิง พระพุทธะคุณงั อากาศรัสมิง พระธัมเมตัง
อากาศรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์
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สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย
สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุ รักขันตุ ฯ
๑๐. ปะฐะวีรัสมิง พระพุทธะคุณงั ป ะฐะวีรัสมิง พระธัมเมตัง
ปะฐะวีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญั ชัยเย สัพพะทุกข์
สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวญั ชัยเย
สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุ รักขันตุ ฯ
๑๑. อิมสั มิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิ ทธิ จงมาเป็ นกาแพง
แก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้ องกันห้อมล้อมรอบครอบทัว่ อะนั นตา, ราชะเสมานา
เขตเต สะมันตา, สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะธัมมะปั จเจกะ
พุทธะ สังฆะชาละปะริ กเขตเต, รักขันตุ สุ รักขันตุ ฯ
----------------------

วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
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บทสวดมนต์ยอ่ ประจาวัดหนองสวง
ชุมนุมเทวดา
สะมันตา จักกะวาเฬสุ
อัตร์ าคัจฉันตุ เทวะตา
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ
สุ ณนั ตุ สัคคะโมกขะทัง
สัคเค กาเม จะ รู เป คิริสิขะระตะเฎ จันตะลิกเข วิมาเน , ทีเป รัฎเฐ จะ
คาเม ตะรุ วะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต , ภุมมา จายันตุ เทวา
ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา, ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระ
วะจะนัง สาธะโว เม สุ ณนั ตุ.ฯ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา,
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา,
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา.ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ .
ทุติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ .
ทุติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ .
ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ .
ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ .
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ .
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---------------------สัมพุทเธ อัฎฐะวีสัญจะ
ปั ญจะสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ
สัมพุทเธ ปั ญจะปั ญญาสัญจะ
ทะสะสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ
สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต
วีสะติสะตะสะหัสสานิ
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ
นะมะการานุภาเวนะ
อะเนกา อันตะรายาปิ

ท์วาทะสัญจะ สะหัสสะเก
นะมามิ สิ ระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหงั
หันตะวา สัพเพ อุปัททะเว
วินสั สันตุ อะเสสะโต.
จะตุวีสะติ สะหัสสะเก
นะมามิ สิ ระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหงั
หันตะวา สัพเพ อุปัททะเว
วินสั สันตุ อะเสสะโต.
อัฎฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
นะมามิ สิ ระสา อะหัง
อาทะเรนะ นะมามิหงั
หันตะวา สัพเพ อุปัททะเว
วินสั สันตุ อะเสสะโต.

---------------------มะหาการุ ณิโก นาโถ
อัตถายะ สัพพะปาณิ นงั
ปูเรต์วา ปาระมี สัพพา
ปั ตโต สัมโพธิ มุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
มา โหนตุ สัพพุปัททะวา.
มะหาการุ ณิโก นาโถ
หิ ตายะ สัพพะปาณิ นงั
ปูเรต์วา ปาระมี สัพพา
ปั ตโต สัมโพธิ มุตตะมัง
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
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เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
มะหาการุ ณิโก นาโถ
ปูเรต์วา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

มา โหนตุ สัพพุปัททะวา.
สุ ขายะ สัพพะปาณิ นงั
ปั ตโต สัมโพธิ มุตตะมัง
มา โหนตุ สัพพุปัททะวา.
----------------------

นะมะการะสิ ทธิ คาถา
โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
สามังวะ พุทโธ สุ คะโต วิมุตโต
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง.
พุทธัง วะรันตัง สิ ระสา นะมามิ
โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิ ทธิ โหนตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ .
ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิ มคั คัง
นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี
สาตาวะโห สันติกะโร สุ จิณโณ.
ธัมมัง วะรันตัง สิ ระสา นะมามิ
โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิ ทธิ โหนตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ .
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สัทธัมมะเสนา สุ คะตานุโค โย
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ
ส์วากขาตะธัมมัง วิทิตงั กะโรติ .
สังฆัง วะรันตัง สิ ราสา นะมามิ
พุทธานุพทุ ธัง สะมะสี ละทิฎฐิง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิ ทธิ โหนตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ .ฯ
---------------------นะโมการะอัฏฐะกัง
นะโม อะระหะโต สัมมา
สัมพุทธัสสะ มะเหสิ โน
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ
ส์วากขาตัสเสวะ เตนิธะ
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ
วิสุทธะสี ละทิฎฐิโน
นะโม โอมาต์ยารัทธัสสะ
ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกงั
นะโม โอมะกาตีตสั สะ
ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ
นะโมการัปปะภาเวนะ
วิคจั ฉันตุ อุปัททะวา
นะโมการานุภาเวนะ
สุ วตั ถิ โหนตุ สัพพะทา
นะโมการัสสะ เตเชนะ
วิธิมหิ โหมิ เตชะวา.ฯ
---------------------มังคะละสุ ตตะคาถา
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปั ณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
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ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิ ธิ จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
พาหุสัจจัญจะ สิ ปปั ญจะ
วินะโย จะ สุ สิกขิโต
สุ ภาสิ ตา จะ ยา วาจา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
มาตาปิ ตุอุปัฏฐานัง
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ทานัญจะ ธัมมะจะริ ยา จะ
ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
อาระตี วีระตี ปาปา
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
คาระโว จะ นิวาโต จะ
สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ตะโป จะ พรัหมะจะริ ยญั จะ
อะริ ยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิ กิริยา จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
เอตาทิสานิ กัตว์ านะ
สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ .ฯ
---------------------ระตะนะสุ ตตะคาถา
ยังกัญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
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สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณี ตงั
นะโน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทมั ปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ .
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณี ตงั
ยะทัชฌะคา สักย์ ะมุนี สะมาหิ โต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
อิทมั ปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ .
ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริ วณั ณะยี สุ จิง
สะมาธิ มานันตะริ กญั ญะมาหุ
สะมาธิ นา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทมั ปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ .
เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตังปะสัตถา
จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหติ
เต ทักขิเณยยา สุ คะตัสสะ สาวะกา
เอเตสุ ทินานิ มะหัปผะลานิ
อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ .
เย สุ ปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปั ตติปัตตา อะมะตัง วิคยั หะ
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
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ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ .
ขีณงั ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส์มิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิ ฉนั ทา
นิพพันติ ธี รา ยะถายัมปะทีโป
อิทมั ปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณี ตงั
เอเตนะ สัจเจนะ สุ วตั ถิ โหตุ .ฯ
---------------------ขันธะปะริ ตตะคาถา
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพย์ าปุตเต หิ เม เมตตัง
เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิ งสิ
มา มัง หิ งสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิ งสิ
มา มัง หิ งสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทร์ านิ ปั สสันตุ
มา กัญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ , อัปปะมาโณ ธัมโม , อัปปะมาโณ สังโฆ ,
ปะมาณะวันตานิ สิ ริงสะปานิ , อะหิ วิจฉิ กา สะตะปาที อุณณานาภี
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สะระพู มูสิกา , กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริ ตตา , ปะฏิกกะมันตุ
ภูตานิ , โสหัง นะโม ภะคะวะโต, นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง.
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ , วิชชาจะระณะสัมปั นโน สุ คะโต โลกะวิทู , อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวะติ . ส์วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ,
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิ ปัสสิ โก , โอปะนะยิโก ปั จจัตตัง เวทิตพั โพ
วิญญูหีติ. สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
, ยะทิทงั จัตตาริ
ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา , เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ,
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณี โย , อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.ฯ
วัฏฏะกะปะริ ตตัง
อัตถิ โลเก สี ละคุโณ
สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ
สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
อาวัชชิตว์ า ธัมมะพะลัง
สะริ ตว์ า ปุพพะเก ชิเน
สัจจะพะละมะวัสสายะ
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปั กขา อะปั ตตานัง
สันติ ปาทา อะวัญจะนา
มาตา ปิ ตา จะ นิกขันตา
ชาตาเวทะ ปะฏิกกะมะ
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง
มะหาปั ชชะลิโต สิ ขี
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรี สานิ
อุทะกัง ปั ตว์ า ยะถา สิ ขี
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ
เอสา เม สัจจะปาระมีติ.ฯ
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
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---------------------กะระณี ยะเมตตะสุ ตตัง
กะระณี ยะมัตถะกุสะเลนะ
ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก อุชุ จะ สุ หุชุ จะ
สุ วะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
สันตุสสะโก จะ สุ ภะโร จะ
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
สันตินท์ริโย จะ นิปะโก จะ
อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สุ ขิโน วา เขมิโน โหนตุ
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุ ขิตตั ตา
เย เกจิ ปาณะภูตตั ถิ
ตะสา วา ถาวะราวา อะนะวะเสสา
ทีฆา วา เย มะหันตา วา
มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
เย จะทูเร วะสันติ อะวิทูเร
ภูตา วา สัมภะเวสี วา
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุ ขิตตั ตา
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
นาติมญั เญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
พ์ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา
นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
มาตา ยะถา นิยงั ปุตตัง
อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ
มานะสัมภาวะเย อะปะริ มาณัง
เมตตัญจะ สัพพะโลกัส์มิง
มานะสัมภาวะเย อะปะริ มาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยญั จะ
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปั ตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิสินโนวา
สะยาโนวา ยาวะตัสสะวิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิ ฏเฐยยะ
พรัหมะเมตตังวิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สี ละวา ทัสสะเนนะ สัมปั นโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
นะหิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ .
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---------------------อาฏานาฏิยะปะริ ตตัง
วิปัสสิ สสะ นะมัตถุ จักขุมนั ตัสสะ สิ รีมะโต
สิ ขิสสะปิ นะมัตถุ
สัพพะภูตานุกมั ปิ โน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ
นะหาตะกัสสะ ตะปั สสิ โน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ
มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พราหมะณัสสะ วุสีมะโต
กัสสะปั สสะ นะมัตถุ
วิปปะมุตตัสสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ
สักย์ ะปุตตัสสะ สิ รีมะโต
โย อิมงั ธัมมะมะเทเสสิ
สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
เย จาปิ นิพพุตา โลเก
ยะถาภูตงั วิปัสสิ สุง
เต ชะนา อะปิ สุ ณา
มะหันตา วีตะสาระทา
หิ ตงั เทวะมะนุสสานัง
ยัง มะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปั นนัง
มะหันตัง วิตะสาระทัง
วิชชาจะระณะสัมปั นนัง
พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ .
---------------------อังคุลิมาละปะริ ตตัง
ยะโตหัง ภะคินิ อะริ ยายะ ชาติยา ชาโต , นาภิชานามิ สัญจิจจะ
ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา , เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหนตุ
โสตถี
คัพภัสสะ.
โพชฌังโค สะติสังขาโต
ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยมั ปิ ติปัสสัทธิ
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
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สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
สัตเตเต สัพพะทัสสิ นา
มุนินา สัมมะทักขาตา
ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อภิญญายะ
นิพพานายะ จะ โพธิ ยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทา.
เอกัส์มิง สะมะเย นาโถ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปั ง
คิลาเน ทุกขิเต ทิส์วา
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินนั ทิตว์ า
โรคา มุจจิงสุ ตังขิเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทา.
เอกะทา ธัมมะราชาปิ
เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
ภะณาเปต์วานะ สาทะรัง
สัมโมทิตว์ า จะ อาพาทา
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทา.
ปะหี นา เต จะ อาพาธา
ติณณันนัมปิ มะเหสิ นงั
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
ปั ตตานุปัตติธมั มะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.
---------------------โมระปะริ ตตัง
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริ สสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริ สสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
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นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิ ยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมงั โส ปะริ ตงั กัตว์ า โมโร จะระติ เอสะนา.
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริ สสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริ สสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิ ยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมงั โส ปะริ ตตัง กัตว์ า โมโร วาสะมะกัปปะยีติ .
อะภะยะปะริ ตตัง
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณสั สะ สัทโท
ปาปั คคะโห ทุสสุ ปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ .
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณสั สะ สัทโท
ปาปั คคะโห ทุสสุ ปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณสั สะ สัทโท
ปาปั คคะโห ทุสสุ ปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
สักกัตว์ า พุทธะระตะนัง
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
หิ ตงั เทวะมะนุสสานัง
พุทธะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ
ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต.
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
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สักกัตว์ า ธัมมะระตะนัง
ปะริ ฬาหูปะสะมะนัง
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ
สักกัตว์ า สังฆะระตะนัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
ภะยา วูปะสะเมนตุ เต.
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
สังฆะเตเชนะ โสตถินา
โรคา วูปะสะเมนตุ เต.

---------------------เทวะตาอุยะโยชะนะคาถา
ทุกขัปปั ตตา จะ นิททุกขา ภะยัปปั ตตา จะ นิพภะยา
โสกัปปั ตตา จะ นิสโสกา
โหนตุ สัพเพปิ ปาณิ โน
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ
สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพเพ เทวานุโนทันตุ
สัพพะสัมปั ตติสิทธิ ยา
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ
สี ลงั รักขันตุ สัพพะทา
ภาวะนาภิระตา โหนตุ
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา.
สัพเพ พุทธา พะลัปปั ตตา
ปั จเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ
รักขัง พันธามิ สัพพะโส.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.
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นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริ ตตัสสานุภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริ ตตัสสานุภาเวนะ
นักขัตตะยักขะภูตานัง
ปะริ ตตัสสานุภาเวนะ

ปาปั คคะหะนิวาระณา
หันต์วา เตสัง อุปัททะเว.
ปาปั คคะหะนิวาระณา
หันต์วา เตสัง อุปัททะเว.
ปาปั คคะหะนิวาระณา
หันต์วา เตสัง อุปัททะเว.

---------------------ถวายพรพระ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (ว่า ๓ จบ)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ , วิชชาจะระณะสัมปั นโน สุ คะโต โลกะวิทู , อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวะติ . ส์วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ,
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิ ปัสสิ โก , โอปะนะยิโก ปั จจัตตัง เวทิตพั โพ
วิญญูหีติ. สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , ยะทิทงั
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
, เอสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณี โย ,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ .ฯ
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธนั ตัง
ค์รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธมั มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
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ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
มาราติเรกะมะภิยชุ ฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทนั ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมตั ตะภูตงั
ทาวัคคิจกั กะมะสะนีวะ สุ ทารุ ณนั ตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
อุกขิตตะขัคคะมะติหตั ถะสุ ทารุ ณนั ตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธี ภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
กัตว์ านะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินิยา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิ ตะมะนัง อะติอนั ธะภูตงั
ปั ญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพธุ งั มะหิ ทธิ ง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

คู่มือทาวัตร – สวดมนต์วดั หนองสวง ๔๓

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะสุ ทฏั ฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิ ชุติมิทธิ พะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิ ตว์ านะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุ ขงั อะธิ คะเมยยะ นะโร สะปั ญโญ.ฯ
----------------------

มะหาการุ ณิโก นาโถ
ปูเรต์วา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ชะยันโต โพธิ ยา มูเล
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ
อะปะราชิตะปั ลลังเก
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
สุ นกั ขัตตัง สุ มงั คะลัง
สุ ขะโร สุ มุหุตโต จะ
ปะทักขิณงั กายะกัมมัง

หิ ตายะ สัพพะปาณิ นงั
ปั ตโต สัมโพธิ มุตตะมัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ
สักย์ านัง นันทิวฑั ฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
สี เส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปั ตโต ปะโมทะติฯ
สุ ปะภาตัง สุ หุฏฐิตงั
สุ ยฏิ ฐัง พรัหมะจาริ สุ
วาจากัมมัง ปะทักขิณงั

วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
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ปะทักขิณงั มะโนกัมมัง
ปะณิ ธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตว์ านะ
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.ฯ
---------------------อนุโมทนาวิธี
ยะถา วาริ วะหา ปูรา
ปะริ ปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง
เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิ ตงั ปั ตถิตงั ตุมหัง
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา
จันโท ปั ณณะระโส ยะถา
มะณิ โชติระโส ยะถา.ฯ
รับพร้อมกัน
สัพพีติโย วิวชั ชันตุ
สัพพะโรโค วินสั สะตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย
สุ ขี ทีฆายุโก ภะวะ
อะภิวาทะนะสี ลิสสะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ
อายุ วัณโณ สุ ขงั พะลัง.
---------------------อัคคัปปะสาทะสุ ตตะคาถา
อัคคะโตเว ปะสันนานัง
อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง
วิราคูปะสะเม สุ เข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร
อัคคัส์มิง ทานัง ทะทะตัง
อังคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ
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อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี
เทวะภูโต มะนุสโส วา

ยะโส กิตติ สุ ขงั พะลัง
อัคคะธัมมะสะมาหิ โต
อัคคัปปั ตโต ปะโมทะตีติ .

---------------------เกณิ ยานุโมทะนาคาถา
อัคคิหุตตังมูขา อัญญา
สาวิตติ ฉันทะโส มุขงั
ราชา มุขงั มะนุสสานัง
นะทีนงั สาคะโร มุขงั
นักขัตตานัง มุขงั จันโท
อาทิจโจ ตะปะตัง มุขงั
ปุญญะมากังขะมานานัง
สังโฆ เว ชะยะตัง มุขงั
ภะณิ สสามะ มะยัง คาถา
กาละทานัปปะทีปิกา
เอตา สุ ณนั ตุ สักกัจจัง
ทายะกา ปุญญะกามิโน.
---------------------กาละทานะสุ ตตะคาถา
กาเล ทะทันติ สะปั ญญา
วะทัญญู วีตะมัจฉะรา
กาเลนะ ทินนัง อะริ เยสุ
อุชุภูเตสุ ตาทิสุ
วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ
วิปุลา โหติ ทักขิณา
เย ตัตถะ อะนุโมทันติ
เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา
นะ เตนะ ทักขิณา โอนา
เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน
ตัส์มา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต อัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง
ปุญญานิ ปะระโลกัส์มิง
ปะติฏฐา โหนติ ปาณิ นนั ติ .
---------------------วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
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วิหาระทานะคาถา
สี ตงั อุณหัง ปะฏิหนั ติ
ตะโร วาฬะมิคานิ จะ
สิ ริงสะเป จะ มะกะเส
สิ สิเร จาปิ วุฏฐโย
ตะโต วาตาตะโป โฆโร
สัญชาโต ปะฏิหญ
ั ญะติ
เลณัตถัญจะ สุ ขตั ถัญจะ
ฌายิตุง จะ วิปัสสิ ตุง
วิหาระทานัง สังฆัสสะ
อัคคัง พุทเธหิ วัณณิ ตงั
ตัส์มา หิ ปั ณฑิโต โปโส สัมปั สสัง อัตถะมัตตะโน
วิหาเร การะเย รัมเม
วาสะเยตถะ พะหุสสุ เต
เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ วัตถะเสนาสะนานิ จะ
ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ
วิปปะสันเนนะ เจตะสา
เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ยัง โส ธัมมะมิธญ
ั ญายะ
ปะริ นิพพาตะยะนาสะโวติ .
---------------------เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
สัพเพ วะ ภูตา สุ มะนา ภะวันตุ
อะโถปิ สักกัจจะ สุ ณนั ตุ ภาสิ ตงั
สุ ภาสิ ตงั กิญจิปิ โว ภะเณมุ
ปุญเญ สะตุปปาทะกะรัง อะปาปั ง
ธัมมูปะเทสัง อะนุการะกานัง
ตัส์มา หิ ภูตานิ สะเมนตุ สัพเพ
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เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
ภูเตสุ พาฬหัง กะตะภัตติกายะ
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
ปั จโจปะการัง อะภิกงั ขะมานา
เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา
ภูตา วิเสเสนะ มะหิ ทธิ กา จะ
อะทิสสะมานา มะนุเชหิ ญาตา
ตัส์มา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา.
---------------------เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
ยัส์มิง ปะเทเส กัปเปติ
วาสัง ปั ณฑิตะชาติโย
สี ละวันเตตถะ โภเชต์วา
สัญญะเต พรัหมะจาริ โน
ยา ตัตถะ เทวาตา อาสุ ง
ตาสัง ทักขิณะมาทิเส
ตา ปูชิตา ปูชะยันติ
มานิตา มานะยันติ นัง
ตะโต นัง อะนุกมั ปั นติ
มาตา ปุตตัง วะ โอระสัง
เทวะตานุกมั ปิ โต โปโส
สะทา ภัทร์ านิ ปั สสะติ .
---------------------โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
อายุโท พะละโท ธี โร
วัณณะโท ปะฏิภาณะโท
สุ ขสั สะ ทาตา เมธาวี
สุ ขงั โส อะธิ คจั ฉะติ
อายุง ทัตว์ า พะลัง วัณณัง
สุ ขญั จะ ปะฏิภาณะโท
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
เว็บไซต์วด
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ทีฆายุ ยะสะวา โหติ

ยัตถะ ยัตถูปะปั ชชะตีติ .
----------------------

อาทิยะสุ ตตะคาถา
ภุตตา โภคา ภะฏา ภัจจา วิติณณา อาปะทาสุ เม
อุทธัคคา ทักขิณา ทินนา
อะโถ ปั ญจะ พะลี กะตา
อุปัฏฐิตา สี ละวันโต
สัญญะตา พรัหมะจาริ โน
ยะทัตถัง โภคะมิจเฉยยะ
ปั ณฑิโต ฆะระมาวะสัง
โส เม อัตโถ อะนุปปั ตโต
กะตัง อะนะนุตาปิ ยัง
เอตัง อะนุสสะรัง มัจโจ
อะริ ยะธัมเม ฐิโต นะโร
อิเธวะ นัง ปะสังสันติ
เปจจะ สัคเค ปะโมทะตีติ.
---------------------ติโรกุฑฑะกัณฑะปั จฉิ มะภาค
อะทาสิ เม อะกาสิ เม
ญาติ มิตตา สะขา จะ เม
เปตานัง ทักขิณงั ทัชชา
ปุพเพ กะตะมะนุสสะรัง
นะ หิ รุณณัง วา โสโก วา
ยา วัญญา ปะริ เทวะนา
นะ ตัง เปตานะมัตถายะ
เอวัง ติฏฐันติ ญาตะโย
อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา สังฆัมหิ สุ ปะติฏฐิตา
ทีฆะรัตตัง หิ ตายัสสะ
ฐานะโส อุปะกัปปะติ
โส ญาติธมั โม จะ อะยัง นิทสั สิ โต
เปตานะ ปูชา จะ กะตา อุฬารา
พะลัญจะ ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง
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ตุมเหหิ ปุญญัง ปะสุ ตงั อะนัปปะกันติ .
---------------------มงคลจักรวาฬน้อย
สัพพะพุทธานุภาเวนะ,สัพพะธัมมานุภาเวนะ,สัพพะสังฆานุภาเวนะ
พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง , ติณณัง ระตะนานัง
อานุภาเวนะ, จะตุราสี ติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ, ปิ ฏะกัตตะยานุ
ภาเวนะ, ชินะสาวะกานุภาเวนะ, สัพเพ เต โรคา , สัพเพ เต ภะยา ,
สัพเพ เต อันตะรายา , สัพเพ เต อุปัททะวา , สัพเพ เต ทุนนิมิตตา ,
สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินสั สันตุ , อายุวฑั ฒะโก ธะนะวัฑฒะโก,
สิ ริวฑั ฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก
,
สุ ขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทาฯ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา
โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินสั สันตุ จะ เตชะสา
ชะยะสิ ทธิ ธะนัง ลาภัง
โสตถี ภะคะยัง สุ ขงั พะลัง
สิ ริ อายุ จะ วัณโณ จะ
โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายุ จะ
ชีวะสิ ทธิ ภะวันตุ เต.
---------------------มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ)
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ
ระตะนัตตะยะเตชะสา
ทุกขะโรคะภะยา เวรา
โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ
วินสั สันตุ อะ เสสะโต
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
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ชะยะสิ ทธิ ธะนัง ลาภัง
สิ ริ อายุ จะ วัณโณ จะ
สะตะวัสสา จะ อายุ จะ

โสตถี ภะคะยัง สุ ขงั พะลัง
โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
ชีวะสิ ทธิ ภะวันตุ เต.
----------------------

ธัมมะสังคิณีมาติกา
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลาธัมมา อัพย์ ากะตา ธัมมา ฯ
สุ ขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ เวทะนายะ
สัมปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุ ขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา
วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะ
ธัมมะธัมมา ฯ
อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา
อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา ฯ
สังกิลิฏฐะสังกิเลสิ กา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิ กา ธัมมา
อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิ กา ธัมมา ฯ
สะวิตกั กะสะวิจารา ธัมมา อะวิตกั กะวิจาระมัตตา ธัมมา
อะวิตกั กาวิจารา ธัมมา ฯ
ปี ติสะหะคะตา ธัมมา สุ ขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขาสะหะคะตา
ธัมมาฯ
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา
เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ
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ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพะ เหตุกา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา
ธัมมา
อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะคามิโน
นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ
เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมา ฯ
ปะริ ตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา ฯ
ปะริ ตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา
อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา ฯ
หี นา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณี ตา ธัมมา ฯ
มัจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา
มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิ ปะติโน ธัมมา
อุปปั นนา ธัมมา อะนุปปั นนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา ฯ
อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปั จจุปปั นนา ธัมมา ฯ
อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปั จจุปปั นนารัม
มะณา ธัมมา ฯ
อัชฌัตตา ธัมมา พะหิ ทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิ ทธา ธัมมา ฯ
อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิ ทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะ พะหิ ทธารัมมะณา ธัมมา ฯ
สะนิทสั สะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทสั สะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา
อะนิทสั สะนาปปะฏิฆา ธัมมา ฯ
---------------------พระมหาปั ฏฐาน
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
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เหตุปัจจะโย,
อารัมมะณะปั จจะโย,
อะธิ ปะติปัจจะโย,
อะนันตะระปั จจะโย, สะมะนันตะระปั จจะโย, สะหะชาตะปั จจะโย,
อัญญะมัญญะปั จจะโย, นิสสะยะปั จจะโย, อุปะนิสสะยะปั จจะโย,
ปุเรชาตะปั จจะโย, ปั จฉาชาตะปั จจะโย, อาเสวะนะปั จจะโย, กัมมะปั จจะโย, วิปากะปั จจะโย, อาหาระปั จจะโย, อินท์ริยะปั จจะโย,
ฌานะปั จจะโย, มัคคะปั จจะโย, สัมปะยุตตะปั จจะโย, วิปปะยุตตะปั จจะโย, อัตถิปัจจะโย, นัตถิปัจจะโย, วิคะตะปั จจะโย, อะวิคะตะปั จจะโย. ฯ
---------------------บังสุ กุลตาย
อนิจจา วะตะ สังขารา
อุปปาทะวะยะธัม มิโน
อุปปั ชชิตว์ า นิรุชฌินติ
เตสัง วูปะสะโส สุ โข,
สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ
มะริ งสุ จะ มะริ สสะเร
ตะเถวาหัง มะริ สสามิ
นิตถิ เม เอตถะ สังสะโย. ฯ

บังสุ กุลเป็ น
อะจิรัง วะตะยัง กาโย
ปะฐะวิง อะธิ เสสสะติ
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ
นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง . ฯ
---------------------คาอาราธนาศีล ๕ (ปกติ)
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มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ
สี ลานิ ยาจามะ
ทุติยมั ปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ
ปัญจะ สี ลานิ ยาจามะ
ตะติยมั ปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ
ปัญจะ สี ลานิ ยาจามะ
คาสมาทานศีล ๕
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. ( ๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
( พระท่านว่า ติสรณคมน นิฏฺฐิต รับว่า อาม ภนฺ เต ) หรื อบางทีพระท่านอาจจะ
ไม่วา่
เราใช้ได้ท้งั สองอย่าง (พิธีราษฎร์กบั พิธีหลวงต่างกัน)
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต)
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการถือเอาสิ่ งของที่เขามิได้ให้)
๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท ประพฤติผดิ ในกาม)
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
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๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการพูดเท็จ)
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากน้ าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็ น
ที่ต้งั แห่งความประมาท)
( พระสรุ ปว่า ) อิมานิ ปญฺ จ สิ กฺขาปทานิ สี เลน สุคตึ ยนฺ ติ สี เลน โภคสมฺ ปทา
สี เลน นิพฺพุตึ ยนฺ ติ ตสฺ มา สี ล วิโสธเย.
----------------------คาอาราธนศีล ๘
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สี ลานิ ยาจามะ
ทุติยมั ปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สี ลานิ ยาจามะ
ตะติยมั ปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สี ลานิ ยาจามะ
คาสมาทานศีล ๘ (หรื อศีลอุโบสถ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. ( ๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
( พระท่านว่า ) ติสรณคมน นิฏฺฐิต. รับพร้อมกันว่า อามะ ภันเต.)
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
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(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต)
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการถือเอาสิ่ งของที่เขาไม่ได้ให้)
๓. อะพรัหมะจะริ ยา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นการกรรมอันเป็ นข้าศึกแก่พรหมจรรย์)
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการพูดเท็จ)
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากน้ าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็ นที่ต้งั แห่ง
ความประมาท)
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการบริ โภคอาหารในเวลาวิกาล)
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภู สะนัฏฐานา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการฟ้ อนรา ขับร้อง ประโคมดนตรี
และดูการเล่น และเว้นจากการลูบไล้ ทัดทรง ประดับอันเป็ นที่ต้งั แห่งการ
แต่งตัวด้วยระเบียบดอกไม้ ของหอมเครื่ องย้อมเครื่ องทา)
๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิ กขาปะทัง สะมาทิยามิ.
(ข้าพเจ้าจะสมาทานสิ กขาบท เว้นจากการนัง่ หรื อนอนบนที่นงั่ ที่นอนสูง
หรื อที่นงั่ ที่นอนใหญ่)
( พระท่านสรุ ปว่า ) อิมงั อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง
อิมญั จะ รัตติง อิมญั จะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ.
( คาแปล) ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งอุโบสถ อันประกอบไปด้วยองค์ ๘
ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนี้ เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี มิให้ขาดมิให้
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ทาลาย สิ้นวันหนึ่งคืนหนึ่ง ณ เวลาวันนี้ ขอกุศลผลบุญอันนี้ จงเป็ นอุปนิสยั
เป็ นปัจจัยแห่งพระนิพพานเทอญ. ( หยุดเพียงนี้ )
( ต่อไปพระสงฆ์วา่ ) อิมานิ อฏฺฐ สิ กฺขาปทานิ อุโปสถสี ลวเสน สาธุก
กตฺ วา อปฺปมาเทน รกฺขิตพฺพานิ . ( รับพร้อมกันว่า อามะ ภันเต )
( พระสงฆ์วา่ ) อิมานิ อฏฺฐ สิ กฺขาปทานิ สี เลน สุคตึ ยนฺ ติ , สี เลน
โภคสมฺ ปทา, สี เลน นิพฺพุตึ ยนฺ ติ ตสฺ มา สี ล วิโสธเย. ( รับว่า สาธุ ๓ หน )

---------------------การขอบวชเนกขัมมะ (ชีพราหมณ์)
เบื้องต้นเตรี ยมขัน ๘ นุ่งห่มผ้าขาว สารวมกาย วาจา ใจ ให้เรี ยบร้อย
นัง่ ท่าเทพพระนมประนมมือกราบลง ๓ ครั้ง ตั้งนะโม ๓ จบ เปล่งวาจาพร้อม
กันดังต่อไปนี้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ .
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ.

คาขอบวช
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะริ นิพพุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค
ปานุเปตัง สะระณัง คะตัง.
ทุติยมั ปาหัง ภันเต, สุจิระปะริ นิพพุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง
คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ,
อัชชะตัคเค
ปานุเปตัง สะระณัง คะตัง.
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ตะติยมั ปาหัง ภันเต, สุจิระปะริ นิพพุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง
คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสงั ฆัญจะ, ปัพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ,
อัชชะตัคเค
ปานุเปตัง สะระณัง คะตัง.
___________
คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิ กา
คาว่า อุบาสกหรื ออุบาสิ กานั้น แปลว่า ผูเ้ ข้าไปนัง่ ใกล้หรื อผูอ้ ยูใ่ กล้พระรัตนตรัย
คือผูย้ อมรับนับถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็ นที่พ่ ึงที่ระลึกของตนตลอดเวลา
ไฝ่ ใจสนใจอยูแ่ ต่ในสามสิ่ งนี้เท่านั้น และผูเ้ ป็ นอุบาสกอุบาสิ กาพึงประกอบด้วยคุณสมบัติ
๕ ประการนี้ คือ
๑.
มีศรัทธามัน่ คง คือมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่จืดจาง ไม่
คลอนแคลนถึงจะมีเหตุให้ขาดศรัทธาบ้างบางขณะ ก็ไม่หวัน่ ไหวคลอนแคลนไปตามเหตุ
นั้น ๆ เช่น มีคนตู่พระพุทธองค์ให้ได้ยนิ ก็ยงั มัน่ คงด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์อยู่ ไม่เกิด
ความสงสัยแคลงใจว่าที่เขาพูดนั้นเป็ นจริ งหรื อไม่ ดังนี้เป็ นต้น
๒. มีศีลบริสุทธิ์ คือพยายามรักษาศีลของตนที่สมาทานมาแล้วให้หมดจด
ไม่ให้ขาดไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อย รักษาไว้เท่าชีวติ ของตน ถึงจะมีเหตุให้ตอ้ ง
ละเมิดก็พยายามหลีกเลี่ยงเหตุอนั นั้นไป
๓. ไม่ ถือมงคลตื่นข่ าว คือไม่เชื่อถือฤกษ์ยาม เคราะห์ มงคลภายนอกต่าง ๆ
เป็ นต้น เพราะสิ่ งเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสว่าหามีอิทธิพลทาให้เป็ นคนดีคนเลวตกนรกขึ้น
สวรรค์ได้ไม่ กลับทาให้งมงายยิง่ ขึ้น ห่างจากธรรมที่แท้จริ งมากขึ้น ไม่ให้เป็ นคนหูเบา
เชื่ออะไรง่าย ๆ โดยไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ หรื อถามท่านผูร้ ู ้เสี ยก่อนเชื่อไม่เชื่อ กรรมคือ
การกระทาของตัวเท่านั้นว่า ตัวทากรรมไว้เช่นไรต้องได้รับผลเช่นนั้นแน่ ให้เชื่อว่าคน
เกิดมามีกรรมติดตัวมาทุกคน ให้เชื่อว่าคาสอนพระพุทธศาสนานี้เป็ นทางให้พน้ ทุกข์ได้
จริ ง เป็ นต้น
๔. ไม่ แสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา คือ ไม่คล้อยตามพิธีกรรมซึ่งเป็ น
ของต่างศาสนา ไม่ทาตามลัทธิอนั ใดที่ขดั ต่อความดีงามที่ขดั ต่อพระพุทธศาสนา
๕. บาเพ็ญแต่ บุญในพระพุทธศาสนา คือมุ่งแสวงบุญตามหลักคาสอนของ
พระพุทธองค์เท่านั้น เช่น ให้ทาน รักษาศีล เจริ ญภาวนา ประด้วยเมตตา กรุ ณา มีความ
กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ เป็ นต้น เพราะการประพฤติเช่นถือว่าเป็ นบุญใน
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พระพุทธศาสนา ทั้ง ๕ ประการนี้ จัดเป็ นคุษสมบัติของอุบาสกอุบาสิ ก อันผูเ้ ป็ นอุบาสก
อุบาสิ กาพึงปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เพื่อความเป็ นอุบาสกอุบาสิ กาอย่างสมบูรณ์ เพื่อ
สาเร็จประโยชน์ตามที่ตอ้ งการ ถ้าขาดไปเสี ยข้อใดข้อหนึ่งก็จะทาให้ขาดคุณสมบัติไป ทา
ให้เป็ นอุบาสกอุบาสิ กาม่สมบูรณ์
อนึ่ง ผูป้ ระกอบด้วยวิบตั ิ ๕ ประการต่อไปนี้ ไม่จดั เป็ นอุบาสกอุบาสิ กาใน
พระพุทธศาสนาเลย คือ
๑. มีศรัทธาไม่มนั่ คง
๒. มีศีลไม่บริ สุทธิ์
๓. ชอบถือมงคลตื่นข่าว
๔. แสวงหาบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา
๕. ไม่ทาบุญในพระศาสนา

การค้าขายต้องห้ามสาหรับอุบาสกอุบาสิ กา
๑. การค้ าเครื่องประหาร คือ ค้าขายอาวุธอันเป็ นเครื่ องมือสาหรับฆ่าสัตว์
เบียดเบียนสัตว์ทุกชนิด เช่น ปื น หอก ดาบ แห อวน ลอบ เป็ นต้น ส่ วนเครื่ องมือ
เช่น มีด ขวาน สิ่ ว จอบ เสี ยม และสิ่ งอื่น ๆ อันเป็ นเครื่ องประกอบในการทามาหากิน
ถึงจะใช้เป็ นอาวุธประหารสัตว์ได้กไ็ ม่หา้ ม ค้าขายได้ตามใจชอบ แต่ถา้ มุ่งค้าใช้เป็ นเครื่ อง
ประหารท่านห้าม
๒. ค้ าขายมนุษย์ คือการหลอกลวงมนุษย์ไปขาย การขายทาส การตั้งสานัก
บาเรอชายเป็ นต้น จัดเป็ นค้ามนุษย์ท้ งั สิ้ น
๓. ค้ าขายสั ตว์ เป็ น ๆ สาหรับฆ่ าเป็ นอาหาร คือการค้าขายสัตว์ที่เอาเนื้อมาทา
เป็ นอาหาร เช่น หมู เป็ ด ไก่ โค กระบือ ปลา นก เป็ นต้น แต่ถา้ เป็ นสัตว์เลี้ยงหรื อ
สัตว์ใช้งาน ถึงจะมีเนื้อเป็ นอาหารก็ตามเลี้ยงไว้เพื่อทางาน ขายไปเพื่อให้เลี้ยงใช้งานไม่
นับเป็ นค้าขายในข้อนี้
๔. ค้ าขายนา้ เมา คือ ค้าขายเครื่ องดองของเมาซึ่งเป็ นเหตุให้เกิดความ
ประมาทได้ทุกชนิด แต่ถา้ เป็ นจาพวกยาดองสุ ราหรื อยาอื่นใดที่มีของมึนเมาเจือปนอยู่ ซึ่ง
เป็ นยารักษาโรคเป็ นต้น ก็คา้ ขายได้
๕. ค้ าขายยาพิษ ที่ท่านห้ามค้าขายดังนี้ เพราะการค้าเช่นนี้เป็ นไปเพื่อ
เบียดเบียนสัตว์อื่น บัน่ ทอนความสุ ขของผูอ้ ื่นแสดงถึงความเหี้ยมโหดและสนับสนุนให้
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ผูอ้ ื่นทาความผิดโดยอ้อม และที่สาคัญเป็ นการป้ องกันเกียรติยศของอุบาสกอุบาสิ กาใน
พระพุทธศานา ไม่ให้ทาอย่างคนสามัญธรรมดาเพราะถ้าไปค้าขายสิ่ งเหล่านี้เข้า จะเป็ น
การน่าเกลียดน่าชังไม่สมควรอย่างยิง่ ดังนั้นท่านจึงห้ามไว้ อุบาสกอุบาสิ กาผูห้ วัง
ความสุ ขความเจริ ญแก่ตวั และชื่อเสี ยงของพระพุทธศาสนาแล้ว พึงเว้นจากการค้าขายแบบ
นี้เถิด

___________

คาอธิษฐานก่ อนนั่งสมาธิ
ข้าพเจ้าจะเจริ ญกัมมัฏฐานภาวนา บูชาพระรัตนตรัยอุดม
สัง่ สมทศบารมีธรรม บาเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่
บ่มอินทรี ยใ์ ห้แก่โดยกาล สังหารนิวรณ์หา้ ให้เหื อดหาย
สื บสายวิตก วิจาร ปี ติ สิ ริรวมสุ ขเอกัคคตา
ต่อมาให้ถึงฌานสี่ พร้อมด้วยวสี ท้ งั ห้า
เดิมมรรคาพระอริ ยสมังคี ล้างธุลีกิเลสให้เสื่ อมสู ญ
ตัดมูลอาสวะอนุสยั ห่างไกลสังโยชน์ทงั่ ปวง
ล่วงถึงประโยชน์ยงิ่ ใหญ่ ขอคุณพระรัตนตรัย
คุณไท้อธิราชเทวา คุณบิดา มารดา ครู อาจารย์
คุณความดีทุกประการ จงมาเป็ นที่พ่ งึ แก่ขา้ พเจ้า
บรรเทาทุกร้อนให้เหือดหาย ทารายมารห้าให้พินาศปราศจาก
ภยันตรายนิรันดร์ เกษมสันต์ประสบสิ่ งเสมอใจสม
ดัง่ ความมุ่งหมาย ณ กาลบัดนี้เทอญ
---------------------วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
เว็บไซต์วด
ั หนองสวง http://watnongsuang.net
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ศีล อานิสงส์ และโทษของการผิดศีล ๕
ศีล คืออะไร ?
การสารวมกาย วาจา ให้เรี ยบร้อย คือศีล
ศีลข้ อที่ ๑ ปาณาติบาต การฆ่ าสัตว์ หรือการมุ่งร้ ายทาลายผู้อนื่
องค์ประกอบที่เป็ นปาณาติบาตได้ มีองค์ ๕ คือ
๑. ปาโณ คนหรื อสัตว์น้ นั มีชีวิต
๒. ปาณสญฺ ญิตา (ผูฆ้ ่า) รู้อยูว่ า่ สัตว์น้ นั มีชีวิต
๓. วธกจิตฺต มีความตั้งใจจะฆ่า
๔. อุปกฺกโม กระทาความพยายาม
๕. เตน มรณ คนหรื อสัตว์มีชีวิตตายด้วยความพยายามนั้น
อนึ่ง ถ้ากระทาปาณาติบาตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบองค์ ๕ ถือว่าไม่เป็ น
ปาณาติบาต
เมื่อใดที่มนุษย์มากด้วย ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็ นมูลเหตุ
เมื่อนั้นมนุษย์กย็ งั ไม่พน้ จากการกระทาบาปทั้งปวง เช่น ฆ่าสัตว์ ตั้งแต่สตั ว์เล็ก
จนถึงสัตว์ใหญ่ มีการฆ่าตนเอง, ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, ล้างเชื้อชาติ, ทาให้ไม่รู้จกั พอ
กอบโกย ตักตวงและตัดตอน เพื่อป้ องกันผลประโยชน์
ส่วนที่ฆ่าตัวตาย ทาร้ายผูอ้ ื่นเพราะความหวาดระแวงและอุบตั ิเหตุ ที่ทา
ให้ตนเองและผูอ้ ื่นต้องเสี ยชีวิตเป็ นจานวนมาก จากการเมายาเสพติดแล้วเกิด
ความประมาท เป็ นต้น
ผลจากการทาผิดศีลข้ อนี้ คือ
ทาให้อายุส้ นั , มีโรคเบียดเบียน, ถูกปองร้าย, ถูกทาร้าย, ถูกทรมาน,
ถูกฆ่า, ขี้ขลาดหวาดกลัว, ตายไปตกสู่อบายภูมิ, เกิดชาติใหม่จะเป็ นคนพิการ
ทุพพลภาพ ฯลฯ
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อานิสงส์ ของการไม่ ผิดศีลข้ อนี ้ คือ
๑. ทาให้อายุยนื มีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
๒. ทาให้เป็ นผูไ้ ม่มีภยั
๓. ทาให้จิตใจสบาย นึกถึงแต่สิ่งที่ดีงาม
๔. ไว้ใจกันได้ไม่ตอ้ งหวาดระแวง
๕. ทาให้ไม่ตอ้ งมีความกังวล มุ่งหน้าศึกษาเล่าเรี ยน ประกอบอาชีพการ
งาน พัฒนาบ้านเมืองให้เจริ ญก้าวหน้า
ศีลข้ อที่ ๒ อทินนาทาน การถือเอาสิ่งของที่เจ้ าของไม่ ได้ ให้ (การลักทรัพย์ )
องค์ประกอบที่เป็ นอทินนาทานได้ มี ๕ คือ
๑. ปรปริ คฺคหิ ต ของนั้นมีเจ้าของครอบครองหวงแหน
๒. ปรปริ คฺคหิ ตสญฺ ญิตา รู้อยูว่ า่ เป็ นของมีผคู้ รอบครองหวงแหน
๓. เถยฺยจิตฺต มีความตั้งใจลักขโมย
๔. อุปกฺกโม กระทาความพยายาม
๕. เตน หรณ นาเอามาได้ดว้ ยความพยายามนั้น
โดยปกตินิสยั มนุษย์ มักจะมีความรักทนุถนอมและหวงในสิ่ งของอันเป็ น
ของตนเองไม่อยากให้ใครมาทาลาย หรื อทาให้เกิดความเสี ยหาย การกระทา
(โจรกรรม) ที่เข้าข่ายการผิดศีลข้อนี้ได้แก่ ๑. ลัก ๒. ฉก ๓. กรรโชก ๔.
ปล้น ๕. ตู่ ๖. ฉ้อ ๗. หลอก ๘. ลวง ๙. ปลอม ๑๐. ยักยอก ๑๑. ลักลอบ
๑๒. สับเปลี่ยน ๑๓. เบียดบัง ๑๔. ตระบัดสัตย์ (ยืมแล้วไม่คืน)
ผลจากการผิดศีลข้ อนีค้ ือ
๑. เกิดมายากจนตระกูลต่า ไม่มีเกียรติ ไม่มีศกั ดิ์ศรี
๒. หวาดระแวงภัยตลอดเวลา มีทรัพย์สินอะไรก็ห่วง กลัวเสี ยหาย กลัวคนอื่น
ขโมย
๓. มีทรัพย์กจ็ ะพินาศด้วยไพต่าง ๆ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย อุบตั ิภยั
และโจรภัย เป็ นต้น
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
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๔. ถูกพรากของรัก มีทรัพย์สินอะไรก็จะถูกยืม ถูกขอ ถูกขโมย แตก หัก
เสี ยหายเป็ นประจา แล้วหาผูร้ ับผิดชอบไม่ได้
๕. ตายแล้วจะไปเกิดในอบายภูมิ ๔ เช่น เป็ นสัตว์เดรัจฉาน เปรต เป็ นต้น
อานิสงส์ ของการไม่ ผิดศีลข้ อนี ้ คือ
๑. ทาให้ไว้ใจกัน อยูก่ นั อย่างสงบสุข
๒. นอนตาหลับไม่ตอ้ งคอยระวังโจรผูร้ ้าย
๓. ทรัพย์สินไม่สูญหาย มีแต่เจริ ญเพิ่มพูนขึ้น
๔. งานที่สร้างสรรค์ข้ ึนได้ผลสมบูรณ์ มีคุณภาพดี การพัฒนา
เจริ ญก้าวหน้าเร็วขึ้น
ศีลข้ อที่ ๓ กาเมสุ มิฉาจาร การประพฤติผดิ ประเพณีในหญิงชายที่มีเจ้ าของ
หวงแหน
องค์ประกอบที่เป็ นกาเมสุ มิจฉาจารได้มี ๔ คือ
๑. อคมนียวตฺ ถุ สตรี หรื อบุรุษที่ไม่ควรล่วงละเมิด
๒. ตสฺ มึ เสวนจิตฺต มีความตั้งใจจะเสพในสตรี หรื อบุรุษนั้น
๓. เสวนปฺปโยโค กระทาความพยายามในการเสพ
๔. มคฺ เคน มคฺ คปฏิปตฺ ติอธิวาสน ยินดีในการปฏิบตั ิมรรคให้ถึงกัน
ด้วยมรรค *
การกระทาผิดศีลในเรื่ องดังกล่าวสื บเนื่องมาจากความหลง โดยไม่มีความ
ละอายสร้างความเดือนร้อนในสังคม ผูช้ ายก็มกั กระทาผิดในลูก-เมียคนอื่น
ผูห้ ญิงก็จะมากชูส้ ู่ชาย หลงระเริ ง มัว่ สุมทางเพศ สร้างปัญหาการทาแท้งและ
โรคร้ายจากการติดเชื้อ หรื ออื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย
ผลจากการผิดศีลข้ อนี ้ คือ
๑. มีคนเกลียดชังมาก

*

มรรค ในที่น้ ีหมายถึง อวัยวะเพศ ทวารหนัก ทวารเบา และปาก
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๒. มีผปู้ องร้ายมาก
๓. ขัดสนทรัพย์, อดอยากยากจน
๔. เกิดเป็ นหญิง (ถูกกดขี่ทางเพศ)
๕. เกิดเป็ นกระเทย หรื อบัณเฑาะ
๖. เกิดในตระกูลต่า
๗. ได้รับความอับอายเป็ นอาจิณ
๘. ร่ างกายไม่สมประกอบ
๙. มากด้วยความวิตก
๑๐. พรัดพรากจากผูท้ ี่ตนรัก
อานิสงส์ ของการไม่ ผิดศีลข้ อนี ้ คือ
๑. ตนเองก็ไม่มีศตั รู ผูอ้ ื่นก็ไม่ระแวง มีความไว้ใจกัน อยูอ่ ย่างสงบสุข
๒. ทาให้ครอบครัวมีความสุข มีความอบอุ่น ผูกพันและเคารพเชื่อฟังกัน
๓. ทาให้มีความภาพภูมิใจในเกียรติแห่งวงศ์สกุลของตน
๔. ทาให้เกิดความสามัคคี ไม่มีความสับสนในทางประเพณี
ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาท การหลอกลวง กล่าวเท็จ (การพูดปด)
องค์ประกอบของศีลข้อนี้ ๔ คือ
๑. อตถ วตฺ ถุง เรื่ องไม่จริ ง
๒. วิสวาทนจิตฺต ตั้งใจพูดให้ผดิ
๓. ตชฺ โช วายาโม มีความพยายามเกิดจากความตั้งใจนั้น
๔. ปรสฺ ส ตทตฺ ถวิชานน คนอื่นรู้เรื่ องความนั้น
การผิดศีลข้อนี้เกิดขึ้นจากวาจาเกือบทั้งสิ้น แต่มีบา้ งที่เกิดทางกาย เช่น
ขีดเขียน ส่ายหน้า ฯลฯ (การกระทาเหล่านี้กถ็ ือว่าผิดศีลทั้งสิ้น เช่น ปด,
สาบาน, ทาเล่ห์กล (อ้างความศักดิ์สิทธิ์ให้เชื่อ), มายา, ทาเลศนัย (เจตนาพูดเท็จ
แต่เล่นสานวน), เสริ มความ (ทาเรื่ องเล็กให้ใหญ่), อาความ (ทาเรื่ องใหญ่ให้
เล็ก)
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
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ผลของการผิดศีลข้อนี้ คือ
๑. พูดไม่ชดั
๒. ฟันไม่เรี ยบ ไม่งาม
๓. ปากเหม็นมาก
๔. ไอตัวร้อนจัด
๕. ตาไม่อยูใ่ นระดับปกติ
๖. ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย
๗. จิตใจเรรวนคล้ายคนวิกลจริ ต
อานิสงส์ของการไม่ผดิ ศีลข้อนี้ คือ
๑. เป็ นที่เชื่อถือเคารพรักใคร่ ซ่ ึงกันและกัน
๒. ทาให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
๓. ทาให้กิจการต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยและสาเร็จด้วยดี
๔. ทาให้เกิดความกล้าหาญเข้มแข็งและเชื่อมัน่ ในตัวเอง
ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน การเสพของเสพติดให้โทษอันเป็ นที่ต้งั
แห่งความประมาท
(น้ าเมา มีสุราและเมรัย เป็ นต้น)
องค์ประกอบของศีลข้อนี้ ๔ คือ
๑. มชฺ ชภาโว เป็ นของเมา
๒. ปาตุกมฺ ยตาจิตฺต มีความตั้งใจปรารถนาจะดื่ม
๓. ตชฺ โช วายาโม มีความพยายามเกิดจากความตั้งใจ
๔. อชฺ โฌหรณ ดื่มกลืนเข้าไป
สุรา คือ น้ าเมาที่กลัน่ เรี ยกว่า “เหล้า” เมรัย คือน้ าเมาที่เกิดจากการหมัก
ดอง และมัชชปมาทัฏฐาน ได้แก่ ยาเสพติดทั้งหลายที่ทาให้เกิดความประมาท
ยาบ้า ยาอี ยากล่อมประสาท ฝิ่ น กัญชา กาว เป็ นต้น การผิดศีลข้อนี้ ทาให้
เป็ นคนขาดสติ ควบคุมการกระทาต่าง ๆ ของตนเองไม่ได้ และเป็ นอันตรายที่สุด
ในบรรดาศีลทั้ง ๔ ข้อที่กล่าวมาแล้ว เพราะเมื่อผิดศีลข้อนี้แล้ว ทาให้เป็ นคน

คู่มือทาวัตร – สวดมนต์วดั หนองสวง ๖๕

ขาดสติและสามารถผิดศีลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ดว้ ย เพราะความประมาทและ
ขาดสตินนั่ เอง
ผลของการผิดศีลข้อนี้ คือ
๑. ทาให้เสี ยทรัพย์
๒. เป็ นเหตุก่อวิวาท
๓. ก่อโรคร้าย
๔. ทาให้เสี ยชื่อเสี ยง
๕. ทาที่สิ่งน่าละอายโดยไม่ละอาย
๖. บัน่ ทอนสติปัญญา
๗. ตายแล้วไปเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน
อานิสงส์ของการไม่ผดิ ศีลข้อนี้ คือ
๑. ไม่บนั่ ทอนสุขภาพและสติปัญญา
๒. ไม่สิ้นเปลืองทรัพย์สิน
๓. ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท
๔. ไม่ถูกชักจูงในทางที่ชวั่ ร้ายง่าย
๕. ไม่มีภาระกังวลจุกจิกโดยใช่เหตุ
๖. ไม่เป็ นที่ต้งั แห่งความประมาท
๗. เป็ นที่เคารพนับถือของคนทัว่ ไป
-----------------------

คาบูชาข้าวพระพุทธ
อิมงั สู ปะพะยัญชะนะสัมปั นนัง สาลีนงั โภชะนัง อุทะกัง
วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมะ.

วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
เว็บไซต์วด
ั หนองสวง http://watnongsuang.net
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(แปล)
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่ งโภชนะแห่งข้าวสาลีท้ งั หลาย
อันสมบูรณ์แล้วด้วยแกงและกับพร้อมน้ าอันใสประเสริ ฐแก่พระพุทธเจ้า .
---------------------คาขอลาข้าวพระพุทธ
เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ( แปล ) ข้าพเจ้า ขอของที่เศษเหลืออันเป็ นมงคล
คาอาราธนาพระปริ ตร
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปั ตติสิทธิ ยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ
ปะริ ตตัง พรู ถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปั ตติสิทธิ ยา
สัพพะภะยะวินาสายะ
ปะริ ตตัง พรู ถะ มังคะลัง
วิปัตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปั ตติสิทธิ ยา
สัพพะโรคะวินาสายะ
ปะริ ตตัง พรู ถะ มังคะลัง
---------------------คาอาราธนาแสดงธรรม
พรัหมา จะ โลกาธิ ปะติ สะหัมปะตี
กัตตัญชะลี อันธิ วะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกมั ปิ มัง ปะชัง . ฯ
---------------------คาถวายสังฆทาน (ประเภทสามัญ)
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อิมานิ มะยัง ภันเต , ภัตตานิ , สะปะริ วารานิ , ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต , ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ ,
สะปะริ วารานิ , ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ ตายะ,
สุ ขายะ. ฯ
(คาแปล) ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ซึ่ งภัตตาหาร กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับซึ่ งภัตตาหาร กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุ ขแก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลนานเทอญ.
---------------------คาถวายสังฆทาน (อุทิศแด่ผตู ้ าย)
อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริ วารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามิ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะตะกะภัตตานิ
สะปะริ วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิ ตุอาทีนญ
ั จะ
ญาตะกานัง กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิ ตายะ สุ ขายะ. ฯ
(คาแปล) ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมะตะ
กะภัตตาหาร กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอ
พระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่ งมะตะกะภัตตาหาร กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุ ขแก่ขา้ พเจ้าทั้งหลายด้วย
แก่ญาติท้ งั หลาย มีบิดามารดาเป็ นต้นด้วย ผูท้ ากาละล่วงลับไปแล้ว
ตลอดกาลนานเทอญ.
---------------------วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
เว็บไซต์วด
ั หนองสวง http://watnongsuang.net
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คาถวายข้าวสาร
อิมานิ มะยัง ภันเต ตัณฑุลานิ สะปะริ วารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ตัณฑุลานิ
สะปะริ วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิ ตายะ สุ ขายะ.
(คาแปล) ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่ ง
ข้าวสาร กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุ
สงฆ์จงรับซึ่ งข้าวสาร กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์และความสุ ขแก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
---------------------คาถวายเภสัช ( ยา )
อิมานิ มะยัง ภันเต เภสัชชานิ สะปะริ วารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ เภสัชชานิ
สะปะริ วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิ ตายะ สุ ขายะ.
(คาแปล) ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ซึ่ งเภสัช กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์
จงรับซึ่ งเภสัช กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์และความสุ ขแด่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
---------------------คาถวายเสนาสนะ ( กุฏิ วิหาร )
อิมานิ มะยัง ภันเต เสนาสะนานิ สะปะริ วารานิ อาคะตานาคะ ตัสสะ จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
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ภิกขุสังโฆ อิมานิ เสนาสะนานิ สะปะริ วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิ ตายะ สุ ขายะ. ฯ
(คาแปล) ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่ ง
เสนาสนะ กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ผูม้ ีอยูใ่ นทิศทั้ง
๔ ที่มาแล้วก็ดียงั ไม่มาก็ดี ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่ งเสนาสนะ กับทั้ง
บริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุ ข
แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
---------------------คาถวายศาลาการเปรี ยญ
อิมงั มะยัง ภันเต สาลัง สะปะริ วารารัง ธัมมะสะภายะ อุททิสสะ
จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ
สังโฆ อิมงั สาลัง สะปะริ วารัง อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิ ตายะ สุ ขายะ. ฯ
(คาแปล) ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ซึ่ งศาลาหลังนี้ พร้อมทั้งบริ วารแด่พระภิกษุสงฆ์ ผูม้ ีอยูใ่ นทิศทั้ง ๔ อุทิศ
เพื่อเป็ นสถานที่แสดงธรรม ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่ งศาลาหลังนี้พร้อม
ทั้งบริ วาร ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุ ข แด่ขา้ พเจ้า
ทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
---------------------คาถวายเวจจะกุฎี ( ส้วม - ฐาน )

วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
ุ วี รสาร เจ ้าอาวาส ๐๘-๗๘๕๘-๕๑๓๘ E-mail:chantum51@gmail.com
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มะยัง ภันเต อิมงั วัจจะกุฏิง อาคะตานาคะตัสสะ จาตุททิสัสสะ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมงั วัจจะ
กุฏิง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิ ตายะ สุ ขายะ. ฯ
(คาแปล) ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย
ซึ่ งเวจจะกุฏีหลังนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ผูม้ ีอยูใ่ นทิศทั้ง ๔ ที่มาแล้วก็ดี ยัง
ไม่มาก็ดี ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่ งเวจจะกุฏีหลังนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์และความสุ ข แด่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
คาถวายผ้าป่ า
อิมานิ มะยัง ภันเต ปั งสุ กลู ะจีวะรานิ สะปะริ วารานิ ภิกขุ
สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ
ปั งสุ กลู ะจีวะรานิ สะปะริ วารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิ ตายะ สุ ขายะ. ฯ
(คาแปล) ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่ งผ้า
บังสุ กลุ กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์
จงรับ ซึ่ งผ้าบังสุ กลุ กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์และความสุ ขแก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ.
---------------------คาขอบรรพชาอุปสมบท ( ให้ท่อง )
เอสาหัง ภันเต , สุ จิระปะริ นิบบุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง
คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ , ละเภยยาหัง ภันเต , ตัสสะ
ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปั พบัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะดัง .
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ดุติยมั ปาหัง ภันเต , สุ จิระปะริ นิบบุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง
คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ , ละเภยยาหัง ภันเต , ตัสสะ
ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปั พบัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะดัง.
ตะติยมั ปาหัง ภันเต , สุ จิระปะริ นิบบุตมั ปิ , ตัง ภะคะวันตัง
สะระณัง คัจฉามิ , ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ , ละเภยยาหัง ภันเต ,
ตัสสะ ภะคะวะโต, ธัมมะวินะเย ปั พบัชชัง, ละเภยยัง อุปะสัมปะดัง.
อะหัง ภันเต , ปั พบัชชัง ยาจามิ , อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ
คะเหต์วา, ปั พบาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกมั ปั ง อุปาดายะ.
ดุติยมั ปิ อะหัง ภันเต, ปั พบัชชัง ยาจามิ , อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ
คะเหต์วา, ปั พบาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกมั ปั ง อุปาดายะ.
ตะติยมั ปิ อะหัง ภันเต, ปั พบัชชัง ยาจามิ , อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ
คะเหต์วา, ปั พบาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกมั ปั ง อุปาดายะ.
ตะจะปั ญจะกะกัมมะฐาน ( ให้ท่อง )
เกสา, โลมา, นะขา, ดันตา, ตะโจ, ตะโจ, ดันตา, นะขา, โลมา, เกสา.
คาขอสรณคมและศีล (ให้ท่อง )
อะหัง ภันเต สะระณะสี ลงั ยาจามิ .
ดุติยมั ปิ อะหัง ภันเต สะระณะสี ลงั ยาจามิ .
ตะติยมั ปิ อะหัง ภันเต สะระณะสี ลงั ยาจามิ .
( ลาดับนั้น พระอาจารย์พึงกล่าวคานมัสการนาให้ พึงว่าตามท่านไป ดังนี้ . )
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมบุทธัสสะ. ( ๓ จบ )
( เมื่อพระอาจารย์วา่ เอวัง วะเทหิ . )
( ผูข้ อบวชพึงกล่าวอย่างนี้ อามะ ภันเต. )
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
ติดต่อพระครูสธ
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พึงว่าตามท่านเป็ นลาดับไป ดังนี้ (ให้ท่อง )
บุทธัง สะระณัง คัจฉามิ .
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ดุติยมั ปิ บุทธัง สะระณัง คัจฉามิ .
ดุติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ .
ดุติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ .
ตะติยมั ปิ บุทธัง สะระณัง คัจฉามิ .
ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ .
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ .
( พระอาจารย์จะกล่าวว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตงั . )
( ผูข้ อบวชพึงกล่าวว่า อามะ ภันเต. แล้วพึงว่าตามท่านเป็ นลาดับไปดังนี้ )
( ให้ท่อง )
ปาณาติปาตา เวระมะณี
อะดินนาดานา เวระมะณี
อะบรัหมะจะริ ยา เวระมะณี
มุสาวาดา เวระมะณี
สุ ราเมระยะมัชชะปะมาดัฏฐานา เวระมะณี
วิกาละโภชะนา เวระมะณี
นัจจะคีตะวาดิตะวิสูกะดัสสะนา เวระมะณี
มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี
ชาตะรู ปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี
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อิมานิ ดะสะ สิ กขาปาดานิ สะมาดิยามิ . ( ว่า ๓ หน )
คาขอนิสัย ( ให้ท่อง )
อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ .
ดุติยมั ปิ อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ .
ตะติยมั ปิ อะหัง ภันเต นิสสะยัง ยาจามิ .
อุปัชชาโย เม ภันเต โหหิ ( ว่า ๓ หน )
ต่อไปท่านกล่าวว่า โอปายิกงั , ปฏิรูปัง, ปาสาทิเกน สัมปาเทหิ . พึงรับว่า
สาธุ ภันเต ทุก ๆ ครั้ง ทั้ง ๓ ครั้ง แล้วพึงกล่าวต่อไปว่า
อัชชะตัคเคดานิ เถโร, มัยหัง ภาโร อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร. ๓ ครั้ง
ในลาดับนั้น พระอาจารย์จะเอาสายบาตรคล้องคอให้ แล้วบอกบาตร
และจีวรเป็ นภาษาบาลี พึงรับกะท่านว่า อามะ ภันเต ทุก ๆ ครั้ง ๔ ครั้ง
แต่น้ นั ท่านสัง่ ให้ไปยืนข้างนอกด้วยคาว่า คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส
ติฏฐาหิ . พึงถอยออกไปยืนข้างนอกที่กาหนดไว้ แล้วท่านออกไปสวด
ถามอันตรายิกธรรมพอท่านสวด คาว่า
กุฏฐัง
พึงรับว่า นัตถิ ภันเต
คัณโฑ
พึงรับว่า นัตถิ ภันเต
กิลาโส
พึงรับว่า นัตถิ ภันเต
โสโส
พึงรับว่า นัตถิ ภันเต
อะะปะมาโร
พึงรับว่า นัตถิ ภันเต
มะนุสโสสิ
พึงรับว่า อามะ ภันเต
ปุริโสสิ
พึงรับว่า อามะ ภันเต
ภุชิสโสสิ
พึงรับว่า อามะ ภันเต
อะนะโณสิ
พึงรับว่า อามะ ภันเต
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
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นะสิ ราชะภะโต
อะนุญญาโตสิ มาตาปิ ตูหิ
ปะริ ปุณณะวีสะติวสั โสสิ
ปะริ ปุณณันเต ปั ตตะจีวะรัง
กินนาโมสิ
โก นามะ เต อุปัชฌาโย

พึงรับว่า
พึงรับว่า
พึงรับว่า
พึงรับว่า
พึงบอกว่า
พึงบอกว่า

อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต
อามะ ภันเต....……....นามะ
อุปัชฌาโย เม ภันเต
อายัส์มา.....................นามะ

คาขออุปสมบท ( ให้ท่อง )
สังฆัมภันเต อุปะสัมปะดัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ โน ภันเต ,
สังโฆ, อะนุกมั ปั ง อุปาดายะ.
ดุติยมั ปิ ภันเต สังฆัง , อุปะสัมปะดัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ โน
ภันเต, สังโฆ, อะนุกมั ปั ง อุปาดายะ.
ตะติยมั ปิ ภันเต สังฆัง , อุปะสัมปะดัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ โน
ภันเต, สังโฆ, อะนุกมั ปั ง อุปาดายะ.
(ที่ขีดเส้นใต้ไว้หมายถึงว่าหลายคน ถ้าว่าคนเดียว เปลี่ยน
ยาจามะ
เป็ น ยาจามิ เปลี่ยน โน เป็ น มัง)
ก่อนอื่นให้ทาความเข้าในก่อนว่า ศัพท์แต่ละศัพท์ที่เราท่องอยูน่ ้ ี
เป็ นภาษาบาลี ซึ่ งเป็ นภาษาที่เราไม่คุน้ เคย จึงควรท่องหยุดตามลูกน้ าที่
ให้ไว้ ท่องให้ได้ทีละบท อย่าอ่านไปจนจบ เพราะเมื่ออ่านจบแล้วจะ
รู ้สึกว่ายาก ทาอย่างนั้นไม่ใช่การท่องจะเป็ นการอ่านไปจนให้ท่องหยุด
ตามลูกน้ าที่ให้ไว้ นั้นจึงเป็ นการท่องจา
*********
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คาขอขมาพระรัตนตรัย
( ว่า นะโม ฯลฯ ๓ ครั้ง)
ระตะนะตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะ
ราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
(ว่า ๓ จบ )
คาขอขมาพระเถระ
เถเร ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง
ขะมะตุ โน ภันเต.
(ว่า ๓ จบ )
คาอธิ ษฐานจาพรรษา
อิมสั ์มิง อาวาเส อิมงั เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ .

( ว่า ๓ จบ )

คาขอนิสัยจาพรรษา
อาจะริ โย เม ภันเต โหหิ อายัส์มะโต นิสสายะ วัจฉามิ (ว่า๓จบ)
รอรับกะท่านว่า "สาธุ ภันเต " ทีละครั้ง ๓ ครั้ง แล้วกล่าวต่อไปว่า
อัชชะตัคเคดานิ เถโร มัยหัง ภาโร อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร. (ว่า ๓ จบ )
คาขึ้นธรรมาสน์
โอกาสัง เม ภันเต เถโร เดตุ ธัมมะกะถัง กะเถตุง
คากล่าวก่อนลงธรรมสามน์
อะยัง ธัมมะกะถา มะยา เดสิ ตา สาตา อายัส์มนั เตหิ สัลลักเขตัพบา
---------------------คาอปโลกน์ภตั ตาหาร

วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
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ยัคเค ภันเต สังโฆ ชานาตุ , อะยัง ปะฐะมะภาโค เถรัสสะ
ปาปุณาติ, อะวะเสสา ภาคา อัมหากัง ปาปุณนั ตุ , ภิกขู จะ สามเณรา
จะ คะหัฏฐา จะ ยะถาสุ ขงั ปะริ ภุญชันตุ .
---------------------พินทุ อธิฏฐาน วิกปั ป์ ผ้า
๑. พินทุ ผ้าทุกชนิดก่อนใช้ตอ้ งพินทุ คือ ใช้ดินสอดาหรื อปากกาสี น้ า
เงิน, ดา จุดเป็ นวงกลมทึบที่มุมผ้า ๓ จุด พร้อมกับกล่าวคาพินทุวา่
"อิมงั
พินทุกปั ปัง กะโรมิ " แปลว่าเราทาหมายจุด ผ้าที่ใช้ครั้งเดียวนุ่งห่มแล้วซักแม้จุด
จะหายก็ไม่ตอ้ งทาอีก
๒. อธิษฐาน บริ ขารที่ภิกษุตอ้ งใช้ เช่น สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร แม้แต่
ผ้าเช็ดหน้าก็ตอ้ งอธิษฐานก่อนใช้ ถ้าไม่ทามีสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย ์
บริ ขารที่จะต้องทาอธิษฐาน มีดงั นี้ ๑. ผ้าสังฆาฏิ กล่าวคาอธิษฐานว่า "อิมงั สังฆาฏิง อธิฏฐามิ" ๓ ครั้ง
๒. ผ้าจีวร กล่าวคาอธิษฐานว่า "อิมงั อุตตะราสังคัง อธิฏฐามิ" ๓ ครั้ง
๓. ผ้าสบง กล่าวคาอธิษฐานว่า "อิมงั อันตะระวาสะกัง อธิฏฐามิ" ๓ ครั้ง
๔. บาตร กล่าวคาอธิษฐานว่า "อิมงั ปัตตัง อธิฏฐามิ"
๓ ครั้ง
๕. ผ้าปูนงั่ กล่าวคาอธิษฐานว่า "อิมงั นิสีทะนัง อธิฏฐามิ"
๓ ครั้ง
๖. ผ้าปูนอนกล่าวคาอธิษฐานว่า "อิมงั ปัจจัตถะระณัง อธิฏฐามิ" ๓ ครั้ง
๗. ผ้าเช็ดหน้ากล่าวคาอธิษฐานว่า "อิมงั มุขะปุณฉะนะโจรัง อธิฏฐามิ"๓ ครั้ง
๘. ผ้าอาบน้ าฝน กล่าวคาอธิษฐานว่า "อิมงั วัสสิ กะสาฏิกงั อธิฏฐามิ" ๓ ครั้ง
โดยอธิษฐานทางกาย คือ ใช้มือรู ปบริ ขารที่อธิษฐานนั้น หรื อจะอธิษฐาน
ด้วยวาจา คือกล่าวคาอธิษฐานไม่ถูกของด้วยก็ได้ ควรให้ของอยูใ่ กล้ตวั ผู้
อธิษฐาน
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๓. วิกปั ป์ ภิกษุจะมีผา้ มากกว่าที่อธิษฐานใช้ได้ ก็ต่อเมื่อทาวิกปั ป์ ไว้ คือทาให้
เป็ นของมีเจ้าของสองคน เพื่อป้ องกันไม่ให้ภิกษุสะสมบริ ขาร ซึ่งจะทาให้จิตใจ
ใฝ่ แต่ลาภ สักการะโดยทาการวิกปั ป์ ต่อหน้าภิกษุหรื อสามเณรก็ได้ ดังนี้
๑. ผ้าจีวร กล่าวคาวิกปั ว่า
" อิมานิ จีวรานิ ตุยหัง วิกปั เปมิ "
๒. บาตร กล่าวคาวิกปั ว่า " อิมงั ปัตตัง คุยหัง วิกปั เปมิ "
เมื่อต้องการจะนาออกมาใช้ ก็ตอ้ งขออนุญาตจากภิกษุหรื อสามเณรที่เราวิ
กัปป์ ไว้ เรี ยกว่า ถอนวิกปั ป์ เช่น ต้องการใช้จีวรใหม่ ให้กล่าวคาถอนว่า
" อิมงั จีวะรัง มัยหัง สันตะกัง ปริ ภุญชะ วา วิสชั เชหิ วา ยะถาปัจจะยัง
วา กะโรหิ "
ถ้าเป็ นบาตร ให้กล่าวคาถอนว่า " อิมงั ปัตตัง มัยหัง สันตะกัง ปริ ภุญชะ
วา วิสชั เชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ "
รายละเอียดมีในหนังสื อ " อุปสมบทวิธีและบุพพกิจ สาหรับภิกษุใหม่ "ของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ฯ

---------------------วิธีแสดงอาบัติ
๑. อาบัติที่ภิกษุตอ้ งแล้ว พึงแสดงมีอยู่ ๕ ข้อ คือ
(๑) นิสสัคคิยาโย
(๒) ถุลลัจจะยาโย
(๓) ปาจิตติยาโย
(๔) ทุกกะฏาโย
(๕) ทุพภาสิ ตาโย
๒. ว่าคาปรารถก่อนแสดงอาบัติ เช่น ( คาปรารถอาบัติถุลลัจจัย)
ขอแสดงอาบัติถุลลัจจัยอันเป็ นบุพพประโชคแห่งอาบัติปาราชิกและสังฆาทิเสส
มีวตั ถุต่าง ๆ ที่ล่วงละเมิดแล้ว ( ระบุวตั ถุที่ตอ้ ง เช่น กลืนกินน้ าเลือด น้ า
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
่ ี่ ๔ ตาบลหนองสรวง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐
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หนองของตัวเอง พูดหรื อกระทาให้เกิดความกาหนัดยินดี ) และอื่น ๆ ที่จาไม่ได้
ประมวณมาแสดงไว้ในที่น้ ี เพื่อจะสารวมระวังต่อไป ( แล้วว่าคาแสดงอาบัติ )
( คาปรารถอาบัติปาจิตตีย ์ ) ขอแสดงอาบัติปาจิตตียม์ ีวตั ถุต่าง ๆ ที่ล่วง
ละเมิดแล้วมี ( ระบุวตั ถุที่ล่วง เช่น ฉันอาหารในเวลาวิกาล ฉันอาหารที่ไม่ได้
รับประเคน พูดเท็จ พรากภูดคาม เป็ นต้น ) ขอประมวลมาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี
เพื่อจะได้สารวมระวังต่อไป ( แล้วกล่าวคาแสดงอาบัติ )
( คาปรารถอาบัติทุกกฏ ) ขอแสดงอาบัติทุกกฏอันมีวตั ถุต่าง ๆ ทั้งที่มาใน
พระปาฏิโมกข์ และนอกพระปาฏิโมกข์ มีล่วงเสขิยวัตร และปกปิ ดอาบัติต่าง ๆ
ไว้ล่วงราตรี ขอประมวลไว้ ณ ที่น้ ี เพื่อจะได้สารวมระวังต่อไป ( แล้วกล่าวคา
แสดงอาบัติ )
คาแสดงผูม้ ีพรรษาอ่อน
( ผูแ้ สดงว่า )
อะหัง ภันเต สัพพะหุลา นานาวัตถุกาโย,
*ถุลลัจจะยาโย อาบัติโย อาปันโนตา ปะฏิเทเสมิ.
( ผูร้ ับว่า )
ปัสสะสิ อาวุโส.
( ผูแ้ สดงว่า ) อามะ ภันเต ปัสสามิ.
( ผูร้ ับว่า )
อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.
( ผูแ้ สดงว่า ) สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริ สสามิ. ( ว่า ๓ ครั้ง )
คาแสดงผูม้ ีพรรษาแก่
( ผูแ้ สดงว่า )
อะหัง อาวุโส สัพพะหุลา นานาวัตถุกาโย,
*ถุลลัจจะยาโยอาบัติโย อาปันโนตา ปะฏิเทเสมิ.
( ผูร้ ับว่า )
ปัสสะถะ ภันเต.
( ผูแ้ สดงว่า ) อามะ อาวุโส ปัสสามิ.
( ผูร้ ับว่า )
อายะติง ภันเต สังวะเรยยาสิ.
( ผูแ้ สดงว่า ) สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริ สสามิ. ( ว่า ๓ ครั้ง )
หมายเหตุ ที่ทาเครื่ องหมายดอกจันทน์ ( * ) ไว้ ให้เพิ่มชื่ออาบัติที่แสดงแต่ละตัว
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ภันเต ใช้กบั ผูม้ ีพรรษาอ่อน
อาวุโส ใช้กบั ผูม้ ีพรรษาแก่
ความละเอียดแห่งวิธีการแสดงอาบัติ ขอได้ไต่ถามพระอาจารย์หรื อพระพี่
เลี้ยง เมื่อต้องอาบัติตอ้ งรี บแสดงอย่าทิ้งไว้ขา้ มคืน เพราะจะเป็ นโทษต่ออาบัติ
เพิ่ม

---------------------บทสวดต่อท้ายพระปาฏิโมกข์
สัจจะกิริยะคาถา
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา. ฯ
----------------------

สี ลุทเทสะปาโฐ
ภาสิ ตะมิทงั เตนะ ภะคะวาตา ชานะตา ปั สสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ, สัมปั นนะสี ลา ภิกขะเว วิหะระถะ สัมปั นนะปาฏิ
โมกขา, ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะระถะ อาจาระโคจะระสัมปั นนา ,
อะณุมตั เตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิ กขะถะ สิ กขาปะเท
วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
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สู ติ. ตัส์มาติหมั เหหิ สิ กขิตพั พัง , สัมปั นนะสี ลา วิหะริ สสามะ สัมปั นนะ
ปาฏิโมกขา, ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะริ สสามะ อาจาระโคจะระ
สัมปั นนา, อะณุมตั เตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิ กขิสสามะ
สิ กขาปะเทสู ติ, เอวัญหิ โน สิ กขิตพั พัง. ฯ
---------------------ตายนคาถา
ฉิ นทะ โสตัง ปะรักกัมมะ กาเม ปะนูทะ พราหมะณะ
นัปปะหายะ มุนิ กาเม
เนกัตตะมุปะปั ชชะติ
กะยิรา เจ กะยิราเถนัง
ทัฬหะเมนัง ปะรักกะเม
สิ ถิโล หิ ปะริ พพาโช
ภิยโย อากิระเต ระชัง
อะกะตัง ทุกกะตัง เสยโย
ปั จฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง
กะตัจจะ สุ กะตัง เสยโย
ยัง กัตว์ า นานุตปั ปะติ
กุโส ยะถา ทุคคะหิ โต
หัตถะเมวานุกนั ตะติ
สามัญญัง ทุปปะรามัตถัง
นิระยายูปะกัฑฒะติ . ฯ
ยังกิญจิ สิ ถิลงั กัมมัง
สังกิลิฏฐัญจะ ยัง วะตัง
สังกัสสะรัง พรัหมะจะริ ยงั
นะ ตัง โหตุ มะหัปผะลันติฯ
---------------------โอวาทะปาฏิโมกขะปาโฐ
อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปั สสะตา อะระหะตา
สัมมาสัมพุทเธนะ, โอวาทะปาฏิโมกขัง ตีหิ คาถาหิ ,
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา
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นะ หิ ปั พพะชิโต ปะรู ปะฆาตี
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต
สัพพะปาปั สสะ อะกะระณัง กุสะลัสสู ปะสัมปะทา
สะจิตตะปะริ โยทะปะนัง
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต
ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส์มิง
ปั นตัญจะ สะยะนาสะนัง
อะธิ จิตเต จะ อาโยโค
เอตัง พุทธานะ สาสะนันติฯ
----------------------
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คู่มอื ทาวัตร สวดมนต์
วัดหนองสวง ต.หนองสรวง
อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสิ นธุ์

เรี ยบเรี ยงโดย

พระครู สุธีวรสาร
เจ้าอาวาสวัดประชานิยม
เจ้าคณะอาเภอหนองกุงศรี (ธรรมยุต)
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คานา
หนังสื อทาวัตรสวดมนต์ ประจาวัดหนองสวงที่ท่านถืออยูน่ ้ ี ได้รวบรวมเรี ยบเรี ยง
จากหนังสื อสวดมนต์ฉบับหลวง เอกเทศสวดมนต์ นวกะภิกษุวดั บวรนิเวศวิหาร และ
มนต์พิธี เพื่ออานวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิ กา และท่านที่สนใจ
ในกิจธุระพระพุทธศาสนา เวลาทาวัตร – สวดมนต์ในแต่ละวัน จะได้ไม่เป็ นการลาบากที่
จะต้องถือหนังสื อหลาย ๆ เล่ม ซึ่งยากต่อการค้นหาแต่ละบทแต่ละตอน ซึ่งเคยจัดทา
หนังสื อเล่มนี้ข้ ึนครั้นหนึ่งแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ จานวน ๑๕๐ เล่ม แต่กย็ งั ไม่พอแจก
จึงได้จดั พิมพ์ข้ ึนอีกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ จานวน ๒๑๖ เล่ม
ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่า การท่องหนังสื อ ไม่ใช้การอ่านโดยผ่าน
ไปเฉย ๆ เพราะฉะนั้น ท่านควรท่องให้ได้ในแต่ละบทก่อน จึงท่องบทต่อๆไป การ
จัดทาหนังสื อแต่ละเล่มก็ตอ้ งมีความผิดบ้างถูกบ้าง หากมีการผิดพลาดในหนังสื อเล่มนี้
และอาจทาให้พระพุทธพจน์เพี้ยนไป ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว และขออภัย ณ
โอกาสนี้ดว้ ย
อนึ่ง หากหนังสื อเล่มนี้ อานวยประโยชน์แก่ท่าน และยังมีคุณงามความดี
ปรากฏอยู่ ข้าพเจ้าขออุทิศส่ วนบุญกุศลอันเกิดจากหนังสื อเล่มนี้ จงบังเกิดมีแก่บิดามารดา
ครู อาจารย์เพื่อนสหธัมมิก และสัพพสัตว์ท้ งั ปวง
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า หนังสื อเล่มนี้จะอานวยประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็นอ้ ย
พระครู สุธีวรสาร
วัดหนองสวง
๑ สิ งหาคม ๒๕๔๕

วัดหนองสวง เลขที่ ๕๖ หมูท
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สารบัญ
ทาวัตรเช้า
ตังขะณิ กปัจจะเวกขะณะปาฐะ
ธาตุปัจจะเวกขะณะปาฐะ
เจริ ญพรหมวิหาร ๔
ปัตติทานะคาถา
ทะสะธัมมะสุ ตตะปาฐะ
ทาวัตรเย็น
อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ (แปล)
กายะคะตาสะติปาฐะ
พรหมวิหารผรณา (แปล)
อุททิสสะนาธิฎฐานะคาถา (อิมินา)
ปัตติทานะคาถา (แปล)
พระคาถาชินบัญชร
คาสวดปาระมี ๓๐ ทัส ๒๐
คาถาป้ องกันภัยทั้งสิ บทิศ ๒๒
สวดมนต์ยอ่ ประจาวัดหนองสวง
ถวายพรพระ
อนุโมทนาวิธี
มาติกา – บังสุ กลุ
ปะกิณณะกะ
คาขอบรรพชาอุปสมบท
วิธีแสดงอาบัติ
บทสวดต่อท้ายพระปาฏิโมกข์
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