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พิมพ>ที ่  



คำปรารภ 
 

หนังสือสวดมนต> (ฉบับงานมงคล) เลLมนี้ ได^รวบรวมและ
ตีพิมพ>ครั้งแรกเมื่อปV ๒๕๕๓ จากนั้นได^จัดพิมพ>เป_นระยะๆ 
เรื่อยมา โดยได^แจกให^กับพระภิกษุใหมL เพื่อนำไปในกิจนิมนต>
นอกวัดบ^าง แจกแกLญาติโยมที่ต^องการจะมีหนังสือสวดมนต>เลLม
เล็กๆ ไว^ติดตัวบ^าง หรือในคราวที่มีคณะเดินทางไปนมัสการ
สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย ได^แจกให^มีหนังสือนี้ติดกระเปdา
ไปด^วย นอกจากมีบทสวดที่พุทธบริษัทได^ใช^สวดเป_นประจำ
อยLางครบถ^วนแล^ว ยังมีคำแปล สรุปความของบทสวดให^ได^รู^ได^
เข^าใจความหมายในเนื้อหาที่นำมาสวดสาธยายนั้นด^วย  

คณะสงฆ>เห็นวLา ในชLวงกาลสLงท^ายปVเกLา ต^อนรับปVใหมL 
๒๕๖๖ ที่ใกล^จะมาถึงนี้ ได^มีกำหนดการที่จะจัดกิจกรรมสวด
มนต>ข^ามปV ควรที่จะใช^หนังสือเลLมนี้แจกแกLญาติโยมที่มารLวม
กิจกรรมที่วัดด^วย จึงได^มีความเห็นรLวมกันให^ดำเนินการจัดพิมพ>
ให^มีจำนวนที่จะพอแจกเป_นธรรมทานได^ 

 
พระมงคลธีรคุณ 

รองเจ^าอาวาสวัดญาณเวศกวัน 
๒๓ พ.ย. ๖๕ 
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ขัน้ตอนการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต> ๘๑



ภาค ๑ 
บททำวัตร 

ทำวัตรเช4า 
 

บูชาพระรัตนตรัย 
(ผู^เป_นประธานจะกลLาวนำ โปรดวLาตามเป_นตอน ๆ ดังนี้) 

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
สฺวากขาโต  เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม 
สุปะฏิป?นโน  ยัสสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ 
ตัมมะยัง  ภะคะวันตัง  สะธัมมงั  สะสังฆัง 
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปBเตหิ อะภิปูชะยามะ 
สาธุ  โน  ภันเต  ภะคะวา  สุจิระปะรินิพพุโตปB 
ป?จฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา 
อเิม สักกาเร ทุคคะตะป?ณณาการะภูเต ปะฏิคคัณฺหาตุ 
อัมฺหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ. 



หนงัสือสวดมนต ์๒ 

นมัสการพระรัตนตรัย 
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,  
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภวิาเทม.ิ  (กราบ) 
สฺวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  
ธัมมัง นะมัสสาม.ิ  (กราบ) 
สุปะฏิป?นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  
สังฆัง นะมาม.ิ  (กราบ) 
 

นมการปาฐะ 
(นำ) หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต 

 ปุพพะภาคะนะมะการัง  กะโรมะ  เส. 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.  

(๓ จบ) 

 



ฉบับงานมงคล ๓ 

พุทธาภิถุติกถา 

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส. 

(รับ) โย  โส  ตะถาคะโต อะระหั ง สัมมา-    
สัมพุท โธ, วิชชาจะระณ ะสัมป?น โน  สุคะโต       
โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา 
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, โย อิมัง โลกัง 
สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพฺรัหฺมะกัง, สัสสะมะณะ- 
พฺราหมะณิ ง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง    
อะภิญญา สัจฉิกัตฺวา ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง เทเสสิ 
อาทิกัลฺยาณัง มัชเฌกัลฺยาณัง ปะริโยสานะ-   
กัลฺยาณัง, สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง 
ปะริสุทธัง พฺรัหฺมะจะริยัง ปะกาเสสิ, ตะมะหัง 
ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง 
สิระสา  นะมาม.ิ  (กราบ) 
 



หนงัสือสวดมนต ์๔ 

ธัมมาภิถุติกถา 

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส. 

(รับ) โย โส สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, 
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิป?สสิโก, โอปะนะยิโก 
ป?จจัตตัง เวทิตัพโพ วิญPูหิ , ตะมะหัง ธัมมัง   
อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมาม.ิ  

(กราบ) 

สังฆาภิถุติกถา 

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส. 

(รับ) โย โส สุปะฏิป?นโน ภะคะวะโต สาวะกะ-
สังโฆ, อุชุปะฏิป?นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
ญายะปะฏิป?นโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,    
สามีจิปะฏิป?นโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, 
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, 
เอสะ  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย 



ฉบับงานมงคล ๕ 

ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย,   
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง 
สังฆัง  อะภิปูชะยามิ  ตะมะหัง  สังฆัง  สิระสา 
นะมาม.ิ   (กราบ ) 

(น่ังพับเพียบ) 

รตนัตตยปัปณามคาถาและสังเวคปริกิตตนปาฐะ 

(นำ) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย 

 เจวะ สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส. 
(รตนัตตยัปปณามคาถา) 

(รับ) พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว 
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน 
โลกัสสะ  ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก 
วันทามิ  พุทธัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง 
ธัมโม ปะทีโป วิยะ  ตัสสะ  สัตถุโน 
โย  มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก 
โลกุตตะโร โย  จะ  ตะทัตถะทปีะโน 



หนงัสือสวดมนต ์๖ 

วันทามิ  ธัมมัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง 
สังโฆ  สุเขตตาภฺยะติเขตตะสัญญิโต 
โย  ทิฏฐะสันโต  สุคะตานุโพธะโก 
โลลัปปะหีโน  อะริโย  สุเมธะโส 
วันทามิ  สังฆัง  อะหะมาทะเรนะ ตัง 
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง 
วัตถุตตะยัง  วันทะยะตาภิสังขะตัง 
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพปุ?ททะวา 
มา  โหนตุ  เว  ตัสสะ  ปะภาวะสิทธิยา. 

(สังเวคปริกิตตนปาฐะ) 

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปป?นโน อะระหัง 
สัมมาสัมพุทโธ,   ธัมโม  จะ  เทสิโต  นิยยานิโก  
อุปะสะมิโก   ปะรินิพพานิโก   สัมโพธะคามี   
สุคะตัปปะเวทิโต,  มะยันตัง ธัมมัง สุตฺวา เอวัง  
ชานามะ, ชาติปB ทุกขา ชะราปB ทุกขา มะระณัมปB 



ฉบับงานมงคล ๗ 

ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปB 
ทุกขา,  อัปปBเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข  ปBเยหิ  
วิปปะโยโค  ทุกโข  ยัมปBจฉัง  นะ ละภะติ  ตัมปB  
ทุกขัง,  สังขิตเตนะ  ป?ญจุปาทานักขันธา  ทุกขา, 
เสยยะถีทัง, รูปูปาทานักขันโธ, เวทะนูปาทานัก-
ขันโธ, สัญPูปาทานักขันโธ, สังขารูปาทานัก-
ขันโธ, วิญญาณูปาทานักขันโธ, เยสัง ปะริญญายะ, 
ธะระมาโน โส ภะคะวา,  เอวัง พะหุลัง สาวะเก  
วิเนติ,  เอวังภาคา  จะ  ปะนัสสะ  ภะคะวะโต  
สาวะเกสุ อะนุสาสะนี, พะหุลา ปะวัตตะติ, รูป?ง 
อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา, 
สังขารา  อะนิจจา,  วิญญาณัง  อะนิจจัง,  รูป?ง 
อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา, 
สังขารา อะนัตตา, วิญญาณัง อะนัตตา, สัพเพ 



หนงัสือสวดมนต ์๘ 

สังขารา อะนิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ, เต๑ 
มะยัง  โอติณณามฺหะ  ชาติยา  ชะรามะระเณนะ,  
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ, 
ทุกโขติณณา  ทุกขะปะเรตา,  อัปเปวะนามิมัสสะ 
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ป?ญญา  
เยถาต,ิ  

ต5อจากนี้ พระภิกษุสามเณร กับอุบาสกอุบาสิกา สวดต5างกัน 

พระภิกษุสามเณรสวดดงันี ้

จิระปะรินิพพุตัมปB ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ 
อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง, สัทธา อะคารัสฺมา 
อะนะคาริยัง  ป?พพะชิตา,  ตัสฺมิง  ภะคะวะติ  
พฺรัหฺมะจะริยัง จะรามะ, ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะ-
สะมาป<นนา,๒  ตัง  โน  พฺรัหฺมะจะริยัง  อิมัสสะ 

 
๑ หญงิสวด ตา (เป็นการเปลี3ยนรูปคาํตามหลกัภาษา) 
๒ สามเณรเวน้ ไมส่วด ภิกขนัูง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา 



ฉบับงานมงคล ๙ 

เกวะลัสสะ   ทุกขักขันธัสสะ   อันตะกิริยายะ   
สังวัตตะต.ุ 

อุบาสกอุบาสิกาสวดดังนี ้

 จิระปะรินิพพุตัมปA ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง 
คะตา ธมัมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ ตัสสะ ภะคะวะโต 
สาสะนัง ยะถาสัตติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ 
อะนุปะฏิป<ชชามะ สา สา โน ปะฏิป<ตติ อิมัสสะ 
เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกริยิายะ สังวัตตะต.ุ 
 

ปBตติทานคาถา 

(นำ)  หันทะ มะยัง ปNตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส. 

(รับ) ยา  เทวะตา  สันติ  วิหาระวาสิน ี
ถูเป  ฆะเร โพธิฆะเร  ตะหิง  ตะหิง 
ตา  ธัมมะทาเนนะ  ภะวันตุ  ปชูิตา 
โสตถิง  กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล 



หนงัสือสวดมนต ์๑๐ 

เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว 
สารามกิา  ทานะปะตี  อุปาสะกา 
คามา  จะ  เทสา  นิคะมา  จะ  อิสสะรา 
สัปปาณะภูตา  สุขติา  ภะวันตุ  เต 
ชะลาพุชา  เยปB  จะ  อัณฑะสัมภะวา 
สังเสทะชาตา  อะถะโวปะปาติกา 
นิยยานิกัง  ธัมมะวะรัง  ปะฏจิจะ  เต 
สัพเพปB  ทุกขัสสะ  กะโรนตุ  สังขะยัง. 

ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม   ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา 
สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ 
อัมเห รักขะตุ สทัธัมโม  สัพเพปB ธัมมะจาริโน 
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต. 

ตOอจากน้ีน่ังเจริญจิตตภาวนา 

 



ฉบับงานมงคล ๑๑ 

คำแผEเมตตา 

สัพเพ สัตตา  อะเวรา โหนตุ  อัพฺยาป?ชฌา 
อะนีฆา  สุขี  อัตตานัง  ปะรหิะรนัต.ุ 
 ขอสัตว'ท้ังหลายท้ังปวง, ท่ีเป5นเพ่ือนทุกข' เกิด 
แก> เจ็บ ตาย ดBวยกันหมดท้ังส้ิน จงเป5นสุข เป5นสุข
เถิด ,  อย>าไดB มี เวรแก> กันและกันเลย,  อย>าไดB
เบียดเบียนซ่ึงกันและกันเลย, อย>าไดBมีทุกข'กายทุกข'
ใจเลย, จงมีแต>ความสุขกาย สุขใจ, รักษาตนใหBพBน
จากทุกข'ภัยดBวยกันหมดท้ังส้ินเถิด. 
 

จบทำวัตรเชNา



ทำวัตรค่ำ 
บทสวดทำวัตรค่ำ 

(เม่ือพร;อมกันแล;ว พึงน่ังคุกเข\า  
แล;วกราบพระพุทธรูปพร;อมกัน ๓ หน) 

 

บูชาพระรัตนตรัย 
(ผู^เป_นประธานจะกลLาวนำ โปรดวLาตามเป_นตอน ๆ ดังนี้) 

โย  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ 
สฺวากขาโต   เยนะ  ภะคะวะตา  ธัมโม 
สุปะฏิป?นโน  ยัสสะ ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ 
ตัมมะยัง  ภะคะวนัตงั  สะธัมมัง  สะสงัฆัง 
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปBเตหิ อะภิปูชะยามะ 
สาธุ  โน  ภันเต  ภะคะวา  สุจริะปะรินิพพุโตปB 
ป?จฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา 
อิเม สักกาเร ทุคคะตะป?ณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหฺาต ุ
อัมฺหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ. 



ฉบับงานมงคล ๑๓ 

นมัสการพระรัตนตรัย 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, 
พทุธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทม.ิ (กราบ) 
สฺวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม, 
ธัมมัง นะมัสสาม.ิ (กราบ) 
สุปะฏิป?นโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, 
สังฆัง นะมาม.ิ (กราบ) 

 

นมการปาฐะ 

(นำ) หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต 
 ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ  

พุทธานุสสะตินะนัญจะ กะโรมะ  เส. 
 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 

(วOา ๓ จบ) 



หนงัสือสวดมนต ์๑๔ 

พุทธานุสสตินยปาฐะ 

ตงั โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลฺยาโณ            
กิตติสัทโท อัพภุคคะโต, อิติปB โส ภะคะวา อะระหัง 
สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมป?นโน สุคะโต  
โลกะวิท,ู อะนตุตะโร ปุริสะทัมมะสาระถ ิ สัตถา  
เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาต.ิ  

 
พุทธาภิคีติคาถา 

(นำ)      หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส. 

(รับ) พุทธฺวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต  
สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต  
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร  
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชเินนทัง 

พุทโธ โย สพัพะปาณีนัง  สะระณัง เขมะมุตตะมัง  
ปะฐะมานุสสติฏฐานัง  วันทามิ ตัง สเิรนะหงั  



ฉบับงานมงคล ๑๕ 

พุทธัสสาหัสฺมิ ทาโส๑ วะ  พุทโธ เม สามิกิสสะโร  
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ  วิธาตา จะ หิตัสสะ เม  
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง  
วันทนัโตหงั๒ จะริสสามิ  พุทธัสเสวะ สโุพธิตัง  
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง  พุทโธ เม สะระณัง วะรัง  
เอเตนะ สัจจะวชัเชนะ  วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน  
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ๓  ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ  
สพัเพปB อนัตะระยา เม  มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.  

 (หมอบกราบแล^วสวดดังนี้) 

กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา  
พุทเธ กุกัมมงั ปะกะตัง มะยา ยัง  
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง  
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ. 

 
๑ หญงิสวด ทาส ี(เป็นการเปลี3ยนรูปคาํตามหลกัภาษา) 
๒ หญงิสวด วนัทนัตีหัง (เป็นการเปลี3ยนรูปคาํตามหลกัภาษา) 
๓ หญงิสวด วนัทะมานายะ (เป็นการเปลี3ยนรูปคาํตามหลกัภาษา) 



หนงัสือสวดมนต ์๑๖ 

ธัมมานุสสตินยปาฐะ 

(นำ)   หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส. 
(รับ)   สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก         
อะกาลิโก  เอหิป?สสิโก,  โอปะนะยิโก  ป?จจัตตัง 
เวทิตัพโพ  วิญPูหีต.ิ  
 

ธัมมาภิคีติคาถา 

(นำ)    หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส. 

(รับ)  สฺวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย  
โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท  
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี  
วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง 

ธมัโม โย สัพพะปาณีนัง  สะระณัง เขมะมุตตะมัง  
ทุติยานุสสะติฏฐานัง  วันทามิ ตัง สิเรนะหัง  



ฉบับงานมงคล ๑๗ 

ธัมมัสสาหัสมฺิ ทาโส๑ วะ  ธัมโม เม สามิกิสสะโร  
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ  วิธาตา จะ หิตัสสะ เม  
ธัมมสัสาหัง นิยยาเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง  
วันทันโตหัง๒ จะริสสามิ  ธมัมสัเสวะ สุธมัมะตัง  
นัตถิ เม สะระณัง อัญญงั  ธัมโม เม สะระณัง วะรัง  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  วัฑเฒยยัง สัตถ ุสาสะเน  
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ๓  ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ  
สัพเพปB อันตะรายา เม  มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา  

(หมอบกราบแล;วสวดดังน้ี) 

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา  
ธมัเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง  
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง  
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม 

 
๑ หญงิสวด ทาสี (เป็นการเปลี3ยนรูปคาํตามหลกัภาษา) 
๒ หญงิสวด วนัทนัตีหัง (เป็นการเปลี3ยนรูปคาํตามหลกัภาษา) 
๓ หญงิสวด วนัทะมานายะ (เป็นการเปลี3ยนรูปคาํตามหลกัภาษา) 



หนงัสือสวดมนต ์๑๘ 

สังฆานุสสตินยปาฐะ 

(นำ)    หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส. 
(รับ)    สุปะฏิป?นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
อุชุปะฏิป?นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะ-
ปะฏิป?นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจ-ิ
ปะฏิป?นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง 
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ 
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย 
ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณโีย,  อะนุตตะรัง 
ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาต.ิ 
 

สังฆาภิคีติคาถา 

(นำ)    หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส.  

(รับ)  สัทธัมมะโช สุปะฏิป?ตติคุณาทิยุตโต  
โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ  



ฉบับงานมงคล ๑๙ 

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต 
วันทามะหัง ตะมะริยานะ  คะณัง  สุสุทธัง  

สังโฆ โย สพัพะปาณีนัง  สะระณัง เขมะมุตตะมัง  
ตะติยานุสสะติฏฐานัง  วันทาม ิตัง สิเรนะหัง  
สังฆัสสาหัสฺมิ ทาโส๑ วะ  สังโฆ เม สามิกิสสะโร  
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ  วิธาตา จะ หิตัสสะ เม  
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง  
วันทันโตหัง๒ จะริสสามิ  สังฆัสโสปะฏิป?นนะตัง  
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง  สังโฆ เม สะระณัง วะรัง  
เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ  วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน  
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ๓  ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ  
สัพเพปB อันตะรายา เม  มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.  

 (หมอบกราบแล^วสวดดังนี้) 

 
๑ หญงิสวด ทาสี (เป็นการเปลี3ยนรูปคาํตามหลกัภาษา) 
๒ หญงิสวด วนัทนัตีหัง (เป็นการเปลี3ยนรูปคาํตามหลกัภาษา) 
๓ หญงิสวด วนัทะมานายะ (เป็นการเปลี3ยนรูปคาํตามหลกัภาษา) 



หนงัสือสวดมนต ์๒๐ 

กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา  
สังเฆ กุกมัมงั ปะกะตัง มายา ยัง  
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง  
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ. 

 

เทวธรรมคาถา 

หิริโอตตัปปะสัมป?นนา สุกกะธัมมะสะมาหิตา 
สันโต สัปปุริสา โลเก  เทวะธัมมาติ วุจจะเร. 

วันทาบทใหญE 

วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง 
สารีริกกะธาตุ มะหาโพธิง พุทธะรูป?ง สะกะลัง สะทา. 

วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง 
ตโีลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง 
โย โลกะเสฏโฐ สะกะลัง กิเลสัง 
เฉตฺวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง. 



ฉบับงานมงคล ๒๑ 

ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตเีร 
ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนาจะลัคเค 
ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง 
ตัง ปาทะวะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมาม.ิ 
สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะป?พพะเต 

สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา 
ป?ญจะปาทะวะรัง ฐานัง  อะหัง วันทามิ ทูระโต. 
อะหัง วันทามิ ธาตโุย อะหงั วันทาม ิสัพพะโส. 

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง  
นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง 
ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง  
ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย. 

อามันตะยาม ิโว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว  
ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาต.ิ 
 



หนงัสือสวดมนต ์๒๒ 

กรวดน้ำ 

   อิมนิา ปญุญะกมัเมนะ  อุป?ชฌายา คุณุตตะรา  
อาจะริยูปะการา จะ  มาตาปBตา จะ ญาตะกา  
สุรโิย จนัทมิา ราชา  คุณะวันตา นะราปB จะ  
พฺรัหฺมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา  
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปB จะ  
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ  ปุญญานิ ปะกะตานิ เม  
สุขงั จะ ตวิิธงั เทนตุ  ขิปป?ง ปาเปถะ โว มะตัง.  
   อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  อิมินา อุททเิสนะ จะ  
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ  ตัณหุปาทานะเฉทะนัง  
เย สันตาเน หินา ธมัมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง  
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว  
อุชุจิตตัง สะติป?ญญา  สัลเลโข วิริยมัหินา  
มารา ละภันตุ โนกาสัง  กาตุญจะ วิริเยสุ เม  
พุทธาธิปะวะโร นาโถ  ธัมโม นาโถ วะรตุตะโม  
นาโถ ป?จเจพุทโธ จะ  สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง 
เตโสตตะมานุภาเวนะ  มาโรกาสัง ละภันตุ มา. 



ภาค ๒ 
บทเจริญพระพุทธมนต0 

ชุมนุมเทวดา 
 
ผริตฺวานะ  เมตตัง  สะเมตตา  ภะทันตา 
อะวิกขิตตะจติตา  ปะริตตัง  ภะณันต.ุ 

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข  
วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน  
เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละ-
ถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา 
สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ. 
ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา  ธัมมัส-    
สะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะ-
กาโล  อะยัมภะทนัตา. 



หนงัสือสวดมนต ์๒๔ 

นมการปาฐะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

(๓ จบ) 

สรณคมนปาฐะ 

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉาม,ิ 
ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉาม,ิ 
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉาม.ิ 

ทุติยัมปB พุทธัง  สะระณงั  คัจฉาม,ิ 
ทุติยัมปB ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉาม,ิ 
ทุติยัมปB สังฆัง  สะระณัง  คัจฉาม.ิ 
ตะติยัมปB พุทธัง  สะระณัง  คัจฉาม,ิ 
ตะติยัมปB ธัมมัง  สะระณัง  คจัฉาม,ิ 
ตะติยัมปB สังฆัง  สะระณัง  คัจฉาม.ิ 

 



บทสวด 
เจริญพระพุทธมนตPในงานมงคลทั่วไป 

 

นมการสิทธิคาถา 

  สมัพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ทฺวาทะสัญจะ สะหัสสะเก 
ป?ญจะสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ สิระสา อะหัง 
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง 
นะมะการานุภาเวนะ หนัตวฺา สัพเพ อุป?ททะเว 
อะเนกา  อันตะรายาปB วินัสสันตุ  อะเสสะโต. 
   สัมพุทเธ ป?ญจะป?ญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก 
ทะสะสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ สิระสา อะหัง 
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามหิัง 
นะมะการานุภาเวนะ หันตฺวา สัพเพ อุป?ททะเว 
อะเนกา  อันตะรายาปB วนิัสสันต ุ อะเสสะโต. 



หนงัสือสวดมนต ์๒๖ 

สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจตัตาTีสะสะหัสสะเก 
วีสะติสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ สิระสา อะหัง 
เตสงั ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง 
นะมะการานุภาเวนะ หันตฺวา สัพเพ อุป?ททะเว 
อะเนกา  อันตะรายาปB วินัสสันตุ  อะเสสะโต. 
 

นโมการอัฏฐกะ 

นะโม อะระหะโต สมัมา- สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน 
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สฺวากขาตัสเสวะ เตนิธะ 
นะโม มะหาสังฆัสสาปB วิสุทธะสีละทิฏฐิโน 
นะโม โอมาตฺยารัทธัสสะ ระตะนัตฺยัสสะ  สาธุกัง 
นะโม โอมะกาตีตัสสะ ตัสสะ วัตถตุตะยัสสะปB 
นะโม การัปปะภาเวนะ วิคัจฉันตุ  อุป?ททะวา 
นะโม การานุภาเวนะ สุวตัถิ โหตุ สัพพะทา 
นะโม การัสสะ เตเชนะ วิธิมฺหิ โหมิ เตชะวา. 



ฉบับงานมงคล ๒๗ 

มังคลสุตตะ 

 อะเสวะนา จะ พาลานัง ป?ณฑติานญัจะ เสวะนา 

ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง  เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 

ปะฏิรูปะเทสะวาโส  จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา 

อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 

พาหุสจัจัญจะ  สิปป?ญจะ วินะโย  จะ  สุสิกขโิต 

สุภาสิตา  จะ  ยา  วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 

มาตาปBตุอุป?ฏฐานัง ปตุตะทารสัสะ สงัคะโห 

อะนากุลา  จะ  กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห 

อะนะวัชชานิ  กัมมาน ิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 

อาระตี  วริะตี  ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม 

อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมส ุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 

คาระโว  จะ  นิวาโต  จะ สนัตฏุฐี จะ กะตัญPุตา 



หนงัสือสวดมนต ์๒๘ 

กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 

ขันตี  จะ  โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง 

กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 

ตะโป จะ พฺรัหฺมะจะริยัญจะ อะรยิะสัจจานะ ทัสสะนัง 
นิพพานะสัจฉิกิริยา  จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
ผุฏฐสัสะ  โลกะธัมเมห ิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ 
อะโสกัง วิระชัง  เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
เอตาทิสานิ  กัตฺวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา 
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันต ิ ตันเตสงั มังคะละมุตตะมันต.ิ 
 

รตนสุตตะ 

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา 
สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง 
นะ โน สะมัง อตัถิ ตะถาคะเตนะ 
อิทัมปB พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 



ฉบับงานมงคล ๒๙ 

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหต.ุ 
ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง 

ยะทัชฌะคา สักฺยะมุนี สะมาหิโต 
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กญิจ ิ
อิทัมปB ธมัเม ระตะนงั ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหต.ุ 

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวณัณะยี สจุิง 
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาห ุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะต ิ
อิทัมปB ธัมเม ระตะนัง ปะณตีัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหต.ุ 

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา 
จัตตาร ิเอตานิ ยุคานิ โหนต ิ
เต ทกัขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา 
เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลาน ิ



หนงัสือสวดมนต ์๓๐ 

อิทัมปB สังเฆ ระตะนงั ปะณตีัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหต.ุ 

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ 
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมห ิ
เต ป?ตติป?ตตา อะมะตัง วิคัยหะ 
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา 
อิทัมปB สังเฆ ระตะนัง ปะณตีัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหต.ุ 

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง 
วริัตตะจติตายะติเก  ภะวัสฺมิง 
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา 
นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป 
อทิัมปB สงัเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหต.ุ 

(รตนสูตรนี้ไดGคดัตัดตอนมาเฉพาะทีน่ิยมสวดกันโดยทั่วไปเท5านั้น) 



ฉบับงานมงคล ๓๑ 

กรณียเมตตสุตตะ 
  

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสฺมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณงั 
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะป?ตตัง 
ติฏฐัญจะรัง นสิินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ 
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรฺหัฺมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ 
ทิฏฐญิจะ อะนุปะคัมมะ  สีละวา ทัสสะเนนะ สัมป?นโน 
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ. 
(กรณียเมตตสูตรนี้ได0คัดตัดตอนมาเฉพาะที่นิยมสวดกันโดยทัว่ไปเท>านั้น) 

วัฏฏกปริตตะ 

     อัตถิ โลเก สีละคุโณ   สัจจัง โสเจยยะนทุทะยา 
เตนะ สัจเจนะ กาหาม ิ สัจจะกิรยิะมะนุตตะรัง 
อาวัชชิตฺวา ธัมมะพะลัง  สะริตฺวา ปุพพะเก ชิเน 
สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง 



หนงัสือสวดมนต ์๓๒ 

สันติ ป?กขา อะป?ตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา 
มาตา ปBตา จะ นกิขันตา ชาตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ 
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง มะหาป?ชชะลิโต  สิข ี
วชัเชสิ โสฬะสะ กะรีสาน ิ อุทะกัง ป?ตฺวา ยะถา สิข ี
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ      เอสา เม สัจจะปาระมีต.ิ 
 

โพชฌังคปริตตะ 

โพชฌังโค สะติสังขาโต   ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา 
วิริยัมปVติป?สสัทธ-ิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร 
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต  สัพพะทัสสินา 
มุนินา  สัมมะทกัขาตา ภาวิตา   พะหุลีกะตา 
สงัวัตตันติ  อะภิญญายะ นิพพานายะ  จะ  โพธิยา 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ โสตถ ิเต โหตุ สัพพะทา. 
  เอกัสฺมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะป?ง 
คิลาเน  ทุกขิเต  ทสิฺวา โพชฌังเค  สัตตะ  เทสะย ิ



ฉบับงานมงคล ๓๓ 

เต  จะ  ตัง  อะภินันทิตฺวา โรคา มุจจงิส ุตังขะเณ 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา. 
   เอกะทา  ธัมมะราชาปB เคลัญเญนาภิปVTิโต 
จุนทัตเถเรนะ  ตญัเญวะ ภะณาเปตฺวานะ  สาทะรัง 
สัมโมทิตฺวา  จะ  อาพาธา ตัมหา  วุฏฐาสิ  ฐานะโส 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา. 
   ปะหีนา เต จะ อาพาธา ตณิณนันมัปB  มะเหสินัง 
มัคคาหะตะกเิลสา  วะ ป?ตตานุปป?ตติธัมมะตัง 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา. 
 

ปกิณกคาถา 

สักกัตฺวา พุทธะระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 
หิตัง เทวะมะนุสสานัง  พุทธะเตเชนะ โสตถินา  
นัสสันตุ ป?ททะวา สัพเพ  ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต.  
สกักัตวฺา ธมัมะ ระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง  



หนงัสือสวดมนต ์๓๔ 

ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา  
นัสสันตุ ป?ททะวา สัพเพ  ภะยา วูปะสะเมนตุ เต.  
สักกัตฺวา สังฆะระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง  
อาหุเนยยงั ปาหุเนยยัง  สังฆะเตเชนะ โสตถินา  
นัสสันตุ ป?ททะวา สัพเพ  โรคา วปูะสะเมนตุ เต. 

นัตถิ เม สะระณัง อญัญัง  พุทโธ เม สะระณัง วะรัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง  
นัตถ ิเม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง  
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง  สังโฆ เม สะระณังวะรัง  
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง. 

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถ ุ
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถ ิ ตัสมา โสตถ ีภะวันตุ เต. 
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ  
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ  ตัสมา โสถี ภะวันตุ เต. 



ฉบับงานมงคล ๓๕ 

ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  วิชชะติ วิวิธงั ปุถุ  
ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ  ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต. 
 

อิติปB โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา-
จะระณะสัมป?นโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะ-
ทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาต.ิ   
สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก       
เอหปิ?สสโิก โอปะนะยิโก ป?จจัตตัง เวทติัพโพ วิญPูหีต.ิ  
สุปะฏิป?นโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิป?นโน  
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิป?นโน ภะคะวะโต 
สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิป?นโน ภะคะวะโต สาวะกะ 
สังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา 
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย 
ทกัขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญัก-
เขตตัง โลกัสสาต.ิ 



หนงัสือสวดมนต ์๓๖ 

อภยปริตตะ 

 ยันทนุนมิิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ 

โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ สัทโท 

ปาป?คคะโห  ทุสสุปBนงั  อะกันตัง 

พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนต.ุ 

 ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลญัจะ 

โย จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท 

ปาป?คคะโห  ทุสสุปBนัง  อะกันตัง 

ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนต.ุ 

 ยันทุนนิมติตัง  อะวะมังคะลัญจะ 

โย จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท 

ปาป?คคะโห  ทุสสุปBนัง  อะกันตัง 

สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนต.ุ 
 



ฉบับงานมงคล ๓๗ 

เทวตาอุยโยชนคาถา 

ทุกขัปป?ตตา จะ นิททุกขา ภะยัปป?ตตา จะ นิพภะยา 
โสกัปป?ตตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพปB ปาณิโน 
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ  สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง 
สัพเพ เทวานุโมทันตุ  สัพพะสัมป?ตติสิทธิยา 
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ  สีลัง รักขนัตุ สัพพะทา 
ภาวะนาภิระตา  โหนตุ  คัจฉันตุ  เทวะตาคะตา. 

 

ชยมังคลัฏฐกคาถา 

 พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 

คฺรีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลาน.ิ 



หนงัสือสวดมนต ์๓๘ 

 มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 

โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. 

 นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง 

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลาน.ิ 

 อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณนัตงั 

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมงัคะลานิ. 

 กัตฺวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา 



ฉบับงานมงคล ๓๙ 

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ 

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลาน.ิ 

 สัจจงั วหิายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง 

วาทาภิโรปLตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 

ปMญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 

ตนัเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลาน.ิ 

 นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. 

 ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง 

พฺรัหฺมัง วิสทุธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 



หนงัสือสวดมนต ์๔๐ 

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลาน.ิ 

 เอตาปL พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา 

โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันท ี

หิตฺวานะเนกะวิวิธานิ จุปMททะวานิ 

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปMญโญ. 

 มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง 

ปูเรตฺวา ปาระมี สัพพา ปMตโต สัมโพธิมุตตะมัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง. 
 ชะยันโต โพธิยา มู เล สักฺยานัง นันทิ- 
วัฑฒะโน เอวัง ตฺวัง วิชะโย โหหิ  ชะยัสสุ     
ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปMลลั งเก สี เส      
ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง   
อัคคัปปMตโต ปะโมทะติ.  สุนักขัตตัง สุมังคะลัง  



ฉบับงานมงคล ๔๑ 

สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ     
สุยิฏฐัง พฺรัหฺมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง 
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง 
ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตฺวานะ 
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ. 

ภะวะต ุสัพพะมังคะลัง รักขันตุ  สัพพะเทวะตา 

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.  

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง รักขันตุ  สัพพะเทวะตา 

สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี  ภะวันตุ เต. 

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง รักขันตุ  สัพพะเทวะตา 

สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี  ภะวันตุ เต. 



หนงัสือสวดมนต ์๔๒ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตะ 

 เอวัมเม สุตัง.  เอกัง สะมะยัง ภะคะวา 
พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย. 
ตตัรฺะ โข ภะคะวา ปMญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตส.ิ 
 เทฺวเม ภิกขะเว อันตา ปMพพะชิเตนะ นะ 
เสวิตัพพา โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค 
หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย            
อะนัตถะสัญหิโต  โย  จายัง  อัตตะกิละมะถา-   
นุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต. 
 เอเต เต ภกิขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ 
มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัม-
พุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ 
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะต.ิ 
 กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา  



ฉบับงานมงคล ๔๓ 

ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี  
ญาณะกะระณี  อุปะสะมายะ อะภิญญายะ     
สัมโพธายะ นิพพานายะ  สังวัตตะต.ิ 
 อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิ โก มัคโค.   
เสยยะถี ทั ง . สั ม ม าทิ ฏ ฐิ  สั ม ม าสั งกั ป โป 
สัมมาวาจา สัมมากัมมัน โต สัมมาอาชี โว  
สัมมาวายาโม  สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธ.ิ 
 อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา 
ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี  
ญาณะกะระณี  อุปะสะมายะ อะภิญญายะ     
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะต.ิ 
 อิทัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขัง  อะริยะ- 
สัจจัง.  ชาติปL ทุกขา ชะราปL ทกุขา มะระณัมปL 
ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปL 



หนงัสือสวดมนต ์๔๔ 

ทุกขา อัปปL เยหิ  สัมปะโยโค ทุกโข ปL เยหิ       
วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปLจฉัง นะ ละภะติ ตัมปL 
ทุกขัง สังขิตเตนะ ปMญจุปาทานักขันธา ทุกขา. 
 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย 
อะริยะสัจจัง. ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา 
นันทิราคะสะหะคะตา ตัตฺระ ตัตฺราภินันทินี. 
เสยยะถีทัง. กามะตัณหา  ภะวะตัณหา  วิภะวะ-
ตัณหา. 
 อิทัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรโธ  
อะริยะสัจจัง.  โย  ตัสสาเยวะ  ตัณหายะ            
อะเสสะวิราคะนิโรโธ  จาโค  ปะฏินิสสัคโค  
มุตต ิ อะนาละโย. 
 อิทัง โข  ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรธะ-
คามินี  ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง. 



ฉบับงานมงคล ๔๕ 

 อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิ โก มัคโค.   
เสยยะถี ทั ง . สั ม ม าทิ ฏ ฐิ  สั ม ม าสั งกั ป โป 
สัมมาวาจา สัมมากัมมัน โต สัมมาอาชี โว  
สัมมาวายาโม  สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธ.ิ 
 อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว 
ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ 
ญาณั ง อุทะปาทิ  ปMญญา อุทะปาทิ  วิชชา         
อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาท.ิ 
 ตั ง โข  ปะนิทั ง ทุ กขั ง อะริยะสั จจั ง      
ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุส-  
สุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปMญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก       
อุทะปาท.ิ 
 ตั ง โข  ปะนิทั ง ทุ กขั ง อะริยะสั จจั ง       



หนงัสือสวดมนต ์๔๖ 

ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุส-  
สุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปMญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก      
อุทะปาท.ิ 
 อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม 
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง  
อุทะปาทิ ญาณัง  อุทะปาทิ ปMญญา อุทะปาทิ 
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  อุทะปาทิ. 
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะ-
สัจจั ง ปะหาตัพพันติ  เม  ภิ กขะเว ปุพ เพ     
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง 
อุทะปาทิ ปMญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  
อาโลโก  อุทะปาท.ิ 
 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะ-



ฉบับงานมงคล ๔๗ 

สั จจั ง   ป ะหี นั น ติ   เม   ภิ กขะ เว   ปุ พ เพ       
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง 
อุทะปาทิ ปMญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  
อาโลโก  อุทะปาท.ิ 
 อิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจันติ  เม  
ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง 
อุทะปาทิ ญาณัง  อุทะปาทิ ปMญญา อุทะปาทิ 
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  อุทะปาท.ิ 
 ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะ-    
สัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ  เม ภิกขะเว ปุพเพ 
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง 
อุทะปาทิ ปMญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  
อาโลโก  อุทะปาท.ิ 
 ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะ-    
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สั จ จั ง  สั จ ฉิ ก ะตั น ติ  เม  ภิ ก ข ะ เว  ปุ พ เพ         
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง 
อุทะปาทิ ปMญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ  
อาโลโก  อุทะปาท.ิ 
 อิทั ง ทุกขะนิ โรธะคามินี  ปะฏิปะทา      
อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุส-  
สุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปMญญา อุทะปาทิ วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก       
อุทะปาท.ิ 
 ตั ง  โข  ปะนิ ทั ง  ทุ กขะนิ โรธะคามิ นี         
ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม      
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง  
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปMญญา อุทะปาทิ  
วิชชา  อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาท.ิ 



ฉบับงานมงคล ๔๙ 

 ตั ง  โข  ปะนิ ทั ง  ทุ กขะนิ โรธะคามิ นี          
ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม ภิกขะเว 
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ 
ญาณั ง อุทะปาทิ  ปMญญา อุทะปาทิ  วิชชา            
อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาท.ิ 
 ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ  
อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง ทฺวาทะสา-  
การัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง  
อะโหสิ. 
 เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก  
สะมาระ เก  สะพฺ รัหฺ ม ะ เก  สั สสะมะณ ะ-          
พฺราหมะณิยา  ปะชายะ  สะเทวะมะนุสสายะ  
อะนุตตะรัง  สัมมาสัมโพธิง  อะภิสัมพุทโธ  
ปMจจัญญาสงิ. 
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 ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ    
อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง ทฺวาทะสาการัง 
ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสทุธัง อะโหส.ิ 
 อะถาหั ง ภิ กขะ เว สะเทวะเก  โล เก        
สะมาระเก  สะพฺ รัหฺมะเก  สัสสะมะณะ-         
พฺราหมะณิยา  ปะชายะ  สะเทวะมะนุสสายะ  
อะนุตตะรัง  สัมมาสัมโพธิง  อะภิสัมพุทโธ  
ปMจจัญญาสิง. 
 ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ  
อะกุปปา เม วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ  
ปุนัพภะโวต.ิ 
 อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา         
ปMญ จะวัคคิ ยา ภิ กขู  ภะคะวะโต  ภาสิตั ง           
อะภินันทุง. อิมัสฺมิญจะ ปะนะ เวยยากะระ-   
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ณัสฺมิง ภัญญะมาเน อายัสฺมะโต โกณฑัญญัสสะ 
วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจ ิ
สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ. 
 ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก  
ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุ ง เอตัม -       
ภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย 
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิ-  
วัตติยัง สะมะเณนะ วา พฺราหมะเณนะ วา        
เทเวนะ วา  มาเรนะ วา  พฺรัหฺมุนา วา  เกนะจิ 
วา  โลกสัฺมินต.ิ 
 ภุมมานัง  เทวานัง สัททัง สุตฺวา จาตุม-
มะหาราชิกา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
  จาตุมมะหาราชิกานัง  เทวานัง  สัททัง    
สุตวฺา ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.  
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 ตาวะติงสานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตฺวา  
ยามา เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
 ยามานัง เทวานัง  สัททัง  สุตฺวา  ตุสิตา  
เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
 ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตฺวา นิมมา- 
นะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.  
 นิมมานะระตีนัง  เทวานัง  สัททัง  สุตฺวา  
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสา- 
เวสุง.  
 ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง 
สุตฺวา พฺรัหฺมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสา-  
เวสุง. 
 เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยั ง อิสิ -     
ปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง 
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ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง  สะมะเณนะ  วา    
พฺราหมะเณนะ  วา  เทเวนะ  วา มาเรนะ  วา   
พฺรัหฺมุนา  วา  เกนะจิ  วา  โลกัสฺมินต.ิ 
 อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ 
ยาวะ  พฺ รัหฺ ม ะ โลกา สั ท โท  อั พ ภุ คคั จฉิ .          
อะยัญจะ  ทะสะสะหัสสี  โลกะธาตุ  สังกัมปL  
สั มปะกั มปL  สั มปะ เวธิ . อั ปปะมาโณ  จะ          
โอฬาโร  โอภาโส  โลเก  ปาตุระโหสิ  อะติก-   
กัมเมวะ  เทวานัง  เทวานุภาวัง. 
 อะถะ  โข  ภะคะวา  อุทานัง  อุทาเนสิ  
อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ  
โภ  โกณฑัญโญติ. 
 อิติหิทั ง อายัสฺมะโต โกณฑัญญั สสะ   
อัญญาโกณฑัญโญเตฺววะ  นามัง  อะโหสีต.ิ 



ภาค ๓  
คำอาราธนา และคำแปลบทสวดมนตT 

คำอาราธนาศีล ๕ 
มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,        
ติสะระเณนะ สะหะ, ป?ญจะ สีลานิ ยาจามะ. 

ทุติยัมปB มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,     
ติสะระเณนะ สะหะ, ป?ญจะ สีลานิ ยาจามะ. 

ตะติยัมปB  มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,   
ติสะระเณนะ สะหะ, ป?ญจะ สีลานิ ยาจามะ. 

 

คำอาราธนาพระปริตร 

วิป?ตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมป?ตตสิทิธิยา 
สัพพะทุกขะวินาสายะ  ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง 
วิป?ตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมป?ตติสทิธิยา 
สัพพะภะยะวินาสายะ  ปะริตตัง พฺรูถะ มังคะลัง 
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วิป?ตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมป?ตติสิทธิยา 
สัพพะโรคะวินาสายะ  ปะริตตัง พฺรถูะ มังคะลัง. 

คำบูชาข4าวพระ 
อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมป0นนัง สาลีนงั โภชะนัง 

อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชม.ิ 

ขWาพเจWาขอบูชาเครื่องโภชนะแห\งขWาวสาลี พรWอม

ดWวยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้ แด\พระพุทธเจWา 
เสร็จแลUวกราบ ๓ หน 

 

เมื่อจะลาไป ใหWว\า 

เสสัง มังคะลัง ยาจาม.ิ 
ขWาพเจWาขอส\วนที่เหลืออันเป'นมงคล 

กราบ ๓ หน แลUวยกออกไป 
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คำถวายสังฆทาน 

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

คำแปล 

 ขWาแต\พระสงฆ$ผูWเจริญ ขWาพเจWาทั้งหลาย ขอ
นWอมถวายภัตตาหาร กับทั้ งบริวารเหล\านี้  แก\
พระภิกษุสงฆ$ ขอพระภิกษุสงฆ$จงรับภัตตาหาร กับ
ทั้งบริวารเหล\านี้ ของขWาพเจWาทั้งหลาย เพื่อความ
ดำรงยั่งยืนนาน แห\งพระบวรพุทธศาสนา พรWอมทั้ง
เพื่อประโยชน$และความสุข แก\ขWาพเจWาทั้งหลาย   
สิ้นกาลนาน เทอญ 
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ทำวัตรเช;า แปล 
บูชาพระรัตนตรัย แปล 

พระผู^มีพระภาคเจ^าพระองค>ใด ทรงเป_นพระอรหันต> ตรัสรู^ชอบ
ได^โดยพระองค>เอง พระธรรมเป_นธรรมที่พระผู^มีพระภาคเจ^า พระองค>
ใด ตรัสไว^ดีแล^ว พระสงฆ>สาวกของพระผู^มีพระภาคเจ^า พระองค>ใด 
ปฏิบัติดีแล^ว ข^าพเจ^าทั้งหลาย ขอบูชาอยLางยิ่ง ซึ่งพระผู^มีพระภาคเจ^า
พระองค>นั้น พร^อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ> ด^วยเครื่องสักการะ
ทั้งหลายเหลLานี้ อันยกขึ้นตามสมควรแล^วอยLางไร ข^าแตLพระองค>ผู^
เจริญ พระผู^มีพระภาคเจ^า แม^ปรินิพพานนานแล^ว ทรงสร^างคุณสำเร็จ
ประโยชน>ไว^แกLข^าพเจ^าทั้งหลาย ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห>แกL
ข^าพเจ^าทั้งหลาย อันเป_นชนรุLนหลัง ขอพระผู^มีพระภาคเจ^า จงรับ
เครื่องสักการะอันเป_นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหลLานี้ เพื่อ
ประโยชน>และความสุขแกLข^าพเจ^าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ 

พระผู^มีพระภาคเจ^า เป_นพระอรหันต> ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข>
สิ้นเชิง ตรัสรู^ชอบได^โดยพระองค>เอง ข^าพเจ^าอภิวาทพระผู^มีพระ
ภาคเจ^า ผู^รู^ ผู^ตื่น ผูเ̂บิกบาน (กราบ) 

พระธรรมเป_นธรรมที่พระผู^มีพระภาคเจ^า ตรัสไว^ดีแล^ว 
ข^าพเจ^านมัสการพระธรรม (กราบ) 

พระสงฆ>สาวกของพระผู^มีพระภาคเจ^า ปฏิบัติดีแล^ว ข^าพเจ^า
นอบน^อมพระสงฆ> (กราบ) 

ขอนอบน^อมแดLพระผู^มีพระภาคเจ^า พระองค>นั้น ซึ่งเป_นผู^ไกล
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จากกิเลส ตรัสรู^ชอบได^โดยพระองค>เอง. 

พุทธาภิถุติกถา แปล 
พระตถาคตเจ^านั้น พระองค>ใด เป_นผู^ไกลจากกิเลส เป_นผู^ตรัสรู^

ชอบได^ด^วยพระองค>เอง เป_นผู^ถึงพร^อมด^วยความรู^และความประพฤติ 
เป_นผู^เสด็จไปแล^วด^วยดี เป_นผู^รู^แจ^งโลก เป_นผู^สามารถฝtกบุคคลที่
สมควรฝtกได^อยLางไมLมีใครยิ่งกวLา เป_นครูผู^สอนของเทวดาและมนุษย>
ทั้งหลาย เป_นผู^รู^  ผู^ตื่น ผู^ เบิกบานด^วยธรรม เป_นผู^มีความจำเริญ 
จำแนกธรรม สั่งสอนสัตว> พระผู^มีพระภาคเจ^าพระองค>ใด ได^ทรงทำ
ความดับทุกข>ให^แจ^งด^วยพระปiญญาอันยิ่งเองแล^ว ทรงสอนโลกนี้กับ
ทั้งเทวดา มาร พรหม และหมูLสัตว>พร^อมทั้งสมณพราหมณ> พร^อมทั้ง
เทวดาและมนุษย>ให^รู^ตาม พระผู^มีพระภาคเจ^าพระองค>ใด ทรงแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องต^น งามในทLามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ
พรหมจรรย> คือแบบแหLงการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณ>
สิ้นเชิง พร^อมทั้งอรรถะ (คำอธิบาย) พร^อมทั้งพยัญชนะ (หัวข*อ) ข^าพเจ^า
ขอบูชาอยLางยิ่ง เฉพาะพระผู^มีพระภาคเจ^า พระองค>นั้น ข^าพเจ^าขอ
นอบน^อมตLอพระผู^มีพระภาคเจ^า พระองค>นั้น ด^วยเศียรเกล^า 

ธัมมาภิถุติกถา แปล 
พระธรรมที่พระผู^มีพระภาคเจ^าทรงตรัสไว^ดีแล^ว เป_นธรรมที่

บุคคลผู^ศึกษาปฏิบัติจะพึงเห็นได^ด^วยตนเอง สามารถปฏิบัติและ
เห็นผลได^ทุกเมื่อ ไมLจำกัดกาลเวลา และเป_นธรรมที่สามารถ
เรียกร^องให^ผู^อื่นมาดูได^วLา "ทLานจงมาดูธรรมนี้เถิด" เป_นธรรมที่
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บุคคลควรน^อมเข^ามาใสLตัว เป_นธรรมที่ผู^รู^ก็รู^ได^เฉพาะตน ข^าพเจ^า
ขอบูชาอยLางยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น ข^าพเจ^าขอนอบน^อมตLอพระ
ธรรมนั้น ด^วยเศียรเกล^า 

สังฆาภิถุติกถา แปล 
พระสงฆ>สาวกของพระผู^มีพระภาคเจ^านั้นหมูLใด เป_นผู^ปฏิบัติ

ดีแล^ว พระสงฆ>สาวกของพระผู^มีพระภาคเจ^าหมูLใด เป_นผู^ปฏิบัติ
ตรงแล^ว พระสงฆ>สาวกของพระผู^มีพระภาคเจ^าหมูLใด เป_นผู^ปฏิบัติ
เพื่อรู^ธรรมเป_นเครื่องออกจากทุกข>แล^ว พระสงฆ>สาวกของพระผู^มี
พระภาคเจ^าหมูLใด เป_นผู^ปฏิบัติสมควรแล^ว ได^แกLบุคคลเหลLานี้คือ คูL
แหLงบุรุษ ๔ คูL นับเรียงตามลำดับได^ ๘ บุคคล (บุรุษ ๔ คู> ๘ บุคคล คือ 

คู>ที่ ๑ พระโสดาปIตติมรรค กับ พระโสดาปIตติผล คู>ที่ ๒ พระสกิทาคามิ

มรรค กับ พระสกิทาคามิผล คู>ที่  ๓ พระอนาคามิมรรค กับ พระ

อนาคามิผล คู>ที่  ๔ พระอรหัตมรรค กับ พระอรหัตผล) นั่นแหละ
พระสงฆ>สาวกของพระผู^มีพระภาคเจ^า ทLานเป_นผู^ควรแกLสักการะที่
เขานำมาบูชา ทLานเป_นผู^ควรแกLของที่เตรียมไว^ต^อนรับ เป_นผู^ควร
แกLการรับทานที่หมูLชนนำมาถวาย เป_นผู^ควรแกLการกราบไหว^ ทLาน
เหลLานี้เป_นนาบุญของโลก ไมLมีนาบุญอื่นยิ่งกวLา ข^าพเจ^าขอบูชา
อยLางยิ่ง เฉพาะพระสงฆ>หมูLนั้น ข^าพเจ^าขอนอบน^อมพระสงฆ>หมูLนั้น 
ด^วยเศียรเกล^า 

รตนัตตยัปปณามคาถา และ สังเวคปรกิิตตนปาฐะ แปล 
พระพุทธเจ^าผู^บริสุทธิ์ มีพระกรุณาดุจห^วงมหรรณพ พระองค>
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ใด มีพระปiญญาจักษุหมดจนแล^ว โดยสLวนเดียว เป_นผู^ฆLาบาปและ
อุปกิเลสแหLงโลก ข^าพเจ^าไหว^พระพุทธเจ^าพระองค>นั้น โดยความ
เคารพ พระธรรมของพระศาสดา สวLางรุLงเรือง เปรียบดวงประทีป 
จำแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพาน สLวนใด ซึ่งเป_นตัวโลกุตตระ 
และสLวนใดที่ชี้แนวแหLงโลกุตตระนั้น ข^าพเจ^าไหว^พระธรรมนั้น โดย
ความเคารพ พระสงฆ>เป_นนาบุญอันยิ่งใหญLกวLานาบุญที่ดีทั้งหลาย 
เป_นผู^เห็นพระนิพพาน ตรัสรู^ตามพระสุคต หมูLใด เป_นผู^ละกิเลส
เครื่องโลเล เป_นพระอริยเจ^า มีปiญญาดี ข^าพเจ^าไหว^พระสงฆ>หมูLนั้น 
โดยความเคารพ บุญใดที่ข^าพเจ^าผู^ไหว^อยูLซึ่งวัตถุสาม คือพระ
รัตนตรัย อันควรบูชายิ่งโดยสLวนเดียว ได^กระทำแล^วเป_นอยLางยิ่ง 
เชLนนี้นี้ ขอสรรพอุปiทวะทั้งหลาย จงอยLามีแกLข^าพเจ^าเลย ด^วย
อำนาจความสำเร็จ อันเกิดจากบุญนั้น  

พระตถาคตเจ^าเกิดขึ้นแล^ว ในโลกนี้ เป_นผู^ไกลจากกิเลส ตรัส
รู^ชอบได^โดยพระองค>เอง และพระธรรมที่ทรงแสดง เป_นธรรม
เครื่องออกจากทุกข> เป_นเครื่องสงบกิเลส เป_นไปเพื่อปรินิพพาน 
เป_นไปเพื่อความรู^พร^อม เป_นธรรมที่พระสุคตประกาศ พวกเราเมื่อ
ได^ฟiงธรรมนั้นแล^ว จึงได^รู^อยLางนี้วLา: -  

แม^ความเกิดก็เป_นทุกข> แม^ความแกLก็เป_นทุกข> แม^ความตายก็
เป_นทุกข> แม^ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไมLสบายกาย ความ
ไมLสบายใจ ความคับแค^นใจ ก็เป_นทุกข> ความประสบกับสิ่งไมLเป_นที่
รักที่พอใจ ก็เป_นทุกข> ความพลัดพรากจากสิ่งเป_นที่รักที่พอใจ ก็
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เป_นทุกข> มีความปรารถนาสิ่งใด ไมLได^สิ่งนั้น นั่นก็เป_นทุกข> 
วLาโดยยLอ อุปาทานขันธ>ทั้ง ๕ เป_นตัวทกุข> ได^แกLสิ่งเหลLานี้ คือ:-  
ขันธ>อันเป_นที่ตั้งแหLงความยึดมั่น คือ รูป, ขันธ>อันเป_นที่ตั้ง

แหLงความยึดมั่น คือ เวทนา, ขันธ>อันเป_นที่ตั้งแหLงความยึดมั่น คือ 
สัญญา, ขันธ>อันเป_นที่ตั้งแหLงความยึดมั่น คือ สังขาร, ขันธ>อันเป_น
ที่ตั้งแหLงความยึดมั่น คือ วิญญาณ เพื่อให^สาวกกำหนดรอบรู^
อุปาทานขันธ>เหลLานี้เอง จึงพระผู^มีพระภาคเจ^านั้น เมื่อยังทรงพระ
ชนม>อยูL ยLอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเชLนนี้เป_นสLวนมาก  

อนึ่ง คำสั่งสอนของพระผู^มีพระภาคเจ^านั้น ยLอมเป_นไปในสาวก
ทั้งหลาย สLวนมาก มีสLวนคือการจำแนกอยLางนี้วLา:-  รูปไมLเที่ยง 
เวทนาไมLเที่ยง สัญญาไมLเที่ยง สังขารไมLเที่ยง วิญญาณไมLเที่ยง รูป
ไมLใชLตัวตน เวทนาไมLใชLตัวตน สัญญาไมLใชLตัวตน สังขารไมLใชLตัวตน 
วิญญาณไมLใชLตัวตน สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไมLเที่ยง ธรรมทั้งหลาย
ทั้งปวง ไมLใชLตัวตน ดังนี้  

พวกเราทั้งหลาย เป_นผู^ถูกครอบงำแล^ว โดยความเกิด โดย
ความแกL และความตาย โดยความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไมL
สบายกาย ความไมLสบายใจ ความคับแค^นใจทั้งหลาย เป_นผู^ถูก
ความทุกข>ครอบงำเอาแล^ว เป_นผู^มีความทุกข>เป_นไปในเบื้องหน^า
แล^ว ทำไฉน การทำที่สุดแหLงกองทุกข>ทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏชัด แกL
เราได^ เราทั้งหลายผู^ถึงแล^วซึ่งพระผู^มีพระภาคเจ^า แม^ปรินิพพาน
นานแล^ว พระองค>นั้น เป_นสรณะ ถึงพระธรรมด^วย ถึงพระสงฆ>ด^วย 
จักทำในใจอยูL ปฏิบัติตามอยูL ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู^มีพระภาคเจ^า
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นั้นตามสติกำลัง ขอให^ความปฏิบัตินั้นๆ ของเราทั้งหลาย จงเป_นไป
เพื่อการทำที่สุดแหLงกองทุกข>ทั้งสิ้นนี้ เทอญ 

สำหรับภิกษุสามเณรสวด 
เราทั้งหลาย อุทิศเฉพาะพระผู^มีพระภาคเจ^า ผู^ไกลจากกิเลส 

ตรัสรู^ชอบได^โดยพระองค>เอง แม^ปรินิพพานนานแล^ว พระองค>นั้น 
เป_นผู^มีศรัทธา ออกบวชจากเรือน ไมLเกี่ยวข^องด^วยเรือนแล^ว 
ประพฤติอยูLซึ่งพรหมจรรย> ในพระผู^มีพระภาคเจ^าพระองค>นั้น ถึง
พร^อมด^วยสิกขา และธรรมเป_นเครื่องเลี้ยงชีพของภิกษุทั้งหลาย 
ขอให^พรหมจรรย>ของเราทั้งหลายนั้น จงเป_นไปเพื่อการทำที่สุดแหLง
กองทุกข>ทั้งสิ้นนี้ เทอญ 

ปCตติทานคาถา แปล 
เทพยดาเหลLาใด ที่อยูLประจำวิหาร สิงสถิตย>อยูLที่เรือนพระ

สถูป ที่เรือนโพธิ์ ณ ที่นั้นๆ เทพยดาเหลLานั้น เป_นผู^อันเราทั้งหลาย
บูชาแล^วด^วยธรรมทาน ขอจงกระทำความสวัสดี ในบริเวณรอบ
วิหารนี้ ขอภิกษุทั้งหลาย ที่เป_นพระเถระก็ดี ที่เป_นปานกลางก็ดี ที่
ยังใหมLก็ดี ขออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ผู^เป_นทานบดี พร^อมด^วย
อารามิกชน ขอชนทั้งหลาย ทั้งที่เป_นชาวบ^าน ชาวเมือง ชาวนิคม 
และอิสรชน ขอชนผู^ยังมีชีวิตทั้งหลายเหลLานั้น จงเป_นผู^ถึงซึ่ง
ความสุขเถิด  

อนึ่ง สัตว>ทั้งหลายเหลLาใด ที่เกิดจากครรภ>ก็ดี ที่เกิดจากฟอง
ไขLก็ดี ที่เกิดจากเถ^าไคลก็ดี ที่เกิดผุดขึ้นก็ดี สัตว>เหลLานั้น อาศัยพระ
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ธรรมอันประเสริฐ เป_นเครื่องนำออกจากทุกข> แม^สัตว>ทั้งหลายทั้ง
ปวง จงกระทำความสิ้นไปแหLงทุกข>เถิด ขอธรรมของสัตบุรุษ
ทั้งหลายจงดำรงอยูLตลอดกาลนาน และขอบุคคลผู^ทรงธรรม
ทั้งหลาย ก็จงดำรงอยูLสิ้นกาลนาน ขอพระสงฆ>จงมีความสามัคคี
พร^อมเพรียงกันเถิด เพื่อประโยชน>และสิ่งอันเกื้อกูล ขอพระ
สัทธรรม จงรักษาคุ^มครองเราทั้งหลาย ผู^มีปกติประพฤติธรรม ทุกๆ 
คนเถิด ขอเราทั้งหลาย จงถึงความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ^า
ประกาศไว^ดีแล^ว เถิด 

(จบทำวัตรเชGา) 
 

ทำวัตรค่ำ 
คำแปล บูชาพระรัตนตรัย นมัสการพระรัตนตรัย นมการปาฐะ ดูหน*า ๕๗–๕๘ 

พุทธานุสสติ แปล 
ก็กิตติศัพท>อันงามของพระผู^มีพระภาคเจ^านั้น ได^ฟุxงไปแล^ว

อยLางนี้วLา เพราะเหตุอยLางนี้ๆ พระผู^มีพระภาคเจ^านั้น เป_นผู^ไกล
จากกิเลส เป_นผู^ตรัสรู^ชอบได^โดยพระองค>เอง เป_นผู^ถึงพร^อมด^วย
วชิชาและจรณะ เป_นผู^ไปแล^วด^วยดี เป_นผู^รู^โลกอยLางแจLมแจ^ง เป_นผู^
สามารถฝtกบุรุษที่สมควรฝtกได^อยLางไมLมีใครยิ่งกวLา เป_นครูผู^สอน
ของเทวดาและมนุษย>ทั้งหลาย เป_นผู^รู^ ผู^ตื่น ผู^เบิกบานด^วยธรรม 
เป_นผู^มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว> ดังนี้ 
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พุทธาภิคีติ แปล 
พระพุทธเจ^าประกอบด^วยคุณ มีความประเสริฐแหLงอรหันต

คุณเป_นต^น มีพระองค>อันประกอบด^วยพระญาณ และพระกรุณาอัน
บริสุทธิ์ พระองค>ใด ทรงกระทำชนที่ดีให^เบิกบาน ดุจอาทิตย>ทำบัว
ให^บาน ข^าพเจ^าไหว^พระชินสีห> ผู^ไมLมีกิเลสพระองค>นั้น ด^วยเศียร
เกล^า พระพุทธเจ^าพระองค>ใด เป_นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว>
ทั้งหลาย ข^าพเจ^าไหว^พระพุทธเจ^าพระองค>นั้น อันเป_นที่ตั้งแหLง
ความระลึกองค>ที่หนึ่ง  ด^วยเศียรเกล^า  ข^าพเจ^าเป_นทาสของ
พระพุทธเจ^า  พระพุทธเจ^าเป_นนาย  มีอิสระเหนือข^าพเจ^า 
พระพุทธเจ^าเป_นเครื่องกำจัดทุกข> และทรงไว^ซึ่งประโยชน>แกL
ข^าพเจ^า ข^าพเจ^ามอบกายถวายชีวิตนี้แดLพระพุทธเจ^า ข^าพเจ^าผู^ไหว^
อยูLจักประพฤติตาม ซึ่งความตรัสรู^ดีของพระพุทธเจ^า สรณะอื่นของ
ข^าพเจ^าไมLมี พระพุทธเจ^าเป_นสรณะอันประเสริฐของข^าพเจ^า ด^วย
การกลLาวคำสัตย>นี้ ข^าพเจ^าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา 
ข^าพเจ^าผู^ ไหว^อยูLซึ่งพระพุทธเจ^า  ได^ขวนขวายบุญใดในบัดนี้  
อันตรายทั้งปวง อยLาได^มีแกLข^าพเจ^า ด^วยเดชแหLงบุญนั้น 

(หมอบกราบลงกล5าวว5า) 
ด^วยกายก็ดี ด^วยวาจาก็ดี ด^วยใจก็ดี 
กรรมนLาติเตียนอันใด ที่ข^าพเจ^ากระทำแล^วใน
พระพุทธเจ^า 
ขอพระพุทธเจ^า จงงดซึ่งโทษลLวงเกนิอันนั้น 
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เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ^าในกาลตLอไป 
ธัมมานุสสติ แปล 

พระธรรม เป_นธรรมที่พระผู^มีพระภาคเจ^า ได^ตรัสไว^ดีแล^ว 
เป_นธรรมที่ผู^ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได^ด^วยตนเอง เป_นธรรมที่
ปฏิบัติได^ และให^ผลได^ ไมLจำกัดกาล เป_นธรรมที่ควรกลLาวกับผู^อื่น
วLา ทLานจงมาดูเถิด เป_นธรรมที่ควรน^อมเข^ามาใสLตัว เป_นธรรมที่ผู^รู^ 
ก็รู^ได^เฉพาะตน ดังนี้ 

ธัมมาภคิีติ แปล 
พระธรรม เป_นธรรมที่ประเสริฐ เพราะประกอบด^วยคุณ คือ 

ความที่พระผู^มีพระภาคเจ^า ตรัสไว^ดีแล^ว เป_นต^น เป_นธรรมอัน
จำแนกเป_น มรรค ผล ปริยัติ และนิพพาน เป_นธรรมทรงไว^ซึ่งผู^ทรง
ธรรมจากการตกไปสูLโลกที่ชั่ว ข^าพเจ^าไหว^พระธรรมอันประเสริฐนั้น 
อันเป_นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด พระธรรมใด เป_นสรณะอันเกษม
สูงสุดของสัตว>ทั้งหลาย ข^าพเจ^าไหว^พระธรรมนั้น อันเป_นที่ตั้งแหLง
ความระลึกองค>ที่สอง ด^วยเศียรเกล^า ข^าพเจ^าเป_นทาสของพระ
ธรรม พระธรรมเป_นนาย มีอิสระเหนือข^าพเจ^า พระธรรมเป_นเครื่อง
กำจัดทุกข> และทรงไว^ซึ่งประโยชน>แกLข^าพเจ^า ข^าพเจ^ามอบกาย
ถวายชีวิตนี้ แดLพระธรรม ข^าพเจ^าผู^ไหว^อยูLจักประพฤติตาม ซึ่ง
ความเป_นธรรมดีของพระธรรม สรณะอื่นของข^าพเจ^าไมLมี พระ
ธรรมเป_นสรณะอันประเสริฐของข^าพเจ^า ด^วยการกลLาวคำสัตย>นี้ 
ข^าพเจ^าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ข^าพเจ^าผู^ไหว^อยูLซึ่ง



หนงัสือสวดมนต ์๖๖ 

พระธรรม ได^ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ อันตรายทั้งปวง อยLาได^มีแกL
ข^าพเจ^า ด^วยเดชแหLงบุญนั้น 

(หมอบกราบลงกล5าวว5า) 
ด^วยกายก็ดี ด^วยวาจาก็ดี ด^วยใจก็ดี 
กรรมนLาติเตียนอันใด ที่ข^าพเจ^ากระทำแล^วในพระธรรม 
ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษลLวงเกินอันนั้น 
เพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในกาลตLอไป 

สังฆานุสสติ แปล 
พระสงฆ>สาวกของพระผู^มีพระภาคเจ^า หมูLใด ปฏิบัติดีแล^ว 

พระสงฆ>สาวกของพระผู^มีพระภาคเจ^า หมูLใด ปฏิบัติตรงแล^ว 
พระสงฆ>สาวกของพระผู^มีพระภาคเจ^า หมูLใด ปฏิบัติเพื่อรู^ธรรมเป_น
เครื่องออกจากทุกข>แล^ว พระสงฆ>สาวกของพระผู^มีพระภาคเจ^า หมูL
ใด ปฏิบัติสมควรแล^ว ได^แกLบุคคลเหลLานี้ คือ คูLแหLงบุรุษ ๔ คูL แจก
เป_นบุรุษบุคคล ๘ นั่นแหละ พระสงฆ>สาวกของพระผู^มีพระภาคเจ^า 
เป_นผู^ควรแกLสักการะที่เขานำมาบูชา เป_นผู^ควรแกLสักการะที่เขาจัด
ไว^ต^อนรับ เป_นผู^ควรรับทักษิณาทาน เป_นผู^ที่บุคคลทั่วไปควรทำ
อัญชลี เป_นเนื้อนาบุญของโลก ไมLมีนาบุญอื่นยิ่งกวLา ดังนี ้

สังฆาภิคีติ แปล 
พระสงฆ>ที่เกิดโดยพระสัทธรรม ประกอบด^วยคุณ มีความ

ปฏิบัติดีเป_นต^น เป_นหมูLแหLงพระอริยบุคคลอันประเสริฐ ๘ จำพวก 
มีกายและจิต อันอาศัยธรรม มีศีล เป_นต^น อันบวร ข^าพเจ^าไหว^หมูL
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แหLงพระอริยเจ^าเหลLานั้น อันบริสุทธิ์ด^วยดี พระสงฆ>หมูLใด เป_น
สรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว>ทั้งหลาย ข^าพเจ^าไหว^พระสงฆ>หมูLนั้น 
อันเป_นที่ตั้งแหLงความระลึกองค>ที่สาม ด^วยเศียรเกล^า ข^าพเจ^าเป_น
ทาสของพระสงฆ> พระสงฆ>เป_นนาย มีอิสระเหนือข^าพเจ^า พระสงฆ>
เป_นเครื่องกำจัดทุกข> และทรงไว^ซึ่งประโยชน>แกLข^าพเจ^า ข^าพเจ^า
มอบกายถวายชีวิตนี้แดLพระสงฆ> ข^าพเจ^าผู^ไหว^อยูLจักประพฤติตาม 
ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ> สรณะอื่นของข^าพเจ^าไมLมี พระสงฆ>
เป_นสรณะอันประเสริฐของข^าพเจ^า ด^วยการกลLาวคำสัตย>นี้ ข^าพเจ^า
พึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ข^าพเจ^าผู^ไหว^อยูLซึ่งพระสงฆ> 
ได^ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ อันตรายทั้งปวง อยLาได^มีแกLข^าพเจ^า 
ด^วยเดชแหLงบุญนั้น 

(หมอบกราบลงกล5าวว5า) 
ด^วยกายก็ดี ด^วยวาจาก็ดี ด^วยใจก็ดี 
กรรมนLาติเตียนอันใด ที่ข^าพเจ^ากระทำแล^วในพระสงฆ> 
ขอพระสงฆ> จงงดซึ่งโทษลLวงเกินอันนัน้ 
เพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ>ในกาลตLอไป 

เทวธรรม แปล 
คนดี คือ สัตบุรุษทั้งหลายในโลก เป_นผู^ถึงพร^อมด^วยความ

ละอายใจตLอการทำความชั่ว และความเกรงกลัวตLอความชั่ว ผู^ตั้ง
มัน่แล^วในธรรมอันขาว เรียกวLา ผู^มีเทวธรรม 
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วันทาบทใหญG แปล 
ข^าพเจ^าขอนมัสการพระพุทธเจ^าผู^ข^ามพ^นฝiyงแหLงภพ ผู^เป_น

ธงชัยแหLงไตรโลก ผู^เป_นนาถะเอกของไตรภพ ผู^ประเสริฐในโลก ตัด
กิเลสทั้งสิ้นได^แล^ว ชLวยปลุกชนหาที่สุดมิได^ให^ตื่น รอยพระบาทใด 
อันพระพุทธองค>ได^ทรงแสดงไว^บนหาดทรายแทบฝiyงแมLน้ำนัมมทา 
รอยพระบาทใด อันพระพุทธองค>ได^ทรงแสดงไว^ เหนือภูเขาสัจจ
พันธ>และเหนือยอดภูเขาสุมนา รอยพระบาทใด อันพระพุทธองค>ได^
ทรงแสดงไว^ ในเมืองโยนก ข^าพเจ^าขอนมัสการพระบาท และรอย
พระบาทนั้นๆ ของพระมุนีด^วยเศียรเกล^า ข^าพเจ^า ขอนมัสการ
สถานที่มีรอยพระบาท ๕ สถาน แตLที่ ไกล คือ ที่ภู เขาสุวรรณ
บรรพต ๑ ที่ภูเขาสุมนกูฏ ๑ ที่ โยนกบุรี ๑ ที่แมLน้ำนัมมทา ๑ 
ข^าพเจ^า นมัสการอยูLซึ่งพระรัตนตรัยใด อันบุคคลควรไหว^โดยอยLาง
เดียวนี้ ด^วยประการฉะนี้ ได^แล^วซึ่งห^วงแหLงบุญอันไพบูลย> ขอ
อานุภาพพระรัตนตรัยนั้น จงขจัดอันตรายเสียเถิด ดูกLอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราขอให^ทLานทั้งหลายทราบไว^วLา สังขารทั้งหลาย มีอัน
เสื่อมสิ้นไปเป_นธรรมดา ขอทLานทั้งหลาย จงยังประโยชน>ตน 
ประโยชน>ทLาน ให^ถึงพร^อมด^วยความไมLประมาทเถิด 

กรวดน้ำ แปล 
ด^วยบุญนี้อุทิศให^ พระอุปiชฌาย> ผู^เลิศคุณ และอาจารย>ผู^

เกื้อหนุน ทั้งพLอแมL และปวงญาติ สูรย>จันทร>และราชา ผู^ทรงคุณ
หรือสูงชาติ พรหมมารและอินทราช ทั้งทวยเทพและโลกบาล ยม
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ราชมนุษย>มิตร ผู^เป_นกลาง ผู^จองผลาญ ขอให^เป_นสุขศานติ์ ทุกทั่ว
หน^าอยLาทุกข>ทน บุญผองที่ข^าทำ จงชLวยอำนวยศุภผล ให^สุขสาม
อยLางล^น ให^ลุถึงนิพพานพลัน ด^วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให^ปวง
สัตว> เราพลันได^ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน สิ่งชั่วในดวงใจ กวLา
เราจะถึงนิพพาน มลายสิ้นจากสันดาน ทุกทุกภพที่เราเกิด มีจิตตรง
และสติทั้งปiญญาอันประเสริฐ พร^อมทั้งความเพียรเลิศ เป_นเครื่อง
ขูดกิเลสหาย โอกาสอยLาพึงมี แกLหมูLมารสิ้นทั้งหลาย เป_นชLอง
ประทุษร^าย ทำลายล^างความเพียรจม พระพุทธผู^บวรนาถ พระ
ธรรมที่พึ่งอุดม พระปiจเจกพุทธสมทบพระสงฆ> ที่พึ่งทั้งผอง ด^วย
อานุภาพนั้น ขอหมูLมารอยLาได^ชLองเลย 

บทสวดมนต ์
 

นมการสิทธิคาถา แปล 
ข^าพเจ^าขอนอบน^อมพระสัมพุทธเจ^า ทั้งหลาย ๕ แสน หมืน่ ๒ 

พัน ๒๘ พระองค> (๕๑๒,๐๒๘) ด^วยเศียรเกล^า ขอนอบน^อมพระ
ธรรมด^วย พระสงฆ>ด^วย ของพระสัมพุทธเจ^าทั้งหลายเหลLานั้นโดย
เคารพ ด^วยอานุภาพแหLงการกระทำความนอบน^อม จงขจัดเสียซึ่ง
อุปiทวะทั้งหลาย แม^อันตรายทั้งหลายเป_นอันมาก จงพินาศไปโดย
ไมLเหลือ 

ข^าพเจ^าขอนอบน^อมพระสมัพทุธเจ^า ทั้งหลาย ๑ ล^าน ๒ หมื่น 
๔ พัน ๕๕ พระองค> (๑,๐๒๔,๐๕๕) ด^วยเศียรเกล^า ขอนอบน^อม
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พระธรรมด^วย พระสงฆ>ด^วย ของพระสัมพุทธเจ^าทั้งหลายเหลLานั้น
โดยเคารพ ด^วยอานุภาพแหLงการกระทำความนอบน^อม จงขจัดเสีย
ซึ่งอุปiทวะทั้งหลาย แม^อันตรายทั้งหลายเป_นอันมาก จงพินาศไป
โดยไมLเหลือ 

ข^าพเจ^าขอนอบน^อมพระสัมพุทธเจ^า ทั้งหลาย ๒ ล^าน ๔ หมื่น 
๘ พัน ๑๐๙ พระองค> (๒,๐๔๘,๑๐๙) ด^วยเศียรเกล^า ขอนอบน^อม
พระธรรมด^วย พระสงฆ>ด^วย ของพระสัมพุทธเจ^าทั้งหลายเหลLานั้น
โดยเคารพ ด^วยอานุภาพแหLงการกระทำความนอบน^อม จงขจัดเสีย
ซึ่งอุปiทวะทั้งหลาย แม^อันตรายทั้งหลายเป_นอันมาก จงพินาศไป
โดยไมLเหลือ 

นโมการอัฏฐกคาถา แปล 
ขอนอบนGอมแด5พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ^า ผู^แสวงหาซึ่ง

คุณอันยิ่งใหญL …พระธรรมอันอุดมในพระศาสนานี้ที่พระองค>ตรัสดี
แล^ว …พระสงฆ>หมูLใหญLผู^มีศีลและความเห็นอันหมดจด …พระ
รัตนตรัย ที่ขึ้นต^นด^วยคำวLา โอม ดังนี้ เป_นการยังประโยชน>ให^
สำเร็จ …พระรัตนตรัยทั้ง ๓ นั้น อันลLวงพ^นโทษต่ำช^า ด^วยอำนาจ
แหLงการกระทำความนอบน^อม  

ขออุปiทวะทั้งหลายจงปราศจากไป ด^วยอานุภาพแหLงการ
กระทำความนอบน^อม ขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อ ด^วยเดชแหLงการ
กระทำความนอบน^อม ขอเราจงมีเดชในมงคลพิธ ี
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มงคลสูตร สรุปสาระ 

มงคล คือสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ มี ๓๘ ประการ ที่
พระพุทธเจ^าตรัสไว^ในมงคลสูตร มีดังนี้  การไมLคบคนพาล คบ
บัณฑิต บูชาคนที่ควรบูชา อยูLในถิ่นมีสิ่งแวดล^อมดี ทำความดี
เตรียมพร^อมไว^แตLต^น ตั้งตนไว^ชอบ ใสLใจสดับตรับฟiงค^นคว^าหา
ความรู^อยูLเสมอ ชำนาญในวิชาชีพของตน ได^ฝtกอบรมตนไว^ดี รู^จัก
ใช^วาจาพูดให^เป_นผลดี บำรุงมารดาบิดา สงเคราะห>บุตรและ
สงเคราะห>ภรรยา การงานไมLคั่งค^างทับถม เผื่อแผLแบLงปiน ดำรงอยูL
ในศีลธรรม สงเคราะห>ญาติ การงานที่ไมLมีโทษ เว^นจากความชั่ว 
เว^นจากการดื่มน้ำเมา ไมLประมาทในธรรมทั้งหลาย ความเคารพ ความ
สุภาพอLอนน^อม ความสันโดษ มีความกตัญ;ู หาโอกาสแสวงความรู^ 
ในเรื่องที่แสดงหลักความจริง มีความอดทน เป_นผู^วLางLายสอนงLาย 
พบเห็นสมณะ สนทนาธรรมตามกาล รู^จักบังคับควบคุมตน ไมL
ปรนเปรอตามใจอยาก การรู^จักควบคุมตนในทางเพศ เข^าใจความ
จริงของชีวิต ทำพระนิพพานให^แจ^ง ถูกโลกธรรมจิตไมLหวั่นไหว จิตไร^
เศร^า จิตปราศจากธุลี จิตเกษม 

รตนสูตร แปล 
ทรัพย>อยLางใดอยLางหนึ่ง ในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะอัน

ใดอันสูงคLาในสรวงสวรรค> ทรัพย>หรือรัตนะนั้นที่จะเสมอด^วยพระ
ตถาคตเจ^าไมLมี เลย ข^อนี้ เป_นรัตนคุณอยLางสูงในพระพุทธเจ^า
ประการหนึ่ง ด^วยสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมี 
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พระศากยมุนีเจ^ามีพระหฤทัยดำรงมั่น ได^บรรลุธรรมอันใด
เป_นที่สิ้นกิเลส เป_นที่สิ้นราคะ เป_นอมตะ ประณีต ธรรมชาติไรๆ ที่
จะเสมอด^วยพระธรรมนั้นไมLมี ข^อนี้เป_นรัตนคุณอยLางสูงในพระ
ธรรมประการหนึ่ง ด^วยสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมี 

พระพุทธเจ^าผู^ประเสริฐ ทรงสรรเสริญแล^วซึ่งสมาธิใดวLา เป_น
ธรรมสะอาด บัณฑิตทั้งหลายกลLาว สมาธิใดวLา เป_นอนันตริกะ
(ให^ผลไมLมีสิ่งใดคั่นได^)สมาธิอื่นที่จะเสมอด^วยสมาธินั้นไมLมี แม^ข^อนี้ 
ก็เป_นรัตนคุณอยLางสูงในพระธรรมประการหนึ่ง ด^วยสัจจะนี้ ขอ
ความสวัสดีจงมี 

พระอริยบุคคล ๘ จัดเป_น ๔ คูL อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล^ว 
เหลLานั้นเป_นสาวกของพระสุคตเจ^า เป_นผู^ควรแกLทักษิณา ทานทั้งหลาย
อันบุคคลถวายในทLานเหลLานั้นยLอมมีผลมาก ข^อนี้เป_นรัตนคุณอยLาง
สูงในพระสงฆ>ประการหนึ่ง ด^วยสัจจะนี้ ขอความสวสัดีจงม ี

พระอริยบุคคลเหลLาใด ประกอบความเพียรอยLางดีก^าวไป
ในศาสนธรรมของพระโคดมเจ^า ด^วยใจอันมั่นคงไมLมีความใครL พระ
อริยบุคคลเหลLานั้น หนLวงเอาพระนิพพานเป_นอารมณ>ได^บรรลุคุณอัน
ควรจะบรรลุ คือพระอรหัตผลแล^วก็ได^เสวยอมตรสคือนิพพานเปลLาๆ
(ไมLต^องซื้อ) ข^อนี้เป_นรัตนคุณอยLางสูงในพระสงฆ>ประการหนึ่ง ด^วย
สัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมี 

พระอรหันต> ผู^สิ้นกรรมเกLา ไมLมีกรรมใหมLที่จะนำไปเกิดอีก 
เพราะมีจิตปราศจากความกำหนัดยินดีในภพ (ใหมL) อีกตLอไป เป_นผู^
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สิ้นเชื้อ (คือพืชที่เป_นปฏิสนธิวิญญาณ)แล^ว ไมLมีความพอใจในการ
เกิดอีก เป_นนักปราชญ> ดับสิ้นไป เหมือนดวงประทีปนี้ที่ดับไป
ฉะนั้น ข^อนี้เป_นรัตนคุณอยLางสูงในพระสงฆ>ประการหนึ่ง ด^วยสัจจะ
นี้ ขอความสวัสดีจงมี 

กรณียเมตตสูตร แปล 
บุคคลพึงเจริญเมตตาจิตในใจ อันไมLมีประมาณ ไมLคับแคบ ไมLมี

เวร ไมLมีศัตรู ไปในสัตว>โลกทั้งสิ้น ทั้งในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ำ และ
ทิศขวาง ผู^เจริญเมตตาเห็นปานนี้นั้น จะอยูLในอิริยาบถใดยืนเดินนั่ง
หรือนอนก็ตาม ตราบใดที่ยังไมLงLวงนอน พึงตั้งสติอันนั้นไว^ให^นาน
เพียงนั้น บัณฑิตทั้งหลายกลLาวเมตตาวิหารธรรมนี้วLาเป_นพรหม
วิหาร ในพระธรรมวินัยนี้ 

บุคคลผู^นั้นผู^เจริญเมตตาธรรม ไมLเข^าไปอาศัย(มิจฉา)ทิฏฐิ 
เป_นผู^มีศีลมั่นคง สมบูรณ>ด^วยความเห็นชอบ กำจัดความยินดีใน
กามทั้งหลาย ยLอมไมLถึงซึ่งการนอนในครรภ>(ไมLกลับมาเกิดเป_น
มนุษย>อีก) เป_นแนLแท^เทียวแล 

วัฏฏกปริตร แปล 
คุณคือศีล สัจจะ ชีวิตที่สะอาด และความเอ็นดู มีอยูLในโลก

ด^วยสัจจะนั้น เราจักทำสัจกิริยาอนัยอดเยี่ยม 
เราขอระลึกถึงกำลังแหLงพระธรรม ระลึกถึงพระชินเจ^าในปาง

กLอน แล^วอาศัยกำลังแหLงสัจจะจักกระทำสัจจะกิริยา ๑) ปVกทั้งสอง
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มีอยูL แตLเราบินไมLได^ ๒) เท^าทั้งสองก็มีอยูL แตLเราเดินไมLได^ ๓) พLอ
แมLก็ออกไป(หากิน) เปลวไฟเอ|ย จงถอยกลับไปเสียเถดิ  

พร^อมกับสัจจะที่เราได^กระทำแล^ว เปลวไฟที่ลุกโชติชLวงได^
เว^นที่ไว^ ๑๖ กรีส (ดับไฟ) เหมือนเปลวไฟที่ตกมาถึงน้ำแล^วดับไป
ฉะนั้น 

ไมLมีสิ่งใดเสมอด^วยสัจจะของเรา นี้เป_นสัจจะบารมีของเรา 
โพชฌังคปริตร แปล 

โพชฌงค> ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค> ธรรมวิจัยสัม
โพชฌงค> วิริยสัมโพชฌงค> ปVติสัมโพชฌงค> ปiสสัทธิสัมโพชฌงค> 
สมาธิสัมโพชฌงค> อุเบกขาสัมโพชฌงค>เหลLานี้ อันพระมุนีเจ^าผู^เห็น
ธรรมทั้งสิ้น ตรัสไว^ชอบแล^ว อันบุคคลมาเจริญ ทำให^มากแล^ว ยLอม
เป_นไปเพื่อความรู^ยิ่ง เพื่อนิพพาน และเพื่อความตรัสรู^ ด^วยคำสัตย>
นี้ ขอความสวัสดี จงมแีกLทLานทุกเมือ่ 

สมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ^า ทอดพระเนตรพระมหาโมคคัลลา
นะ และพระมหากัสสปะ อาพาธ ได^รับทุกขเวทนาแล^ว ทรงแสดง
โพชฌงค> ๗ ประการ ทLานทั้ ง ๒ ชื่นชมภาษิตนั้น หายโรคใน
ขณะนั้น ด^วยคำสัตย>นี้ ขอความสวัสดี จงมีแกLทLานทุกเมื่อ 

ครั้งหนึ่ง แม^พระธรรมราชา อันความประชวรเบียดเบียนแล^ว 
รับสั่งให^พระจุนทเถระ แสดงโพชฌงค>นั้นโดยเอื้อเฟ}~อ ก็ทรงบันเทิง
พระหฤทัย หายประชวรโดยพลัน ด^วยคำสัตย>นี้ ขอความสวัสดี จง
มีแกLทLานทุกเมื่อ 
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ก็อาพาธทั้งหลายนั้น อันพระมหาฤษีทั้ง ๓ องค> ละได^แล^ว ถึง
ความไมLบังเกิดเป_นธรรมดา ดุจกิเลสอันมรรคกำจัดแล^ว ด^วยคำ
สัตย>นี้ ขอความสวัสดี จงมีแกLทLานทุกเมื่อ 

ปกิณณกคาถา แปล 
เพราะทำความเคารพพระพุทธรัตนะ ซึ่งเป_นประหนึ่งโอสถ

อันประเสริฐเยี่ยมยอดเกื้อกูลแกLเทวดาและมนุษย>ทั้งหลาย ด^วยเดช
แหLงพระพุทธรัตนะ ขอให^อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป 
ขอให^ทุกข>ทั้งหลายของทLานจงสงบระงับไปโดยสวัสดีเถิด 

เพราะทำความเคารพพระธรรมรัตนะ ซึ่งเป_นประหนึ่งโอสถ
อันประเสริฐเยี่ยมยอดเกื้อกูลแกLเทวดาและมนุษย>ทั้งหลาย ด^วยเดช
แหLงพระธรรมรัตนะ ขอให^อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป ขอ
ภัยทั้งหลายของทLานจงสงบไปโดยสวัสดีเถิด 

เพราะทำความเคารพพระสังฆรัตนะ ซึ่งเป_นประหนึ่งโอสถอัน
ประเสริฐเยี่ยมยอดเกื้อกูลแกLเทวดาและมนุษย>ทั้งหลาย ด^วยเดช
แหLงพระสังฆรัตนะ ขอให^อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป ขอ
โรคทั้งหลายของทLานจงสงบไปโดยสวัสดีเถิด 

ที่พึ่งอื่นของข^าพเจ^าไมLมี พระพุทธเจ^า …พระธรรม …พระสงฆ>เป_น
ที่พึง่อันประเสริฐของข^าพเจ^า ด^วยคำสัตย>นี้ ขอชัยมงคลจงมีแกLทLาน 

รัตนะอยLางใดอยLางหนึ่งมากมายบรรดามีในโลก รัตนะนั้น
เสมอด^วยพระพุทธเจ^า … พระธรรม … พระสงฆ> หามีไมL เพราะเหตุนั้น 
ขอความสวัสดีจงมีแกLทLาน 
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อิติปO โส แปล 

เพราะเหตุอยLางนี้ๆ พระผู^มีพระภาคเจ^านั้นเป_นผู^ไกลจากกิเลส 

และตรัสรู^ด^วยพระองค>เองโดยชอบ เป_นผู^ถึงพร^อมด^วยวิชชาและ

จรณะเป_นผู^ไปแล^วด^วยดี เป_นผู^รู^โลกอยLางแจLมแจ^ง เป_นผู^สามารถ

ฝtกบุรุษที่สมควรฝtกได^อยLางไมLมีใครยิ่งกวLา เป_นครูผู^สอนของเทวดา

และมนุษย>ทั้งหลาย เป_นผู^รู^ ผู^ตื่น ผู^เบิกบานด^วยธรรม เป_นผู^มีความ

เจริญ เป_นผู^จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว> 

พระธรรม ที่พระผู^มีพระภาคเจ^าได^ตรัสไว^ดีแล^ว เป_นสิ่งที่ผู^

ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได^ด^วยตนเอง เป_นสิ่งที่ปฏิบัติได^ และให^

ผลได^ ไมLจำกัดกาล เป_นสิ่งที่ควรกลLาวกับผู^อื่นวLาทLานจงมาดูเถิด 

เป_นสิ่งที่ควรน^อมเขา̂มาใสLตัว เป_นสิ่งที่ผู^รู^พึงรู^ได^เฉพาะตน 

พระสงฆ>สาวกของพระผู^มีพระภาคเจ^า หมูLใด ปฏิบัติดีแล^ว … 

ปฏิบัติตรงแล^ว … ปฏิบัติธรรมเป_นเครื่องออกจากทุกข>แล^ว … ปฏิบัติ

สมควรแล^ว ได^แกL บุคคลเหลLานี้คือ คูLแหLงบุรุษ ๔ คูL นับเรียงตัวบุรุษ

ได^ ๘ บุรุษ นั่นแหละพระสงฆ>สาวกของพระผู^มีพระภาคเจ^า ทLาน

เป_นผู^ควรแกLสักการะที่เขานำมาบูชา เป_นผู^ควรแกLสักการะที่เขาจัด

ไว^ต^อนรับ เป_นผู^ควรรับทักษิณาทาน เป_นผู^ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี 

เป_นเนื้อนาบุญของโลก ไมLมีนาบุญอื่นยิ่งกวLา 
อภัยปริตร แปล 

ลางร^ายอันใด อัปมงคลอันใด เสียงนกที่นLาตกใจอันใด เคราะห>
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ร^ายและฝiนร^าย ที่ไมLนLาปรารถนาอันใด ขอความร^ายทั้งปวงนั้น จง
ถงึความเสื่อมสูญไป ด^วยพุทธานุภาพ …  ธัมมานุภาพ … สังฆานุภาพ 

เทวตาอุยโยชนคาถา แปล 
ขอสัตว>ทั้งปวง ที่ประสบทุกข> จงหมดทุกข> ที่ประสบภัย จง

ปราศจากภัย ที่ประสบความโศก จงสรLางโศกเทอญ 
ขอเทวดาทั้งปวง จงอนุโมทนาบุญ สมบัติที่ข^าพเจ^าทั้งหลายที่

ได^สร^างสมแล^วเพียงเทLานี้ เพื่อความสำเร็จแหLงสมบัติทั้งปวงเถิด 
ขอเทวดาทั้งหลาย จงให^ทาน รักษาศีล บำเพ็ญภาวนา ด^วย

ศรัทธาทุกเมื่อ เทวดาที่มาชุมนมุ ณ มณฑลพิธีนี้ ขอเชิญกลับเถิด 
ข^าพเจ^าผูกการคุ^มครองรักษาไว^ทุกประการ ด^วยเดชแหLงพระ

กำลังของพระพุทธเจ^าทั้งปวงผู^ทรงพละกำลัง ด^วยเดชแหLงกำลังของ
พระปiจเจก-พุทธเจ^าทั้งหลาย และด^วยเดชแหLงกำลังของพระ
อรหันต>ทั้งหลายด^วย 

 
ชยมังคลัฏฐกคาถา สรุปสาระ 

บทที่ ๑ สำหรับเอาชนะศัตรูหมูLมาร (เป_นเรื่องผจญมาร ซึ่งมี

เรื่องวLาพระยามารยกพลใหญLหลวงมา พระพุทธเจ^าก็ทรงสามารถ

เอาชนะได)̂ 

บทที่ ๒ เอาชนะใจคนที่กระด^างกระเดื่องเป_นปฏิปiกษ> (มียักษ>

ตนหนึ่ง ชื่ออาฬะวะกะ เป_นผู^มีจิตกระด^างและมีกำลังยิ่งกวLาพระยา
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มาร พยายามใช^กำลังทำร^ายพระพุทธองค>อยูLจนตลอดคืนยันรุLง แตL

ก็ทรงทรมานยกัษ>ตนนี้ให^พLายแพ^ไปได^ในที่สุด) 

บทที่ ๓ เอาชนะสัตว>ร^ายหรือคูLตLอสู^ (เมื่อพระเทวทัตทรยศตLอ

พระพุทธเจ^า ได^จัดการให^คนปลLอยช^างสาร ที่กำลังตกมันชื่อนาฬา

คีรี เพื่อมาทำร^ายพระพุทธเจ^า แตLเมื่อช^างมาถึงก็ไมLทำร^าย) 

บทที่ ๔ เอาชนะโจร (โจรองคุลีมาล ซึ่งถือดาบเงื้องLา วิ่งไลL

ติดตามพระองค>ไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน> โดยที่องคุลีมาลได^ฆLาคน

และตัดนิ้วมือมาร^อยเป_นสร^อยคอ ให^ได^ครบพัน ก็จะมีฤทธิ์เดช

ยิ่งใหญL เหลืออีกนิ้วเดียวจะครบพัน ก็มาพบพระพุทธเจ^า พระองค>

ทรงสามารถเอาชนะถึงกับองคุลีมาลเลิกเป_นโจรและยอมเข^ามาบวช 

กลายเป_นสาวกองค>สำคัญองค>หนึ่ง) 

บทที่ ๕ เอาชนะการแกล^ง ใสLร^ายกลLาวโทษหรือคดีความ (หญิง

คนหนึ่งมีนามวLา จิญจมาณวิกา ใสLร^ายพระพุทธเจ^า โดยเอาไม^

กลมๆ ใสLไว^ที่ท^องแล^วเที่ยวป�าวประกาศวLาตั้งครรภ>กับพระพุทธเจ^า 

พระองค>ทรงเอาชนะ ให^ความจริงปรากฏแกLคนทั้งหลายวLาเป_นเรื่อง

กลLาวร^ายใสLโทษพระองค>โดยแท)̂ 

บทที่ ๖ เอาชนะการโต^ตอบ (เป_นเรื่องที่พระพุทธเจ^าทรง

เอาชนะสัจจะกะนิครนถ> ซึ่งเป_นคนเจ^าโวหาร เข^ามาโต^ตอบกับ

พระพุทธเจ^า) 
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บ ท ที่  ๗  เอ าชนะ เลL ห> เห ลี่ ย มกุ ศ โลบ าย  (เป_ น เรื่ อ งที่

พระพุทธเจ^า ให^พระโมคคัลลาน> อัครมหาสาวกไปตLอสู^เอาชนะพระ

ยานาคชื่อ นันโทปนันทะ ผู^มีเลLห>เหลี่ยมในการตLอสู^มากหลาย) 

บทที่ ๘ เอาชนะทิฏฐิมานะของคน (เป_นเรื่องที่พระพุทธเจ^าทรง

เอาชนะ พกะพรหม ผู^มีทิฏฐิแรงกล^าสำคัญวLาตนเป_นผู^ที่ มี

ความสำคัญที่สุด แตLพระพุทธเจ^าก็ทรงสามารถทำให^พกะพรหม

ยอมละทิ้งทิฏฐิมานะ และยอมวLาพระพุทธเจ^าสูงกวLา) 

มหาการุณิโก แปลเก็บความ 

พระพุทธเจ^า พระผู^ทรงเป_นที่พึ่งของโลก ทรงมีพระมหา
กรุณา ทรงบำเพ็ญพระบารมีทุกประการ เพื่อประโยชน>เกื้อกูลแกL
สรรพสัตว> ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด ด^วยการกลLาวคำ
สัตย>นี ้ขอชัยมงคลจงมีแกLทLานเถิด 

ขอทLานจงเป_นผู^มีชัยชนะในพิธีชัยมงคล ดุจพระจอมมุนีผู^ ยัง
ความปVติยินดีให^เพิ่มพูนแกLชาวศากยะ ทรงมีชัยชนะหมูLมาร ณ โคน
ต^นมหาโพธิ์  ทรงถึงความเป_นผู^ เลิศ(คือได^ตรัสรู^ )แล^ว ทรงปVติ
ปราโมทย>อยูLบนอปราชิตบัลลังก> อันเป_นที่อภิเษกของพระพุทธเจ^า
ทุกๆ พระองค> ฉะนั้นเถิด  

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ความปรารถนาของทLาน เป_น
สุจริต ในเวลาใด วันเวลานั้น เป_นฤกษ>ดี มงคลดี เช^าดี รุLงอรุณดี 
ชั่วขณะดี ชั่วครูLดี และเป_นการบูชาอยLางดี แดLพระสงฆ>ผู^บริสุทธิ์ คน
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ทำกรรมอันเป_นสุจริตแล^ว ยLอมได^ประสบความสุข โชคดี เทอญ 
ขอสรรพมงคลจงมีแกLทLาน ขอเหลLาเทพยดาทั้งปวงจงปกปiก

รักษาทLาน ด^วยอานุภาพแหLงพระพุทธเจ^า พระธรรม และพระสงฆ> 
ขอความสุขสวัสดีทัง้หลาย จงมีแกLทLานทุกเมื่อ เทอญ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สรุปสาระ 

พระสูตรวLาด^วยการหมุนวงล^อธรรม เป_นพระธรรมเทศนาครั้ง
แรก ซึ่งพระพุทธเจ^าทรงแสดงแกLปiญจวัคคีย> ที่ป�าอิสิปตนมฤคทายวัน 
แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรู^
สองเดือน วLาด^วยมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง ซึ่งเว^นที่สุด ๒ 
อยLาง (การประกอบตนให^พัวพันหมกมุLนอยูLในกามสุข และการ
ประกอบตนให^ลำบากเปลLา คือ ความพยายามเพื่อบรรลุผลที่หมาย
ด^วยวิธีทรมานตนเอง เชLน การบำเพ็ญตบะตLางๆ ที่นิยมกันในหมูL
นักบวชอินเดียจำนวนมาก) และวLาด^วยอริยสัจจ> ๔ ดูกLอนภิกษุ
ทั้งหลาย จักขุได^เกิดขึ้นแล^ว ญาณ... ปiญญา... วิชชา... แสงสวLางได^
เกิดขึ้นแล^วแกLเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมLได^เคยฟiงแล^วในกาลกLอน
วLา นี่เป_นทุกข> ...ก็ทุกข>นี้ ควรกำหนดรู^ ...ก็ทุกข>นี้นั้นแล เราได^
กำหนดรู^แล^ว ... นี่ทุกขสมุทัย ...ทุกขสมุทัยนี้นั้นแล ควรละเสีย ...
ทุกขสมุทัยนี้นั้นแล เราละได^แล^ว ...นี่ทุกขนิโรธ ...ก็ทุกขนิโรธนี้นั้น
แล ควรทำให^แจ^ง ...ทุกขนิโรธนี้นั้นแล อันเราได^ทำให^แจ^งแล^ว ...นี่
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ...ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้นั้นแล ควรให^
เจรญิ ...ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้นั้นแล อันเราเจริญแลว̂ 
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ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได^เกิดขึ้นแล^ว 
แกLพระโกณทัญญะ วLา "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป_นธรรมดาแล^ว 
สิ่งนั้นทั้งปวง ก็ต^องดับสลายไปเป_นธรรมดา" ก็เมื่อธรรมจักรอัน
พระผู^มีพระภาคเจ^า ทรงแสดงให^เป_นไปแล^ว เหลLาภูมิเทวดาก็สLง
เสียงสาธุการให^บันลือลั่น ทLานโกณฑัญญะ หัวหน^าปiญจวัคคีย> ฟiง
พระธรรมเทศนานี้แล^ว ได^ดวงตาเห็นธรรม และขอบวชเป_น
พระภิกษุรูปแรก เรียกวLา เป_นปฐมสาวก 
 
ขัน้ตอนการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต$ 

๑) กลLาวคำบชูาพระรัตนตรัย (หนGา ๒) 
๒) อาราธนาศลี  (หนGา ๕๔) 
๓) อาราธนาพระปริตร (หนGา ๕๔) 
๔) ฟiงพระเจริญพระพทุธมนต> (หนGา ๒๔-๔๑) 
๕) จุดเทียนทีบ่าตรน้ำมนต> แล^วยกประเคน 
๖) กลLาวคำบชูาข^าวพระ (หนGา ๕๕) 
๗) กลLาวคำถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรม (หนGา ๕๖) 
๘) ลาข^าวพระพุทธ (หนGา ๕๔) 
๙) ประเคนเครื่องไทยธรรมแดLพระภิกษุสงฆ> 

๑๐) ฟiงธรรม และรบัการประพรมน้ำพระพุทธมนต>
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