
 

 

  

๖)  บชูาข้าวพระพทุธ 
(ตัง้นะโม ๓ จบ พรอ้มกนั)  อมิงั,  สูปะพฺยญัชะนะสมัปันนงั,  สาลนีงั, 

โอทะนงั,  อุทะกงั วะรงั,  พุทธสัสะ,  ปเูชม.ิ 
  

๗)  กล่าวค าถวายภตัตาหาร และเคร่ืองไทยธรรม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   จากนัน้นิมนตพ์ระภกิษุไปฉนั 
   ยงัโต๊ะทีจ่ดัไว ้ชว่ยกนัประเคน  
   อาหารหวานคาว  จนพระสงฆฉ์นัเสรจ็ 
 
๘)  ลาข้าวพระพทุธ     
เสสงั มงัคะลงั ยาจาม.ิ 
 
 
 
 
 

๙)  ประเคนเคร่ืองไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ,์ 
ประเคนเครื่องไทยธรรม, เตรยีมทีก่รวดน ้า, รบัพร 
 

๑๐)  ฟังธรรม  และรบัประพรมน ้าพระพทุธมนต ์

อิมานิ มะยัง ภันเต,  ภัตตานิ, 
สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ, 
โอโณชะยามะ,  สาธุ โน ภันเต, 
ภิกขุสังโฆ, 
อิมานิ,  ภัตตานิ,  สะปะริวารานิ, 
ปะฏิคคัณหาตุ,  พุทธะสาสะนัสสะ, 
จิรัฏฐิติยา,  เจวะ,  อัมฺหากัญจะ, 
ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ. 

 

๑๐ ขั้นตอนการประกอบพธิเีจรญิพระพทุธมนต์ 

๑)  กล่าวค าบชูาพระรตันตรยั   
อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา, พุทธงั ภะคะวนัตงั อะภวิาเทม ิ(กราบ) 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, ธมัมงั นะมสัสาม ิ(กราบ) 
สุปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, สงัฆงั นะมาม ิ(กราบ)  

   

 
๒)  อาราธนาศีล 

          มะยงั ภนัเต วสิงุ วสิุง รกัขะณตัถายะ,   ตสิะระเณนะ สะหะ  
     ปัญจะ สลีานิ ยาจามะ.    ทุตยิมัปิ มะยงั ภนัเต วสิุง วสิุง รกัขะณตัถายะ, 
     ตสิะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีานิ ยาจามะ.    ตะตยิมัปิมะยงั ภนัเต  
     วสิุง วสิุง รกัขะณตัถายะ   ตสิะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สลีานิ ยาจามะ 

 

๓)  อาราธนาพระปริตร 
 วปัิตตปิะฏพิาหายะ      สพัพะสมัปัตตสิทิธยิา 

 สพัพะทุกขะวนิาสายะ     ปะรติตงั พฺรูถะ มงัคะลงั 
 วปัิตตปิะฏพิาหายะ     สพัพะสมัปัตตสิทิธยิา 

 สพัพะภะยะวนิาสายะ      ปะรติตงั พฺรูถะ มงัคะลงั 
 วปัิตตปิะฏพิาหายะ      สพัพะสมัปัตตสิทิธยิา   

 สพัพะโรคะวนิาสายะ       ปะรติตงั พฺรูถะ มงัคะลงั. 
  

 
 

๔)  ฟังพระเจริญพระพทุธมนต์ 
ควรตัง้ใจฟัง น้อมจติใหเ้ป็นสมาธหิรอืระลกึถงึความหมาย 

  

๕)  จดุเทียนน ้ามนต ์

เมื่อพระสวดถงึ บทมงคลสูตร (อะเสวะนา จะ พาลานงั....) 
เชญิเจา้ภาพจุดเทยีนน ้ามนต ์และยกประเคนบาตรน ้ามนต์ 

 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย 
ภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ 
แก่พระภิกษุสงฆ์, 
ขอพระภิกษุสงฆ์   
จงรับภัตตาหาร  กับทั้งบริวารเหล่านี้  
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย   
เพ่ือความด ารงยั่งยืนนาน 
แห่งพระบวรพุทธศาสนา  
พร้อมทั้งเพื่อประโยชน์  และความสุข 
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ส้ินกาลนานเทอญ. 

 

   
๘)  ลาข้าวพระพทุธ     
เสสงั มงัคะลงั ยาจาม.ิ 
 

๙)  ประเคนเคร่ืองไทยธรรม 
      แด่พระภิกษุสงฆ์, 
ประเคนเครื่องไทยธรรม, เตรยีมทีก่รวดน ้า, รบัพร 
 

๑๐)  ฟังธรรม  และรบัประพรม 
        น ้าพระพทุธมนต์ 
ตัง้ใจฟังธรรมกถาจากพระ, รบัสื่อธรรมะทีร่ะลกึ 



 

ตัวช่วยในการจัดเตรียมงาน 
   

  กรอกใบฎีกาย่ืนกับไวยาวัจกร ที่หอสมุด ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ 
  ทางวัดโทรศัพท์ยืนยันรับกิจทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน หรือพุธสัปดาห์ถัดไป  
  ติดต่อขอยืมอุปกรณ์ที่ต้องใช้จากเจ้าหน้าท่ีของทางวัด ล่วงหน้า ๑-๒ วันก่อนงาน 
  โต๊ะหมู่บูชาและพระประธานจัดไว้ด้านขวาของพระสงฆ์  ธูป เทียน ไม้ขีดไฟ 
 เทียนชนวน จัดไว้พร้อมที่โต๊ะหมู่บูชา เตรียมขันใส่น้ ามนต์และเทียนขาวไว้ด้านข้าง  
 กรณีต้องการให้พระสงฆ์เจิมเพ่ือเป็นสิริมงคล เตรียมดินสอพองและทองค าเปลวไว้ 
  จัดอาสนะรองน่ังส าหรับพระภิกษุ  จัดครบตามจ านวนพระ วางกระโถนไว้ข้างหลัง 
 สายสิญจน์วนขวาตามเข็มนาฬิการอบขอบฐานพระประธาน ๓ รอบ แล้วน า 
 วงด้ายสายสิญจน์มาวางไว้บนพานใกล้ขันน้ ามนต์ และต้ังพานเปล่า ๑ พาน ไว้ข้าง

อาสนะของพระรูปสุดท้าย เตรียมน้ าด่ืมส าหรับพระสงฆ์ 
 

คู่มือการนิมนต์พระ 

เจริญพระพุทธมนต์ พิธีมงคล 

๔.  ต้ังใจฟังธรรมกถา  ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ  
 และป้องกันไม่ให้มีเสียงรบกวนผู้ท าพิธี 
๕.  ประเคนสิ่งของแด่พระสงฆ์ความนอบน้อม  
 และเข้ามาใกล้ๆ พอที่จะประเคนได้โดย 
 ไม่ต้องเอ้ือมมือ (หัตถบาส) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ถนนด้านหลังพุทธมณฑล  ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม  ๗๓๒๑๐ 
โทร ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕, ๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕ กิจนิมนต์ต่อ ๑๒๑ WWW.WATNYANAVES.NET 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
  สัปปุริสทาน ๕ ประการ  เป็นไฉน คือ 
  สัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา ๑ 
  ย่อมให้ทานโดยเคารพ ๑ 
  ย่อมให้ทานโดยกาลอันควร ๑ 
  เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน ๑ 
  ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น ๑ 
   

วัดญาณเวศกวัน 
 

   

ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้ว  
ย่อมเป็นผู้มั่งค่ัง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก  
และเป็นผู้มีรูปสวยงาม น่าดู น่าเลื่อมใส  
ประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนัก  
ในท่ีท่ีทานนั้นเผล็ดผล (บังเกิดขึ้น )  
  
ครั้นให้ทานโดยเคารพแล้ว  
ย่อมเป็นผู้มั่งค่ัง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก  
และเป็นผู้มีบุตร ภรรยา ทาส คนใช้หรือคนงาน  
เป็นผู้เชื่อฟัง เงี่ยโสตลงสดับค าสั่ง  
ต้ังใจใคร่รู้ในท่ีท่ีทานนั้นเผล็ดผล  
    

ครั้นให้ทานโดยกาลอันควรแล้ว  
ย่อมเป็นผู้มั่งค่ัง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก  
และย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้น 
ตามกาลบริบูรณ์  ในท่ีท่ีทานนั้นเผล็ดผล  
 
ครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้ว 
ย่อมเป็นผู้มั่งค่ัง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก  
และเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕  
อันไพบูลย์ ในท่ีท่ีทานนั้นเผล็ดผล  
    
ครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้ว  
ย่อมเป็นผู้มั่งค่ัง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก  
และย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีภยันตราย 
มาแต่ท่ีไหนๆ  คือ จากไฟ จากน้ า  
จากพระราชา จากโจร  จากคนไม่เป็นท่ีรัก  
หรือจากทายาทอันเลว  ในท่ีท่ีทานนั้นเผล็ดผล  
  
ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล ฯ 
พระสุตตันตปิฎก เล่มท่ี ๑๔ อังคุตตรนิกาย 
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โปรดอย่าอุดหนุน ชุดถังสังฆทาน ชุดยาสามัญ ท่ีน ามาขาย 

ตามร้านเป็นชุดๆ    เก่าบ้าง แพงบ้าง บางอย่างก็ช ารุด    
ถวายไทยธรรมด้วยปัญญา เลือกหามาจัดเองดีท่ีสุด 

วิเจยฺยทาน  สุคตปฺปสตฺถ . 
 ให้ด้วยพิจารณา  

พระศาสดาทรงสรรเสริญ 

  

ข้อชี้ชวนให้ท า ให้ได้บุญกุศลยิ่งขึ้น 
๑.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่โปเ๊ปลือย 
๒.  เริ่มงานตรงตามเวลาที่นัดหมาย 
๓.  ร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมหน้ากัน 


