นมัสการพระอะระหันต์ ๘ ทิศ
(นา) หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภะนามะ เส ฯ
(รับ) สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ............................ นิสินโน เจวะ มัชฌิเม
..........โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ
อาตะเณยเย จะ กัสสะโป
..........สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
หะระติเย อุปาลี จะ
..........ปัจฉิเมปิ จะ อานันโท
พายัพเพ จะ คะวัมปะติ
..........โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร
อิสาเณปิ จะ ราหุโล
..........อิเม โข มังคะลา พุทธา
สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา
..........วันทิตา เต จะ อัม์เหหิ
สักกาเรหิ จะ ปุชิตา
..........เอเตสัง อานุภาเวนะ
สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน ฯ
อิจ เจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง
นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง
ปุญญาภิสัน ทัง วิปุลงั อะลัตถัง
ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ
ทาวัตรเย็น
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ตัม มะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปชู ะยามะ,
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ,
ปัจ ฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา,
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ.
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
..........อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
..........พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ( กราบ )
..........สวา กขาโต ภะคะวะตา ธัมโธ,
..........ธัมมัง นะมัสสามิ. ( กราบ )

..........สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
..........สังฆัง นะมามิ. ( กราบ )
(นา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ
.......พุ ทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส ฯ
(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ
.......นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ
.......นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ
.......ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
(นา) หันทะ มะยัง พุทธาภิคตี ิ กะโรมะ เส ฯ
(รับ) ...........พุทธะ วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต
.....................สุ ทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
.....................โพ เธสิ โย สุชะนะตังกะมะลังวะ สูโร
.....................วัน ทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะ ระณัง เขมะมุตตะมัง
ปะฐะมานุสสติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
พุทธัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) วะ.... พุทโธ เม สามิกิสสะโร
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ
วิธา ตา จะ หิตัสสะ เม
พุ ทธัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง จะริสสามิ
พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุ ทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ
ยังปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
สัพเพปิ อันตะระยา เม
มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา
(กราบหมอบลงว่า)
.......... ..........กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา
.......... .......... พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง
.......... .......... พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะ ยันตัง

.......... .......... กาลันตะเร สังวะริตุง วะพุทเธ
.......... ................. ..........(นั่ง คุกเข่าว่า)
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
(รับ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัส สิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ ฯ
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคตี ิง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) ..........สวากขาตะตาทิคุ ณะโยคะวะเสนะ เสยโย
.....................โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท
.....................ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี
.....................วัน ทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง
ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง......... สะ ระณัง เขมะมุตตะมัง
ทุติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส วะ ธัมโม เม สามิกิสสะโร
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธา ตา จะ หิตัสสะ เม
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง
นัต ถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ธัมมัง เมวันทะมาเนนะ ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
สัพ เพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา
.......... .......... ..........(หมอบ กราบพูด)
.......... ..........กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา
.......... ..........ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
.......... ..........ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
.......... ..........กาลัน ตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ
.......... .......... ..........(นั่งคุกเข่าว่า)
(นา) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
(รับ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ

ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อายุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ ฯ
(นา) หันทะ มะยัง สังฆาภิคตี ิง กะโรมะ เส)
(รับ) ............สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต
.......... ..........โยฏฐัพ พิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
.......... ..........สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต
.......... ..........วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง
สัง โฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ตะติยานุสสะติฏฐานัง
วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
สังฆัสสาหัสมิ ทาโส วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร
สัง โฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ
สะรีรัญ ชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑ เฒยยัง สัตถุ สาสะเน
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม .......... มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ
(กราบหมอบลง ว่า)
กา เยนะ วาจายะ เจตะสา วา
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ
(นั่ง พับเพียบ)
...........(สตรี เล่าบ่นและสวดแปลกอย่างนี้ พุทธัสสาหัส์มิ ทาสีวะ ฯ
ธัมมัสสาหัส์มิ ทาสีวะ ฯ สังฆัสสาหัส์มิ ทาสีวะ ฯ วันทันตีหัง ฯ พุทธัง
เม วันทะมานายะ ฯ ธัมมัง เม วันทะมานายะ ฯ สังฆัง เม วันทะมานายะ
ถ้าคฤหัสถ์ทั้ง บุรุษสตรีสวดมีความรังเกียจด้วยอสภาวะนิรุตินิ่ง
อยู่ บุรุษจะสวดว่า วันทะมาโน จะริสสามิ สตรีจะสวดว่า วันทะมานา
จะริสสามิ ดังนี้พร้อมกันไป ดัง คะโต คะตา ฉะนั้นก็ควร ก็แปลว่า

ไหว้อยู่ เหมือนกัน)
ทาวัตรเช้า
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,
สุ ปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปชู ะยามะ,
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ,
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา,
อิ เม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ.
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
..........อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
..........พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ( กราบ )
..........สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโธ,
..........ธัมมัง นะมัสสามิ. ( กราบ )
..........สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
..........สังฆัง นะมามิ. ( กราบ )
(นา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง
..........กะโร มะ เส ฯ
(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ
..........นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ
..........นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมามัมพุทธัสสะ
(นา) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัม ปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสา นัง พุทโธ ภะคะวา, โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง
สะมาระกัง สะพรัหมะกัง สัสสะมะณะพราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะ
นุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปพเวเทสิ. สาตถัง
อาทิกัลยาณัง มัเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง สาคยัง

สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง
ปะกา เสสิ. ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูขะยามิ, ตะมะหัง ภะคะวันตัง
สิระสา นะมามิ ฯ
.......... .......... .......... ..........(กราบ)
(นา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ. ตะมะหัง
ธมมัง อะภิปชู ะยามิ, ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ.
.......... .......... .......... ..........(กราบ)
(นา) หันทะ มะยัง สังฆาภิถตุ ิง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปนั โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญบะลีกะระณีโย,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ. ตะมะหัง สังฆัง อะภิปชู ะยามิ,
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ ฯ
.......... .......... .......... ..........(กราบ)
.......... .......... .........ระ ตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
.......... .......... .......... ......(นั่งพับเพียบ)
(นา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะ
(นา) วัตถุ ปะริทีปะกะปาฐัญจะ ภะณามะ เส ฯ
(รับ) พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว
..........โย จจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน
..........โล กัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก
..........วันทา มิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
..........ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน โย
..........มัคคะ ปากามะตะเภทะภินนะโก
..........โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน
..........วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
..........สังโฆ สุเขตาภยะติเขตตะสัญญิโต

..........โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก
..........โล ลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส
..........วันทา มิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
..........อิจ เจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง
..........วัตถุ ตตะยัง วันทะยะตาภิสงั ขะตัง
..........ปุ ญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา
..........มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา ฯ
..........(ถ้า มีเวลาพอ ให้สวด สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ ต่อไปนี้)
..........อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
ธัมโม จะ เทสีโต นิยยานิโก อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก
สัม โพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง
ชานามะ ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายา สาปิ ทุกขา อัปปิเยหิ สัมปะโยโค
ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ
ทุกขัง สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา เสยยะถีทัง
รูปูปาทานักขันโธ เวทะนูปาทานักขันโธ สัญญูปาทานักขันโธ,
สัง ขารูปาทานักขันโธ วิญญาณูปาทานักขันโธ เยสังปะริญญายะ,
ธะระมาโน โส ภะคะวา เอวัง พะหุลัง สาวเก วิเนติ เอวัง
ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา
ปะวัตตะติ รูปงั อะนิจจัง เวทะนา อะนิจจา สัญญา อะนิจจา
สังขารา อะนิจจา วิญญาณัง อะนิจจา รูปัง อะนัตตา เวทะนา
อะนัตตา สัญญา อะนัตตา สังขารา อะนัตตา วิญญาณัง อะนัตตา
สัพเพ สังขารา อะนิจจา สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ เต มะยัง
โอติณณามหะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ
โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา
อัปเปวะนามิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา
ปัญญาเยถาติ จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ
อะ ระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง, สัทธา อะคารัส์มา อะนะคาริยัง
ปัพพะชิตา, ตัส์มิง ภะคะวาติ พรัหมะจะริขัง จะรามะ
ภิกขุนัง สิกขาชีวะสะมาปันนา, ตัง โน พรัหมะจะริยัง อิมัสสะ
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัคคะตุติ ฯ

..........(สามเณร สวดพึงลดคาว่า ภิกขุนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา
ที่อักษรสีแดงออกเสีย ถ้าคฤหัสถ์สวด ตั้งแต่ อิธะ ตะถาคะโต จนถึง
ปัญญา เยถาติ แล้วสวดดังนี้ จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง
สะระณัง คะตา ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ ตัสสะ ภะคะวะโต
สา สะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ
สา สา โน ปะฏิปัตติ อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุติ ฯ อนึ่ง ถ้าสตรีสวด เต มะยัง นั้น ให้
แปลงเป็น ตา มะยัง บทว่า ปะรินิพพานิโก มีในฉบับ สีหฬ เป็น
ปะรินิพพายิโก ฉะนี้ทุกแห่ง)
ที่มา
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