ทาวัตรเช้ า
( เมื่อหัวหน้ าจุดเทียน ธูป พึงนั่งคุกเข่ าพนมมือพร้ อมกัน หัวหน้ านาให้ ว่าตามที่ละตอน )

คาบูชาพระรัตนตรัย
โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิ เตหิ อะภิปชู ะยามะ
สาธุโน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปั จฉิมา ชะนะตานุกมั ปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปั ณณาการะภูเต ปะฏิคณ
ั หาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ( กราบ )
สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
( กราบ )
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
( กราบ )
( นา ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ
( รั บ )
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
( นา ) หันทะ มะยัง พุทธาภิถตุ ิง กะโรมะ เส ฯ
( รั บ )
โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,วิชชาจะระณะสัมปั นโน สุคะโต โลกะวิท,ู
อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, โย อิมงั โลกัง สะเท
วะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง, สัสสะมะณะพราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสานัง สะยัง
อะภิญญา สัจฉิกตั วา ปะเวเทสิ ,โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกลั ยาณังมัชเฌกัลยาณัง ,มัชเฌกัลป์ยานัง
สาตถัง สะพะยัญชะนัง เกวะละปะริปณ
ุ ณังปะริสทุ ธัง พรัหมะจะริยงั ปะกาเสสิ ,ตะมะหัง ภะคะวัน
ตัง อะภิปชู ะยามิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ ฯ ( กราบลงหนหนึ่ง )
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถตุ ิง กะโรมะ เส ฯ

(รั บ) โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิ โก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก
ปั จจัตตัง เวทิตพั โพ วิญํูห,ิ ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปชู ะยามิ ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิฯ
( กราบลงหนหนึ่ง )
(นา) หันทะ มะยัง สังฆาภิถตุ ิง กะโรมะ เส ฯ
(รั บ) โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชปุ ฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ, ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะ
สังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขต
ตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง อะภิปชู ะยามิ ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ ฯ
(กราบลงหนหนึ่ง แล้ วนัง่ พับเพียบ)
(นา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะ ปะริกิตตะนะปาฐัญ
จะ ภะณามะ เส ฯ
(รั บ) พุทโธ สุสทุ โธ กะรุณามะหัณณะโว
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก
โลกุตตะโร โย จะ ตะถัตถะทีปะโน
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
สังโฆ สุเขตตาภะยะติเขตตะสัญญิโต
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
อิจเจวะเมกันตะภิปชู ะเนยยะกัง
วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสงั ขะ ตัง
ปุญญัง มะยายัง มะมะ สัพพุปัททะวา
มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา ฯ
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปั นโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก
อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต,มะยันตัง ธัมมัง สุตตะวา เอวัง
ชานามะ ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุ
ปายาสาปิ ทุกขา, อัปปิ เยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิ เยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิ จฉัง
นะละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปั ญจุปาทานักขันธา ทุกขา, เสยยะถีทงั , รูปปู าทานัก
ขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญํูปาทานักขันโธ, สังขารูปาทานักขันโธ, วิญญาณูปา

ทา นักขันโธ, เยสัง ปะริญญายะ, ธะระมะโน โส ภะคะวา , เอวัง พะหุลงั สาวะเก วิเนติ , เอวัง
ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี , พะหุลา ปะวัตตะติ , รูปัง อะนิจจัง
เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา, สังขารา อะนิจจา, วิญญาณัง อะนิจจัง, รูปัง อะนัตตา,
เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา, สังขารา อะนัตตา, วิญญาณัง อะนัต ตา, สัพเพ สังขารา อะ
นิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ , เต มะยัง โอติณณามะหะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ , โสเกหิ
ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ, ทุกโขติณณาทุกขะ ปะเรตา, อัปเปวะนามิมสั สะ เก
วะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปั ญญาเยถาติ ,จิระ ปะรินิพพุตมั ปิ ตงั ภะคะวันตัง อุททิส
สะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง , สัทธา อะคารัสสะมา อะนะคาริยงั ปั พพะชิตา, ตัสสะมิง ภะคะวะ
ติ พรัหมะจะริยงั จะรามะ, ภิกขูนัง สิกขาสา ชีวะสะมาปั นนา, ตังโน พรัหมะจะริยงั อิมสั สะ
เกวะลัสสะ ทุกขะขันธัสสะ อันตะกิริยา ยะ สังวัตตะตุ ฯ สามเณรพึงสวดเว้ นคาว่ า ภิกขูนัง
สิกขาสาชีวะสะมาปั นนา ที่ขีดเส้ นใต้ ออกเสีย

(นา) หันทะ มะยัง ตังขะณิกกะปั จจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ
(รั บ) ปะฏิสงั ขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ ยาวะเทวะ สีตสั สะ ปะฏิฆาตายะ อุณหัสสะปะ ฏิฆา
ตายะ ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ ยาวะเทวะหิริ โกปิ นะ
ปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
ปะฏิสงั ขา โยนิโส ปิ ณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ เนวะ ทะวายะ นะมะทายะ นะ มัณฑะ นา
ยะ นะ วิภสู ะนายะ, ยาวะเทวะ อิมสั สะ กายัสสะ ฐิ ติยา ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะ
จะริยานุคคะหายะ อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหงั ขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสา
มิ, ยาตะรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ
ปะฏิสงั ขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ ยาวะเทวะ สีตสั สะ ปะฏิฆาตายะ อุณหัส สะ
ปฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ ยาวะ เทวะอุตุ
ปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสลั ลานารามัตถัง ฯ
ปะฏิสงั ขา โยนิโส คิลานะปั จจะยะเภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ, ยาวะเทวะ อุป ปั น
นานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ อัพพะยาปั ชฌะปะระมะตายาติ ฯ
(นา) หันทะ มะยัง ปั ตติทานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ
(รั บ) ยา เทวะตา สันติวิหาระวาสิณี
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา

คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา
ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา
นิยยานิกงั ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต
ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม
สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ
อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ
ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง
มาตา ปิ ตา จะ อัตตะราชัง
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน

สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต ฯ
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง ฯ
ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา
อัตถายะ จะ หิตายะ จะ
สัพเพปิ ธัมมะจาริโน
ธัมเม อะริยปั ปะเวทิเต ฯ
ปาณิโน พุทธะสาสะเน
กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ

คาแผ่ เมตตา
สัพเพ สัตตา
สัตว์ทงหลายที
ั้
่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้ วยกันหมดทังสิ
้ ้น
อะเวรา
จงเป็ นสุข ๆ เถิด อย่าได้ มีเวรแก่กนั และกันเลย
สัพเพ สัตตา
สัตว์ทงหลายที
ั้
่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้ วยกันหมดทังสิ
้ ้น
อัพพะยา ปั ชฌา
จงเป็ นสุข ๆ เถิด อย่าได้ เบียดเบียนซึง่ กันและกันเลย
สัพเพ สัตตา
สัตว์ทงหลายที
ั้
่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้ วยกันหมดทังสิ
้ ้น
อะนีฆา
จงเป็ นสุข ๆ เถิด อย่าได้ มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สัพเพ สัตตา
สัตว์ทงหลายที
ั้
่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้ วยกันหมดทังสิ
้ ้น
สุขี อัตตานัง ปะริหารันตุ
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้ พ้นจากทุกภัยทังสิ
้ ้นเถิด ท่านทัง้
หลายที่ท่านได้ ทกุ ข์ ขอให้ ท่านมีความสุข ท่านทังหลายที
้
่ท่านได้ สขุ แล้ ว ขอให้ สขุ ยิ่ง ๆ ขึ ้นไป
สัพเพ สัตตา
สัตว์ทงหลายที
ั้
่เกิดเป็ นชะลาพุชะ ที่เกิดเป็ นอัณฑะชะ ที่เกิดเป็ นสังเส
ฑะชะ ที่เกิดเป็ นโอปาติกะ จงมารับกุศลผลบุญให้ ถ้วนทัว่ ทุกตัวสัตว์ เทอญ . (กราบลงหนหนึ่ง)

บทวันทามิ
วันทามิ พุทธัง ภาวะปาระติณณัง
โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง
ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลเิ น จะตีเร

ติโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง
เฉตตะวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง ฯ
ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนาจะลัคเค

ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง
ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ ๆ
สุวณ
ั ณะมาลิเก สุวณ
ั ณะปั พพะเต
สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา
ปั ญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหังวันทามิ ทูระโต ฯ อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง
นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง
ปุญญาภิสนั ทัง วิปลุ งั อะลัตถัง
ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ
อามันตะยามิโว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิโว
ภิกขะเว ขะยะวายะ ธัมมา สังขารา
อัปปะมาเทนะ สัมปะเทถาติ ฯ
(กราบลงหนหนึ่ง)

บทอุกาสะ ๑
อุกาสะ วันทามิ ภันเต เจติยงั สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิ ตงั สารี ริกกะธาตุ มะหา โพธิง
พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา กายะสา วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต สะยะเน อา
สะเน ฐาเน คะมะเน จาปิ สัพพะทา ฯ
(หมอบกราบลงหนหนึ่ง)

บทอุกาสะ ๒
อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต มะยา กะตัง ปุญญัง
นา อะนุโมทิตพั พัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ สาธุ
ทามิ ฯ

จบทาวัตรเช้ าเพียงเท่ านี ้

สามิ
อะนุโม

ทาวัตรเย็น
( เมื่อหัวหน้ าจุดเทียน ธูป พึงนั่งคุกเข่ าพนมมือพร้ อมกัน หัวหน้ านาให้ ว่าตามที่ละตอน )

คาบูชาพระรั ตนตรั ย
โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิ เตหิ อะภิปชู ะยามะ
สาธุโน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปั จฉิมา ชะนะตานุกมั ปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปั ณณาการะภูเต ปะฏิคณ
ั หาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ( กราบ )
สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ
( กราบ )
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
( กราบ )
(นา) หันทะทานิ มะยัง ตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิคายิตงุ , ปุพพะภาคะนะมะการัญ
เจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส ฯ
(รั บ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ว่ า ๓ จบ )
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลละยาโณ กิตติสทั โท อัพภุคคะโต, อิติปิโส ภะ คะ
วา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปั นโน สุคะโต โลกะวิท,ู อะนุตตะโร
ปุริ
สะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
(นา) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(รั บ)
พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคณ
ุ าภิยตุ โต
สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
พุทโธ โย สัพพะปาณีนงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง

(นา)
(รั บ)
(นา)
(รั บ)

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
พุทธัสสาหัสสะ มิ ทาโส วะ
พุทโธ เม สามิกิสสะโร
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตสั สะ เม
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรี รัญชีวีตญ
ั จิทงั
วันทันโตหัง จะริสสามิ
พุทธัสเสวะ สุโพธิตงั
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ
ยัง ปุญญังปะสุตงั อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสาฯ (กราบหมอบลงว่ า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
พุทเธ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง
พุทโธ ปะฏิคณ
ั หะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตงุ วะ พุทเธ ฯ
หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิ โก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะ
ยิโก ปั จจัตตัง เวทิตพั โพ วิญํูหีติ ฯ
หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
สวากขาตะตาทิคณ
ุ ะโยคะวะเสนะ เสยโย
โย มัคคะปากะปะริยตั ติวิโมกขะเภโท
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี
วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ธัมโม โย สัพพะปาณีนงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ทุติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส วะ
ธัมโม เม สามิกิสสะโร
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตสั สะ เม
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรี รัญ ชีวีตญ
ั จิทงั
วันทันโตหัง จะริสสามิ
ธัมมัสเสวะ สุะธัมมะตัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ
ยัง ปุญญัง ปะสุตงั อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ (กราบหมอบลงว่ า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ธัมเม กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง
ธัมโม ปะฏิคณ
ั หะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตงุ วะ ธัมเม ฯ
(นา) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ
(รั บ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชปุ ะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสัง โฆ, ยะทิทงั
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ, อาหุเนย
โย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขต ตัง โลกัสสาติ ฯ
(นา) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(รั บ)
สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคณ
ุ าทิยตุ โต
โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
สีลาทิธมั มะปะวะราสะยะกายะจิตโต
วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสทุ ธัง
สังโฆ โย สัพพะปาณีนงั
สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ตะติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
สังฆัสสาหัสมิ ทาโส วะ
สังโฆ เม สามิกิสสะโร
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธาตา จะ หิตสั สะ เม
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรี รัญชีวิตญ
ั จิทงั
วันทันโตหัง จะริสสามิ
สังฆัส โสปะฏิปันนะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ
ยัง ปุญญังปะสุตงั อิธะ

สัพเพปิ อันตะรายา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ (กราบหมอบลงว่ า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
สังเฆ กุกมั มัง ปะกะตัง มะยา ยัง
สังโฆ ปะฏิคณ
ั หะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตงุ วะ สังเฆ ฯ (นั่งพับเพียบ)
(นา) หันทะ มะยัง เขมาเขมะ สะระณะ คะมะนะ ปะริทิปิกา คาถาโย ภะณามะ เส ฯ
(รั บ)
พะหุง เว สะระณัง ยันติ
ปั พพาตานิ วะนานิ จะ
อารามะรุกขะเจตะยานิ
มะนุสสา ภะยะตัชชิตา
เนตัง โข สะระณัง เขมัง
เนตัง สะระณะมุตตะมัง
เนตัง สะระณะ มาคัมมะ
สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ
โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ
สังฆัญจะ สะระณัง คะโต
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ
สัมมัปปั ญญายะ ปั สสะติ
ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง
ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง
อะริยญ
ั จัฏฐังคิกงั มัคคัง
ทุกขูปะสะมะคามินงั
เอตัง โข สะระณัง เขมัง
เอตัง สะระณะมุตตะมัง
เอตัง สะระณะ มาคัมมะ
สัพพะทุกขา ปะมุจจะตีติ ฯ
(นา) หันทะ มะยัง อะริยะธะนะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ
(รั บ)
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต
อะจะลา สุปะติฏฐิ ตา
สีลญ
ั จะ ยัสสะ กัลยาณัง
อะริยะกันตัง ปะสังสิตงั
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ
อุชภุ ตู ญ
ั จะ ทัสสะนัง
อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ
อะโมฆันตัสสะ ชีวิตงั
ตัสสะมา สัทธัญจะ สีลญ
ั จะ
ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง
อะนุยญ
ุ เชถะ เมธาวี
สะรัง พุทธานะ สาสะนันติ.
(นา) หันทะ มะยัง สัพพะพุทธานัง นะมะการัง กะโรมะ เส ฯ
(รั บ)
นะโม เม สัพพะพุทธานัง
อุปปั นนานัง มะเหสินงั
ตัณหังกะโร มะหาวีโร
เมธังกะโร มะหายะโส

สะระณังกะโร โลกะหิโต
ทีปังกะโร ชุตินธะโร
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข
มังคะโล ปุริสาสะโภ
สุมะโน สุมะโน ธีโร
เรวะโต ระติวฑั ฒะโน
โสภิโต คุณะสัมปั นโน
อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
ปะทุโม โลกะปั ชโชโต
นาระโท วะระสาระถี
ปะทุมตุ ตะโร สัตตะสาโร
สุเมโธ อัปปะปฏิปคุ คะโล
สุชาโต สัพพะโลกัคโค
ปิ ยะทัสสี นะราสะโภ
อัตถะถัสสี การุณิโก
ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก
ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ
วิปัสสี จะ อะนูปะโม
สิขี สัพพะหิโต สัตถา
เวสสะภู สุขะทายะโก
กะกุสนั โธ สัตถะวาโห
โกนาคะมะโน ระนัญชะโห
กัสสะโป สิริสมั ปั นโน
โคตะโม สักยะปุงคะโวติ.
(นา) หันทะ มะยัง อะตีตะปั จจะเวกขะณะ ปาฐัง ภะณามะ เส ฯ
(รั บ) อัชชะ มะยา อะปั จจะเวกขิตตะวา ยัง จีวะรัง ปะริภตุ ตัง ตัง ยาวะเทวะ สีตสั สะ ปะฏิ
ฆาตายะ อุณหัสสะปะฏิฆาตายะ ฑังสะมะกะสะวาตา ตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆา
ตายะ ยาวะเทวะ หิริโกปิ นะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ
อัชชะ มะยา อะปั จจะเวกขิตตะวา โย ปิ ณฑะปาโต ปะริภตุ โต โส เนวะ ทะวายะ นะมะ
ทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภสู ะนายะ, ยาวะเทวะ อิมสั สะ กายัสสะ ฐิ ติยา ยาปะ นายะ วิหิงสุ
ปะระติยา พรัหมะจะริยานุคคะหายะ อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหงั ขามิ นะวัญจะ เวทะนัง
นะ อุปปาเทสสามิ, ยาตะรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะผา สุวิหาโร จาติ ฯ
อัชชะ มะยา อะปั จจะเวกขิตตะวา ยัง เสนาสะนัง ปะริภตุ ตัง ตัง ยาวะเทวะ สีตสั
สะ
ปะฏิฆาตายะ อุณหัสสะ ปฏิฆาตายะ, ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตา
ยะ ยาวะเทวะ อุตปุ ะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสลั ลานารามัตถัง ฯ
อัชชะ มะยา อะปั จจะเวกขิตตะวา โย คิลานะปั จจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ปะริ ภุตโต
โส ยาวะเทวะ อุปปั นนานัง เวยยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ อัพพะ ยา ปั ชฌะ
ปะระมะตายาติ ฯ

(นา) หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐาณะ คาถาโย
(รับ)
อิมนิ า ปุญญะกัมเมนะ
อาจาริยปู ะการา จะ
สุริโย จันทิมา ราชา
พรัหมะมารา จะ อินทา จะ ตุ
ยะโม มิตตา มะสุสสา จะ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ
สุขงั จะ ติวิะธัง เทนตุ
อิมนิ า ปุญญะกัมเมนะ
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ
เย สันตาเน หินา ธัมมา
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ
อุชจุ ิตตัง สะติปัญญา
มารา ละภันตุ โนกาสัง
พุทธาทิปะวะโร นาโถ
นาโถ ปั จเจกะพุทโธ จะ
เตโสตตะมานุภาเวนะ

ภะณามะ เส ฯ
อุปัชฌายา คุณตุ ตะรา
มาตาปิ ตา จะ ญาตะกา ปิ ยา มะมัง
คุณะวันตา นะราปิ จะ
โลกะปาลา จะ เทวะตา
มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
ขิปปั ง ปาเปถะ โว มะตัง
อิมนิ า อุททิเสนะ จะ
ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
สัลเลโข วิริยมั หินา
กาตุญจะ วิริเยสุ เม
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ

โหตุสัพพัง สุมังคะลัง รั กขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ โสตถีโหนตุ นิรันตะรั ง
โหตุสัพพัง สุมังคะลัง รั กขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ โสตถีโหนตุ นิรันตะรั ง
โหตุสัพพัง สุมงั คะลัง รั กขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ โสตถีโหนตุ นิรันตะรั ง

เมื่อจบบทปั ตติทานะคาถาแล้ ว มีการสวดมนต์บทต่าง ๆ หมุนเวียนสวดสลับกันทุกวันแล้ วกลับไป
หน้ า ๔ - ๕ ต่อบทคาแผ่เมตตา บทวันทามิ บทอุกาสะ๑ บทอุกาสะ๒

จบทาวัตรเย็นเพียงเท่ านี ้

บทสวดถวายพรพระ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ ( ว่ า ๓ จบ )
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปั นโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิ โก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะโก ปั จจัตตัง
เวทิตพั โพ วิญํูหีติ ฯ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชปุ ะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทงั จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุ
เนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธนั ตัง ครี เมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธมั มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
มาราติเรกะมะภิยชุ ฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสทุ นั ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมตั ตะภูตงั ทาวัคคีจกั กะมะสะนีวะ สุทารุณนั ตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
อุกขิตตะขัคคะมะติหตั ถะสุทารุณนั ตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลมิ าละวันตัง
อิทธีภิสงั ขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะคัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนังชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
สัจจัง วิหายะ มะติสจั จะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิ ตะมะนัง อะติอนั ธะภูตงั
ปั ญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพธุ งั มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
ทุคคาหะทิฏฐิ ภชุ ะเคนะ สุทฏั ฐะหัตถัง พรัหมมัง วิสทุ ธิชตุ ิมทิ ธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตตะวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขงั อะธิคะเมยยะ นะโรสะปั ญโญฯ
มะหาการุณิโก นาโถ
หิตายะ สัพพะปาณิณงั
ปูเรตตะวา ปาระมี สัพพา
ปั ตโต สัมโพธิมตุ ตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
ชะยันโต โพธิยา มูเล
สักกะยานัง นันทิวฑั ฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปั ลลังเก
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
อัคคัปปั ตโต ปะโมทะติ
สุนกั ขัตตัง สุมงั คะลัง
สุปะภาตัง สุหฏุ ฐิ ตงั
สุกขะโณ สุมหุ ตุ โต จะ
สุยิฏฐัง พรัหมมะจาริสุ
ปะทักขิณงั กายะกัมมัง
วาจากัมมัง ปะทักขิณงั
ปะทักขิณงั มะโนกัมมัง
ปะณิธีเต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตตะวานะ
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

มงคลจักรวาลใหญ่
สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมติ ะปุญญาธิการัสสะ สัพพันตะรา
ยะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทะวัตติงสะมะหาปุ ริสะ
รักขะณานุภาเวนะ อะสีตะยานุพพะยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุ ภาเวนะ
ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตตานุภาเวนะ ทะสะ อุปะปาระมิ
ตตานุภาเวนะ ทะสะปาระมัตถะปาระมิตตานุภาเวนะ สีละสะมาธิปัญญานุภา เวนะ พุทธานุ
ภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะ ลานุภาเวนะ เญย
ยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ นะวะโลกุต ตะระธัมมานุภาเวนะ
อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะสะมาปั ตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญ ญานุภาเวนะ จะตุ
สัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สัพพันํุตะญา ณานุภาเวนะ เมตตากะ
รุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ สัพพะปาระมิตตานุภาเวนะ ระตะ นัตตะยะสะระณานุภาเวนะ
ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วิ นัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินสั
สันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา ตุย

หัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุสพั พะทา ฯ อากาสะ ปั พพะตะวะนะภูมิ คังคา
มะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ
พระคาถาชินบัญชรสูตร
ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรสี ) วัดระฆังโฆสิตาราม
๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา
เชตตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสจั จาสะภัง ระสัง
เย ปิ วิงสุ นะราสะภา
๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา
อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิ ตา มัยหัง
มัตถะเก เต มุนิสสะรา
๓. สีเส ปะติฏฐิ โต มัยหัง
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิ โต มัยหัง
อุเร สัพพะคุณากะโร
๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ
สารี ปตุ โต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิ ฏฐิ ภาคัสสะมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก
๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม
อุภาสุง วามะโสตะเก
๖. เกสันเต ปิ ฏฐิ ภาคัสสะมิง
สุริโยวะ ปะภังกะโร
นิสนิ โน สิริสมั ปั นโน
โสภิโต มุนิปงุ คะโว
๗. กุมาระกัสสะโป เถโร
มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง
ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
๘. ปุณโณ อังคุลมิ าโล จะ
อุปาลีนนั ทะสีวะลี
เถรา ปั ญจะ อิเม ชาตา
นะลาเฏ ติละกา มะมะ
๙. เสสาสีติ มะหาเถรา
วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา
ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ
ชิตะวันโต ชิโนระสา
๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปั จฉะโต อาสิ
วาเม อังคุลมิ าละกัง
๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
เสสา ปาการะสันฐิ ตา

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ชินา นานา วะระสังยุตตา
วาตะปิ ตาทิสญ
ั ชาตา
อะเสสา วินะยัง ยันตุ
วะสะโต เม สะกิจเจนะ
ชะนะปั ญชะระมัชฌัมหิ
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ
อิจเจวะมันโต
ชินานุภาเวนะ
ธัมมานุภาเวนะ
สังฆานุภาเวนะ
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต

สัตตัปปาการะลังกะตา
พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
อะนันตะชินะเตชะสา
สะทา สัมพุทธะปั ญชะเร
วิหะรันตัง มะหีตะเล
เต มะหาปุริสาสะภา
สุคตุ โต สุรักโข
ชิตปู ั ททะโว
ชิตาริสงั โฆ
ชิตนั ตะราโย
จะรามิ ชินะปั ญชะเรติ .

**************************

คาถาโพธิบาท
บูระพารัสสะมิง พระพุทธะคุณงั บูระพารัสสะมิง พระธัมเมตัง บูระพารัสสะมิง พระ สังฆา
นัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์
เสนียดจัญไร เคราะวันให้ เคลื่อน เคราะห์เดือนให้ หนี เคราะห์ปีให้ คลาย วิวญ
ั ชัย เย สัพพะธะ
นัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม สุรักขันตุ ฯ
อาคเนย์รัสสะมิง พระพุทธะคุณงั อาคะเนย์รัสสะมิง พระธัมเมตัง อาคะเนย์ รัสสะ มิง
พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะ
เคราะห์ เสนียดจัญไร เคราะวันให้ เคลื่อน เคราะห์เดือนให้ หนี เคราะห์ปีให้ คลาย
วิวญ
ั ชัยเย
สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม สุรักขันตุ ฯ
ทักษิณรัสสะมิง พระพุทธะคุณงั ทักษิณรัสสะมิง พระธัมเมตัง ทักษิณรัสสะมิง พระ สังฆา
นัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียด
จัญไร เคราะวันให้ เคลื่อน เคราะห์เดือนให้ หนี เคราะห์ปีให้ คลาย วิวญ
ั ชัย เย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม สุรักขันตุ ฯ
หระดีรัสสะมิง พระพุทธะคุณงั หระดีรัสสะมิง พระธัมเมตัง หระดีรัสสะมิง พระสัง ฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะ เคราะห์

เสนียดจัญไร เคราะห์วนั ให้ เคลื่อน เคราะห์เดือนให้ หนี เคราะห์ปีให้ คลาย วิวญ
ั ชัย เย สัพพะธะ
นัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม สุรักขันตุ ฯ
ปั จจิมรัสสะมิง พระพุทธะคุณงั ปั จจิมรัสสะมิง พระธัมเมตัง ปั จจิมรัสสะมิง พระสัง
ฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะ
เคราะห์ เสนียดจัญไร เคราะห์วนั ให้ เคลื่อน เคราะห์เดือนให้ หนี เคราะห์ปีให้ คลาย วิวญ
ั
ชัย
เย สัพพะธะนังสัพพะลาภัง ภะวันตุ เม สุรักขันตุ ฯ
พายัพรัสสะมิง พระพุทธะคุณงั พายัพรัสสะมิง พระธัมเมตัง พายัพรัสสะมิง พระ สังฆา
นัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียด
จัญไร เคราะห์วนั ให้ เคลื่อน เคราะห์เดือนให้ หนี เคราะห์ปีให้ คลาย วิวญ
ั
ชัยเย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม สุรักขันตุ ฯ
อุดรรัสสะมิง พระพุทธะคุณงั อุดรรัสสะมิง พระธัมเมตัง อุดรรัสสะมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์
เสนียดจัญไร เคราะห์วนั ให้ เคลื่อน เคราะห์เดือนให้ หนี เคราะห์ปีให้ คลาย วิวญ
ั ชัยเย สัพพะ
ธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม สุรักขันตุ ฯ
อิสานรัสสะมิง พระพุทธะคุณงั อิสานรัสสะมิง พระธัมเมตัง อิสานรัสสะมิง พระสัง ฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียด
จัญไร เคราะห์วนั ให้ เคลื่อน เคราะห์เดือนให้ หนี เคราะห์ปีให้ คลาย วิวญ
ั ชัย เย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม สุรักขันตุ ฯ
อากาศรัสสะมิง พระพุทธะคุณงั อากาศรัสสะมิง พระธัมเมตัง อากาศรัสสะมิง พระ
สังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะ
เคราะห์ เสนียดจัญไร เคราะห์วนั ให้ เคลื่อน เคราะห์เดือนให้ หนี เคราะห์ปีให้ คลาย
วิวญ
ั ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม สุรักขันตุ ฯ
ปฐวีรัสสะมิง พระพุทธะคุณงั ปฐวีรัสสะมิง พระธัมเมตัง ปฐวีรัสสะมิง พระสังฆา นัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะ

เคราะห์ เสนียดจัญไร เคราะห์วนั ให้ เคลื่อน เคราะห์เดือนให้ หนี เคราะห์ปีให้ คลาย วิวญ
ั
ชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม สุรักขันตุ ฯ
คงคารัสสะมิง พระพุทธะคุณงั คงคารัสสะมิง พระธัมเมตัง คงคารัสสะมิง พระสัง ฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวญ
ั ชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียด
จัญไร เคราะห์วนั ให้ เคลื่อน เคราะห์เดือนให้ หนี เคราะห์ปีให้ คลาย วิวญ
ั ชัย เย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม สุรักขันตุ ฯ
เริ่มเรื่ อง
เจริญสุขเจริญพรออกตนญาติโยมชาวบ้ าน ………………มื ้อนี ้เป็ นมื ้อที่ออกตนญาติโยมได้
พร้ อมเพรี ยงเฮียงหน้ าจัดงานบุญพระเวสฟั งเทศน์มหาชาติขึ ้น มื ้อนี ้กะเป็ นมื ้อรวม กะจังได้ มี
การเชิญพระเวสเข้ าสูเ่ มือง กะนับตั ้งที่องค์พระเวสได้ ถกู ขับไล่ออกจากภายพระมหานคร กะ
ได้ ม าบาเพ็ญเพียรได้ เป็ นเวลา ๗ ปี พร้ อมพร่ าพระนางมัทรี และกัญหาชาลี กะได้ มีการเชิญ
พระเวสเข้ าสูเ่ มือง กะสิได้ สมมุติสถานที่แห่งนี ้เป็ นเขาคีรีวงกต ลาดับต่อไปนี ้ กะขอเชิญญาติ
โยมสดับรับฟั งเชิญพระเวสเป็ นทานองแหล่สารภัญญะ สืบต่อไปก็มี ณ กาละบัดนี ้
กลอนเชิญพระเวสสันดร
สญชัยโย……..บั ้นพระยาบรมศรี สญชัยตนแก่นเหง้ าจอมเจืยงเจ้ าจอมจักบุญชูเชยชักชอบ
หกท้ าวกอบกับกันเป็ นที่น่าอัศจรรย์เสียงนี่นนั่
เกลื่อนก้ องเสียงตื่นต้ องสากล คนเทพาใจสัน่
สะท้ าน ปั่ นทั ้งปวงทั ้งเขาหลวงสิเนโนราชไหวหวัน่ หวาดกวยสาร ทังสัตตะบริภณ
ั ฑ์เจ็ดชั ้นทุกขอบ
ขันบริวาร ทั ้งเขาจักรวาลไกวกวัดแกว่งทัง่ ทุกแห่งหน ไปมาวุฒิการังปะวัติเตนโตเทโว คือว่า
หลานทั ้งสองเลิศแล้ วกับทั ้งแม่ออกแก้ วสายสมร ทั ้งพระเวสสันดรตนผ่านเหง้ า จอมเจื่องเจ้ าสญชัย
ปั ญญาไหวคิดได้ หม่อๆ กับทั ้งนางน้ อยหน่อผุสดี ตนเป็ น บรมมเหสีแก่นเหง้ า พระกษัตริย์เจ้ า
ทั ้งหกจึงมาชุมนุมสลบพร่ าพร้ อมโอนอ่อนน้ อมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตะทาในกาละยามใดตะทา
ในกาละยามนั ้น บั ้นอินทาธิราชตนเป็ นองอาจในตาวะติงสา สัญญาธาราปะวัตชิตะวาก็ให้ ยงั ห่า
ฝนโบกขระพัดให้ ขจัดตกลงมาในขงเขต ประเทศที่ศาลา
ตะมะถังปะกาเสนโตสัตถาอา
หะภิกขะเว
ดูราภิกษุทั ้งหลายยามเมื่อหายโศกเศร้ าและโสกา สัพเพรัตฐาชาวเมืองมวลทุก
หมู่ สะพู่พร้ อมหมูม่ วลมาทั ้งเสนาและมนตรี ทั ้งเศรษฐี และทวยข้ านายมาพร้ อมหมูธ่ นูหาญ ฝูง
อาจารย์และนักปราชญ์อามาตพร้ อมฝูงหมูเ่ นืองนองนับว่ าได้ ๑๒ อักโขเพณี เขามีใจยินดีบอ่
โศกเศร้ าไห้ ฮ่าเฮาเต็มดงกลางพงไพรหิมะวาสเนื ้อนกขาดใจตาย พฤกษาวายใบหล่นดอกไม้

หม่นหมองดวงไม้ ในไพรหลวงลดสามารถฮ้ องไห้ ขาด สยบสบกับติ่นจ้ องไจ้ เอาบาทไท้ ทลู ผมยิน
อารมณ์ลาบากคิดยากด้ วยดอมท้ าวบาบ่าวบ่อเมือเมืองประนมมือเนื องทั ้งสิบนิ ้ว
ตั ้งไว้ เหนือ
ระหว่างคิ ้วกราบไหว้ สาธุการ ข้ าน้ อยขอวอนวานสองกุมารแก่นไท้ ฮ้องไห้ ลบู อกอยู่ว่อนๆ เชิญ
ภูธรแจ่มเจ้ ากับทั ้งนางหน่อเหง้ ามิง่ มัทรี ตนเป็ น วรมเหสีเลิศแล้ ว จงให้ เมื่อผ่านแผ้ วแก่สีพีด้วย
สวัสดีบอ่ หล้ า ไหว้ พระเวสสันตาเจ้ าด้ วยบทบาทพระคาถาว่า
“ตะวันจะโน อิสโรราชารัชชัง
กาเลถะโนอุโภ “ ดังนี ้เป็ นเค้ า ตั ้งแต่พระบาทเจ้ าเจียระจากหนีเมืองมา อัฐถะเคืองใจไพร่เหตุว่า
พระนี ้เมือบ่อได้ สเิ ชิญเจ้ าเผ่าทะรงค์ ว่าเชิญเยอ >>>>>เชิญพระนี ้เมือเป็ นปิ่ นคาปกเกศเกล้ าเชิญ
พระนี ้เมือเป็ นเจ้ าเจืองจอมพลผาบสากลแหล่งหล้ าแก่ไพร่ฟ้าฝูงหมูเ่ สนาเมืองขอให้ ยศศักดิ์เฮือง
ผ่านแผ้ ว เชิญพระนี ้เมือสถิตผาสาทแก้ วให้ มนั ฮุ่งเฮืองท่อนเด้ อ เชิญเยอ>>>>> เชิญพระนี ้
เมือชมหกหมื่นพันนางหนุ่มเหน่า เชิญพระนี ้เมือเป็ นเจ้ าแก่สีพีอโุ ภสองกษัตริย์ ตรี เอ่ยแก่นไท้ บอ่
ควรพระสิละสิปะนครไว้ ให้ มนั เศร้ าเก่าหมอง เชิญพระนี ้คือเมือปุนปองครองเมืองเลี ้ยงไพร่ฟ้า เชิญ
ทั ้งลูกสะใภ้ หล่านางแก้ วมิง่ มัทรี เชิญเยอ >>>>> เชิญพระนี ้คืนเมือหาผุสดีแม่ออกแก้ วกับทั ้ง
สองผ่านแผ้ วพระยาพ่อปิ ตตา
เชิญพระนี ้คืนเมือเลี ้ยง ลูกทาระกาน้ อยอ่อน เชิญท่อนท้ าวเมือ
ตุ้มว่าไพร่พล เชิญเยอ >>>>>
เชิญพระนี ้คืนเมือห้ องวิชยั ยนบนปราสาท เชิญมหาราชเจ้ า
เดียวนี ้อย่าสุนาน ส่างสิปะสิละวิมานทองไว้ ทั ้งเมืองให้ ฮ่างสูญเปล่าสาบ้ อ ส่างสิละเผ่าเชื ้อทาง
บ้ านให้ หม่นหมอง เชิญพระนี ้เมือปุ๋นปองครองเมืองเลี ้ยงไพร่ฟ้างามยิ่งหน้ ากว่าสาวสวรรค์ตาม
ประเพณีอาญาธรรม ดังเก่าเป็ นท้ าวเหล่าที่หนึ่งแล้ วผัดเล่าสองที ฉักขัตติยะบัพพังนิธิตงั ๓๖ พระ
คาถาถ้ วนๆ จบกะบวนบั ้นแอ่วธูปเทียนทองดอกไม้ แก้ วถวายแล้ วสิอ่วยคืนนั ้นละน่า ศัทธาโยม
>>>>>……..
ตรวจทานแก้ ไข ตามฉบับเดิมที่เคยท่องจามาก่อน โดย.พระครูวฒ
ุ ิธรรมานุยตุ วัดกลาง ต.
อากาศ อ.อากาศอานวย จ.สกลนคร 6 เมษายน 2551 วันจักรี

ฉักขัตติบัญเชิญ ( กรม )
บัดนี ้จะกล่าวถึงองค์กษัตริย์ไท้ สญชัยพร้ อมไพร่ผสุ ดีแก่นไท้ ประชาล้ านหลากหลาย พร้ อม
ทั ้งนายทั ้งข้ าประชากรท้ อนอัง่ ไผกะหวังแห่ห้อมเชิญท้ าวท่านรัสสี มีทั ้งทวยหาญกล้ าโยธาสหชาติ
มีทั ้งอามาตย์พร้ อมพลค้ าหมูธ่ นูมีทั ้งหมอโหรเฒ่าคณาจารย์จอมปราชญ์ทวยราษฏ์ล้นพลตื ้อก่าย
กอง ๑๒ อักโขเพณีน้อมหลามไหลปานปลวก ดุจดังฮวกอยู่น ้ายามข้ อนขาดฝน อยากไปนิมนต์
เจ้ าเชิญเอาองค์พระเวส พอไปถึงเขตคุ้มประชุมนิ ้วนมัสการ แล้ วกราบกรานไปไหว้ พระฤาษีชีป่า
วันทาทูลแทบเท้ าถวายเผิ ้งยื่นเทียน ข้ าแต่จอมธรรมเจ้ าฤาษีชีพระเวส หม่อมฉันน้ อมเกษเกล้ าชุลี
นิ ้วนอบทูล บัดนี ้เชิญพระคุณสร้ างสีพีเสวยราชอามาตย์มวลไพร่ฟ้าประชาเชื ้อเ ชื่อเชิญ เชิญพระ
คืนเสวยสร้ างสีพีให้ เฮืองฮุ่ง ให้ มนั สูงฮะฟ้าประชาบ้ านชื่นบานโปรดสงสารข้ าประชาชนชาวไพร่
โปรดอภัยพลาดพลั ้งอย่าชังข้ าบ่าวพระยา กรุณาอภัยให้ ผิดไปลุโทษโปรดสงสารชาติเชื ้อเมือบ้ าน
อย่าสินาน อดให้ สงสารข้ ากรุณาพลไพร่เชิญรับขันดอกไม้ นิมนต์ฟ้าวต่าว เมือ เชิญพระเมือเสวย
สร้ างประเซชัยให้ ชมชื่น สาวสนมหกหมื่นมอบแก่พระหน่อเนื ้อให้ เมือสร้ างนัง่ เสวย
เชิญพระ
กลับคืนสร้ างอย่าปะปรางค์ให้ ฮ้างเปล่า ขอเชิญศรี แจ่มเจ้ าทั ้งเหง้ ามิง่ มัทรี ทั ้งกัณหาชาลีหล้ าแนว
พระยาเยาวราช เชิญเสด็จประพาสเข้ าคุงค้ ายราชวังขออย่าชัง ชุมข้ าเสนาพวกไพร่ ทั ้งเด็กและ
ผู้ใหญ่พากันไหลหลัง่ เข้ าทูลเจ้ าพระยอดธรรม บัดนี ้กรรมสูญเสี่ยงเข็ญเบาบางโศกเชิญพระละเกษ
เกล้ าชฎาเลื่อมเครื่ องรัสสี เชิญพระไลลาผ้ าชะฎาดวงสรวมเกษ เพศดาบสให้ ลดไว้ อย่าไลข้ าผู้ว่า
เชิญเชิญพระไลลาห้ องศาลาทองแก้ วกู่ บ่อนเคยอยู่สืบสร้ างศีลแก้ วแผ่เพียร บ่อนเคยเพ็ญเพียร
สร้ างศีลธรรมปาระเมศหมายสิละโมกข์ม้มเมือฟ้าฟากสวรรค์ เชิญละบรรพชาไว้ ไลลาผ้ าย้ อมฝาด
มาทรงเพศเป็ นฆราวาสเอ้ กษัตริย์สร้ างสืบพระวงศ์ เชิญพระเมื่อทรงผ้ าโกไสย์แสนค่าลาคะณาหมู่
เนื ้อช้ างสัง่ สะถาลาหมูบ่ ริวารเนื ้อเสือสางกระทิงเถื่ อนสาเด้ อลาหมูก่ วางอีเก้ งกระทิงช้ างระมัง่ เมย
ขอให้ พระแผ่นหล้ าลาสัง่ วงกต ลาคีรีบรรพตผนวชแนวเคยสร้ าง ลาสระพังวังน ้ามุจรินทร์ ใสส่อง
สรงสนานอยู่เรื่ อยวันนี ้ให้ สงั่ ลา เชิญเกษตราเจ้ าจอมธรรมทั ้ง ๔ ละรัสสีเพศไว้ ไปสร้ างนัง่ นครแล้ ว
ละน่าพระองค์ ฯ

บทแห่ กองเลง
โอ เฮา โอ เฮา โอ่ แม่เฒ่าเอยแม่เฒ่าแม่เฒ่า ขอกินเหล่านาเจ้าจักโอ ขอเหล่าโทนาเจ้า
จักถ่วย กล้วยและอ้อยสรรพสิ่ งขอทาน แม่ลูกหลานขอกินแหน่ แม่ลูกแท้ขอกินหลายๆ เฮือนฝา

แป้ นขอสิ บสตางค์ ฝาเฮือนบางส่องเห็นไหเหล่า เจ้าไห่ขอ่ ยกะบ่อหนี เจ้าอยากให้เจ้าอย่าสู่นาน
เจ้าอยากทานเจ้าอย่าสูชา้ หลานกาพร้าสิ ไปเที่ยวหลายเฮือน
โอ เฮา โอ เฮา โอ่ เจ้าบ่อไห่ข่อยกะบ่อหนี เอากองเลงมาตีอยูห่ นี่ ตี่อยูห่ นี่อยูห่ น่าบันได
โอเล่สกั เกนเกมาเลท้องน้อย ใต้ทอ้ งน้อยเป็ นฮอยขวานแสก เว้าสู่คนเฮาเว้าสู่ คน ไผบ่อเว้าหี มน
ปลาก่า ไผบ่อว่าหี อา้ ปากกา ไผบ่อมาเป็ นหมาโตใหญ่
โอ เฮา โอ เฮา โอ่ เจ้าบ่อให้ข่อยกะบ่อหนี ตายเป็ นผีกะสิ นาไปหลอก ออกไปบ้านกะสิ
หว่านหิ นนา ตายเป็ นนกสิ ไปกัดเคลือฟู ตายเป็ นหนูสิไปกัดเคลือหูก ตายเป็ นลูกสิ ไปจ่องกินนม
โอ เฮา โอ เฮา โอ่ เจ้าให้แล้วสิ เล่าแถมพร ยามเจ้านอนให่เจ้าได้เงินหมื่น ยามเจ้าตื่นให่ได้
เงินแสน ยามมื้อแลงไควแข็งแก่แด่
โอ เฮา โอ เฮา โอ่ เจ้าให้แล้วสิ เล่าแถมพร เลี้ยงควายด่อนให่ได้ลูกเขาดา เลี้ยงควายดา
ให่ได้ลูกเขาแก้ว
ลาก่อนเดอลาไปก่อนเด้อ ตีนเบื้องซ้ายย้ายออกลีลา ตีนเบื้องขวาย้ายไปล่ายล่าย ย้ายจากห
นี่สิไปเที่ยวหลายเฮือน
โอ เฮา โอ เฮา โอ่ เจ้าให้แล้วสิ เล่าแถมพร เลี้ยงลูกหญิงให่ได้เป็ นคุณนาย เลี้ยงลูกชายไห่
ได้เป็ นตารวจ
โอ เฮา โอ เฮา โอ่ เจ้าบ่อให้ข่อยกะบ่อหนี ตายเป็ นผีกะสิ นา ไปหลอก ตายเป็ นหอกสิ
นาไปแทง เหล็กแดง แดง สิ ไปแทงหูหนวก ตายเป็ นปลวกสิ มากัดเคลือฟู ตายเป็ นหนูสิมากัดเค
ลือหูก ตายเป็ นลูกสิ มาจ่องกินนม
โอ เฮา โอ เฮา โอ่ เจ้าให้แล้วสิ เล่าแถมพร แม้นยามนอนหรื อว่ายามนัง่ ให่ได้ทงั่ ของใหญ่
ของตูน ให่ได้ซูนแต่ของนุ่มนุ่ม ให่ได้อุม้ ของใหญ่ปานโพน
โอ เฮา โอ เฮา โอ่ แม่ลูกหลานขอทานกินแหน่ แม่ลูกแท้ขอกินหลายหลาย ข่อยเป็ นนาย
สี่ หลายกว่าเพื่อน
โอ เฮา โอ เฮา โอ่ ลุงไชยเย็นแท้แท้ไปแก่ตูมา เอาตูมามาอึดมาหยาก ตูอยูบ่ า้ นยังได้ส่วยดี
โอ เฮา โอ เฮา โอ่ แม่เ ฒ่าเอยแม่เฒ่าแม่เฒ่า ขอเหล่าเด็ดนาเจ้าสักโอ ขอเหล่าโทนาเจ้า
สักจอก ขอเหล่านอกนาเจ้าสักกลม ขอน้ านมนาเจ้าสักถ่วย กล้วยและอ้อยสรรพสิ่ งขอทาน เจ้า
อยากให้เจ้าหย่าอยูน่ าน เจ้าอยากทานเจ้าอย่าอยูช่ า้ หลานกาพร้าสิ ไปเที่ยวหลายเฮือน

คาอธิธานเวลาทาบุญ
สุทนิ นัง วะตะ เม ทานังอาสาวักขะยาวะหัง โหนตุ
ขอทานที่ข้าพเจ้ าถวายดีแล้ วนี ้ จงเป็ นเหตุห้ข้าพเจ้ าหมดความเศร้ าหมองเถิด
คาถวายธูปเทียนดอกไม้
อิมานิ มะยัง ภันเต ธูปะทีปะบุปผะวรานิ ระตะนัตถายัสเสวะ อภิปูชยามะ
อัมหากัง ระตะนัตตะยัสสะ หิตาสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปั ตติยา
ข้ าพเจ้ าทั ้งหลาย ขอบูชาด้ วยธูปเทียนและมีเทียนจานาพรรษาเป็ นต้ น และดอกไม้ ทั ้งหลาย
อันประเสริฐนี ้ แก่พระรัตนตรัย ก็กิริยาที่บชู าพระรัตนตรัยนี ้ จงเป็ นผลนามาซึง่ ประโยชน์ละ
ความสุข แก่ข้าพเจ้ าทั ้งหลาย ตลอดกาลนานและเพื่อให้ ถึงซึง่ พระ นิพพาน อันเป็ นที่สิ ้นไปแห่ง
อาสวกิเลสเทอญ
คาถวายเงินทาบุญ(ตัง้ นะโม สามจบ)
สุทนิ นัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขยาวะหัง นิพพานะปั จจะโย โหตุฯ
ขอทานของข้ าพเจ้ า อันให้ ดีแล้ วหนอ จงนามาซึง่ ความสิ ้นไปแห่งอาสวกิเลส จงเป็ นปั จจัย
แห่งพระนิพพานฯ
คาอธิษฐานเมื่อจบของต่ างๆถวายพระ
สุทนิ นัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขยาวะหัง โหตุฯ
ขอทานของเราให้ ดีแล้ วหนอ ขอจงเป็ นเครื่ องนามาซึง่ ความสิ ้นไปแห่งอาสวะกิเลส
คาถวายข้ าวพระพุทธ
อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปั นนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรั ง พุทธัสสะ ปูเชมิ
ข้ าพเจ้ าขอบูชาด้ วยโภชนะข้ าวสาลี พร้ อมด้ วยแกงกับและน ้าอันประเสริฐนี ้ แด่พระคุณเจ้ า
คามาลาข้ าวพระพุทธ
เสสัง มังคะลา ยาจามิฯ
ข้ าพเจ้ าขอคืนเศษอันเป็ นมงคลนี ้ ข้ าพเจ้ าขอภัตต์ที่เหลือที่เป็ นมงคลด้ วยเทอญ
คาถวายข้ าวใส่ บาตร(ยกขันข้ าวขึ ้นจบ ตั ้ง นะโม สามจบ)
อะหัง ภันเต โภชะนานัง สาลีนัง ปะริสุทธัง พุทธะสาวะกะสังฆัง ปิ ณฑะปาตัง
โส โหตุฯ
ข้ าแต่พระสงฆ์ผ้ เู จริญ ข้ าวสาลีอนั บริสทุ ธิ์นั ้นจงสาเร็จแก่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ านั ้น
เถิดฯ

คาถวายของใส่ บาตร
อิทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิกขุนัง นิยาเทมิ สุทนิ นัง วะตะ เม ทานัง อาสะ
วักขะยาวะหัง นิพพานะปั จจะโยโหตุ
ข้ าพเจ้ าขอน้ อมถวายท่านอันนี ้ แด่พระสงฆ์ผ้ มู ีศีลทั ้งหลาย ท่านที่ข้าพเจ้ าถวายดีแล้ วนี ้ จง
เป็ นปั จจัยให้ ถึงพระนิพพานด้ วยเทอญ
คาถวายผ้ าป่ า
อิมานิ มะยัง ภันเต ปั งสุกูละจีวะรานิ สะปะริวะรานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยา
มะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปั งสุกูละจีวะรานิ สะปะริวะรานิ ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรั ตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะฯ
ข้ าแต่พระสงฆ์ผ้ เู จริญ ข้ าพเจ้ าทั ้งหลาย ขอน้ อมถวายผ้ าบังสุกลุ จีวรกับทั ้งบริวารเหล่านี ้
แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้ าบังสุกลุ จีวรกับทั ้งบริวารเหล่านี ้ ของข้ าพเจ้ าทั ้งหลาย
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้ าทั ้งหลาย สิ ้นกาลนานเทอญ
คาถวายสังฆทาน
(ถวายเพื่อความสุขความเจริญ)
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวะรานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ
โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวะรานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรั ต
ตัง หิตายะ สุขายะ
ข้ าแต่พระสงฆ์ผ้ เู จริญ ข้ าพเจ้ าทั ้งหลาย ขอน้ อมถวายซึง่ ภัตตาหารกับของที่เป็ นบริวาร
เหล่านี ้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึง่ ภัตตาหารกับของที่เป็ นบริวารเหล่านี ้ เพื่อประโยชน์เพื่อ
ความสุขแก่ข้าพเจ้ าทั ้งหลาย สิ ้นกาลนานเทอญ
คาอาราธนาธรรม
พรั หมมา จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะติ กัตอัญชะลี อันธิวะรั ง อะยาจะถะ สันติธะ
สัตตาปปะระชัก ขะชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิ มัง ปะชังฯ
ท้ าวสหัมบดีแห่งโลก ได้ ประคองอัญชลีทลู วิงวอนพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐว่า สัตว์ผ้ มู ีธุลีใน
ดวงตาน้ อย มีอยู่ในโลกนี ้ขอพระคุณเจ้ าโปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์ด้วยเถิด
คากรวดนา้
อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขติ าโหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี ้ จงสาเร็จแก่ญาติทั ้งหลายของข้ าพเจ้ าขอให้ ญาติทั ้งหลายจงมีความสุขกายสุข
ใจเถิด

คาอาราธนาศีล๕
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รั กขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปั ญจะ สีลานิ ยาจา
มะ ทุตยิ ัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รั กขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปั ญจะ สีลานิ
ยาจามะ ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รั กขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปั ญจะ
สีลานิ ยาจามะ
ข้ าแต่พระสงฆ์ผ้ เู จริญ ข้ าพเจ้ าทั ้งหลาย ขอศีล ๕ ข้ อพร้ อมทั ้งพระรัตนตรัย เพื่อประโยชน์
แก่การจะรักษาต่างๆกัน
คาอาราธนาพระปริตร
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปั ตติสิทธิยา สัพพะทุกขะวินาสายะ ปริตัง พรู ถะ
มังคะลัง วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปั ตติสิทธิยา สัพพะภะยะวินาสายะ ปริตัง พรู
ถะ มังคะลัง วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปั ตติสิทธิยา สัพพะโรคะวินาสายะ ปริตัง
พรู ถะ มังคะลัง
ขอพระสงฆ์ทั ้งหลาย จงสวดพระปริตร อันเป็ นมงคลเพื่อป้องกันความวิบตั ิ เพื่อ
ความสาเร็จในสมบัติทั ้งปวง และเพื่อให้ ทกุ ข์ทั ้งปวงพินาศไป เพื่อให้ ภยั ทั ้งปวงพินาศไป เพื่อให้
โรคทั ้งปวงพินาศไป
คาถวายเครื่ องสังเวยพระภูมิ
ภุมมัสมิง ทิสาภาเค สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเข
นะ จะสูปะพยัญชะนะสัมปั นนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกังวะรั ญจะ ปริภุญชันตุ เทวะ
ตา ชะยะมังคะลานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม
คาถวายผ้ ากฐิน
อิมัง มะยัง ภันเต สะปะริวารั ง กะฐินะจีวะระทุสสัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง สะปะริวารั ง กะฐินะจีวะระทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ ปะฏิคคะ
เหตตะวาจะ อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะรั ตตัง หิตายะ สุขายะ
นิพพานายะจะฯ
ข้ าแต่พระสงฆ์ผ้ เู จริญ ข้ าพเจ้ าทั ้งหลาย ขอน้ อมถวายผ้ ากฐิ นจีวรกับทั ้งบริวารนี ้ แด่
พระสงฆ์ ขอสงฆ์จงรับ ผ้ าผ้ ากฐิ นกับทั ้งบริวารนี ้ และเมื่อรับแล้ วขอจงกรานใช้ กฐิ นด้ วยผ้ านี ้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้ าทั ้งหลาย สิ ้นกาลนานเทอญ

คาหลั่งนา้ ถวายพระภูมิ
อะยัง ภูมิปะเทโส วิสุงคาโม สุขี โหตุ
ขอภูมปิ ระเทศ ส่วนแห่งบ้ านนี ้ จงมีความสุขฯ
คาภาวนาเวลารดนา้ ศพ
กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สัพพะปาปั ง วินัสสะตุ อิทัง
มะตะกะสะรี รัง อุทะกัง วิยะ สิญจิตัง อะโหสิกัมมัง
กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ขอให้ อโหสิกรรมแกข้ าพเจ้ า ทั ้งต่อหน้ าและลับหลัง
ด้ วยเทอญ
คาภาวนาเวลาทอดผ้ าศพให้ พระบังสุกุล
นามะรู ปัง อะนิจจัง นามะรู ปัง ทุกขัง นามะรู ปัง อะนัตตา
นามรูป ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่ตวั ตน
คาภาวนาเวลาเผาศพ
อะยัมปิ โข เม กาโย เอวัง ภาวี เอวัง ธัมโม เอวัง อะนะตีโต
กายของเรานี ้ ต้ องเป็ นอย่างนี ้เหมือนกัน มีอย่างนี ้เป็ นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้ นความเป็ นอย่างนี ้
ไปได้
พระคาถาข่ ายเพ็ชรพระพุทธเจ้ า
ชาโล มหาชาโล ชาลัง มหาชาลัง ชาลิเต มาชาลิเต ชาลิตัง มหาชาลิตัง มุตเต
มุตเต สัมปั ตเต มุตตัง มุตตัง สัมปั ตตัง สุตัง คะมิติ สุตัง คะมิ ติ มัคคะยีติ ทิฎฐิลา
ทัณฑะลา มัณฑะลา โรคิลา กะระลา ทุพพะลา ริตติ ริตติ กิตติ กิตติ มิตติ มิตติ
จิตติ จิตติ มุตติ มุตติ จุตติ จุตติ ธาระณี ธาระณีติ อิทัง ธาระณะ ปะริตตังฯ
พระคาถาธรณีปริตรนี ้ เป็ นคาถาสาคัญยิ่ง ของท่านโบราณาจาริย์แต่ เก่าแก่ เป็ นคาถาที่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระราชทานให้ พระอานนท์มหาเถระ เมื่อผู้ใดได้ บริกรรมพระคาถานี ้
จะพ้ นจากความทุกข์ยากทั ้งมวลได้ บรรลุความสุขในชาตินี ้และชาติหน้ า หมูเ่ ทพยาดามาประชุม
กันรักษาป้องกันสรรพภัยอันตรายทุกเมื่อ เมื่อเกิดเจ็บไข้ ขึ ้นใช้ เสก น ้ามนต์รดอาบหายแล แม้ เจ็บ
จมูกเจ็บตา เสกหมากพ่นก้ ได้ เสกน ้าก็ได้ เสกหัวหอมพ่นก็ได้ แก้ สารพัดตาลทรางทั ้งปวง พระ
คาถานี ้บริกรรมในสถานใด ภูติผีปีศาจที่ดรุ ้ ายมิอาจจะเข้ าไปกล ้ากรายได้ (เป็ นพระคาถาที่ใช้ ใน
คัมภีร์พิชยั สงครามด้ วย)

พระคาถาอิตปิ ิ โส ๘ ทิศ
คาถายันต์ เกราะเพ็ชร
สมเด็จลุน แห่ งนครจาปาศักดิ์ ตัง้ นะโม ๓ จบ
๑.อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา บทนี ้ชื่อกระทู้ ๗ แบบ ประจาอยู่ทิศบูรพา(ทิศตะวันออก)
๒.ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง บทนี ้ชื่อว่าฝนแสนห่า ประจาอยู่ทิศอาคเนย์(ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
๓.ปิ สัม ระ โล ปุ สัพ พุท บทนี ้ชื่อว่านารายณ์เกลื่อนสมุทร ประจาอยู่ทิศทักษิณ
(ทิศใต้ )
๔.โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ บทนี ้ชื่อนารายณ์ถอดจักร ประจาอยู่ทิศหรดี(ทิศตะวันตก
เฉียงใต้ )
๕.ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ บทนี ้ชื่อนารายณ์ขว้ างจักรตรึงไตรภพประจาอยู่ทิศ
ประจิม(ทิศตะวันตก)
๖.คะ พุท ปั น ทู ทัม วะ คะ บทนี ้ชื่อนารายณ์พลิกแผ่นดินประจาอยู่ทิศพายัพ(ทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ)
๗.วา โธ โน อะ มะ มะ วา บทนี ้ชื่อตวาดฟ้าป่ าหิมพานต์ประจาอยู่ทิศอุดร(ทิศเหนือ)
๘.อะ วิช สุ นุต สา นุ ติ บทนี ้ชื่อนารายณ์แปลงรูปประจาอยู่ทิศอิสาน
(ตะวันออกเฉียงเหนือ)
พระคาถามงคลจักรวาลทัง้ แปดทิศ
อิมสั มิงมงคลจักรวาลทั ้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็ นกาแพงแก้ วทั ้งเจ็ดชั ้น มาป้องกันห้ อม
ล้ อมรอบครอบทัว่ อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุฯ
อิมสั มิงมงคลจักรวาลทั ้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็ นกาแพงแก้ วทั ้งเจ็ดชั ้น มาป้องกันห้ อม
ล้ อมรอบครอบทัว่ อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุฯ
อิมสั มิงมงคลจักรวาลทั ้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็ นกาแพงแก้ วทั ้งเจ็ดชั ้น มาป้องกันห้ อม
ล้ อมรอบครอบทัว่ อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปั จ
เจกะพุทธะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุฯ

อิมสั มิงมงคลจักรวาลทั ้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็ นกาแพงแก้ วทั ้งเจ็ดชั ้น มาป้องกันห้ อม
ล้ อมรอบครอบทัว่ อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
สังฆะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุฯ
พระคาถาหลวงพ่ อโสธร
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
(แปดริว้ จังหวัดฉะเชิงเทรา)
คาถาพระเจ้ า ๕ พระองค์
ตั ้งนโม ๓ จบ แล้ วว่าคาถานี ้ทุกวันจะปลอดภัยร่มเย็นเป็ นสุขตลอดชีวิต(อย่าทาทุจริตใดๆ
เลย)
นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธัง
แคล้ วคลาด ธัมมังแคล้ วคลาด สังฆังแคล้ วคลาด ศัตรู ภยั พาลวินาศสันติ
นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัส
สะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรี ศากกะยะมุนี ชิวหาทีเต ปั ญจะพุทธา นะมา
มิหัง
พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปั ญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะ
วะโห อะระหังพุทโธ อิตปิ ิ โสภะคะวา นะมามิหังฯ
บูชาทุกวันคืนเกิดศิริมงคลเจริญด้ วยลาภยศ สรรเสริญเมตตา มหานิยม ซื ้อง่ายขายคล่อง
ดี นามาแห่งโภคทรัพย์เงินทองมิขาดสายและป้องกันอุปัทวันตรายทั ้งปวงฯ
พระคาถาหลวงพ่ อบ้ านแหลม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม
(นะโม ๓ จบ)
นะมะระอะ นะเทวะอะ (๙ จบ)
(ป้องกันและรักษาสารพัดโรค-เสกเป้นน ้ามนต์ก็ดี)
คาอธิษฐาน ตัง้ มะโม ๓ จบ
อุกาสะ ข้ าพเจ้ าจะขออาราธนาพระ พุทธเจ้ า พระธรรมเจ้ า และพระสงฆ์เจ้ า คุณ
บิดา มราดา คุณครู อุปัชฌาย์อาจารย์
ข้ าพเจ้ า จะขอเอาอย่าพระลักษณะปิ ติทั ้ง ๕ จงมาบังเกิด ในจักขุทวาร แห่งข้ าพเจ้ าใน
กาลบัดนี ้เถิด
นิพพา นะ ปั จจะโย โหตุ(กราบ)

จบวิธีบชู าไห้ วพระ
คาถาบูชาดวงประจาวันเกิดทัง้ ๗ วัน
๑.คาถาคนเกิดวันอาทิตย์ อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ
ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูปใช้ ทางเมตตามหานิยม สวดวันละ ๖ จบ
๒.คาถาคนเกิดวันจันทร์ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา
ชื่อคาถากระทู้เจ็ดแบก ใช้ ทางคงกระพัน สวดวันละ ๑๕ จบ
๓.คาถาคนเกิดวันอังคาร ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง
ชื่อคาถาฝนเสน่หา ใช้ ทางเมตตามหานิยม สวดวันละ ๘ จบ
๔.คาถาคนเกิดวันพุธกลางวัน ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท
ชื่อคาถาพระนารายณ์เกลื่อนสมุทรได้ เสาปูนสูญผี สวดวันละ ๑๗ จบ
๕.คาถาคนเกิดวันพุธกลางคืน คะ พุท ปั น ทู ทัม วะคะ
ชื่อคาถาพระนารายณ์พลิกแผ่นดิน ใช้ ทางแก้ ความผิด สวดวันละ ๑๒ จบ
๖.คาถาคนเกิดวันพฤหัสบดี ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
ชื่อคาถาพระนารายณ์ขว้ างจักร์ ตรึงไตรภพ ใช้ ทางเมตตามหานิยม สวดวันละ ๑๙ จบ
๗.คาถาคนเกิดวันศุกร์ วา โธ โน อะ มะ มะ วา
ชื่อคาถาพระพุทธเจ้ าตวาดฟ้าป่ าหิมพานต์ ใช้ ทางมหานิยม สวดวันละ ๒๑ จบ
๘.คาถาคนเกิดวันเสาร์ โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ
ชื่อคาถาพระนารายณ์ถอดจักร์ ใช้ ทางถอดคุณไสยศาสตร์ สวดวันละ ๑๐ จบ
คาถาสาหรั บคนเกิดวันอาทิตย์
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะ วิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสา
มิ หะริสสะวัณนัง ปะฐะ ภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะ
คุ สัพพะ ธัมเม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมตุ
ตานัง นะโม วิมตุ ติยา อิมงั โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ
ใช้ ภาวนาประจาวันเกิดของตน วันละ ๖ จบ ทุกๆวันไปพร้ อมด้ วยบูชาพระประจาวันเกิด
จะมีสริ ิมงคลยิ่งนักแล
คาถาสาหรั บคนเกิดวันจันทร์
ยันทุนนิมติ ตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณสั สะ สัทโท ปาปั คคะโห
ทุสสุปินงั อะกันตัง พุทธานุภา เวนะ วินาสะเมนตุฯ ยันทุนนิมติ ตัง อะวะมังคะลัญจะ โย

จามะนาโป สะกุณสั สะ สัทโท ปาปั คคะโห ทุสสุปินงั อะกันตัง ธัมมานุภา เวนะ วินาสะ
เมนตุฯ ยันทุนนิมติ ตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณสั สะ สัทโท ปาปั คคะโห
ทุสสุปินงั อะกันตัง สังฆานุภา เวนะ วินาสะเมนตุฯ
พระคาถานี ้เป็ นคาถาสาหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ใช้ สวดภาวนาประจาวันเกิดของตน วัน
ละ ๑๕ จบ ทุกๆวันไปพร้ อมด้ วยบูชาพระประจาวันเกิด จะเป็ นสิริมงคลยิ่งนักแล
คาถาสาหรั บคนเกิดวันอังคาร
ยัสสานุภาวะโต ยักขา เมวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยญ
ุ ขันโต รัตตินทิวะ
มะตันทิโต สุขงั สุปะติ สุตโตจะ ปาปั ง กิญจิ นะ ปั สสสะติ เอวะมาทิคณ
ุ เู ปตัง ปะริต
ตันตัมภะณามะ เหฯ
คาถาวันอังคารนี ้ เป็ นคาถาสาหรับคนเกิดวันอังคาร ใช้ สวดภาวนาประจาวันเกิด
ของตน วันละ ๘ จบ จะมีความสุขเกษม ปราศจากภูตผีปีศาจเบียดเบียน จะมีแต่ความ
สงบสุข
คาถาสาหรั บคนเกิดวันพุธ
สัพพาสีวิสะชาตีนงั ทิพพะมันตาคะทัง วิยะยันนาเสติ วิสงั โฆรัง เสสันจาปิ ปะ
ริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินงั สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริต
ตันตัมภะ ณามะเหฯ
พระคาถานี ้สาหรับผู้เกิดวันพุธ ใช้ สวดภาวนาประจาวันเกิดของตนให้ ได้ วนั ละ ๑๗
จบ จะได้ มีความสุขกาย สุขใจ รวยยศ เป็ นเมตตามหานิยม
คาถาสาหรั บคนเกิดวันพฤหัสบดี
ปูเรนตัมโพธิสมั ภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยงั เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง
วะเนจะราฯ จิรัสสัง วายะมัน ตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตงุ พรัหมมันตันติ อักขาตัง
ปะริตตัน ตัมภะณามะเหฯ
พระคาถานี ้สาหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี ใช้ สวดภาวนาประจาวันเกิดของตนให้ ได้
วันละ ๑๙ จบ จะได้ เจริญรุ่งเรื องยิ่งๆขึ ้นไป
คาถาสาหรั บคนเกิดวันศุกร์
อับปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุ สัมมะเต อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ สะทา
กิพพิสการิภี ปะริสานัญจะ ตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะ
ริตตันตัมภะณามะ เหฯ

พระคาถานี ้สาหรับผู้เกิดวันศุกร์ ใช้ สวดภาวนาประจาวันเกิดของตนให้ ได้
วันละ ๒๑ จบ จะได้ ความสุขสาราญเนืองนิตย์ เจริญด้ วยลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญสุข
ทุกๆเมื่อ
คาถาสาหรั บคนเกิดวันเสาร์
ยะโตหัง ภะคินิ อะระยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา
โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ
พระคาถานี ้สาหรับผู้เกิดวันเสาร์ ใช้ สวดภาวนาประจาวันเกิดของตนให้ ได้
วันละ ๑๐ จบ จะมีความเจริญวัฒนาถาวรยิ่งๆขึ ้นไป
คาถาเมตามหานิยม
พุทธังเมตตา นะชาลีติ ธัมมังเมตตา นะชาลีติ สังฆังเมตตา นะชาลีติ สีวะลี
เมตตา นะชาลีติ โอมมะพะลัง วา รายะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา
คะหัฏโฐ วา ปั พพะชิโต วา สะมะโณ วา พราหมโณ วา อิตถี วา ปุริโส วา วาณิโช
วา วาณิชา วา อุปาสะโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา วา สัพเพ อิเม ชะนา
พะหู ชะนา มัง ปิ ยายันตุ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิ จิตตัง ปิ ยงั มะมะ มะหาละภะ
สักการา ภะวันตุ เม
คาถาบทนี ้ เรี ยกอีอย่างหนึ่งว่า คาถาพระสีวะลี โดยมากครูบาอาจารย์จะหวงวิชา
เพราะเป็ นคาถาที่ทรงอานุภาพสูงทางเมตตา หมัน่ ภาวนาจะเกิดลาภผลมหาศาล
คาถาผูกใจ
พระพุทธังร่วมจิตร พระธัมมังร่วมใจ พระสังฆังหลงใหล ร่วมใจพระพุทโธ นะโม
พุทธายะ
(เมื่อทามาค้ าขายประกอบกิจการงานใด ภาวนาคาถาบทนี ้ มักได้ รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากทุกฝ่ าย)
อิตปิ ิ โสพระเจ้ า ๕ พระองค์
อิติปิ โส ภะคะวา นะ ศัตรูทั ้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภันฑัง วา ปิ จงั งัง วา โสภะ
คะปิ ติอิ
อิติปิ โส ภะคะวา โม ศัตรูทั ้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภันฑัง วา ปิ จงั งัง วา โสภะ
คะปิ ติอิ
อิติปิ โส ภะคะวา พุทธ์ ศัตรูทั ้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภันฑัง วา ปิ จงั งัง วา

โสภะคะปิ ติอิ
อิติปิ โส ภะคะวา ธา ศัตรูทั ้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภันฑัง วา ปิ จงั งัง วา โสภะ
คะปิ ตอิ ิ
อิติปิ โส ภะคะวา ยะ ศัตรูทั ้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภันฑัง วา ปิ จงั งัง วา
โสภะคะปิ ติอิฯ
(เมื่ออยู่กลางดง เสือ สิงห์ กระทิง แรด หมัน่ ภาวนาพระคาถานี ้ ศรัตรูจะไม่รบกวนเลย)
คาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
(หลวงพ่อพระแก้ วมรกตจาลอง)
พุทธะมหามะณีระตะนะปฏิมากะรัง ปูเชมิ
ทุติยมั ปิ พุทธะมหามะณีระตะนะปฏิมากะรัง ปูเชมิ
ตะติยมั ปิ พุทธะมหามะณีระตะนะปฏิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะมหาเตโช เจวะมหาปั ญโญ จะ มหาโภโค จะ มหายะโส จะ
ภะวันตุเมฯ นิพพานัสสะ ปั จจะโย โหตุ (หรื อ วาละลุกงั สังวาตังวา)
(ท่านจะสุขกายสบายใจ อธิษฐานสิง่ ใดก็จะได้ สมประสงค์)
มหามนต์
ฮเร กฤษณะ ฮเร กฤษณะ
กฤษณะ กฤษณะ ฮเร ฮเร
ฮเร ราม ฮเร ราม
ราม ราม ฮเร ฮเร
พระคาถาหลวงพ่ อสด วัดปากนา้
พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี
ท่านสอนให้ ภาวนาว่า
สัมมาอะระหัง
ผู้หวังความสุขความเจริญ และความปลอดภัยแก่ตนแครอบครัว ทั ้งปรารถนาการ
เข้ าถึงธรรม ควรภาวนาคาถาบทนี ้ในทุกอิริยาบถ
พระคาถาพุทธวิทยาคม
ของ หลวงปู่ ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง เชียงใหม่
นะโม (๓ จบ) ให้ ถกู อักขระพยัญชนะทุกคา แล้ วว่า

พุทธัง ธรรมมัง สังฆัง จาติกนั ตัง มะระณะกัน ปาณาติกนั สารพัดกันกัน
พุทธัง อะระหังจังงัง ภาเว สัมปะติจฉามิ เมสัมมุขา อิอะระนัง อะระหัง กุสลาธัม
มา สัมพุทโธ ทุ สะ นะ โส นะโมพุทธายะ
คาถาค้ าขายของดี (ของเก่ า)
พุทธัง
พะหุชะนานัง
เอหิจิตตัง
เอหิมะนุสสานัง
เอหิลาภัง
เอหิเมตตา
ชมพูทีเป
มนุสสานัง
อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ
พ่อค้ าแม่ค้าพาณิชย์นิยมเสกเป่ า ๓ จบ ๗ จบ ทาน ้ามนต์ล้างหน้ าและประพรม
สินค้ าขายของดีนกั แล(อธิษฐานและใส่บาตรทุกวันตามศรัทธาจะบังเกิดโชคลาภ)
คาถาทานา้ มนต์ ขายของดี
พุทธะสังมิ สังสิโนมา ธัมมะสังมิ โมนาสังสิ สังฆะสังมิ สิโมนาสัง
พระคาถาบทนี ้ใช้ ประพรมของและตัวเอง ขายของดีนกั แล
คาถาพระครู บาชุ่ม พุทธโก
วิวะ อะวะ สุสะตะ วิวะสวาหะ
(ระลึกถึงพระครูบาศรี วิชยั และพระครูบาชุ่ม พุทธโกวัดไชยมงคล)
พระคาถาหลวงพ่ อปาน
วัดบางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
คาถาเสิรมทรั พย์ ตั ้งนะโม ๓ จบ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า ๑ จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณี
มามะ พุทธัสสะ สะวาโหม
ใช้ สวดภาวนาก่อนนอน ๓ จบ ตื่นนอนเช้ า ๓ จบ เวลวใส่บาตรจบขันข้ าว
๑ จบ แล้ วให้ ระลึกถึงพระรัตนตรัยและพระปั จเจกโพธิอย่าได้ เว้ น นอกนั ้นว่างเมื่อไร
ท่องเมื่อนั ้นจะบังเกิดโภคทรัพย์มากมาย
คาถามหาลาภ

นะมามีมา มะหาลาภา อิปิพทุ ธัสสะ สุวณ
ั ณังวา ระชะตัง วา มะณี วา
ธะนัง วา พีชงั วา อัตถัง ปั ตถัง วา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหงั
ใช้ สวดภาวนาก่อนนอน ๓ จบ ตื่นนอนเช้ า ๓ จบ เป็ นการเรี ยกทรัพย์เรี ยก
ลาภ
คาถามหาพิทักษ์
จิตตัง วิตงั นะการัง คะรัง
ใช้ ภาวนาเวลาใส่กญ
ุ แจ ปิ ดหีบ ปิ ดตู้ ปิ ดประตูหน้ าต่าง
พระคาถา ๓ บทนี ้ เป็ นคาถาที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์มาก หากผู้ใดนาไปใช้ จะเกิดโชค
ลาภมัง่ มีเงินทองอย่างมหัศจรรย์
พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์
พระคาถาหลวงพ่ อเดิม(พุทธสโร)
วัดหนองโพ นครสวรรค์
(นะโม ๓ จบ)
นะโม เม สัพพะเทวานัง
สัพพะระคะหะ จะ เทวานัง
สุริยญ
ั จะ ปะมุญจะถะ
สะสิ ภุมโม จะเทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ
ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะ ภะยัง วินสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม
เพื่อเสริมดวงชะตา จงผูกดวงชาตาของตน พร้ อมทั ้งเขียนชื่อนามสกุลของตน
ไว้ ใต้ ดวงชะตา หรื อดวงที่เรี ยกว่า ดวงพิชยั สงคราม แล้ วเอาดวงชะตาบรรจุ หรื อ
วางตั ้งไว้ ข้างฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชะตาพึงว่าคาถานี ้ เพื่อจะได้ เกิดลาภ
สักการะเป็ นสุขสวัสดิ์พิพฒ
ั น์มงคลเลิศอันดีนกั แล
คาถาพญายม
ปะโตเมตัง ปะระชีวินงั สุขะโตจุติ จิตะ เมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ
ป้องกันภัยพิบตั ิทั ้งปวง

คาถาหลวงปู่ ทวด เหยียบนา้ ทะเลจืด
วัดช้ างไห้ ตาบลป่ าไร่ อาเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี
ให้ บชู าท่านด้ วย ธูปแขก ๙ ดอก มะลิขาว ๙ ดอก ตั ้งนะโม ๓ จบ แล้ ระลึกถึงท่านขอ
บารมีต่างๆ ที่ต้องการแล้ วสวดพระคาถาดังนี ้
นะโมโพธิสตั โต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
๓ จบ ยึดมัน่ แล้ วท่านจะได้ อยู่เย็นเป็ นสุข ปราศจากภัยพิบตั ิทั ้งปวง
คาถาหลวงปู่ โอภาสี
อิติสคุ ะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหงั
เมตตามหานิยมประเสริฐนัก ป้องกันอันตราบทั ้งปวง ศักดิ์สทิ ธิ์ยิ่งนัก
คาถาหลวงปู่ สุข
(วัดมะขามเฒ่า)
สัตถาเทวา มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะ อุ
ขึ ้นรถลงเรื อ ขึ ้นเครื่ องบิน ท่องเสมอ ป้องกันภัยพิบตั ิ
พระคาถาเรี ยกความจา
พระคาถามีดงั นี ้
มุนินทะ วะทะนัมโพชะ คัพพะสัมพะวา สุนทรี ปาณีณงั สะระณัง วาณี มัยหัง ปี ณะยะ
ตังมะนัง
ท่องคาแปลด้ วย นางฟ้า คือ พระไตรปิ ฎก อันเกิดจากดอกอุบล คือ พระโอษฐ์ ของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เป็ นที่พงึ่ พานักของสรรพสัตว์ทั ้งหลาย ขอจงยังใจของข้ าพเจ้ าให้ เอิบอิ่ม
ปรี ดาปราโมทย์ร้ ูแจ่มแจ้ งท่องตลอดจาได้ (ปฏิบตั ิตามได้ )ซึง่ พระไตรปิ ฎกทั ้งโลกียะ ทั ้งโลกุตระนั ้น
เทอญ
ต้ นฉบับจาก พระครูภาวนาวิสทุ ธิ์ เจ้ าอาวาสวัดอัมพวัน อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี
คาอาราธนาพระสีวลี
สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปั จจะยา ทิมหิ สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขา
เทเวภิปชู ิโต โสระโห ปั จจะยา ทิมหิ อะหังวันทามิ ตังสะทา สีวะลี เถรัสสะ เอตังคุณงั สวัสดิ
ลาพัง ภะวันตุ เม

ควรมีห้องพระไว้ ต่างหากเวลาเช้ าเวลาเย็น จุดธูปเทียนบูชาพระแล้ ว สวดคาถานี ้ทุกวันอย่าให้ ขาด
ได้ และไม่ควรให้ เด็กๆเล่นโครมครามหรื อกระเทือนในสถานที่นั ้น
คาถาอารธนาพระเครื่ อง
พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง พุทธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง
ประสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เม
ใช้ ภาวนาเมื่อจะหยิบพระแขวนคอทุกครัง้ อย่าเอาพระแขวนคอโดยมิได้ อาราธนาเป็ นอันขาด
มิฉะนั ้นพระที่ขลังที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์จะหายความขลังไป
คาถาท้ าวเวสสุวรรณ
จุดธูป ๙ ดอก ดอกกุหลากแดง ๙ ดอก ตั ้ง นะโม ๓ จบ ระลึกถึง คุณบิดา มารดา ครูบา
อาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้ าวเวสสุวรรณโณ มรณังสุขงั อะหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ
ท้ าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชาชิกา ยักขะภันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อรหัง พุทโธ
ท้ าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ
คาถาบูชาพระสังกัจจายน์
อิมนิ า สักกาเรนะ สาวะกะสังโฆ กัจจายะนะเถโร มหาเตชะวัณโณ พุทธะ โภคะวะโห ปาริมติ า
โร อิทธิฤทธิ ติตะ มะนะตัง สะระนัง คัจฉามิ
คาถากันโรคภัยไข้ เจ็บ
สักกัตตะวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง หิตงั เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะโสตถิ
นา นัสสันตุ ปั ททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ
สักกัตตะวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรังปะริฬาหูปะสะเมนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุ ปั ททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เมฯ
สักกัตตะวา สังฆังรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถิ
นา นัสสันตุ ปั ททะวา สัพเพ โรคาวูปะสะเมนตุ เมฯ
พระคาถาบทนี ้ เป็ นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงประทานให้ เทพบุตรอุณหิสวิชยั
ได้ ท่องพระคาถานี ้ จึงได้ มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไปอีก(พระคาถาบทนี ้ ส่วนมากมิค่อยทราบกัน ไป
สวดแต่บทอานิสงฆ์กนั เสียหมด)

ผู้ใดหมัน่ สวดพระคาถานี ้ จะระงับโรคภัยไข้ เจ็บ ทั ้งอายุก็จะยืนยาว ใช้ เสกยากินแก้ โรคก็ได้ ถ้ า
หากผู้ใดสวดเจริญอยู่เป็ นนิจ นอกจากจะปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บรบกวนแล้ ว ยังแคล้ วคลาดจาก
ภัยต่างๆ เช่นราชภัย โจรภัย ฯลฯ อีกด้ วย
พระคาถามหามงคล บทแผ่เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา
เมตตา
สัพเพ สัพตา สัตว์ทั ้งหลายที่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้ วยกันทั ้งมดทั ้งสิ ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็ นสุข เป็ นสุขเถิด อย่าได้ มีเวรแก่กนั และกันเลย
อัพพะยาปั ชฌา โหนตุ จงเป็ นสุข เป็ นสุขเถิด อย่าได้ เบียดเบียนซึง่ กันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็ นสุข เป็ นสุขเถิด อย่าได้ มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้ พ้นจากทุกข์ภยั ทั ้งสิ ้นเทอญ
กรุณา
สัพเพ สัพตา สัตว์ทั ้งหลายทั ้งปวง
สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ จงพ้ นจากทุกข์เถิด
มุทิตา
สัพเพสัพตา สัตว์ทั ้งหลายทั ้งปวง
ลัทธะสัมปั ตติโตมาวิคจั ฉันตุ จงอย่าไปปราศจากสมบัติอนั ตนได้ แล้ วเถิด
อุเบกขา
สัพเพ สัพตา สัตว์ทั ้งหลายทั ้งปวง
กัมมัสสกา เป็ นผู้มีกรรมเป็ นของของตน
กัมมะทายาทา เป็ นผู้รับผลของกรรม
กัมมะโยนิ เป็ นผู้มีกรรมเป็ นกาเนิด
กัมมะพันธุ เป็ นผู้มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์
กัมมะปะฏิสะระณา เป็ นผู้มีกรรมเป็ นที่พงึ่ พาอาศัย
ยัง กัมมัง กะริสสันติ กระทากรรมอันใดไว้
กัลป์ละยาณัง วา ปาปะกัง วา ดีหรื อชัว่
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสนั ติ จักเป็ นผู้รับผลของกรรมนั ้น

สัตว์ทั ้งหลายที่เกิดมาในโลกนี ้ จงอย่าได้ มีเวรเบียดเบียนกันและกัน จงอย่าได้ มีความ
ลาบากเจ็บไข้ เลย จงเป็ นผู้มีสขุ พ้ นทุกข์ภยั ทั ้งสิ ้นกับขอจงเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสวยผลบุญอันเราได้
กระทาแล้ วทุกเมื่อเถิด
กรวดน ้าอย่างย่อ
อิทงั เม ญาตินงั โหตุ สุขิตาโหตุ ญาตะโย
ข้ าพเจ้ า ตั ้งจิต อุทิศผล
ส่วนกุศล นี ้ไป ให้ ไพศาล
ถึงบิดา มารดา และอาจารย์
ทั ้งลูกหลาน ญาติมติ ร สนิทกัน
คนเคยร่วม ทางาน การทั ้งหลาย
จงได้ รับ กุศล ผลของฉัน
ทั ้งเจ้ ากรรม นายเวร และเทวัญ
ขอให้ ท่าน ได้ รับกุศล ผลนี ้เทอญ
หรื อจะนึกภาวนาในใจเป็ นคาไทยว่า ข้ าพเจ้ าขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้ บาเพ็ญในวันนี ้ให้ แก่
(ออกชื่อบิดามารดา ครูอาจารย์ ญาติมติ ร ฯลฯ)และสรรพสัตว์ผ้ เู ป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ
ตาย ด้ วยกันทุกข์ถ้วนหน้ า ตลอดทั ้งเทพยดาอารักษ์ ทั ้งปวง ขอได้ อนุโมทนาทัว่ กัน เทอญ ดังนี ้ก็
ได้
เป็ นสตรี ไม่มีศีล ก็สิ ้นสวย
บุรุษด้ วย ไม่มีศีล ก็สิ ้นศรี
พระภิกษุสามเณรชี ไม่มีศีล ก็สิ ้นดี
ข้ าราชการ ไม่มีศีล ก็หยาบคลาย
คาเตือน
มนุษย์ทกุ คนที่เกิดมาในโลกนี ้ เหมือนปลาที่ว่ายอยู่ในตู้ ว่ายวนเวียนไปมาไม่ร้ ูจบ จะไม่
สามารถหลุดพ้ นจากตู้ได้ นอกจากความตายหรื อหลุมศพนัน่ เอง มนุษย์ทกุ ชีวิตจะต้ องเกิด
แก่ เจ็บ และตายเป็ นของแน่ นอนที่สดุ แล้ วทาไมจึงต้ องมากลัน่ แกล้ งกัน ทะเลาะกัน
เกลียดชังกัน อิจฉาริษยากัน เพื่ออะไรทาไมไม่อภัยให้ ซงึ่ กันและกัน ทาให้ เกิดสุข จิตรใจ
จะได้ สงบ ไม่กลุ้มใจ ทาให้ ประสาทไม่ตรึงเครี ยด ดังนั ้น รามาร่วมกันหันเข้ าหาธรรมะเพื่อ

จะได้ มีจิตสงบ สบาย คลายทุกข์ และจะได้ ละ โลภ โกรธ หลง เพื่อตัดกิเลส พวกอยาก
ดัง อยากเด่น อยากสวย อยากรวย อยากได้ เกียรติยศล้ วนแต่เมื่อได้ แล้ วไม่จีรังยัง่ ยืน
ตลอดไป เมื่อได้ แล้ วถึงเวลาที่เสื่อมไปก็เช่นกัน
ดังนั ้น จงปลงเสียเถิดแล้ วจะอยู่อย่างสุขสบาย โดยรี บสร้ างความดีตั ้งแต่วนั นี ้ พรุ่งนี ้อาจไม่
มีเวลาสร้ าง ชีวิตเกิด แก่ เจ็บตาย เป็ นสิง่ ที่แน่นอน ต้ องละความชัว่ หมัน่ ทาความดี
กรวดน ้าแผ่กศุ ล
จงกรวดน ้าแผ่กศุ ลอุทิศถวายถึง พระพุทธเจ้ าพระธรรม พระสงฆ์ มารดา บิดา ครูบา
อาจารย์ ตลอดจนถึงสรรพสัตว์ เจ้ ากรรมนายเวร ญาติมติ รที่ลว่ งลับไปแล้ ว และอุทิศ
ให้ แก่ตวั ของเราเองด้ วยคาว่า
แผ่เมตตาให้ ตวั เอง
อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ ข้าพเจ้ ามีแต่ความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ ข้าพเจ้ าปราศจากความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ ข้าพเจ้ าปราศจากเวรและกรรม
อะหัง อัพยาปั ชโฌ โหมิ ขอให้ ข้าพเจ้ าปราศจากความลาบาก
อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ ข้าพเจ้ าปราศจากอุปสรรค อันตราย
สุขี อัตตานัง ปะริหารามิ ขอให้ ข้าพเจ้ าจงมีสติสมั ปะชัญญะอยู่ทกุ เมื่อ รักษากาย วาจา
ใจให้ พ้นจากทุกข์ภยั ทั ้งปวงเถิด
คาจบทาน
อิทงั เม ทานัง อาสาวักขะยาวะหังโหตุ
ขอทานนี ้จงเป็ นปั จจัยให้ ข้าพเจ้ าได้ สิ ้นอาสวะกิเลส
อิทงั เม ทานัง นิพพานัสสะ ปั จจะโยโหตุ
ขอทานนี ้จงเป็ นปั จจัยให้ ข้าพเจ้ าได้ ถึงพระนิพพานในปั จจุบนั ชาตินี ้ ขอให้ ได้ มนุษย์สมบัติ
ขอให้ ได้ สวรรค์สมบัติ ขอให้ ได้ นิพพานสมบัติ จะนึกประสงค์สงิ่ ใด ขอจงสมปรารถนาทุก
ประการอันว่า โรคภัยไข้ เจ็บ ความยากจน ข้ นแค้ น แลละคาว่า ไม่มี ขออย่าให้ ข้าพเจ้ า
ประสบพบเลย
คาถวายทานต่างๆ
(ตั ้ง นะโม ก่อน ๓ จบ)

๑.คาอธิษฐานเวลาทาบุญ
๒.คาถวายธูป เทียน ดอกไม้
๓.คาถวายเงินทาบุญ
๔.คาอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆถวายพระ
๕.คาถวายข้ าวพระพุทธ
๖.คาลาข้ าวพระพุทธ
๗.คาถวายข้ าวใส่บาตร
๘.คาถวายของใส่บาตร
๙.คาถวายผ้ าป่ า
๑๐.คาถวายสังฆทาน
๑๑.คาอาราธนาธรรม
๑๒.คากรวดน ้า
๑๓.คาอาราธนาศีล ๕
๑๔.คาอาราธนาพระปริตร
๑๕.คาถวายเครื่ องสังเวยพระภูมิ
๑๖.คาถวายผ้ ากฐิ น
๑๗.คาหลัง่ น ้าถวายพระภูมิ
๑๘.คาภาวนาเวลารดน ้าศพ
๑๙.คาภาวนาเวลาทอดผ้ าศพให้ พระบังสุกลุ
๒๐.คาภาวนาเวลาเผาศพ
ตัดกรรมตัดเวร
กรรม คือ การกระทากิจการงานเป็ นได้ ทั ้งดีและชัว่ ดี เรี ยก กุศลกรรม ชัว่ เรี ยก
อกุศลกรรม
เวร คือ ความพยาบาทการปองร้ ายกันความเป็ นศัตรูค่แู ข่งขันหรื อการผลัดเปลี่ยนกันเป็ น
ศัตรู เช่น กาพยาบาทนกเค้ า แมวพยาบาทหนู งูพยาบาทพังพอน เมื่อเจ็บไข้ ได้ ป่วยล้ ม
หมอนนอนเสื่อ หรื อป่ วยยืนด้ วยการรักษาหยูกยา และสูข่ วัญก็ไม่หาย หมอเขาทายว่า เป็ น

กรรมเป็ นเวรกับแม่เก่าแม่หลังหรื อคนนั ้นคนนี ้ โบราณมีพิธีตดั คือ “ บัน่ “ รอนถอนให้ ขาด
คือ ตัดขาดนัน่ เอง
พิธีทา
จัดเครื่ องสักการะ มีรายการต่ อไปนี ้
๑. ธูป เท่าอายุของผู้ป่วย
๒. เทียน เท่าอายุของผู้ป่วย
๓. โทงหน้ างัว สามเหลี่ยม ๔ อัน ยาวเท่าศอกผู้ป่วย
๔. เครื่ องบูชากระโทง มีข้าวดา ข้ าวแดง เหมี่ยงหมาก ข้ าวตอก ผลไม้ ไม้ ช่อทุง
เท่าอายุของผู้ป่วย
๕. หม้ อดิน ๑ ใบ พร้ อมด้ วยผ้ าขาวปิ ดปากหม้ อ ยาง ๑ ศอก
๖ ด้ ายสายสิญน์ ๔ เส้ น ๆ ละ ๒ วา ของผู้ป่วย
๗. มีดน้ อย ๔ เล่ม
๘. นิมนต์พระ ๔ รูป เจริญพุทธมนต์ และสวดตัดกรรรม – ตัดเวร ต่อไป
คาสวดตัดกรรม ว่ า
กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ ยังกัมมัง
กะริสสามิ กัลยาณังวา ปาปะกังวา ตัด เมื่อถึงคาว่ า ตัด ก็เอามีดตัดด้ าย ด้ วยทันที
คาสวดตัดเวร ว่ า
นะหิ เวเรนะ เวเรานิ สัมมันตีธะ กุทาจะนัง อะเวเรนะ จะ สัมมันติ เอสะธัมโม
สะมันตะโน ตัด เมื่อถึงคาว่ า ตัด ก็เอามีดตัดด้ าย ด้ วยทันที

