คํากลาวบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระอรหันต, บริสุทธิ์หมดจด
จากกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลาย, ไดตรัสรูถูกถวนดีแลว,
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ, ขาพเจาบูชา, ซึ่งพระผูมีพระภาคเจานั้น,
ดวยเครื่องสักการะเหลานี้ (กราบ ๑ ครั้ง)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรมคือศาสนา,อันพระผูมีพระภาคเจา, แสดงไวดีแลว,
อิเมหิ สักกาเหิ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, ขาพเจาบูชา, ซึ่งพระธรรมเจานั้น, ดวยเครื่อง
สักการะ เหลานี้ (กราบ ๑ ครั้ง)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, หมูพระสงฆผูเชื่อฟง, ของพระผูมีพระภาคเจา,
ปฏิบัติดีแลว,
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ, ขาพเจาบูชา, ซึ่งหมูพระสงฆะเจานั้น, ดวย
เครื่องสักการะเหลานี้ ( กราบ ๑ ครั้ง)

คําอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระณนะ สะหะ, ปญจะ สีลานิ ยา
จามะ, ทุติยัมป มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปญจะ สีลานิ
ยาจามะ, ตะติยัมป มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปญจะ
สีลานิ ยาจามะ.
หมายเหตุ.- ถาคนเดียวทั้งอาราธนาศีลและรับศีล ใหเปลี่ยน มะยัง เปน อะหัง, และ
เปลี่ยน ยาจามะ เปน ยาจามิ นอกนั้นเหมือนกันหมด

คํานมัสการ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

คําปฏิญาณตนถึงไตรสรณคมน
พุทธัง สะระณัง
ธัมมัง สะระณัง
สังฆัง สะระณัง
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง

คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
คัจฉามิ
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ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตอจากนี้พระทานจะกลาววา “ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง” ผูรับศีลพึงรับพรอม ๆ กันวา
“อามะ ภันเต” แลวตั้งใจสมาทานศีล(รับศีล)ตามที่พระทานนํากลาวสมาทานตอไปวา.ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ตอจากนี้พระทานจะกลาว ผูรับศีลไมตองวาตาม)
อิมานิ ปญจะสิกขาปะทานิ,
สีเลนะ สุคะติง ยันติ,
สีเลนะ โภคะสัมปะทา,
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัสฺมา สีลัง วิโสธะเย.
ผูรับศีลพึงรับพรอม ๆ กันวา“สาธุ ภันเต”เสร็จแลวไหว หรือ กราบตามสมควรแกกรณี

คําอาราธนาธรรม
พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปมัง ปะชัง ฯ

คําอาราธนาธรรมพิเศษ
จาตุททะสี ปณณะระสี
ยา จะ ปกขัสสะ อัฏฐะมี
กาลา พุทเธนะ ปญญัตตา
สัททัมมัสสะวะนัสสิเม
อัฏฐะมี โข อะยันทานิ
สัมมปตตา อะภิลักขิตา
เตนายัง ปะริสา ธัมมัง
โสตุง อิธะ สะมาคะตา
สาะ อัยโย ภิกขุสังโฆ
กะโรตุ ธัมมะเทสะนัง
อะยัญจะ ปะริสา สัพพา
อัฏฐิกัตฺวา สุณาตุ ตันติ ฯ
หมายเหตุ.- ๑.ถาวันพระ ๑๕ ค่ํา วา ปณณะระสี, ถา ๑๔ ค่ํา วา จาตุททะสี แทน อัฏฐะมี
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๒.กัตฺวา อานวา กัด-ตะ-วา (เฉพาะ ตะ ใหอานออกเสียงสั้น ๆ)
๓.คําอาราธนาธรรมพิเศษนี้ ใชเฉพาะในวันธรรมสวนะหรือวันพระเทานั้น

คําอาราธนาพระปริตร
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ
ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
สัพพะภะยะวินาสายะ
ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
สัพพะโรคะวินาสายะ
ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง ฯ
ขอควรสังเกต.คําอาราธนาพระปะริตรนี้แบงออกเปน ๓ รอบ
โดยรอบแรกใชคําวา ทุกขะ, รอบ ๒ ใชคําวา ภะยะ, และรอบ ๓ ใชคําวา
โรคะ จากขอสังเกตนี้จะเห็นไดวาไมปรากฏ มีคําวา พะยะคะ ซึ่งพิธีกรบางคนนํามาใชกลาว
เลย (ภะยะ แปลวา ภัยพิบัติ สวน พะยะคะ ในภาษาบาลีผูรวบรวมยังไมเคยพบเห็นที่ใด
และยังไมทราบความหมายทานผูใดทราบโปรดใหคําชี้แจงดวยจะขอบคุณมาก)

คําอาราธนาพาหุง(ใหพระสวดบาตร)
อิมัง ปะฏิปตตัง ปตตคุณัง ปตตัง คัณหามะ
ทุติยัมป อิมัง ปะฏิปตตัง ปตตคุณัง ปตตัง คัณหามะ
ตะติยัมป อิมัง ปะฏิปตตัง ปตตคุณัง ปตตัง คัณหามะ

คําอธิษฐานกอนตักบาตร
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ อะนาคะเต กาเล
ขาวของขาพเจา ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว ขอถวายพระพุทธ ขอบูชาพระธรรม นอม
นําถวายแดพระสงฆ ดวยจิตจํานง มุงตรงตอพระนิพพาน ขอใหพบดวงแกว ขอใหแคลว
บวงมาร ในอนาคตกาล เบื้องหนาโนนเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ ฯ

คําถวายขาวพระพุทธ(แบบที่ ๑)
อิมัง สูปะพะยัญชนะสัมปนนัง สาลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิฯ
แปลวา : ขาพเจา ขอบูชาขาวสุกแหงขาวสาลีทั้งหลาย พรอมทั้งแกงและกับ และน้ําอัน
ประเสริฐนี้ แดพระพุทธเจา ฯ

คําถวายขาวพระพุทธ(แบบที่ ๒)
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อิมัง สูปะพะยัญชนะสัมปนนัง,สาลีนัง โภชะนัง,สะอุทะกัง วะรัง,
สัมมาสัมพุทธัสสะ นิยยาเทมะ ฯ
คําแปล : ขาพเจา ขอนอมถวาย ซึ่งโภชนะแหงขาวสาลีทั้งหลาย พรอมทั้งแกงและกับ
และน้ําอันประเสริฐนี้ แดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ฯ

คําลาขาวพระพุทธ
เสสัง มังคะลา ยาจามิ ฯ
แปลวา “ขาพเจา ขอสวนที่เหลือ จากพระพุทธเจาผูเปนมงคล”

คําถวายสังฆทาน (แบบสามัญ)
อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ สะปะระวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ ภัตตานิ, สะปะระวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหา
กัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ขาแตพระสงฆผูเจริญ, ขาพเจาทั้งหลาย, ขอนอมถวาย, ภัตตาหาร กับทั้งบริวาร
เหลานี้, แกพระภิกษุสงฆ, ขอพระภิกษุสงฆจงรับ, ภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหลานี้,
ของขาพเจาทั้งหลาย, เพื่อประโยชนและความสุข, แกขาพเจาทั้งหลาย, ตลอดกาลนาน
เทอญ ฯ
(ผูกลาวคําถวายไมตองกลาวคําวา “สาธุ” )

คําถวายมตกภัตร(อุทิศใหผูตาย)
อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยา
มะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณ
หาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง, กาละกะตานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ ฯ
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย มะตะกะภัตตาหาร กับทั้ง
บริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ มะตะกะ
ภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหลานี้ เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย และแก
ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเปนตน ผูลวงลับไปแลว สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายผาปา
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อิมานิ มะยัง ภันเต, ปงสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยา
มะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ ปงสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ฯ
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ซึ่งผาปา กับทั้งบริวาร
เหลานี้ของขาพเจาทั้งหลาย แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ซึ่งผาปา กับทั้ง
บริวารเหลานี้เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายสลากภัตร
เอตานิ มะยัง ภันเต, สะลากะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, อะสุกัฎฐาเน, ฐะปตานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,เอตานิ, สะลากะภัตตานิ, สะปะริ
วารานิ, ปะฎิคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ฯ
(คําแปล)ขาแตพระสงฆผูเจริญ ภัตตาหารมีของคาวหวาน ตามหมายเลข
สลาก กับทั้งบริวารทั้งหลาย ซึ่งตั้งไวแลว ณ ที่โนนนั่น ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย
แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ซึ่งสลากภัตตาหารกับทั้งบริวารเหลานั่น ของ
ขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คํากรวดน้ําแบบสั้น
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ
ขอใหผลสวนบุญนี้ จงสําเร็จประโยชนแกหมูญาติของขาพเจา, ขอใหญาติทั้งหลาย
จงมีความสุขเถิด สาธุ ฯ

คําอาราธนาศีล ๘
มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฎฐะ สีลานิ ยา
จามะ, ทุติยัมป มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฎฐะสี
ลานิ ยาจามะ, ตะติยัมป มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฎ
ฐะ สีลานิ ยาจามะ,
หมายเหตุ.-ถาอาราธนาและรับศีลเพียงคนเดียวใหเปลี่ยน มะยัง เปน อะหัง, และ
เปลี่ยน ยาจามะ เปน ยาจามิ นอกนั้นเหมือนกันหมด

คําอาราธนาอุโบสถศีล
มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฎฐังคะสะมันนาคะตัง, อุโปสะถัง ยาจามะ,
ทุติยัมป มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฎฐังคะสะมันนาคะตัง, อุโปสะถัง ยาจามะ,
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ตะติยัมป มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฎฐังคะสะมันนาคะตัง, อุโปสะถัง ยาจามะ,
หมายเหตุ.-ถาอาราธนาและรับศีลเพียงคนเดียว ใหเปลี่ยน มะยัง เปน อะหัง, และ
เปลี่ยน ยาจามะ เปน ยาจามิ นอกนั้นเหมือนกันหมด

คําถวายผากฐิน
อิมัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง,สังฆัสสะ,โอโณชะยามะ, สาธุ
โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง, สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฎิคคัณหาตุ, ปะฎิคคะเหตวา จะ,
อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ฯ
ขาแตพระภิกษุสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายซึ่งผากฐินทาน
พรอมทั้งของบริวารเหลานี้แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับซึ่งผากฐินทาน พรอมทั้ง
ของบริวารทั้งหลายเหลานี้ของขาพเจาทั้งหลาย และเมื่อรับแลวขอจงกรานกฐินดวยผาผืนนี้
เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพเจา และญาติของขาพเจาทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายผาจํานําพรรษา
อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสาวาสิกานิ,สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ, สาธุ
โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, วัสสาวาสิกานิ, ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตา
ยะ, สุขายะ ฯ
(คําแปล)
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายขอนอมถวายซึ่งผาอาบน้ําฝน กับทั้งบริวาร
ทั้งหลายเหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ซึ่งผาอาบน้ําฝน กับทั้งบริวาร
เหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน
เทอญ ฯ

คําถวายผาอัจเจกจีวร
อิมานิ มะยัง ภันเต, อัจเจกะจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, อัจเจกะจีวะรานิ, ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,
หิตายะ, สุขายะ
(คําแปล)
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายขอนอมถวายซึ่งผาอัจเจกจีวร กับทั้งบริวาร
ทั้งหลายเหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ซึ่งผาอัจเจกจีวร กับทั้งบริวาร
เหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน
เทอญ ฯ
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คําถวายผาอาบน้ําฝน
อิมานิ มะยัง ภันเต,วัสสิกะสาฏะกานิ,สะปะริวารานิ,ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, วัสสิกะสาฏะกานิ, ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,
หิตายะ, สุขายะ ฯ
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายขอนอมถวายซึ่งผาอาบน้ําฝน กับทั้ง
บริวารทั้งหลายเหลานี้ แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ซึ่งผาอาบน้ําฝน กับทั้ง
บริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้น
กาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายขาวสาร
อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ตัณฑุลานิ, ปะฎิคคัณหาตุ,อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ ฯ
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายขอนอมถวายซึ่งขาวสาร กับทั้งบริวารเหลานี้
แดพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ซึ่งขาวสาร กับทั้งบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้ง
หลาย เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายเวจกุฏี (หองสุขา)
มะยัง ภันเต,อิมัง,วัจจะกุฏิง,อาคตานาคตสัสสะ,จาตุททิสัสสะ,ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะ
ยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง, วัจจะกุฏิง, ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,
หิตายะ, สุขายะ ฯ
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายขอนอมถวายซึ่งเวจกุฏี หลังนี้ แดพระภิกษุ
สงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ซึ่งเวจกุฏี หลังนี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความ
สุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายสะพาน
มะยัง ภันเต, อิมัง, เสตุง, มหาชะนานัง, สาธาระณัตถายะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน
ภันเต, สังโฆ, อิมัสฺมิง , เสตุมหิ, นิยยาทิเต, สกฺขิโต โหตุ, อิทัง , เสตุทานัง, อัมหากัง, ทีฆะ
รัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ ฯ
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายขอมอบถวายซึ่งสะพานนี้ เพื่อประโยชนทั่ว
ไป แกมหาชนทั้งหลาย ขอพระสงฆจงเปนพยาน แกขาพเจาทั้งหลาย ในสะพานที่ขาพเจา
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ทั้งหลายไดมอบใหแลวนี้ ขอเสตุทานนี้
ขาพเจาทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ ฯ

จงเปนไป เพื่อประโยชนและความสุข แก

คําถวายกระทงทรงประทีป
มะยัง ภันเต, อิมินา ปะทีเปนะ, อะสุกายะ นัมมะทายะ, นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง,
ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ, อะยัง, ปะทีเปนะ มุนิโน, ปาทะวะลัญชัสสะ, ปูชา, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมไหวบูชา ซึ่งรอยฝาพระบาทของพระ
บรมศาสดามหามุนีเจา ที่ประดิษฐาน ณ ริมฝงแมน้ํานัมมทานทีโนน ดวยดวงประทีปนี้
ขอผลแหงการบูชานี้ จงเปนไปพรอมเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความรมเย็นเปนสุข แก
ขาพเจาทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

คําอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย
(กอนอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย ตองภาวนาดวย นะโม ๓ จบกอนเสมอ)
คําบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ
คําอปโลกนสังฆทาน
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ชานาตุ
ขอพระสงฆทั้งปวงจงฟงคําขาพเจา บัดนี้ ทายก ทายิกา ผูมีจิตศรัทธา ไดนอมยนํามาซึ่ง
ภัตตาหารมาถวายเปนสังฆทานแกพระภิกษุสงฆ อันวา สังฆทานี้ ยอมมีอานิสงสอันยิ่งใหญ
สมเด็จพระพุทธองคจะไดจําเพาะเจาะจงวาเปนของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หามิได เพราะเปนของ
ไดแกสงฆทั่วสังฆมณฑล พระพุทธองคตรัสวาใหแจกกันตามบรรดาที่มาถึง
ฉะนั้น บัดนี้ขาพเจา จะสมมติตนเปนผูแจกของสงฆ พระสงฆทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือ
ไมเห็นสมควร ถาเห็นวาไมเปนการสมควรแลวไซรขอจงไดทักทวงขึ้นในทามกลางสงฆอยา
ไดเกรงใจ ถาเห็นวาเปนสมควรแลว ก็จงเปนผูนิ่งอยู (หยุดนิดหนึ่ง) บัดนี้ พระสงฆทั้งปวง
นิ่งอยู ขาพเจาจักรูไดวาเปนการสมควรแลว จะไดทําการแจกของสงฆตอไป ณ กาลบัดนี้
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อะยัง ปะฐะมะ ภาโค มะหาเถรัสสะ ปาปุณาติ สวนที่ ๑ ยอมถึงแกพระเถระผูใหญผูอยู
เหนือขาพเจา
อะวะเสสา ภาคา อัมหากัง ปาปุณาติ สวนที่เหลือจากพระเถระผูใหญแลวยอมถึงแก
ขาพเจาทั้งหลาย ตามบรรดาที่มาถึงพรอมกันทุก ๆ รูป (ตลอดถึงสามเณรดวย) เทอญ
สาธุ
หมายเหตุ มะหาเถรัสสะ นั้น เปลี่ยนเปน เถรัสสะ บาง มัชฌิมะ บาง ตามฐานะของหัวหนา
ในที่นั้น ถาไมมีสามเณรอยูดวย ก็ไมตองวา ตลอดถึงสามเณรดวย คําอปโลกนนี้เปนหนาที่
ของรูปที่ ๒ หรือที่ ๓ ก็ได

คําถวายสลากภัตต
เอตานิ มะยัง ภันเต สะลากะภัตตานิ สะปะริวารานิ อะสุกัฏฐาเน ฐะปตานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ เอตานิ สะลากะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณ
หาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ สลากภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลาย ซึ่งตั้วไว ณ ที่โนนนั้น
ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายแกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ซึ่งสลากภัตตาหาร
กับทั้งบริวารเหลานั้น ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย
สิ้นกาลนานเทอญ ฯ

คําถวายขาวสาร
อิมานิ มะยัง ภันเต ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภัน
เต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ

คําแปล
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ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายขาวสารกับทั้งบริวารเหลานี้ แก
พระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ขาวสารกับทั้งบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายผาวัสสิกสาฎก (ผาอาบน้ําฝน)
อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน
ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ

คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผาอาบน้ําฝนกับทั้งบริวารเหลานี้
แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆขอรับ ผาอาบน้ําฝนกับทั้งบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้ง
หลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายผาปา
อิมานิ มะยัง ภันเต ปงสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารามิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ
โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปงสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ที
ฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผาบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหลานี้
แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ผาบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้ง
หลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําชักผาปา
อิมัง ปงสุกูละจีวะรัง อัสสามิกัง มัยหัง ปาปุณาติ

คําถวายผากฐิน
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อิมัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สัง
โฆ, อิมัง, สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตวา จะ, อิมินา ทุสเสนะ,
กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ,

คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผากฐินกับทั้งบริวารนี้ แกพระสงฆ
ของพระสงฆจงรับผากฐิน กับทั้งบริวารนี้ ของขาพเจาทั้งหลาย รับแลวจงกราบกฐิน ดวยผานี้
เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

คําแสดงตนเปนอุบาสก
เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัญจะ ภิกขุสัง
ฆัญจะ อุปาสะกัตตัง สังโฆ ธาเรตุ.

คําถวายดอกไมธูปเทียนเพื่อบูชา
อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ อัมหากง ระตะ
นัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปตติยา

คําแปล
ขาแตพระคุณเจาทั้งหลายผูเจริญ
ขาพเจาทั้งหลายขอบูชาธูปเทียนและดอกไมอัน
ประเสริฐเหลานี้ แกพระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแกพระรัตนตรัยนี้จงเปนผลนํามาซึ่งประโยชน
และความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน จงเปนไปเพื่อใหถึงซึ่งพระนิพพาน เปนที่สิ้น
ไปแหงอาสวะกิเลส เทอญ ฯ

คํานําถวายดอกไมธูปเทียนวันมาฆบูชา
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อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สัมปตตา มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะจันโท ยุตโต ยัต
ถะ ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ จาตุรังคิเกสาวะกะสันนิปาเต โอวาทะปาติโมกขัง
อุททิสิ ตะทา หิ อัฑฒะเตระสานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง สัพเพ เต เอหิภิกขุกา สัพเพป
เต อะนามันติตาวะ ภะคะวะโต สันติกัง อาคะเต เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป มาฆะปุณ
ณะมิยัง วัฑฒะมานะภัจฉายายะ ตัสมิญจะสันนิปาเต ภะคะวา วิสุทธุโปสะถัง อะกาสิ อะยัง
อัมหากัง ภะคะวะโต เอโกเยวะ สาวะกะ-สันนิปาโต อะโหสิ จาตุรังคิโก อัฑฒะเตระสานิ
ภิกขุสะตานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง มะยันทานิ อิมัง มาฆะปุณณะมี นักขัตตะสะมะยัง
ตักกาละสะทิสัง สัมปตตา จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะระมานา อิมัสมิง
ตัสสะ ภะคะวะโต สักขิภูเต เจติเย อิเมหิ ทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง ตานิ
จะ อัฑฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ
สุจิระปะรินิพพุโต คุเณหิ ธะระมาโน อิเท สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

(คําแปล)
วันนี้มาประจวบวันมาฆปุรณมี เพ็ญเดือน ๓ พระจันทรเพ็ญประกอบดวยฤทธิ์
มาฆะ ตรงกับวันที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงแสดงโอวาทปาติโมกขขึ้น ใน
ที่ประชุมสาวกสงฆพรอมดวยองค ๔ ประการ ครั้งนั้นพระภิกษุ ๑๒๕๐ องค ลวนแตพระ
ขีณาสพ อุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทาไมมีผูใดเรียก มาประชุมยังสํานักพระผูมีพระภาค
ณ เวฬุวนาราม เวลาตะวันบายในวันมาฆปุรณมี, แลสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําวิสุทธ
อุโบสถทรงแสดงโอวาทปาติโมกขขึ้น ณ ที่ประชุมนั้น การประชุมสาวกสงฆพรอมดวยองค
๔ ของพระผูมีพระภาคเจาแหงเราทั้งหลายนี้ ไดมีครั้งเดียวเทานั้น พระภิกษุ ๑๒๕๐ องคลวน
แตพระขีณาสพ บัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบมาฆปุณมีนักขัตสมัยนี้ ซึ่งคลายกับวันจาตุรงค
สันนิบาตนั้นแลว มาระลึกถึงพระผูมีพระภาคนั้นแมปรินิพพานนานมาแลว จะเคารพบูชาพระ
ผูมีพระภาคแลภิกษุ ๑๒๕๐ องคนั้น ดวยสักการะทั้งหลายมีเทียนธูปแลดอกไมเปนตนเหลานี้
ในเจดียสถานนี้ ซึ่งเปนพยานของพระผูมีพระภาคเจานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขอเชิญพระผูมี
พระภาคพรอมดวยสาวกสงฆ แมปรินิพพานนาน มาแลวดวยดี ยังเหลืออยูแตพระคุณทั้งหลาย
จงทรงรับสักการบรรณการ คนยากเหลานี้ของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุข แกขาพระพุทธเจาทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ.
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คํานําถวายดอกไมธูปเทียนวันวิสาขบูชา
ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัส
สะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ โข โส ภะคะวา มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ
อะริยะเกสุ มะนุสเสสุอุปปนโน, ขัตติโย ชาติยา โคตะโม โคตเตนะ, สักยะปุตโต สักยะกุลา
ปพพะชิโต สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ
สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิ อะภิสัมพุทโธ, นิสสังสะยัง โข โส ภะคะวา
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ
สาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, สวากขาโต โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ธัม
โม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก, ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ, สุปะฏิปน
โน โข ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญา
ยะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิ
ทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ อะยัง โข ปะ
นะ
ถูโป
ปะฏิมา
ตัง
ภะคะวันตัง
อุททิสสะ กะโต
อุททิสสะ กะโต ยาวะเทวะ ทัสสะเนนะ ตัง ภะคะวันตัง
อะนุสสะริตวา ปะสาทะ สังเวคะปะฏิลาภายะ, มะยัง โข เอตะระหิ อิมัง
วิสาขะปุณณะมีกําลัง ตัสสะ ภะคะวะโต ชาติสัมโพธินิพพานะกาละสัมมะตัง (ถาวันอัฏฐมี
เปลี่ยนขอความที่ขีดเสนใตเปน เอตะระหิ อิมัง
วิสาขะปุณณะมิโตปะรัง อัฏฐะมีกําลัง ตัสสะ ภะคะวะโต สะรีรัชฌาปะนะ
กาละ สัมมะตัง) ปตวา อิมัง ฐานัง สัมปตตา, อิเม ทัณฑะทีปะธูปาทิ สักกาเร คะเหตวา
อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรัน
ตา,
อิมัง
ถูปง
ปะฏิมัง
ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ
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อิมัง ยะถา คะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา, สาธุ โน ภันเต
ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ
ปญญายะ มาโน, อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกเร ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ.

คําแปล
เราทั้งหลายถึงซึ่งพระผูมีพระภาคพระองคใดวาเปนที่พึ่ง, พระผูมีพระภาคพระ
องคใดเปนศาสดาของเราทั้งหลาย แลเราทั้งหลายชอบซึ่งธรรมของพระผูมีพระภาคพระองค
ใด, พระผูมีพระภาคพระองคนั้นแล ไดอุบัติแลวในหมูมนุษย ชาวอริยกะในมัชฌิมชนบท,
พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เปนโคดมโดยพระโคตร, เปนศากยบุตรเสด็จออกบรรพชา
แลวแตศากยสกุล เปนผูตรัสรูพรอมเฉพาะแลวซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวทั้งสมณพราหมณเทวดาแลมนุษย พระผูมีพระภาค
เจานั้นเปนพระอรหันต เปนผูตรัสรูชอบเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผูเสด็จไป
ดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีแหงบุรุษควรฝกได ไมมีผูอื่นยิ่งไปกวา เปนศาสดาของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูเบิกบานแลว เปนผูมีโชค โดยไมตองสงสัยแล
อนึ่ง พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจานั้นตรัสดีแลว อันผูบรรลุจะพึงเห็นเองไมประกอบดวย
กาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน และพระสงฆสาวกของพระ
ผูมีพระภาคเจานั้น เปนผูปฏิบัติดีแลวแล เปนผูปฏิบัติตรงแลว เปนผูปฏิบัติเปนธรรม, เปนผู
ปฏิบัติสมควร, นี้คือคูแหงบุรุษสี่ บุรุษบุคคลแปด, นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค, เปน
ผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี(ประนมมือ
ไหว) เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา พระสถูป
พระปฏิมา นี้แล
นักปราชญ ไดอุทิศเฉพาะตอพระผูมีพระภาคเจานั้น สรางไวแลวเพียงเพื่อ
ระลึกถึงพระผูมีพระภาคเจานั้นดวยทรรศนะแลว ไดความเลื่อมใสแลสังเวชบัดนี้เราทั้งหลาย
มาถึง กาลวิสาขปุรณมี เปนที่รูกันวา กาลเปนที่ประสูติตรัสรู แลเสด็จปรินิพพานแหงพระผู
มีพระภาคเจานั้น (ถาวันอัฏฐมี เปลี่ยนขอความที่ขีดเสนใต เปน กาลที่ครบ ๘ เบื้องหนาแต
วันวิสาขปุรณมี เปนที่รูกันวา กาลเปนที่ถวายพระเพลิงพระสรีระ แหงพระผูมีพระภาคเจานั้น)
จึงมาประชุมกันแลว ณ ที่นี้ ถือสักการะมีประทีปดามแลธูปเปนตนเหลานี้ ทํากายของตนให
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เปนดังภาชนะรับเครื่องสักการะ ระลึกถึงพระคุณตามเปนจริงทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจา
นั้น บูชาดวยสักการะอันถือไวแลวอยางไร
จักทําประทักษิณสิ้นวาระสามรอบ ซึ่ง พระสถูป
พระปฏิมากร นี้ ขาแตพระองคผู
เจริญ
ขอเชิญพระผูมีพระภาคเจาแมเสด็จปรินิพพานนานมาแลว ยังปรากฏอยูดวย
พระคุณสมบัติอันขาพระพุทธเจาทั้งหลาย จะพึงรูโดยความเปนอตีตารมณจงทรงรับซึ่งเครื่อง
สักการะอันขาพระพุทธเจาทั้งหลายถือไวแลวนี้ เพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกขาพระพุทธ
เจาทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ.

คํานําถวายดอกไมธูปเทียนวันอาสาฬหบูชา
ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา โย โน ภะคะวา สัตถา ยัสสะ
จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ อะโหสิ โข โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สัต
เตสุ การุญญัง ปะฏิจจะ กะรุณายะโก หิเตสี อะนุกัมปง อุปาทายะ อาสาฬหะปุณณะมิยัง
พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย ปญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะ
ฐะมัง ปะวัตเตตวา จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ปะกาเสสิ ฯ
ตัสมิญจะ โข สะมะเย ปญจะวัคคยานัง ภิกขูนัง ปะมุโข อายัสมา อัญญา
โกณฑัญโญ ภะคะวะโต ธัมมัง สุตวา วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง ปะฏิละภิตวา ยังกิญจิ
สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ภะคะวันตัง อุปะสัมปะทัง ยาจิตวา ภะคะวะโต
เยวะสันติกา เอหิภิกขุ อุปะสัมปะทัง ปะฏิละภิตวา ภะคะวะโต ธัมมะวินะเย อะริยะสาวะกะ
สังโฆ โลเก ปะฐะมัง อุปปนโน อะโหสิ พุทธะระตะนังธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนันติ ติระ
ตะนัง สัมปุณณัง อะโหสิ ฯ
มะยัง โข เอตะระหิ อิมัง อาสาฬหะปุณณะมีกาลัง ตัสสะ ภะคะวะโต ธัมมะ
จักกัปปะวัตตะนะกาละสัมมะตัง อะริยะสาวะกะสังฆะอุปปตติกาละสัมมะตัญจะ ระตะนัตตะ
ยะสัมปุณณะกาละสัมมะตัญจะ ปตวา อิมัง ฐานัง สัมปตตา อิเม สักกาเร คะเหตวา อัตตะโน
กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา อิมัง ถู
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ปง (อิมัง พุทธะปะฏิมัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสสามะ ยะถาคะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง
กุรุมานา ฯ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะตีตารัม
มะณะตายะ ปญญายะมาโน อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัต
ตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

(คําแปล)
เราทั้งหลายถึงซึ่งพระผูมีพระภาคพระองคใดแลว วาเปนที่พึ่ง พระผูมีพระภาค
พระองคใด เปนพระศาสดาของเราทั้งหลาย อนึ่ง เราทั้งหลายชอบใจซึ่งพระธรรมของพระผูมี
พระภาคพระองคใด พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระอรหันตตรัสรูชอบเอง ทรงอาศัย
ความการุณในสัตวทั้งหลาย ทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ทรงอาศัยความเอ็นดู ได
ยังพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมใหเปนไป ทรงประกาศอริยสัจ ๔ เปนครั้งแรกแกพระภิกษุปญจ
วัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลกรุงพาราณสีในวันอาสาฬหปุณณมี
อนึ่ง ในสมัย
นั้นแล ทานพระอัญญาโกณฑัญญะผูเปนหัวหนาของพระภิกษุปญจวัคคียฟงธรรมของพระผูมี
พระภาคเจาแลว ไดธรรมจักษุอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน วา "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้น มีความดับเปนธรรมดา" จึงทูลขออุปสมบทกะพระผูมีพระภาคเจาเปน
องคแรกในโลก
อนึ่ง ในสมัยแมนั้นแล พระสังฆรัตนะไดบังเกิดขึ้นเปนครั้งแรกพระรัตนตรัย
คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ไดสมบูรณแลวในโลก
บัดนี้ เราทั้งหลายแล มาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหปุณณมี วันเพ็ญอาสาฬห
มาสที่รูพรอมกันวา เปนวันที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงประกาศพระธรรมจักรเปน
วันที่เกิดขึ้นแหงพระอริยสงฆสาวก และเปนวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ คือ ครบ ๓ รัตนะ จึง
มาประชุมกันแลว ณ ที่นี้ถือสักการะเหลานี้ ทํากายของตนใหเปนดังภาชนะรับเครื่องสักการะ
ระลึกถึงพระคุณตามเปนจริงทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจานั้น จักทําประทักษิณสิ้นวาระ
สามรอบซึ่งพระสถูป (พระพุทธปฏิมา) นี้ บูชาอยูดวยสักการะอันถือไวแลวอยางไร
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอเชิญพระผูมีพระภาคเจาแมเสด็จปรินิพพานนานมาแลว ยัง
ปรากฏอยูดวยพระคุณสมบัติอันขาพระพุทธเจาทั้งหลายจะพึงรูโดยความเปนอตีตารมณ จง
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ทรงรับเครื่องสักการะ อันขาพระพุทธเจาทั้งหลายถือไวแลวนี้ เพื่อประโยชน เพื่อความสุข
แกขาพระพุทธเจาทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ.

คําถวายกระทงสําหรับลอยประทีป
มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง
อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ
สุขายะ สังวัตตะตุ.

คําแปล
ขาพเจาทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยูเหนือหาดทรายในแมน้ําชื่อนัมมทานที
โนน ดวยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาทดวยประทีปนี้ ขอจงเปนไปเพื่อประโยชน
และความสุข แกขาพเจาทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําภาวนาเมื่อยกมือไหวพระ
(ยกมือไหวพระพุทธวา)
(ยกมือไหวพระธรรมวา)
(ยกมือไหวพระสงฆวา)

สาธุ พุทธัง วันทามิ
สาธุ ธัมมัง วันทามิ
สาธุ สังฆัง วันทามิ

คําอธิษฐานเมื่อจบของตาง ๆ ถวายพระ
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานัง โหตุ เม อะนาคะเต กาเล

คําอาราธนาพระเครื่อง
พุทธัง อาราธะนานัง
ธัมมัง อาราธะนานัง
สังฆัง อาราธะนานัง
พุทธัง ปะสิทธิ เม
ธัมมัง ปะสิทธิ เม
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สังฆัง ปะสิทธิ เม

คําภาวนาเวลากอพระเจดียทราย
อิมัง วาลุกัง เจติยัง อะธิฏฐามิ

คําภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ
อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง

คําภาวนาเวลารดน้ําศพ
(แบบที่ ๑) กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง สัมพะปาปง วินัสสะตุ
(แบบที่ ๒) อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สิญจิตัง อะโหสิ กัมมัง
คําถวายผาไตรอุทิศแกผูตาย
อิมานิ มะยัง ภันเต ตีจีวะรานิ อัยยัสสะ เทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง ติจีวะระปูชาวิปาโก อัม
หากัง มาตาปตุอาทีนัง ญาตีนัง กาละกะตานัง สังวัตตะตุ อัมหากัง มาตาปตุอาทะโย ญาตะกา
ทานะปตตัง ละภันตุ อัมหากัง เจตะสา ฯ

คําแปล
ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอถวายไตรจีวรนี้แกพระผูเปนเจา ขาแตพระ
ผูเปนเจาผูเจริญ อันวาผลวิบากของการบูชาดวยไตรจีวรนี้ จงเปนไปเพื่อญาติทั้งหลาย มีมารดา
บิดาของขาพเจาทั้งหลายเปนตน จงไดสวนแหงทานนี้ ตามความประสงค ของพวกขาพเจาทั้ง
หลาย เทอญ ฯ

คําภาวนาเวลาทอดผาหนาศพ
นามะรูปง อะนิจจัง นามะรูปง ทุกขัง นามะรูปง อะนัตตา
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คําภาวนาเวลาจุดศพ
(แบบที่ ๑) อะสุจิ อะสุภัง กัมมัฏฐานัง ภาเวติ
(แบบที่ ๒) จุติ จุตัง อะระหัง จุติ
(แบบที่ ๓) อะยัมป โข เม กาโย เอวัง ภาวี ธัมโม เอวัง อะนะตีโต

คํากรวดน้ําแบบสั้น
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอบุญนี้จงสําเร็จ แกญาติทั้งหลาย ของขาพเจาเถิด ขอใหญาติทั้งหลายจงเปนสุข ๆ
เถิด

คําบูชาพระพุทธเจา
ขาพระพุทธเจา ขอบูชาพระพุทธเจา ดวยดอกไม ธูปเทียนเหลานี้ ขอพระพุทธองคจงทรงรับ
ซึ่งดอกไมธูปเทียนเหลานี้ เพื่อประโยชนสุขแกขาพระพุทธเจา สิ้นกาลนาน เทอญ
(หมายเหตุ ถามีเพียงดอกไม ก็ควรจะวาเฉพาะดอกไม หรือถามีสิ่งใดก็วาเฉพาะสิ่งนั้น)

ปวารณาบัตร
ขาพเจาขอถวายจตุปจจัย
แดพระคุณทานเปนมูลคา.............บาท หากพระคุณทาน
ประสงคสิ่งใดขอไดโปรดเรียกจากไวยาวัจกร ดวยเทอญ.

คําจบขันขาวใสบาตร
ขาวของขาพเจา ขาวดังดอกบัง ยกขึ้นเหนือหัว ถวายแดพระสงฆ จิตใจจํานง ตรงตอพระ
นิพพาน

คําจบเงินทําบุญ
ทรัพยของขาพเจา ไดมาโดยบริสุทธิ์ ขอบูชาพระพุทธ บูชาพระธรรม บูชาพระสงฆ จิตใจ
จํานง ตรงตอพระนิพพาน ขอใหถึงเมืองแกว ขอใหแคลวบวงมาร ขอใหพบพระศรีอาริย ใน
อนาคตกาลนั้น เทอญ.
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คําถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะสัมปนนัง
โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ
สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตป อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ.

คําลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปญญา สะหะ วิริยะ ขันตี สัจจาธิฏฐานะ เมตตุ
เปกขายุทธายะโว ทิสสาวินะติ อะเสสะโต.

คําบูชาพระภูมิดวยดอกไมธูปเทียนหรือพวงมาลัย
ภุมมัสมิง ทิสาภาเค
เตป อัมเห อะนุรักขันตุ

สันติ ภุมมา มะหิทธิกา
อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

คําอธิษฐานปดทองลูกนิมิต
ขอเดชะ
ปดนิมิต
เริ่มลูกตน
เปนนิมิต
งามโอภาส
เปนนิมิต
ทามกลางงาน
เกิดชาติหนา
รูปวิไล
ปดนิมิต
ใหกาวหนา
ปดนิมิต

บุญทาน
อุโบสถ
กลางโบสถ
ลูกเอก
มาศเฉลิม
เตือนตา
บุญพิธี
อยารูเข็ญ
เปนเสนห
ลูกทิศ
เกียรติยศ
ลูกทิศ

การกุศล
ทศพล
โชติตระการ
เสกประสาท
เสริมสัณฐาน
สาธุการ
ผูกสีมา
ไดเปนใหญ
ดังเลขา
บูรพา
ปรากฏไกล
อาคเนย
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ขอใหเทวาประสิทธิ์
พิสมัย
ปดนิมิต
ทิศทักษิณศักดิชัย
ใหสมใจ
สมบัติ
วัฒนา
ปดนิมิต
ลูกทิศ
หรดี
ขอใหชีวิตมั่น
ชันษา
ปดนิมิต
ทิศประจิม
อิ่มอุรา
ปรารถนา
ใดได
ดั่งใจปอง
ปดนิมิต
ทิศพายัพ
ดับทุกขโศก
นิราศภัย
รายทั้งผอง
นิราศโรค
ปดนิมิต
ทิศอุดร
กรประคอง
ไดเงินทอง
สมหมาย
ทุกรายการ
ปดนิมิต
ทิศอีสาน
ประการทาย
ใหสมหมาย
ไดสุข
ทุกสถาน
รวมเกาลูก
สุกใส
ใจเบิกบาน
กวาจะถึง
ซึ่งนิพพาน
เมื่อนั้น เทอญ.
ธรรมสาธก

คําถวายคัมภีรพระธรรม
มะยัง ภันเต อิมัง สะปะริวารัง โปฏฐะกะคันถัง พะหุชชะนะหิตายะ พะหุชชะนะสุขายะ มะ
หาเถเรหิ ยุตตัปปะยุตตัง ธัมมิกัง ธัมมะลัทธัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมัง สะปะริวารัง โปฏฐะกะคันถัง พะหุชชะนะหิตายะ พะหุช
ชะนะสุขายะ มะหาเถเรหิ ยุตตัปปะยุตตัง ธัมมิกัง ธัมมะลัทธัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ที
ฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ซึ่งคัมภีรพระธรรม อันพระมหาเถระทั้ง
หลาย ชําระสอบทานแลวอันเกิดขึ้นโดยชอบธรรมอันไดมาโดยชอบธรรม กับทั้งบริวารนี้ แก
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พระภิกษุสงฆ ผูมีในทิศทั้ง ๔ ขอพระภิกษุสงฆจะรับ ซึ่งคัมภีรพระธรรม อันพระมหาเถระ
ทั้งหลาย ชําระสอบทานแลว อันเกิดขึ้นแลวโดยชอบธรรม อันไดมาโดยธรรม กับทั้งบริวารนี้
ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

คําถวายเวจกุฎี
มะยัง ภันเต, อิมัง, วัจจะกุฏิง, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะ
ยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง, วัจจะกุฏิง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิ
ตายะ, สุขายะ

คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย เวจกุฎีหลังนี้แกพระภิกษุสงฆ ผูมีใน
ทิศทั้ง ๔ ที่มาแลวก็ดี ยังไมมาก็ดี ขอพระภิกษุสงฆจงรับ เวจกุฎีหลังนี้ ของขาพเจาทั้งหลาย
เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายยาบําบัดความปวยไข
อิมานิ มะยัง ภันเต, คิลานะเภสัชชานิ สะปะริวารานิ, สังฆัสสะ โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภัน
เต, สังโฆ, อิมานิ, คิลานะเภสัชชานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญจะ, มาตาปตุอา
ทีนัญจะ, ญาตะกานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ.

คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ยาบําบัดความปวยไข กับทั้งเวชภัณฑ
ทั้งหลายเหลานี้ แกพระสงฆ ขอพระสงฆจงรับยาบําบัดความปวยไข และเวชภัณฑทั้งหลาย
เหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลายเพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลายดวย แกญาติทั้ง
หลาย มีมารดาบิดาเปนตนดวย สิ้นกาลนาน เทอญ.

คําถวายพระพุทธรูป
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อิมัง ภันเต พุทธะรูปง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ อายะติง สาสะนัสสะ อะติโรจะนายะ จะ
ถาวะรายะ จะ สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง พุทธะรูปง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ. สุขายะ

คําแปล
ขาแตทานทั้งหลายผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ซึ่งพระพุทธรูปนี้ แกพระสงฆ เพื่อ
ความรุงเรือง และเพื่อความถาวร แหงพระศาสนาตอไป ขาแตทานทั้งหลายผูเจริญ ขอพระ
สงฆจงรับ ซึ่งพระพุทธรูปนี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้ง
หลายสิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร
อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนานิ, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ, เสนาสะนามิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง ที
ฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ,

คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวายเสนาสนะเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ ผูมีใน
ทิศทั้ง ๔ ที่มาแลวก็ดี ยังไมมาก็ดี ขอพระภิกษุสงฆจงรับเสนาสนะเหลานี้ ของขาพเจาทั้ง
หลาย เพื่อประโยชนและความสุข, แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

คําขอบวชชี
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสัง
ฆัญจะ, ปพพัชชัง มัง ภันเต, สังโฆ ธาเรตุ อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง.

คําแปล
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาขอถึงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา แมเสด็จดับขันธปรินิพพานนานแลว
กับทั้งพระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะที่พึ่งที่ระลึก ขอพระสงฆจงจําขาพเจาไววาเปนผู
บวชในพระธรรมวินัย ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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คําอาราธนาศีล
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ (๓ ครั้ง)
(ถาคนเดียววา อะหัง แทน มะยัง และ ยาจามิ แทน ยาจามะ)

นะมะการคาถา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)

ไตรสรณาคมน
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป ธังมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป ธัมธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
(พระทานวา) ติสะระณะ คะมะนัง นิฏฐิตัง (รับวา) อามะ ภันเต.

คําสมาทานศีล
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ขาพเจาสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ
เวนจากฆาสัตวดวยตนเองและไมใชใหผูอื่นฆา)
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ขาพเจาสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ
เวนจากลัก, ฉอ ของผูอื่นดวยตนเองและไมใชใหผูอื่นลัก ฉอ)
๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ขาพเจาสมาทานซึ่งสิกขาบท
คือ เวนจากอสัทธรรม กรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย)
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๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ขาพเจาสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เวนจาก
พูดเท็จ คําไมเปนจริง และคําลอลวงอําพรางผูอื่น)
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ขาพเจา
สมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เวนจากการดื่มกินสุรา และเมรัยเครื่องดองของทําใจใหคลั่งไคลตาง
ๆ)
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ขาพเจาสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ
เวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล)
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏ
ฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ขาพเจาสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เวนจากดู ฟง
ฟอนรํา ขับรองและประโคมเครื่องดนตรีตาง ๆ และดูการเลนที่เปนขาศึกแกกุศล และทัดทรง
ตกแตงรางกายดวยเครื่องประดับและดอกไมของหอม เครื่องทาเครื่องยอม ผัดผิดใหงามตาง ๆ
)
๘. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ขาพเจาสมาทานซึ่ง
สิกขาบท คือ เวนจากนั่งนอนเหนือเตียง ตั่ง มีเทาสูงเกินประมาณ และที่นั่ง ที่นอนอันสูงใหญ
ภายในใสนุนและสําสี อาสนะอันวิจิตรไปดวยลวดลายงามดวยเงินทองตาง ๆ)
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (๓ ครั้ง)

คําแสดงตนเปนพุทธมามกะ
เอสาหัง ภันเต, สุจิระปรินิพพุตัมป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัม
มัญจะ สังฆัญจะ พุทธะมามะโกติ, มัง สังโฆ ธาเรตุ ฯ

คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ, ขาพเจาถึงพระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น, แม
ปรินิพพานไปนานแลว, ทั้งพระธรรมและพระสงฆ, เปนสรณะที่ระลึกนับถือ, ขอพระสงฆ
จงจําขาพเจาไววาเปนพุทธมามกะ ผูรับเอาพระพุทธเจาเปนของตน คือ ผูนับถือพระพุทธ
เจา ฯ
หมายเหตุ.๑.ถาเปนหญิงคนเดียวเปลี่ยน พุทธะมาโกติ เปน พุทธะมามะกาติ
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๒.ถาปฏิญาณพรอมกันหลายคนทั้งชาย-หญิง คําปฏิญาณใหเปลี่ยนเฉพาะคําที่
ขีดเสนใตไวดังตอไปนี้
เอสาหัง
ชายเปลี่ยนเปนวา เอเต มะยัง
หญิงเปลี่ยนเปนวา เอตา มะยัง
คัจฉามิ
เปลี่ยนเปนวา
คัจฉามะ
พุทธะมามะโกติ เปลี่ยนเปนวา
พุมธะมามะกาติ (ทั้งชาย และ หญิง)
มัง
เปลี่ยนเปนวา
โน

คําประกาศองคอุโบสถ
อัชชะ โภนโต ปกขัสสะ อัฏฐะมีทิวะโส เอวะรูโป โข โภนโต ทิวะโส,เอวะรูโป
โข โภนโต ทิวะโส พุทเธนะ ภะคะวะตา ปญญัตตัสสะ ธัมมัสสะวะนัสสะ เจวะ ตะทัต
ถายะ
อุปาสะกะอุปาสิกานัง อุโปสะถัสสะ จะ กาโล โหติ, หันทะ มะยัง โภนโต สัพ
เพ อิธะสะมาคะตา ตัสสะ ภะคะวะโต ธัมมานุธัมมะปะฏิปตติยา ปูชะนัตถายะ อิมัญจะ รัต
ติง อิมัญจะ ทิวะสัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโบสะถัง อุปะวะปสิสสามาติ กาละปะริจเฉ
ทัง กัตวา ตัง ตัง เวระมะณิง อารัมมะณัง กะริตวา อาวิกขิตตะจิตตา หุตวา สักกัจจัง อุโป
สะถัง สะมาทิเยยยามะ อีทิสัง หิ อุโปสะถัง สัมปตตานัง อัมหากัง ชีวิตัง มา นิรัตถะกัง โหตุ

คําแปล
ขอประกาศเริ่มเรื่องความที่จะสมาทานรกษาอุโบสถ อันพรอมไปดวยองคแปด
ประการ ใหสาธุชนที่ไดตั้งจิตสมาทานทราบทั่วกันกอน แตสมาทาน ณ บัดนี้ ดวยวันนี้เปน
วันอัฏฐะมีดีถีที่แปด (ถาวันพระ ๑๕ ค่ําวา วันปณณะระสีดีถีที่สิบหา ๑๔ ค่ําวา วันจาตุททะ
สีดีถีที่สิบสี่) แหงปกษมาถึงแลว ก็แหละวันเชนนี้ เปนกาลที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติแตงตั้งไวใหประชุมกันฟงธรรมและเปนกาบที่จะรักษาอุโบสถของ อุบาสกอุบาสิกา
ทั้งหลายเพื่อประโยชนแกการฟงธรรมนั้นดวย เชิญเถิดเราทั้งหลายทั้งปวงที่ไดมาประชุม
พรอมกัน ณ ที่นี้ พึงกําหนดกาลวาจะรักษาอุศดสบสถตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี้ แลวถังทํา
ความเวนโทษนั้น ๆ เปนอารมณ คือ
-เวนจากฆาสัตว ๑
-เวนจากลักฉอสิ่งที่เจาของเขาไมให ๑
-เวนจากประพฤติกรรมที่เปนขาศึกแกพรหมจรรย ๑
-เวนจากเจรจาคําเท็จลอลวงผูอื่น ๑
-เวนจากดื่มสุราเมรัยอันเปนเหตุที่ตั้งแหงความประมาท ๑
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-เวนจากบริโภคอาหารตั้งแตเวลาพระอาทิตยเที่ยงแลวไปจนถึงเวลาอรุณขึ้นมา
ใหม๑
-เวนจากฟอนรําขับรองและประโคมเครื่องดนตรีตาง ๆ แตบรรดาที่เปนขาศึกแก
บุญกุศลทั้งสิ้น และทัดทรงประดับตกแตงรางกายดวยดอกไมของหอม เครื่องประดับเครื่อง
ทาเครื่องยอม ผัดผิวทํากายใหวิจิตรงดงามตาง ๆ อันเปนเหตุที่ตั้งแหงความกําหนัดยินดี ๑
-เวนจากนั่งนอนเหนือเตียงตั่งมาที่มีเทาสูงเกินประมาณ และที่นั่งที่นอนใหญ
ภายในมีนุนและสําลี และเครื่องปูลาดที่วิจิตรดวยเงินและทองตาง ๆ ๑
อยาใหมีจิตฟุงซานสงไปอื่น
พึงสมาทานเอาองคอุโบสถทั้งแปดประการโดย
เคารพ เพื่อจะบูชาสมเด็จพระผูมีพระภาคพระพุทธเจานั้น ดวยธรรมมานุธรรมปฏิบัติ อนึ่ง
ชีวิตของเราทั้งหลายที่ไดเปนอยูรอดมาถึงวันอุโบสถเชนนี้ จงอยาไดลวงไปเสียเปลาจาก
ประโยชนเลย
เมื่อหัวหนาประกาศจบแลว อุบาสกอุบาสิกาพึงนั่งคุกเขากราบพรอมกัน ๓ ครั้ง
แลวกลาวคําอาราธนาอุโบสถศีลพรอมกันวาดังนี้

คําอาราธนาอุโบสถศีล
มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, อุโปสะถัง ยา
จามะ, ทุติยัมป มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, อุโปสะถัง ยาจา
มะ, ตะติยัมป มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, อุโปสะถัง ยาจา
มะ,
ตอจากนี้ ควรตั้งใจรับสรณคมนและศีลโดยเคารพ คือประนมมือ วาตามคําที่พระ
สงฆบอกเปนตอน ๆ วา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธัง สะระณัง
คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง
คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง
คัจฉามิ
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง
คัจฉามิ
ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
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ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
เมื่อพระสงฆกลาววา ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง ผูรับศีลพึงรับวา “อามะ ภันเต”
แลวตั้งใจสมาทานศีลตามที่พระทานนําใหกลาวสมาทานตอไปดังนี้.ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะ
นัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปญญัตตัง อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ
ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ
(หยุดรับเพียงเทานี้) ตอจากนี้ พระสงฆจะกลาววา
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อุโปสะถะสีละวะเสนะ สะธุกัง กัตฺวา อัปปะ
มาเทนะ รักขิตัพพานิ
(ผูรับศีลพึงรับพรอมกันวา ) อามะ ภันเต (เสร็จแลวพระสงฆจะกลาวตอไปวา)
สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ สุคะติง ยันติ
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ
ตัสมา สีลัง วิโสธะเย
ผูรับศีลพึงกลาวพรอมกันวา “สาธุ ภันเต” และกราบ๓ ครั้ง
ผูรับศีลพึงกลาวพรอมกันวา “สาธุ ภันเต” และกราบ๓ ครั้ง แลวนั่งราบพับเพียบ
ประนมมือ ถามีการฟงธรรมตอจากนี้ก็พึงอาราธนาธรรมพรอมกันดังนี้

คําอาราธนาธรรมพิเศษ
จาตุททะสี ปณณะระสี
กาลา พุทเธนะ ปญญัตตา
อัฏฐะมี โข อะยันทานิ
เตนายัง ปะริสา ธัมมัง
สาธุ อัยโย ภิกขุสังโฆ

ยา จะ ปกขัสสะ อัฏฐะมี
สัทธัมมัสสะวะนัสสิเม
สัมปตตา อะภิลักขิตา
โสตุง อิธะ สะมาคะตา
กะโรตุ ธัมมะเทสะนัง
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อะยัญจะ ปะริสา สัพพา
อัฏฐิกัตฺวา สุณาตุ ตันติ ฯ
หมายเหตุ.-ถาเปนวันขึ้นหรือแรม ๑๕ ค่ํา ใหเปลี่ยน อัฏฐะมี เปน ปณณะระสี, ถาเปน
วันแรม ๑๔ ค่ํา ใหเปลี่ยน อัฏฐะมี เปน จาตุททะสี นอกนั้นเหมือนกันหมด
เสร็จแลวพึงตั้งใจรับฟงพระธรรมเทศนาดวยความเคารพจนกระทั่งจบ เมื่อฟงธรรมจบแลว
พึงใหสาธุการและสวดประกาศตนเปนอุบาสกอุบาสิกาพรอมกัน ดังตอไปนี้วา.-

คําสวดประกาศตน
สาธุ สาธุ สาธุ
อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ
สังฆัญจะ สะระณํง คะโต (หญิงวา คะตา)
อุปาสะกัตตัง (หญิงวาอุปาสิกัตตัง) เทเสสิง ภิกขุสังฆัสสะ สัมมุขา
เอตัง เม สะระณัง เขมัง
เอตัง สะระณะมุตตะมัง
เอตัง สะระณะมาคัมมะ
สัพพะทุกขา ปะมุจจะเย
ยะถาพะลัง จะเรยยาหัง
สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง
ทุกขะนิสสะระณัสเสวะ
ภาคี อัสสัง(หญิงวา ภาคินิสสัง)อะนาคะเตฯ

คําขอขมาโทษตอพระรัตนตรัย
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
ธัมโม ปะฏิคคัณหะติ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ
ในวันนั้น ถาผูรักษาอุโบสถศีลมีความประสงคจะกลับบาน พึงกลาวคําลาพระ
กลับบานตอหนาพระสงฆดังนี้
คําลาพระเพื่อกลับบาน
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หันทะทานิ มะยัง ภันเต, อาปุจฉามะ,
พะหุกิจจา มะยัง, พะหุกระระณียา.
พระสงฆผูรับการลาทานจะกลาวตอบวา “ยัสสะทานิ ตุมเห กาลัง มัญญถะ”
และอุบาสกอุบาสิกาผูกลาวคําลาพึงกลาวตอบทานวา “สาธุ ภันเต” เสร็จแลวกราบ ๓ ครั้ง
เปนเสร็จพิธี

คําถวายขาวพระพุทธ
อิมัง สูปะพะยัญชนะสัมปนนัง สีลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ.

คําลาขาวพระพุทธ
เสสัง มังคะลา ยาจามิ หรือจะกลาววา เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ก็ได

คํากรวดน้ําแบบสั้นหรือแบบที่สั้นที่สุด
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ แปลวา ขอใหผลสวนบุญนี้ จงสําเร็จประโยชนแกหมู
ญาติของขาพเจาเถิด,
จะตอเพิ่มวา “สุขิตา โหนตุ ญาตะโย แปลวา ขอใหญาติทั้งหลายจงมีความสุข
เถิด” อยางนี้ก็ได ฯ

กรวดน้ําอุทิศสวนบุญกุศลไปใหใคร ?
การกรวดน้ําอุทิศสวนบุญกุศลนั้น เปนการอุทิศสวนบุญสวนกุศลไปใหแก ญาติ
สายโลหิตและมิตรสหายที่ลวงลับไปเกิดเปนปรทัตตูปชีวีเปรต

วิธีนิยมในการกรวดน้ํา
การกรวดน้ํา นั้น นิยมทํากันอยางนี้ คือ เตรียมน้ําสะอาดใสภาชนะ จะเป
นคณฑี แกวน้ํา ขวดน้ํา หรือขัน อยางใดอยางหนึ่งก็ได และหาภาชนะสําหรับรองน้ํากรวด
ไวใหพรอม พอพระเริ่มอนุโมทนาขึ้นบทวา “ยถา วาริวหา……….” ก็เริ่มกรวดน้ํา (รินน้ํา)
ลงในภาชนะรอง โดยตั้ง ใจนึกอุทิศสวนบุญสวนกุศลตามแบบกรวดน้ําทั่วไป เมื่อพระวา
จบและขึ้นบทวา สัพพีติโย….พรอมกัน ผูกรวดน้ําพึงหยุดกรวดน้ําแลวประนมมือรับพร
เสร็จแลวจึงนําน้ําที่กรวดนั้นไปเทลงบนดินที่สะอาด หรือที่โคนตนไมก็ได

พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดทาไทร จ.สุราษฎรธานี http://www.watthasai.net

