
 ๑ 

บทสวดมนตร์ 

ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 



 ๒ 

 

 

 
 

 

 

 



 ๓ 

บาลีมงคลสูตรและค าแปล 
เอวมฺเม  สุตํ ;                                                             ข้าพเจ้า(พระอานนท์เถระ)ได้ฟังมาอย่างนี้ ; 
เอกํ สมยํ  ภควา  สาวตฺถิยํ  วิหรติ                               สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า 
เชตวเน  อนาถปิณฺฑิกสฺส                                           ประทับอยู่ในพระเชตะวันวิหาร 
อาราเม.  อถ  โข  อญฺญตรา เทวตา                             อารามของท่านอนาถบิณฑิกะ 

อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา,                        คหบดี ใกล้กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล 

เกวลกปฺปํ  เชตวนํ โอภาเสตฺวา,                                  เมื่อราตรี (ตอนปฐมยาม) ล่วงแล้ว 
เยน  ภควา  เตนุปสงฺกม,ิ                                            เทวดาองค์หนึ่งมีรัศมีงดงามยิ่งนัก 

อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา                            ทําพระเชตะวันให้สว่างไสวไปทั่ว 
เอกมนฺตํ  อฏฺฐาสิ. เอกมนฺตํ ฐิตา                                 ทั้งพระวิหาร เข้าไปเฝ้าพระผู้ม ี

โข สา เทวตา ภควนฺตํ  คาถาย                                     พระภาคเจ้า  ถวายอภิวาทแล้วยืน 

อชฺฌภาสฺ                                                                      อยู่ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ได ้

                                                                                   กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดว้ยคาถาว่า :-                                                       
๑.  พหู  เทวา  มนุสฺสา จ                                            เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นันมาก 

มงฺคลานิ  อจินฺตยํ                                                       เมื่อปรารถนาความสวัสดี(แก่ตน) 
อากงฺขมานา  โสตฺถานํ                                               ได้พากันคิดค้นหามงคลทั้งหลาย 
พฺรูหิ  มงฺคลมุตฺตม.ํ                                   ขอพระองค์จงตรัสบอกมงคลอันสูงสุดด้วยเถิด 

(พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า) 
๒.  อเสวนา  จ  พาลาน,ํ                                             ไม่คบคนพาลทั้งหลาย ๑ 
ปณฺฑิตานญฺจ  เสวนา                                                  คบบัณฑิตทั้งหลาย ๑ บูชาบุคคล 

ปูชา  จ  ปูชะนียานํ                                                     ผู้ควรบูชาทั้งหลาย ๑ (๓ อย่างนี้) นี ้
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ .                                                      เป็นมงคลสูงสุด 

๓.  ปฏิรูปเทสวาโส  จ                                                อยู่ในประเทศสมควร ๑ เป็น 

ปุพฺเพ  จ  กตปุญฺญตา       ผู้มีบุญได้ทําไว้ในกาลก่อน ๑  

อตฺตสมฺมาปณิธิ  จ    ตั้งตนไว้โดยชอบ ๑( ๓ อย่าง)นี้  

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ .    เป็นมงคลสูงสุด  

๔.  พาหุสจฺจญฺจ  สิปฺปญฺจ   การได้ยินได้ฟังมาก ๑ รู้ศิลปะ ๑  

วินโย  จ  สุสิกฺขิโต    ศึกษาวินัยเป็นอย่างดี ๑ กล่าว  

สุภาสิตา  จ  ยา  วาจา    ถ้อยคําที่ดี ๑ (๔อย่าง)นี้เป็น  

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ .    มงคลสูงสุด  

 

๕.  มาตาปิตุอุปฏฺฐาน ํ   บํารุงมารดาและบิดา ๑ สงเคราะห์  

ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห    บุตร ๑ สงเคราะห์ภรรยา ๑ ทํา  



 ๔ 
อนากุลา  จ  กม์มนฺตา    การงานไม่อากูล ๑ ( ๔ อย่าง )นี้  

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม.ํ    เป็นมงคลสูงสุด  

๖.  ทานญฺจ  ธมฺมจริยา  จ    ให้ทาน ๑ ประพฤติธรรม ๑  

ญาตกานญฺจ  สงฺคโห    สงเคราะห์ญาติทั้งหลาย ๑ ทํา  

อนวชฺชานิ  กมฺมานิ    การงานไม่มีโทษ ๑ (๔อย่าง) นี้  

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม.ํ    เป็นมงคลสูงสุด  

๗.  อารตี  วีรตี  ปาปา    งดเว้นจากบาป ๑ เว้นจากดื่มน้ํา  

มชฺชปานา  จ  สญฺญโม    เมา ๑ ไม่ประมาทในธรรม  

อปฺปมาโท  จ  ธมฺเมสุ    ทั้งหลาย ๑ ( ๓ อย่าง)นี้  

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ    เป็นมงคลสูงสุด  

๘.  คารโว  จ  นิวาโต  จ    ความเคารพ ๑ อาการอ่อนน้อม  

สนฺตุฏฺฐี  จ  กตญฺญุตา    ถ่อมตน ๑ สันโดษ (ความพอใจในของตน)  

กาเลน  ธมฺมสฺสวนํ    ๑ การรู้คุณที่คนอื่นทําไว้  

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม.ํ    ๑ ฟังธรรมตามกาล๑(๕อย่าง)นี้เป็นมงคลสูงสุด  

๙.  ขนฺตี  จ  โสวจสฺสตา    ความอดทน ๑ เป็นคนว่าง่าย๑  

สมณานญฺจ  ทสฺสนํ    พบเห็นคบหาสมณะทั้งหลาย๑  

กาเลน  ธมฺมสากจฺฉา    สนทนาธรรมตามกาล ๑ ( ๔ อย่าง )นี้  

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม.ํ    เป็นมงคลสูงสุด  

๑๐.  ตโป  จ  พฺรหฺมจริยญฺจ   บําเพ็ญตบะ ๑ ประพฤติ  

อริยสจฺจาน  ทสฺสนํ    พรหมจรรย์  ๑  เห็นอริจสัจจ์  

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา  จ    ทั้งหลาย ๑ เห็นแจ้งพระนิพพาน๑  

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม.ํ    (๔อย่าง)นี้เป็นมงคลสูงสุด  

๑๑.  ผุฏฺฐสฺส  โลกธมฺเมหิ    จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมทั้งหลาย  

จิตฺตํ  ยสฺส น  กมฺปติ    กระทบแล้วไม่หวั่นไหว ๑ จิตไม่  

อโสกํ  วิรชํ  เขมํ     มีความเศร้าโศก ๑ จิตปราศจาก  

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม.ํ    กิเลศธุลี ๑ จิตมีความเกษม ๑ (๔อย่าง)นี้เป็น  

                                                                                  มงคลสูงสุด 

 

๑๒. เอตาทิสานิ  กตฺวาน   เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกระทํา  

  สพฺพตฺถมปราชิตา    มงคลทั้งหลาย(๓๘ ประการ)  

สพฺพตฺถ  โสตฺถึ  คจฺฉนฺติ    เช่นกล่าวนี้แล้ว เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้  

ตนฺเตสํ  มงฺคลมุตฺตมนฺต.ิ    ในที่ทั้งปวง ย่อมบรรลุถึงความสวัสดีใน  

                                                                                   ท่ีทุกสถาน  ข้อน้ัน เป็นมงคลสูงสุดของเทวดา           
      และมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้น ฉะนี้แล  



 ๕ 

ค าอาราธนาต่างๆ 

 
 

ค าอาราธนาพระปริตร 
(มีธรรมเนียมว่า  ก่อนที่จะกล่าวคําอาราธนา,  คําถวาย,  คําภาวนาต้องตั้งนะโม ๓ จบก่อน) 
  วิปัตติปะฏิพาหายะ  สัพพะสัมปัตติสิทธิยา, 
สัพพะทุกขะวินาสายะ    ปะริตตัง  พรูถะ* มังคะลัง.  

วิปัตติปะฏิพาหายะ    สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,  

สัพพะทุกขะวินาสายะ    ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง . 

วิปัตติปะฏิพาหายะ    สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,  

สัพพะโรคะวินาสายะ    ปะริตตัง  พรูถะ มังคะลัง.  

 



 ๖ 

 
ค าอาราธนาธรรม 

   พรัหมา**  จะ  โลกาธิปะตี  สะหัมปะติ,  

   กัตอัญชะลี  อันธิวะรัง  อะยาจะถะ,  

   สันตีธะ  สัตตาปปะระชักขะชาติกา,  

   เทเสตุ  ธัมมัง  อะนุกัมปิมัง  ปะชัง  

 
 *  อ่านว่า พะ-รู-ถะ 
 ** อ่านว่า พรัม-มา 



 ๗ 

 
ค าอาราธนาศีล ๕ 

มะยัง  ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ )  ติสะระเณนะ สะหะ,  ปัญจะ  สีลานิ ยาจามะ ฯ 

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะสะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ฯ 

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะสะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ฯ 

 

หมายเหต ุ

- ถ้าผู้รับศีลมีเพียงคนเดียวพึงเปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง และเปลี่ยน ยาจามะ เป็นยาจาม ิ

- ถ้าประสงค์จะรับศีลแบบเคร่งครัดไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยพึงตัดคําว่า                               
(วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ)  ภายในวงเล็บออก 

 

 

 



 ๘ 

 
ค าอาราธนาศีล ๕ เป็นนิจศีล 
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, 

  ปัญจังคะสะมันนาคะตัง นิจจะสีลัง ยาจามะฯ 

ทุติยัมปิ  มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, 
  ปัจจังคะสะมันนาคะตัง นิจจะสีลัง ยาจามะ ฯ 

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, 
  ปัญจังคะสะมันนาคะตัง นิจจะสีลัง ยาจามะฯ 



 ๙ 

 
ค าอาราธนาศีล ๘ 

  มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ, 
 อัฏฐะ  สีลานิ ยาจามะ ฯ 

  ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะสะหะ,  
 อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ ฯ 

  ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ)  ติสะระเณนะ สะหะ, 
 อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ ฯ 



 ๑๐ 

 
ค าอาราธนาอุโบสถศีล 

  มะยัง ภันเต (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ) ติสะระเณนะ สะหะ , 
 อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ ฯ 

(ว่า ๓ หน ) 
หมายเหต ุ คําอาราธนาอุโบสถศีลส่วนใหญ่ตัดข้อวามในวงเล็บออก 



 ๑๑ 

 
ค าลากลับบ้าน 

   หันทะทานิ มะยัง ภันเต, อาปุจฉามะ  

   พะหุกิจจา มะยัง พะหุกะระณียา.  

  พระสงฆ์ผู้รับลากล่าวคําว่า “ยัสสะทานิ ตุมเห กาลัง มัญญะถะ 
  ผู้ลาพึงรับพร้อมกันว่า “สาธุ ภันเต” แล้วกราบ ๓ ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒ 
 

 

ค าถวายต่างๆ 
 

ค าถวายสังฆทาน 
(ประเภทสามัญ) 

  อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ,ภิกขุสังฆัสสะ,  

 โอโณชะยามะ,  สาธุ โน ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมาน,ิ  ภัตตานิ, สะปะริวารานิ,  

 ปะฏิคคัณหาต,ุ  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.  

 

(ค าแปล) 
  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,ซึ่งภัตตาหาร,  

 กับทั้งบริวารเหล่านี,้  แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ,์จงรับภัตตาหาร, กับทั้งบริวาร
เหล่านี้,ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ 

 

หมายเหต ุ ถ้ามีเครื่องบริวารถวายพ่วงด้วย ก็ตัดคําว่า “สะปะริวาราน”ิ และคําแปลว่า “กับทั้ง
บริวาร” ออกเสียงทุกแห่ง 
 

ค าถวายสังฆทานอุทิศ 

(ประเภทมตกภัตอุทิศผู้ตาย) 
  อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,  

 โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมาน,ิ มะตะกะภัตตานิ,สะปะริวารานิ,  

 ปะฏิคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนงั, ญาตะกากัญจะ, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,สุขายะ.  

 

(ค าแปล) 
   ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย  

  ซึ่งมะตะกะภัต, กับทั้งบริวารเหล่านี,้แด่พระภิกษุสงฆ,์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,  

  ซึ่งมะตะกะภัต,  กับทั้งบริวารเหล่านี,้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และ
ความสุข,  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย  แก่ญาติทั้งหลาย มีบิดา มารดา เป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน 
เทอญ. 

ค าถวายสลากภัต 

  เอตานิ  มะยัง ภันเต, สะลากะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, อะสุกัฏฐาเน,  
 ฐะปิตานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง,    

 หิตายะ, สุขายะ. 



 ๑๓ 
 

 

 

 

(คําแปล) 
 

   ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่งสลากภัต, กับ
ท้ังบริวารท้ังหลาย, ซึ่งตั้งไว้ ณ ที่โน้นนั้น แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งสลากภัต, 
กับทั้งบริวารเหล่านั้น, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,สิ้น
กาลนาน เทอญ ฯ 

 

ค าถวายข้าวสาร 
  อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, 
 สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมาน,ิ ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคัณหาตุ, อัมหากัง,  

 ทีฆะรัตตัง,หิตายะ, สุขายะ.  

(คําแปล) 
  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายซึ่งข้าวสาร,  

 กับทั้งบริวารเหล่านี,้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งข้าวสาร  

 กับทั้งบริวารเหล่านี,้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข, ของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ 

 

ค าถวายเภสัชทาน 

(มีน้ําผึ้งเป็นต้น) 
   สะระโท นามายัง, ภันเต, กาโล สัมปัตโต, ยัตถะ ตะถาคะโต,  

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, สาระทิกากาเธนะ, อาพาธิกานัง, ภิกขูนัง,  

  ปัญจะ เภสัชชาน,ิ อะนุญญาสิ, สัปปิง นะวะนีตัง, เตลัง, มะธุง, ผาณิตัง,  

  มะยันทานิ, ตักกาละสะทิสัง, สัมปัตตา, ตัสสะ ภะคะวะโต,  

  ปัญญัตตานุคัง, ทานัง, ทาตุกามา, เตสุ ปะริยาปันนัง, มะธุง จะ, เตลังจะ,  

  ผาณิตัง จะ, ภิกขูนัญเจวะ, สามะเณรานัญจะ, โอโณชะยามะ, สาธุโน ภันเต,  

  อัยยา, ยะถาวิภัตตัง, มะธุทานัง จะ, เตลัง จะ,ผาณิตังจะ, ปะฏิคคัณหันตุ, อัมหากัง,  

  ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.  

(คําแปล) 
   ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, บัดนี้สารทกาลมาถึงแล้ว, ในกาลใดเล่า,  

 พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ทรงอนุญาตเภสัช ๕ อย่าง คือ, เนยใส เนยข้น,  



 ๑๔ 
 น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําอ้อย, แก่ภิกษุทั้งหลาย, ผู้อาพาธด้วยโรค, เกิดในสาทรกาล, บัดนี้
ข้าพเจ้าทั้งหลาย, มาถึงกาลเช่นนี้แล้ว, ปรารถนาจะถวายทาน, ตามพระพุทธานุญาต, ของพระผู้มี
พระภาคเจ้านั้น, จึงถวายน้ําผึ้ง, กับน้ํามันและน้ําอ้อย, อันนับเข้าในเภสัช ๕ อย่างนั้น, แก่พระภิกษุ
และสามเณรทั้งหลาย, ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงรับ, ซึ่งมธุทาน, เตลทาน, และผาณิตทาน, ของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตามที่แจกถวายแล้วนั้น ๆ , เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้น
กาลนาน เทอญ ฯ 

ค าถวายเสนาสะ กุฏิ วิหาร 
  อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนาน,ิ อาคะตานาคะตัสสะ,  

 จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,  

 อิมาน,ิ เสานาสะนานิ, ปะฏิคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.  

(คําแปล) 
  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย, ซึ่งเสนาสนะเหล่านี้,  

 แก่พระภิกษุสงฆ,์ ผู้มีในทิศทั้ง ๔, ที่มาแล้วก็ดี, ยังไม่มาก็ดี, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,  

 ซึ่งเสนาสนะเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  

 สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ  

ค าถวายศาลาโรงธรรม 

  มะยัง ภันเต, อิมัง สาลัง, ธัมมะสะภายะ, อุททิสสะ, จาตุททิสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ,  

 นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง สาล,ี ปะฏิคัณหาตุ, อัมหากัง,ทีฆะรัตตัง,หิตา
ยะ, สุขายะ. 

(คําแปล) 
  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวาย, ซึ่งศาลาหลังนี้,แก่พระภิกษุ
สงฆ์, ผู้มีในทิศทั้ง ๔ , อุทิศเพื่อเป็นสถานที่แสดงธรรม, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งศาลาหลังนี้,  
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ ฯ 

 

ค าถวายผ้าวัสสิกาสาฎก(ผ้าอาบน้ าฝน) 
  อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยา
มะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, 
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

(คําแปล) 
  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ขอน้อมถวาย, ซึ่งผ้าอาบน้ําฝน,กับทั้ง
บริวารเหล่านี,้ แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งผ้าอาบน้ําฝน, กับทั้งบริวารเหล่านี,้  
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,สิ้นกาลนานเทอญ ฯ 

 



 ๑๕ 

ค าถวายผ้าจ าน าพรรษา 
 อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสาวาสิกะจีวรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,  

สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมาน,ิ วัสสาวาสิกะจีวะรานิ, สะปะริวารานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, 
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

(คําแปล) 
  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่งผ้าจํานําพรรษา,  

 กับทั้งบริวารเหล่านี,้ แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งผ้าจํานําพรรษา,  

 กับทั้งบริวารเหล่านี,้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  

 สิ้นกาลนานเทอญ ฯ  

ค าถวายผ้าอัจเจกจีวร* 
 อิมานิ มะยัง ภันเต, อัจเจกะจีวรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน 
ภัณเต, ภิกขุสังโฆ, อิมาน,ิ อัจเจกะจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาต,ุ อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, 
หิตายะ, สุขายะ. 

(คําแปล) 
  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,ผ้าอัจเจกจีวร, กับทั้งบริวาร
เหล่านี้,แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ผ้าอัจเจกจีวร, กับทั้งบริวารเหล่านี,้ ของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ ฯ 

 

ค าถวายผ้าป่า 
 อิมานิ มะยัง ภันเต, ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,  

สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมาน,ิ ปังสุกูลจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,     
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

(คําแปล) 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ผ้าบังสุกุลจีวร, กับทั้งบริวารเหล่านี,้ 
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,จงรับ, ผ้าบังสุกุลจีวร, กับทั้งบริวารเหล่านี,้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,เพื่อ
ประโยชน์และความสุข,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,สิ้นกาลนานเทอญ ฯ 

 

ค าถวายผ้ากฐิน 

อิมัง , สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ 
( ว่า 3 จบ )  

 

ค าแปล 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอน้อมถวาย, ผ้ากฐินจีวร, กับทั้งบริวารนี้แก่พระสงฯ 



 ๑๖ 
 

ค าถวายผ้ากฐิน( แบบที่ 2 ) 
อิมัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, 

อิมัง, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, ปะฏิคคัณหาต,ุ ปะฏิคเหตะวาจะ, อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินัง, 
อัตถะระต,ุ อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ 

 

ค าแปล 
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ่ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้ แก่พระสงฆ์ ขอ
พระสงฆ์จงรับ ผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวาร นี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้ว จงกรานกฐินด้วยผ้านี้ 

เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ 

 

ค าถวายธูปเทียนดอกไม้เพื่อบูชา 
อิมานิ มะยัง ภันเต,  ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ,ระตะนัตตะยัสเสวะ,อะภิปูเชมะ,อัมหากัง,ระตะนัต

ตะยัสสะปูชา,ฑีฆะรัตตัง,หิตะสุขาวะหา,โหต,ุอาสะวักขะยัปปัตติยา 
 

คําแปล 

ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาธูปเทียนและดอกไม้ อันประเสริฐเหล่านี้ 
แก่พระรัตนตรัย กิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้ จงเป็นผลนํามา ซ่ึงประโยชน์และความสุข แก่

ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน จงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวกิเลสเทอญฯ 

  

ค าถวายกระทงส าหรับลอยประทีป 
  มะยัง, อิมานิ ปะทีเปนะ, อะสุกายะ, นัมมะทายะ, นะทิยา, ปุลิเน, ฐิตัง, มุนิโน, ปา
ทะวะลัญชัง, อะภิปูเชมะ, อะภิปูเชมะ, อะยัง, ปะทีเปนะ, มุนิโน, ปาทะวะลัญชัสสะ, ปูชา, อัมหากัง, 
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ. 

(คําแปล) 
  ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอบูชา, ซึ่งรอยพระพุทธบาท,ท่ีต้ังอยูเ่หนือหาดทราย, ในแม่น้ํา, 
ชื่อนัมทานทีโน้น, ด้วยประทีปนี้, กิริยาที่บูชา, รอยพระพุทธบาท, ด้วยประทีปนี้, ขอจงเป็นไป,เพื่อ
ประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ 

ค าถวายธงเพื่อบูชา 
มะยัง, อิมินา ธะชะปะฏาเกนะ, ระตะนัตตะยัง, อะภิปูเชมะ,อะยัง,ธะชะปะฏาเกนะ

ระตะนัตตะยะปูชา, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ. 
 
 



 ๑๗ 
 

(คําแปล) 
  ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอบูชา, ซึ่งพระรัตนตรัย,ด้วยธงแผ่นนี้, กิริยาที่บูชาพระรัตนตรัย  

ด้วยธงแผ่นผ้านี้, ขอจงเป็นไป,เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,                         
สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ 

ค าถวายเวจกุฎี 
 มะยัง ภันเต, อิมัง, วัจจะกุฏิง, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุททิสสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ
นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง, วัจจะกุฏิง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัต
ตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

(คําแปล) 
 ขแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวาย,เวจกุฏิหลังนี้, แก่พระภิกษุ
สงฆ์, ผู้มีในทิศทั้ง ๔, ที่มาแล้วก็ดี, ยังไม่มาก็ดี, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, เวจกุฏิหลังนี้, ของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ 
 
 

ค าถวายสะพาน 
มะยัง ภันเต,อิมัง,เสตุง, มะหาชะนานัง, สาธารณัตถายะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต 
สังโฆ, อิมัสมิง* เสตุมห,ิ นิยาทิเต, สักขิโก โหตุ, อิทัง, เสตุทานัง, อัมหากัง,ทีฆะรัตตัง,     หิ
ตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ. 

(คําแปล) 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่งสะพานนี้,เพื่อประโยชน์
ทั่วไป, แก่มหาชนทั้งหลาย, ขอพระสงฆ์จงเป็นพยาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ในสะพานที่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ได้มอบให้แล้วนี้, ขอเสตุทานนี้, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข, แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ 

ค าถวายปราสาทผึ้ง 
 มะยัง ภันเต,อิมัง, สะปะริวารัง, มะธุปุปผะปาสาทัง, อิมัสมิงวิหาเร, ภิกขุสังฆัสสะ,  
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง, มะธุปุปผุปาสาทัง, ปะฏิคคัณ
หาตุ, อัมหากัง,ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

(คําแปล) 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายปราสาทผึ้งนี้, กับทั้งบริวาร, 
แก่พระภิกษุสงฆ์, ในวิหารวัดนี้, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ปรามาสผึ้งนี้, กับทั้งบริวาร,ของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย,เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ 

 



 ๑๘ 

 
ค าถวายโรงอุโบสถ 

 มะยัง ภันเต,อิมัง อุโปสะถาคารัง, สังฆัสสะ,นิยยาเทมะ, สาธุ โนภันเต, สังโฆ, 
อิมัง, อุโปสะถาคารัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

(คําแปล) 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ขอน้อมถวาย, ซึ่งโรงอุโบสถหลังนี,้  
แก่พระสงฆ์, ขอพระสงฆ์จงรับ, ซึ่งโรงอุโบสถหลังนี,้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์
และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ ฯ 

ค าถวายยานพาหนะ 
 มะยัง ภันเต, อิมัง ยานัง, ภิกขุสังฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, 
อิมัง ยานัง ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

(คําแปล) 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวาย, ซึ่งยานพาหนะนี้, แก่
พระภิกษุสงฆ,์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งยานพาหนะนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อ
ประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ 

ค าถวายคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 มะยัง ภันเต,อิมัง สะปะริวารัง, เตปิฏะกะคันถัง, สาตถังสะพะยัญชะนัง, เกวะละ
ปะริปุณณัง, ปะริสุทธัง, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุ
สังโฆ, อิมังสะปะริวารัง, เตปิฏะกะคันถัง, สาตถัง สะพะยัญชะนัง, เกวะละปะริปุณณัง,   
ปะริสุทธัง, ปะฏิคคัณหาต,ุ อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

(คําแปล) 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่งคัมภีร์พระไตรปิฎก,  
อันมีอรรถะและพยัญชนะ, ครบถ้วนกระบวนความ, บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง, กับทั้งบริวาร
นี้,แก่พระภิกษุสงฆ์,ผู้มีในทิศทั้งส่ี, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึงคัมภีร์พระไตรปิฎกอันมี
อรรถและพยัญชนะ,ครบถ้วนกระบวนความ, บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง,กับทั้งบริวารนี,้ ของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ 

ค าถวายคัมภีร์พระธรรม 
 มะยัง ภันเต, อิมัง สะปะริวารัง, โปฏฐะกะคันถัง, พะหุชะนะหิตายะ, พะหุชะนะ
สุขายะ, มะหาเถเรหิ, ยุตตัปปะยุตตัง, ธัมมิกัง, ธัมมะลัทธัง, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, 
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง, โปฏฐะกะคันถัง, พะหุชะ
นะหิตายะ, พะหุชะนะสุขายะ, มะหาเถเรหิ, ยุตตัปปะยุตตัง, ธัมมิกัง, ธัมมะลัทธัง, 
ปะฏิคคัณหาต,ุ อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ. 

 



 ๑๙ 
 

(คําแปล) 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่งคัมภีร์พระธรรม, อัน
พระมหาเถระทั้งหลาย, ชํารพสอบทานแล้ว, เพื่อประโยชน์,แก่มหาชน, อันเกิดขึ้นโดยชอบ
ธรรม, อันได้มาโดยชอบธรรม, กับทั้งบริวารนี,้ แก่พระภิกษุสงฆ์,ผู้มีในทิศทั้งส่ี, ขอ
พระภิกษุสงฆ์จงรับ,ซึ่งคัมภีร์พระธรรม, อันพระมหาเถระทั้งหลาย, ชําระสอบทานแล้ว, 
เพื่อประโยชน์สุข,แก่มหาชน, อันเกิดขึ้นแล้วโดยชอบธรรม, อันได้มาโดยธรรม, กับทั้ง
บริวารนี,้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,สิ้นกาล
นาน เทอญ ฯ 

ค าภาวนาต่างๆ 
ค าภาวนาเมื่อยกมือไหว้พระ 

 (ยกมือไหว้พระพุทธ) ว่า สาธุ พุทธัง วันทามิ  
 (ยกมือไหว้พระธรรม)ว่า สาธุ ธัมมัง วันทามิ  
 (ยกมือไหว้พระสงฆ์)ว่า สาธุ สังฆัง วันาทมิ  
 

ค าภาวนาเวลาเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 
 (จะเป็นเวลาแห่นาค, เวียนเทียนวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ก็ตาม) 
รอบ ๑ สวดบทพุทธคุณว่า อิติปิโส ภะคะวา ฯลฯ พุทโธ ภะคะวาติฯ หรือ ภาวนาว่า           
“ พุทโธ” จนครบรอบที่ ๑ 
รอบ ๒ สวดบทธรมคุณว่า สวากขาโต* ภะคะวะตาธัมโมฯลฯ เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ หรือ 
ภาวนาว่า “ธัมโม” จนจบ รอบที่ ๒ 
รอบท่ี ๓ สวดบทสังโฆคุณว่า สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ฯลฯ ปุญญักเขตตัง 
โลกัสสาติฯ หรือ ภาวนาว่า “สังโฆ” จนครบรอบที่ ๓ 

ค าภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย 
อิมัง  วาลุกัง เจติยัง อะธิฏฐามิ. 

 ข้าพเจ้าขออธิฐาน ให้ทรายกองนี้เป็นพระเจดีย์( ภาวนาเรื่อยไปจนกว่าจะก่อเสร็จ)  
 

ค าบูชาข้าวพระพุทธ 
 อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง* สาลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ.  
 ข้าพเจ้าขอบูชาข้าวสาลี พร้อมด้วยกับแกง น้ําอันประเสริฐนี้แก่พระพุทธเจ้า( ข้าพเจ้าขอ
บูชาพระพุทธเจ้าด้วยน้ํา ข้าวสาลี พร้อมด้วยกับแกงอันประเสริฐนี้) 
 
 



 ๒๐ 
 

ค าลาข้าวพระพุทธ 
เสสัง มังคะลัง ยาจามิ. 

    ข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล  
หมายเหต ุ* อ่านว่า ส-ูปะ-พะ-ยัน-ชะ-นะ-สัม-ปัน-นัง 
 

ค าอธิฐานก่อนใส่บาตร 
  ข้าวของข้าพเจ้า ขาวเหมือนดอกบัว  
  ยกขึ้นทูนหัว ตั้งจิตจํานง  
  ใส่บาตร์พระสงฆ์ มุ่งตรงพระศรีอาริย์  
  ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร  
  ขอให้ถึงพระนิพพาน ในอนาคตกาลเทอญ ฯ  

ค าบูชาเจดีย์ 
   อิมินา สักกาเรนะ เจติยงั ปูเชมิ.  
  ข้าพเจ้าขอบูชาเจดีย์ ด้วยเครื่องสักการะนี้  

ค าภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ 
อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง 

เราต้องตายแน่นอน 
 

ค าภาวนาเวลารดน้ าศพ 
  อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง สิญจิตัง อโหสิกัมมัง.  
  ขอให้ร่างกายของผู้ตายนี้ จงให้อโหสิกรรมเหมือนน้ําที่รดแล้ว  

ค าภาวนาเวลาทอดผ้าบังสุกุล 
  นามะรูปัง อะนิจจัง นามะรูปัง ทุกขัง นามะรูปัง อะนัตตา  
  นามรูปไม่เที่ยง นามรูปเป็นทุกข์ นามรูปไม่ใช่ตัวตน  

ค าภาวนาเวลาเผาศพ 
  อะยัมปิ โข เม กาโย เอวังภาวี เอวัง ธัมโม เอวังอะนะตีโต  

แม้ร่างกายของเรานี้แล ก็จะต้องเป็นเช่นนี้ จะต้องมีอย่างนี้เป็นธรรมดา จะไม่ล่วง             
พ้นความตายอย่างนี้ไปได ้

 
 
 



 ๒๑ 

 
ค ากรวดน้ าแบบย่อ 

 อิทัง เม ญาตินัง* โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย  
 ขอบุญนี้ จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า, บอให้ญาติทั้งหลาย จง
เป็นผู้มีความสุข ฯ 
หมายเหต ุ* ใช้ตามที่ปรากฏใน ติโรกุฑฑสูตร 

ค าสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ 
เมื่อพระแสดงธรรมจบ ให้รับสาธุการพร้อมกันด้วยถ้อยคําต่อไปนี ้
สาธุ พุทธะสุโพธิตา สาธุ ความเป็นผู้ตรัสรู้ดีจริงของพระพุทธเจ้า  
สาธุ ธัมมะสุธัมมะตา สาธุ ความเป็นธรรมดีจริงของพระธรรม  
สาธุ สังฆะสุปะฏิปัตติ สาธุ ความเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงของพระสงฆ์  
อะโห พุทโธ   พระพุทธเจ้า น่าอัศจรรย์จริง  
อะโห ธัมโม   พระธรรมเจ้า น่าอัศจรรย์จริง  
อะโห สังโฆ   พระสงฆเจ้า น่าอัศจรรย์จริง  
อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ   ข้าพเจ้าถึงแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้า  
สังฆัญจะ สะระณัง  พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง  
คะโต(คะตา)*   ที่ระลึกถึง ข้าพเจ้าขอแสดงตน,  
อุปาสะกัตตัง(อุปาสิกัตตัง)**   ว่าเป็นอุบาสก(อุบาสิกา)ในที่  
เทเสสิง ภิกขุสังฆัสสะ สัมมุขา  จําเพาะหน้าพระภิกษุสงฆ์,  
เอตัง เมสะระณัง เขมัง, เอตัง พระรัตนตรัยนี,้เป็นที่พึ่งอันเกษม  
สะระณะมุตตะมัง.  ของข้าพเจ้า,พระรัตนตรัยนี้,เป็นที่พึ่งอันสูงสุด  
เอตัง สะระณะมาคัมมะ,  เพราะอาศัยพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่ง,  
สัพพะทุกขา ปะมุจจะเย.  ข้าพเจ้าพึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวง  
ยะถาพะลัง จะเรยยาหัง  ข้าพเจ้าจักประพฤติ,ซึ่งพระธรรม  
สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง. คําส่ังสอน,ของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า, โดย

สมควรแก่กําลัง. 
ทุกขะนิสสะระณัสเสวะ ขอข้าพเจ้าพึงมีส่วนแห่งพระ  
ภาคี อัสสัง(ภาคินิสสัง)* นิพพาน, อันเป็นแดนออกจาก  
อะนาคะเต. ทุกข์ในอนาคตกาล เบื้องหน้าโน้นเทอญ.  
หมายเหต ุ* ชายว่า “ภาคี อัสสัง” หญิงว่า “ ภาคินิสสัง” 

 
 



 ๒๒ 

 
 

บทถวายพรพระ 
 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส( ๓ หน) 
    อิติปิ  โส ภควา อรํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวทูิ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ 
สตฺถาเทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ ฯ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอ
ปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญู หีตี ฯ สุปฏิปนฺ โน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปันฺโน ภควโต 
สาวกสงฺโฆ ญายปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  สามีจิปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ยทิทํ  จตฺตา
ริ  ปุริสยานิ  อฏฐ  ปุริสปุคฺคลา  เอสภควโต  สาวกสงฺโฆ  อาหกุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย  ทกฺขิเณยฺโย  อญฺ
ชลี  กรณีโย  อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติฯ 
 ๑. พาหํ  สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ   คฺรีเมขลํ  อุทิตโฆรสเสนมารํ  
      ทานาทิธมฺมวิธินา  ชิตฺวา  มุนินโฺท   ตนฺเตชสา  ภวตุเต (เม) ชยมงฺคลานิ  
 ๒. มาราติเรกมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺตึ   โฆรมฺปนาฬวกฺขมถทฺธยกฺขํ  
       ขนฺตีสุทนฺตวิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท  ตนฺเตชสา ภวตุ เต (เม) ชยมงฺคลานิ  
 ๓.  นาฬาคิรึ  คชวรํ  อติมตฺตภูตํ   ทาวคฺคิจกฺกมสนีว  สุทารุณนฺตํ  
       เมตฺตมฺพุเสวกวิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท  ตนฺเตชสา ภวตุ เต (เม) ชยมงฺคลาน.ิ  
 ๔.  อุกฺขิตฺตคฺคมติหตฺถสุทารุณนฺตํ   ธาวนฺติโย ชนปถงฺคุลิมาลวนฺตํ  
        อิทฺธีภิสงฺขตมโน ชิตฺวา มุนนฺิโท  ตนฺเตชสา ภวตุ เต (เม) ชยมงฺคลาน.ิ  
 ๕ .  กตฺวาน กฏฐมุทรํ อิว คพฺภินียา   จิญฺจายทุฏฐวจนํ ชนกายมชฺเฌ  
        สนฺเตน  โสมวิธินา  ชิตฺวา มุนินโฺท  ตนฺเตชสา ภวตุ เต (เม) ชยมงฺคลาน.ิ  
 ๖.  สจฺจํ วิหาย มติ สงฺจกวาทเกตุ งํ   วาทาภิโรปิตมนํ อติอนฺธภูตํ  
       ปญฺญาปทีปชลิโต ชิตฺวา มุนินฺโท  ตนฺเตชสา ภวตุ เต (เม) ชยมงฺคลาน.ิ  
 ๗. นนฺโทปนนฺทภุชคํ วิพุธํ มหิทฺธํ   ปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโต  

     อิทฺธูปเทสวิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท   ตนฺเตชสา ภวตุ เต(เม) ชยมงฺคลาน.ิ  
๘.  ทุคฺคาหทิฏฐิภุชเคน สุทฏฐหตฺถํ  พฺรหฺมํ วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธานํ  
     ญาณาคเทน วิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท  ตนฺเตชสา ภวตุ เต (เม) ชยมงฺคลานิ  
เอตาปิ พุทฺธชยมงฺคลอฏฐคาถา   โย วาจโน ทินทิเน สรเต มตฺนฺที  
หิตฺวาน เนกวิธิธานิ จุปทฺทวานิ   โมกฺขํ สุขํ อธิคเมยฺย นโร สปญฺโญ  
 มหาการุณิโก นาโถ   หิตาย สพฺพปาณินํ  
ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา ปตฺโต   สมฺโพธิมุตฺตมํ  
เอเตน สจฺจวชฺเชน    โหตุ เต (เม) ชยมงฺคเล  



 ๒๓ 
อปราชิตปลฺลงฺเก     สีเส ปฐวิโปกฺขเร  
อภิเสเก สพฺพพุทฺธานํ    อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ  
สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ    สุปภาตํ สุหุฏฐิตํ  
สุขโณ สุมุหุโต จ     สุยิฏฐํ พฺรหฺมจารีสุ  
ปทกฺขิณํ กายกมฺมํ    วาจากมฺมํ ปทกขิณํ  
ปทกฺขิณํ มโนกมฺมํ    ปณิธีเต ปทกฺขิณา  
ปทกฺขิณานิ  กตฺวาน    ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ ฯ  
ภวตุ สพฺพมงฺคลํ     รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา  
สพฺพพทฺธานุภาเวน    สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต (เม)  
ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ                                                       รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพธมฺมานุภาเวน                                                   สทา  โสตฺถี  ภวนฺตุ  เต (เม) 
ภวตุ  สพฺพมงคลํ                                                        รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา 
สพฺพสงฆานุภาเวน                                                     สทา  โสตฺถี  ภวนฺตุ  เต (เม) 
หมายเหตุ  ถ้าจะสวดให้แก่ตังเองในทุกๆบทสวด  ให้เปลี่ยน จาก  เต เป็น “เม ” 
 

ท าวัตรเช้า 
 เมื่อจุดเทียนบูชาพระเสร็จแล้ว พึงนั่งประนมมือ สงบใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยหัวหน้า
ว่านํา แล้วว่าตามหัวหน้าดังนี ้
 “อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทม”ิ (กราบลงหนหนึ่ง) 
 “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺมํ นมสฺสาม”ิ (กราบลงหนหนึ่ง) 
 “ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆํ นมาม”ิ ( กราบลงหนหนึ่ง) 
หัวหน้าว่าน า   หนฺท มยํ พุทฺธสฺส ภควโต ปุพฺพภาคนมการํ กโม เส. 
รับพร้อมกัน   นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ว่า ๓ จบ 
หัวหน้าว่าน า   หนฺท มยํ พุทฺธาภิถุตึ กโรมเส. 
รับพร้อมกัน   โย โส ตถาคโต อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต 
           โลกวิทุ อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ  
           โย อิมํ โลกํ สเทวกํ สมารกํ สพฺรหฺทกํ สสฺสมณพฺราหฺมณ ึปชํ  
            สเทวมนุสฺสํ สยํ อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา ปเวเทสิ โย ธมฺมํ เทเสสิ  
  อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโย สานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ  
  เกวลปริปุณฺณํ  ปริสุทฺธํ  พฺรหทฺจริยํ ปกาเสติ ตมหํ ภควนฺตํ  
  อภิปูชยามิ  ตมหํ ภควนฺตํ สิรสา นมามิ.( กราบ)  
หัวหน้าว่าน า  หนฺท มยํ ธมฺมาภิถุตึ กโรม เส 
รับพร้อมกัน     โย โส สฺวากฺขาโต ภควตา  ธมฺโม สนฺทิฏฐิโก อกาลิโก  เอหิปสฺสิโก 



 ๒๔ 
  โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ  เวทิตพฺโพ วิญญูหิ ตมหํ ธมฺมํ อภิปูชยามิ ตมหํ ธมํ สิรสา 
นมามิ (กราบ) 
หัวหน้าว่าน า     หนฺท มยํ สงฺฆาภิถุตึ กโรม เส 
รับพร้อมกัน       โย โส สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 
  ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ  
  ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฐ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ  
  อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยโย อญฺชลีกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ  
  โลกสฺส ตมหํ สงฺฆํ อภิปูชยามิ ตมหํ สงฺฆํ สิรยา นมามิ.(กราบ)  
หัวหน้าว่าน า       หนฺท มยํ รตนตฺตยปฺปณามคาถาโย เจว สงฺเวคปริกิตฺตนปาฐญฺจ ภณาม เส. 
รับพร้อมกัน        พุทฺโธ  สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว  โยจฺจนฺตสุทฺธพฺพรญาณโลจโน 
  โลกสฺส ปาปูปกิเลสฆาตโก  วนฺทามิ พุทฺธํ อหมาทเรน ต.ํ  
  ธมฺโม ปทีโป วิย ตสฺส สตฺถุโน    โย มคฺคปากามตเภทภินฺนโก  
  โลกุตฺตโร โย จ ตทตฺถทีปโน        วนฺทามิ  ธมฺมํ  อหมาทเรน ต.ํ  
  สงฺโฆ  สุเขตฺตาภยติเขตฺตสญฺญิโต   โย ทิฏฐสนฺโต  สุคตานุโพธโก  
  โลลปฺปหีโน  อริโย  สุเมธโส   วนฺทามิ  สงฺฆํ   อหมทเรน ต.ํ  
  อิจฺเจวเมกนฺตภิปูชเนยฺยกํ           วตฺถุตฺตยํ  วนฺทยตาภิสงฺขตํ  
  ปุญฺญํ  มยา ยํ  มมสพฺพุปทฺทวา  มา โหนฺตุ  เว ตสฺส ปภาวสิทฺธิยา  
  อิธ ตถาคโต  โลเก  อุปฺปนฺโน  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ธมฺโม  จ  เทสิโต  
  นิยฺยานิโก  อุปสมิโก  ปรินิพฺพานิโก  สมฺโพธคามี  สุคตปฺปเวทิโต  มยนฺตํ  
  ธมฺมํ สุตฺวา  เอวํ  ชานาม, ชาติปิ  ทุกขฺา  ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ  
  ทุกฺขํ โสกปริเทวทุกฺข  โทมนสฺสุปายาสาปิ  ทุกฺขา.  อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค  
  ทุกฺโข  ปิเยหิ  วิปฺปโยโค  ทุกฺโข ยมฺปิจฺฉํ  น  ลภติ  ตมฺปิ  ทุกฺขํ.  
  สงฺขิตฺเตน  ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขา  เสยฺยถีทํ  รูปูปาทานกฺขนฺโธ  
  เวทนูปาทานกฺขนฺโธ  สญฺญูปาทานกฺขนฺ โธ  สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ  
  วิญฺญามณูปาทา  นกฺขนฺโธ  เยสํ  ปริญฺญาย ธรมา โน โส ภควา.  
  เอวํ พหุลํ สาวเก วิเนติ, เอวํ ภาคา จ ปนสฺส ภควโต สาวเกสุ  
  อนุสาน,ี พหุลา ปวตฺตติ, รูปํ อนิจฺจ,ํ เวทนา อนิจฺจา, สญฺญา  อนิจฺจา 
  สงฺขารา  อนิจฺจา, วิญฺญานํ อนิจฺจํ, รูปํ อนตฺตา, เวทนา อนตฺตา  สญฺญา  
  อนตฺตา สงฺขารา อนตฺตา, วิญฺญาณํ  อนตฺตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา,  
  สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาต,ิ เต มยํ โอติณฺณามห ชาติยา  ชรามรเณน,  
  โสเกหิ  ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ  ทุกฺโขติณฺณา  
  ทุกฺขปเรตา, อปฺเปว นามิสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยา  
  ปญฺญาเยถาต,ิ จิรปรินิพฺพุฒมฺปิ  ตํ  ภควนฺตํ อุทิสฺส อรหนฺตํ สมฺมาสมฺพุทธํ  



 ๒๕ 
  สทฺธา  อคารสฺมา  อนคาริยํ ปพฺพชิตา  ตสฺมึ ภควติ พฺรหฺมจริยํ  จราม,  
  ภิกฺขูนํ  สิกฺขาสา  ชีวสมาปนฺนา  ตํโน พฺรหฺมจริยํ, อิมสฺส เกวลสฺส  
  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  อนฺตกิริยาย สํวตฺตตุ ฯ  
สามเณร ถ้าสวดพร้อมกับภิกษุ เมื่อสวดถึงคําว่า “ภิกฺขูนํ สิกฺขาสาชีวสมาปนฺนา” 
ให้นิ่งเสีย พ้นบทนี้แล้วให้สวดต่อไป  คฤหัสถ์ เมื่อสวดมาถึง  “ทุกฺขกฺขนุธสฺส อนฺตกิริย ปญฺญาเยถา

ติ”  
แล้วสวดต่อดังนี้ “จิรปรินิพฺพุทตํปิ ตํ ภควนฺตํ สรณํ คตา, ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ ตสฺส ภควโต สาสนํ, 

ยถาพล ํ
มนสิกโรม, อนุปฏิปชฺชาม, สา สา โน ปฏิปตฺติ, อิมสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยาย สํวตฺตต”ุ 
บทว่า  “ เต มยํ” ถ้าสตรีสวดให้เปลี่ยนเป็น “ตา มย”ํ 
 

ท าวัตรค่ า-เย็น 
 

 เมื่อจุดธูปเทียนบูชาพระเสร็จแล้ว พึงนั่งประณมมือ สงบใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  
หัวหน้าว่านํา แล้วว่าตามหัวหน้าดังนี ้
 “อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทม”ิ (กราบลงหนหนึ่ง) 
 “ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม นมสฺสาม”ิ (กราบลงหนหนึ่ง) 
 “ สุปฏิปนฺโนอภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆํ นมาม”ิ (กราบลงหนหนึ่ง) 
หัวหน้าว่าน า  “ยมมฺห โข มยํ ภควนฺตํ สรณํ คตา อรหนฺตํ สมฺมาสมฺพุทธ,ํ ยํ ภควนฺต ํ
  อุทฺทิสฺส ปพฺพชิต่, ยสฺมึ ภควติ พฺรหฺมจริยํ จราม, ตมฺมยํ ภควนฺตํ  
  สธมฺมํ สสงฺฆํ ยถารหํ อาโรปิเตหิ สกฺกาเรหิ อภิปูชยิตฺวา อภิวาทนํ  

กริมฺหาฯ หนฺททานิ มยํ ตํ ภควนฺตํ วาจาย อภิคายิตุง. ปุพฺพภาคนมการญฺเจว                                  
พุทฺธานุสฺสตินยญฺจ  กโม เส ฯ” แล้วสวด นโม พร้อมกันสามจบแล้ว 

หัวหน้าว่าน า    “หนฺท มยํ พุทฺธานุสฺสตินยญฺจ กโรม เส” แล้วสวดพร้อมกัน 
  ตํ โข ปน ภควฺตํ เอวํ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต  “ อิติปิโส  
  ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร  
  ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสสานํ พุทฺโธ ภควาติ ”. 
หัวหน้าว่าน า       “หนฺท มยํ พุทฺธาภิคีตึ กโรม เส” แล้วสวดพร้อมกัน 
  พุทฺธวารหนฺตวรตาทิคุณาภิยุตฺโต     สุทฺธาภิญาณกรุณาหิ สมาคตตฺโต  
  โพเธสิ โย สุชนตํ กมลํ ว สูโร,         วนฺทามหํ  ตมรณํ  สิรสา  ชิเนนฺทํ.  
  พุทฺโธ  โย สพฺพปาณีนํ      สรณํ  เขมมุตฺตมํ  
  ปฐมานุสฺสติฏฺฐานํ      วนฺทามิตํ สิเรนหํ  
  พุทฺธสาหสฺมิ  ทาโส  ว      พุทฺโธ  เม สามิกิสฺสโร  



 ๒๖ 
  พุทฺโธ  ทุกฺขสฺส ฆาตา  จ      วิธาตา  จ หิตสฺส  เม  
  พุทฺธสฺสาหํ  นิยฺยาเทมิ      สรีรญฺชีวิตญฺจิทํ  

วนฺทนฺโตหํ จริสฺสามิ     พุทฺธสฺเสว  สุโพธิตํ  
นตถิ  เม สรณํ  อญฺญํ     พุทฺโธ  เม  สรณํ  วรํ  
เอเตน  สจฺจวชฺเชน     วฑฺเฒยฺยํ  สตฺถุ  สาสเน  
พุทฺธํ  เม  วนฺทมาเนน      ยํ  ปุญฺญํ  ปสุตํ  อิธ  
สพฺเพปิ  อนฺตรายา  เม      มาเหสุง  ตสฺส  เตชสา  
 

 
กราบลงหน ๑ หมอบลงว่า 
  กาเยน วาจาย  ว เจตสา  วา  พุทฺเธ  กุกมฺมํ  ปกตํ  มยา ยํ  
  พุทฺโธ ปฏิคฺคณฺหตุ  อจฺจยนฺตํ  กาลนฺตเร  สํวริตุง  ว พุทฺเธ. 
หัวหน้าว่าน า  “หนฺท มยํ ธมฺมานุสฺสตินยญฺจ  กโรม เส” 
  สฺวากฺขาโต  ภควตา ธมฺโม, สนฺทิฏฐิโก อกาลิโก, เอหิปสฺสิโก, โอปนยิโก  
  ปจฺจตฺตํ  เวทิตพฺโพ วิญญูหีติ ฯ  
หัวหน้าว่าน า    “หนฺท มยํ ธมฺมาภิคีตึ กโรม เส” 
รับพร้อมกัน สฺวากฺขาตตาทิคุณโยควเสน เสยฺโย  โย มคฺคปากปริยตฺติวิโมกฺขเภโท  
  ธมฺโม กุโลกปตนา  ตทธาริธารี  วนฺทามหํ ตมหรํ วรธมฺมเมตํฯ  
  ธมฺโม  โย สพฺพปาณีนํ   สรณํ เขมมุตฺตมํ  
  ทุติยานุสฺสติฏฐานํ   วนฺทามิ ตํ สิเรนหํ  
  ธมฺมสฺสาหํ  นิยฺยาเทมิ,   สรีรญฺชีวิตญฺจิทํ,  
  วนฺทนฺโตหํ จริสฺสามิ   ธมฺมสฺเสว สุธมฺมตํ  

นตฺถิ  เม สรณํ อญฺญํ   ธมฺโม  เม สรณํ วรํ,  
เอเตน สจฺจวชฺเชน   วฑฺเฒยฺยํ สตฺถุ สาสเนล  
ธมฺมํ เม วนฺทมาเนน,   ยํ ปุญฺญํ  ปสุตํ อิธ.  
สพฺเพปิ อนฺตรายา เม,   มาเหสุง ตสฺส เตชสา.  

กราบลงหมอบว่า 
 “กาเยน วาจาย ว เจตสาวา,  ธมฺเม กุกมฺมํ ปกตํ มยา ยํ.  
 ธมฺโม ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนฺตํ  กาลนฺเตเร สํวริตุง ว ธมฺเม,  
หัวหน้าว่าน า  “หนฺท มยํ สงฺฆานุสฺสตินยญฺจ กโรม เส” 
รับพร้อมกัน     สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 
  ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 
  ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา เอส  ภควโต สาวกสงฺโฆ  



 ๒๗ 
  อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลีกรณีโย อนุตฺตรํ  ปุญฺญกฺเขตฺตํ  
  โลกสฺสาติ.  
หัวหน้าว่าน า “หนฺท มยํ สงฺฆาภิคีตึ กโรม เส” 
รับพร้อมกัน สทฺธมฺมโช สุปฏิปตฺติคุณาทิยุตฺโต  โยฏฐพฺพิโธอริยปุคฺคลางฺฆเสฏโฐ 
  สีลาทิธมฺมปวราสยกายจิตฺโต วววนฺทามหํ ตมริยาน คณํ สุสุทฺธํ  
  สงฺโฆ โย สพฺพปาณีนํ  สรณํ เขมมุตฺตมํ  
  ตติยานุสฺสติฏฐานํ  วนฺทามิ  ตํ  สิเรนหํ  
  สงฺโฆ  ทุกฺขสฺส ฆาตา จ  วิธาตา  จ  หิตสฺส เม.  
  สงฺฆสฺสาหํ  นิยฺยาเทมิ  สีรรญฺชีวิตญฺจิทํ  
  วนฺทนฺโตหํ  จริสฺสามิ,  สงฺฆสฺโสปฏิปนฺนตํ  
  นตฺถิ เม สรณํ อยฺญํ  สงฺโฆ เม สรณํ วรํ  
  เอเตน สจฺจวชฺเชน  วฑฺเฒยฺยํ  สตฺถุ สาสเน.  
  สงฺฆํ  เม วนฺทมาเนน  ยํ  ปุญฺญํ ปสุตํ อิธ.  
  สพฺเพปิ อนฺตรายา เม  มาเหสุง ตสฺส เตชสา ฯ  
กราบหมอบลงว่า 
  กาเยน วาจาย  ว เจตสา วาสงฺเฆ กุกมฺมํ ปกตํ มยา ยํ  
  สงฺโฆ  ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนฺตํ กาลนฺตเร สํวริตุง ว สงฺเฆ  

ท าวัตรพระ 
  นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓จบ)  
  โย สนฺนิสินฺโน วรโพธฺมูเล  มารํ สเสนํ มหตึ วิเชยฺโญ  
  สมฺโพธิมาคจฺฉิ อนนฺตญาโณ  โลกุตฺตโม ตํ ปณมามิ พุทฺธํ  
  เย จ พุทฺธา อีติตา จ   เย จ พุทฺธา อนาคตา  
  ปจฺจุปฺปนฺนา จ เย พุทฺธา   อหํ วนฺทามิ สพฺพทา.ฯ  
 อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺ
มสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควติ ฯ 
  พุทฺธํ ชีวิตํ ยาว นิพฺพานํ สรณํ คจฺฉามิ.  
  นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ   พุทฺโธ เม สรณํ วรํ  
  เอเตน สจฺจวชฺเชน  โหตุ เม ชยมงฺคลํ  
  อุตฺตมงฺเคน วนเฺทหํ  ปาทปํสุง วรุตฺตมํ  
  พุทฺเธ โย ขลิโต โทโส  พุทฺโธ ขมตุ ตํ มมํ ฯ  
กราบลงหนหนึ่ง 
  อฏฐงฺคิโก อริยปโถ  ชนานํ โมกฺขปฺเวสาย อุชู จ มคฺโค  
  ธมฺโม อยํ สนฺติกโร ปณีโต นิยฺยานิโก ตํ ปณมานิ ธมฺมํ  



 ๒๘ 
  เย จ ธมฺมา อตีตา จ  เย จ ธมฺมา อนาคตา  
  ปจฺจุปฺนฺนา จ เย ธมฺมา  อหํ วนฺทามิ สพฺพทาฯ  
  สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺโก โอปนยิโก  
  ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญญูหีติฯ  
  ธมฺมํ ชีวิตํ ยาว นิพฺพานํ   สรณํ  คจฺฉาม.ิ  
  นตฺถิ  เม  สรณํ  อญฺญํ   ธมฺโม เม สรณํ วรํ  
  เอเตน สจฺจวชฺเชน  โหตุ เม ชยมงฺคลํ  
  อุตฺตมงฺเคน วนเฺทหํ  ธมฺมญฺจ ทุวิธํ วรํ  
  ธมฺเม  โยขลิโต  โทโส  ธมฺโม ขมตุ ตํ มมํฯ  
กราบลงหนหนึ่ง 
  สงฺโฆ วิสุทฺโธ วรทกฺขิเณยฺโย  สนฺตินฺทฺริโย  สพฺพมลปฺปหีโน  
  คุเณหิ เนเกหิ สมิทฺธิปตฺโต  อนาสโว  ตํ  ปณมามิ สงฺฆํ  
  เย  จ  สงฺฆา อตีตา จ   เย  จ  สงฺฆา อนาคตา.  
  ปจฺจุปฺปนฺนา จ เย สงฺฆา   อหํ วนิทามิ  สพฺพทา ฯ  
  สุปฏิปนฺโน ภควโต  สาวกสงฺโฆ  อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, ญายปฏิปนฺ
โน 
 ภควโต สาวกสงฺโฆ  สามีจิปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ยทิทํ  จตฺตาริ ปุริสยุคานิ  
 อฏฺฐปุริสปุคคลา  เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลี  
 กรณีโย, อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ  โลกสฺสาติฯ  
  สงฺฆํ  ชีวิตํ ยาวนิพฺพานํ  สรณํ คจฺฉามิ . 
 นตฺถิ เม  สรณํ อญฺญํ   สงฺโฆ  เม สรณํ วรํ.  
 เอเตน สจฺจวชฺเชน,   โหตุ เม ชยมงฺคลํ.ฯ  
 อุตฺตมงฺเคน วนเฺทหํ   สงฺฆญฺจ ทุวิธุตฺตมํ  
 สงฺเฆ โย ขลิโต โทโส   สงฺโฆ ขมตุ ตํ มมํ  
กราบลงหนหนึ่ง 

ค าถวายข้าวพระพุทธเจ้า 
อิมํ สูปพยญฺชนสมฺปนฺนํ  สาลีนํ  โภชนํ  อุทกํ  วรํ  พุทฺธสฺส  ปูเชมิ ฯ 
 

ค าลาข้าวพระพุทธ หรือลาเครื่องสังเวย 
เสสํ  มงฺคลํ  ยาจามิ ฯ 

 
 
 



 ๒๙ 

 
 

ค าถวายสังฆทาน 
  อิมานิ มยํ ภนฺเต  ภตฺตานิ สปริวารานิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส โอโณชยาม สาธุ โน  
 ภนฺเต  ภิกขุสงฺโฆ  อิมานิ  ภตฺตานิ  สปริวารานิ  ปฏิคฺคณฺหาตุ  อมฺหากํ  ทีฆรตฺตํ  
 หิตายะ สุขายะ.  

ค าถวายผ้ากฐิน 
  ๑. อิมํ   สปริวารํ กฐินจีวรทุสฺสํ  สงฺฆสฺส โอโณชยาม ทุติยมฺปิ อิมํ สปริวารํ  
กฐินจีวรทุสฺสํ  สงฺฆสฺส  โอโณชยาม ตติยมฺปิ อิมํ สปริวารํ  กฐินจีวรทุสฺสํ  สงฺฆสฺส โอโณชยาม 
  ๒. มยํ  ภนฺเต  อิมํ  สปริวารํ กฐินจีวรทุสฺส สงฺฆสฺส นิยฺยาเทม สาธุ  โน ภนฺเต  
สงฺโฆ อิมํ สปริวารํ กฐินจีวรทุสฺสํ  ปฏิคฺคณฺหาตุ อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย. 
 

ค าถวายผ้าป่า 
 อิมานิ มยํ ภนฺเต  ปํสุกุลจีวรานิ  สปริวารานิ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  โอโณชยาม สาธุ โน ภนฺเต  
ภิกฺขุสงฺโฆ  อิมานิ  ปํสุกุลจีวรานิ  สปริวารานิ  ปฏิคฺคณฺหาตุ  อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตายม สุขาย ฯ 

 
กรวดน้ า 

 กรวดน้ าอย่างย่อ- อิทํ  เม ญาตีนํ  โหตุ สุขิตา โหนตุ  ญาตโย .แปลว่า ขอผลทานนี้ 
จง 

สําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติท้ังหลายจงมีแต่
ความสุขท่ัวกัน เทอญ ฯ 
 

 กรวดน้ ายังกิญจ-ิ  ยงฺกิญฺจิ  กุสสํกมฺมํ  กตฺตพฺพํ กิริยํ มม  
    กาเยน วาจามนสา  ติทเส สุคตํ กตํ  
    เย  สตฺตา สญฺญิโน อตฺถิ  เย จ สตฺตา อสญฺญิโน  
    กตํ  ปุญฺญผลํ มยฺหํ  สพฺพเพ ภาคี ภวนฺตํ เต  
    เย  ตํ  กตํ  สุวิทิตํ   สพฺเพ ภาคี ภวนฺตุ เต  
    เย เจ ตตฺถ น ชานนฺติ  เทวา คนฺตฺวา นิเวทยํ  
    สพฺเพ โลกมฺหิ เย สตฺตา  ชีวนฺตาหารเหตุกา  
    มนุญฺญํ โภชนํ สพฺเพ  ลภนฺตุ มม เจตสา.ฯ  

ค ากรวดน้ าอิมินา- อิมินา ปุญฺญกมฺเมน อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา อาจริยูปการา 
  จ มาตา ปิตา จญาตกา ปิยา มมํ สุริโย จนฺทิมาราชา คุณวนฺตา นราปิ  



 ๓๐ 
  จ พฺรหฺมฺมารา จ อินฺทา จ โลกปาลา จ เทวตา ยโม มิตฺตา มนุสฺสา จ 

มชฺฌตฺตา 
   เวริกาปิ  จ  สพฺเพ สตฺตา สุขี โหนฺตุ ปุญฺญานิ ปกตานิ เม สุขญฺจ ติ

วิธํ เทนต ุ
  ขิปฺปํ ปาเปถ โว  มตํ ฯ อิมินา ปุญฺญกมฺเมน อิมินา อุทฺทิสฺเสน จ ขิปฺปาหํ 

สุลเภ เจว 
  ตณฺหุปาทาน เฉทนํ เย สนฺตาเน หินา ธมฺมา ยาว นิพฺพานโต มมํ นสฺสนฺตุ  

สพฺพทาเยว 
  ยตฺถ ชาโต ภเว ภเว อุชุ จิตฺตํ สติปญฺญา สลเลโข วิริยมฺหินา มารา ลภนฺตุ 

โน กาส ํ
  กาตุญฺจ วิริเยสุ เม พุทฺธาทิปวโร นาโถ ธมฺโม นาโถ วรุตฺตโม นาโถ ปจฺเจก

พุทฺโธ 
  จ สงฺโฆ นาโถตฺตโร มมํ เตโสตฺตมานุภาเวน มาโรกาสํ ลภนฺตุ มา ฯ  

ค าบูชาพระรัตนตรัยในพิธีต่างๆ 
  อิมินา สกฺกาเรน พุทธํ อภิปูชยามิ.  
  อิมินา สกฺกาเรน ธมฺมํ อภิปูชยามิ.  
  อิมินา สกฺกาเรน สงฺฆํ อภิปูชยาม.ิ  
 ข้าพระพุทธเจ้า ขอเคารพบูชาพระพุทธเจ้า ผู้เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอย่างสูงและ

ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยสักการะนี ้
 ข้าพระพุทธเจ้า ขอเคารพบูชาพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระองค์ ซึ่งเป็นสรณะที่

พึ่งที่ระลึกอย่างสูงและศักดิ์สิทธิ์ ด้วยสักการะนี้ อนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้า ขอเคารพบูชาพระสงฆ์ คือ 
สาวกของพระองค์ผู้เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอย่างสูงและศักดิ์สิทธิ์ ด้วยสักการะนี้ ฯ 

 บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ได้อาราธนาพระภิกษุมาทําพิธ.ี..........อันเป็นมงคลในวันนี้
ขอเดชะพระบารมีแห่งพระรัตนตรัยซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอย่างสูงและศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรด
บันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้า (พร้อมด้วยครอบครัว) มีความเจริญงเรื่องทั้งในด้านการงานและการเงิน 
มีความผาสุกทั้งกายและใจ หากปรารถนาส่ิงใด สิ่งนั้น จงสําเร็จทุกประการ เทอญฯ 
หมายเหตุ คําอธิษฐานที่เขียนไว้นี้ เขียนไว้พอเป็นเค้า หากปรารถนาสิ่งใดอีก ก็พึงอธิษฐานตาม
อัธยาศัย 

ค าชุมนุมเทวดา 
 สคฺเค กาเม จ รูเป คิริสิขรตเฏ จนฺตลิกฺเข วิมาเน ทีเป รฏเฐ จ คาเม  
ตรุวนคหเณ เคหวตฺถุมฺหิ เขตฺเต ภมฺมา จายนฺตุ เทวา ชลถลวิสเม ยกฺขคนฺธพฺพนาคา 
ติฏฺฐนฺตา สนฺติเก ยํ มุนิวรวจนํ  สาธโว เม สุณนฺตุ ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา 
ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา ฯ 



 ๓๑ 

 
 

ค าสังเวยเทวดา 
   พุทฺโธ โย มงฺคลตฺถีนํ  มงฺคลํ อิติ วิสฺสโต  
   เทสโก มงฺคลตฺถานํ  มงฺคลนฺตํ นมามิหํ  
   ธมฺโม โย มงฺคลตฺถีนํ  มงฺคลํ อิติ วิสฺสุโต  
   โชตโก มงฺคลตฺถานํ  มงฺคลนฺตํ นมามิหํ  
   สงฺโฆ โย มงฺคลตฺถีนํ  มงฺคลํ อิติ วิสฺสุโต  
   การโก มงฺคลตฺถานํ  มงฺคลฺตํ นมามิหํ ฯ  
  ข้าพเจ้า เป็นพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระศาสนา ขอเคารพบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็น
ปรากฏว่า เป็นมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ต้องการมงคล ผู้แสดงประโยชน์อันเป็นมงคล 
ขอเคารพบูชา 
พระธรรม ซึ่งปรากฏว่า เป็นมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ต้องการมงคล ทั้งเป็นสภาพส่อง
ประโยชน์อันเป็นมงคล ขอเคารพบูชาพระสงฆ์ผู้ปรากฏว่าเป็นมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้
ต้องการมงคล และผู้กระทําประโยชน์อันเป็นมงคล 
  บัดนี้ข้าพเจ้าได้กระทําพิธ.ี.....(หรือได้อาราธนาพระภิกษุมาทําพิธี) ในวันนี้และใน
พิธีนี้ข้าพเจ้าได้จัดเครื่องสังเวยเป็นเทวดาพลี ฉะนั้น  ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดาทั้งหลายใรหมื่น
จักรวาล เป็นต้นว่า  พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองพระหลักเมือง พระภูมิเจ้าที่ 
เจ้ากรุงพลี ได้โปรดเสด็จมารับเครื่องสังเวย และอนุโมทนา ในพิธีอันเป็นมงคลนี ้
  ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันเป็นมิ่งมงคลนี้ และด้วยอานุภาพแห่งเทวดา
เหล่านี้ ขอให้พิธีนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดี และขอให้ข้าพเจ้า....(หรือกิจการของ
ข้าพเจ้า....) เจริญรุ่งเร่ือง ปราศจากอุปสรรคอันตราย ทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายเทอญ ฯ 

ค าบูชาพระภูม ิ
 ภวตุ สพฺพมงฺคลํ  รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา  สพฺพพุทฺธานุภาเวน  สพฺพธมฺมานุภาเวน   สพฺพสงฺ
ฆานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เม ฯ 
 

เครื่องสังเวย 
 ๑.หัวหมู๑หัว ๒. เป็ด ๑ ตัว ๓. ไก่ ๓ ตัว ๔.บายศรีปากชาม ๑ ท่ี ๕.กล้วยน้ํา ๑ หวี                              
๖. มะพร้าวอ่อน ๑ ผล ๗. ขนมต้มแดง ๑ ท่ี ๘. ขนมต้มขาว ๑ ท่ี ๙. เทียนหนัก ๖ สลึงไส๙้เส้น๒เล่ม
ธูปจีน ๘ ดอก 

เครื่องท าน้ ามนต์ 
 ๑.มะกรูด ๙ ผล  (ลงด้วย อ สํ วิ สุ โล ปุ ส พุ ภ)  
 ๒.ใบทอง ๙ ผล  (ลงด้วย สํ วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ)  



 ๓๒ 
 ๓. ใบเงิน ๙ ใบ  (ลงด้วย สะ ธะ วิ ปิ ปะ สะ อุ)  
 ๔. ดอกบัว ๕ ดอก (ลงด้วย นะโม พุทฺธายะ)  
 ๕. ฝักส้มป่อย ๓ฝัก (ลงด้วย มะ อะ อุ)  
 ๖. เทียนหนัก ๖ สลึง ไส้ ๙ เส้น ๑ เล่ม  

ที่พรหมน้ ามนต ์
๑. มัดหญ้าคา (ตามหลักเดิม) หรือ ๒. กิ่งทับทิม (แบบจีน) หรือ ๓. ก้านมะยม (แบบไทย) 

    ค ากรวดน้ า(ภาษาไทย)  
 ข้าพเจ้าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ได้บําเพ็ญกุศลมาแล้ว
ตามกําลังศรัทธาและความสามารถในโอกาศต่างๆ และจะได้บําเพ็ญในโอกาส
ต่อไปอีก บัดนี้ ข้าพเจ้าครั้งนี้แก่ บรรพบุรุษบรรพสตรีท้ังหลาย เป็นต้นว่า ปู่ ย่า ตา 
ยาย และบิดามารดาและแก่เทวดาทั้งหลาย มรภุมมเทวดา และอารักขเทวดา เป็น
ต้น ขอกุศลนี้ จงเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์พูนสุข และความมั่งมี
ศรีสุขแก่ข้าพเจ้า ชั่วนิรันดร. 

ตัวอย่างฎีกาอาราธนาพระ 
 ฎีกา.............(ออกชื่อเจ้าภาพ) ขออาราธนา พระคุณเจ้า
.................................................................. 
(เจริญพระพุทธมนต,์ สวดพระพุทธมนต์, แสดงพระธรรมเทศนา................) 
เนื่องในงาน..........................ที่บ้านหรือที.่............ณ วันที่.........เดือน.........พ.ศ.........เวลา...........น. 
หมายเหตุ.......................................... 

ตัวอย่างใบปวารณา 
  ๑.ขอถวายปัจจัย ๔ อันควรแก่สมณบริโภค เป็นมูลค่า เท่าราคา...........บาท.......
สตางค์ 
ได้มอบไว้แก่ไวยาจักรของพระคุณเจ้าแล้ว ถ้าพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งในเท่าในกําหนดนี้ 
โปรดเรียกจากไวยาวัจกรรู้รับมอบนั้นตามประสงค์ เทอญ 

๒. วัตถุเป็นมูลค่าแห่งจตุปัจจัยราคา.........บาท......สตางค์ได้มอบไว้แก่กับปิยการ
เพื่อพระคุณเจ้าแล้ว โปรดเรียกจตุปัจจัยภายในราคานั้น ตามประสงค์ เทอญ ฯ 

ค าอาราธนาศีล ๕ 
  มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขณัตถายะ, ติสะระเณนะ  สะหะ,ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ  
  ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขณัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ,ปัญจะสีลานิ ยา
จามะ 
  ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขณัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ,ปัญจะ สีลานิ 
ยาจามะ 
 



 ๓๓ 

 
ค าสมาทานศีล ๕ 

(กล่าวตามพระผู้ให้ศีล) 

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  ( ๓จบ) 
  พุทธัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ  
  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  ตะติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  ปาณาติปาตา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  
  อะทินนาทานา เวระณีสิกขาปะทัง สะมาทิยทมิ  
  กาเมสุมิจฉาวาจา เวระณีสิกขาปะทัง สะมาทิยทมิ  
  มุสาวาทา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  
  สุราเมระยะมัชชะปะมาทิฏฐานา เวระณีสิกขาปะทัง สะมาทิยทมิ  

 
ค านมัสการพระรัตนตรัย 

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  พระผู้มีพระภาคเจ้า  
  ภะคะวา,   เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส  
      เพลิงทุกข์ส้ินเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง  
  พุทธัง ภะคะวันตัง  ข้าพจ้าขออภิวาท  
  อะภิวาเทมิ,   พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน.  
      (กราบ ๑ ครั้ง)  
  สวากขาโต ภะคะวะตา  พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า  
  ธัมโม,    ตรัสไว้ดีแล้ว  
  ธัมมัง นะมัสสามิ,  ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม.  
      (กราบ ๑ ครั้ง)  
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต  พระสงฆ์สาวกของ  
  สาวะกะสังโฆ,   พระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว,  
  สังฆัง นะมาม.ิ   ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์  



 ๓๔ 
      ( กราบ ๑ ครั้ง)  

(๒) 
พุทธชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ) 

   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 
   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.  
   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.  

(คําแปล) 
   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  
   ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง  
 
   พุทธัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ  
  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  ตะติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉาม,ิ  
  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉาม,ิ  

(คําแปล) 
  ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก  
 ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก  
 ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก  
 แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก  
 แม้ครังที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก  
 แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทีระลึก  
 แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก  
 แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก  
 แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก  
 
  อิติปิ โส ภะคะวา, อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธฅ  
  วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต,โลกะวิทู,  
  อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาริถิ,  



 ๓๕ 
 สัตถา เทวะมุสสานัง, พุทโธ, ภะคะวาติ.  

(คําแปล) 
 พระผู้มีพระภาคเจ้พระองค์นั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถ
ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้
เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจริญจําแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี ้
 
     สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก,  
 อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก,  
 ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ.  

(คําแปล) 
 พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นธรรมท่ีพึงเห็นได้ด้วยตนเอง 
เป็นธรรมที่ให้ผลได้ไม่จํากัดกาล เป็นธรรมที่ควรกล่าวว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามา
ใส่ตัว เป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี ้
 
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  
 อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  
 ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  
 สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  
 ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,  
 เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.  
 อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย,  
 อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.  
 

(คําแปล) 
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว  

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติ
เพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้ว 
ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษส่ีคู่ นับเป็นรายบุคคลได้แปดบุรุษ นั่นแหละสาวกของระผู้มีพระ
ภาคเจ้าเป็นผู้สมควรแก่สักการะที่เขานํามาบูชา เป็นผู้สมควรสักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควร
รับทักษิณาทาน เป็นผู้ควรทําอัญชลี  เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี ้
  
 พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง  



 ๓๖ 
ครีเมบะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะคะตุ เต ชะยะมังคะลาน ิ
 มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง  
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 
ขันตี สุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. 
 นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง  
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. 
 อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง  
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. 
 กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา  
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ 
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. 
 สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง  
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. 
 นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง  
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. 
 ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง  
พรัหมมัง วิสุทธิชุติมิทธืพะกาภิธานัง 
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. 
 เอตาปิ พุทธะชะยะมังคลละอัฏฐะคาถา  
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันท ี



 ๓๗ 
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวาน ิ
โมงขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ 

(ค าแปล) 
 ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงชํานะพญามาร ซ่ึงได้นิรมิต
แขนตั้งพัน ถืออาวุธครบมือขี่ช้างพลายคีรีเมขล์พร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องกึกก้องด้วยธรรมวิธีมี
ทานบารมีเป็นต้นนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน 
 ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงชํานพอาฬวกะยักษ์ดุร้าย ผู้มี
จิตกระด้างลําพอง หยาบช้ายิ่งกว่าพญามาร เข้ามารุกรานราวีตลอดรุ่งราตรี ด้วยวิธีทรมานเป็นอันดี 
คือขันติธรรมนั้น ขอชัยมงคลท้ังหลายจงมีแก่ท่าน 
 ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงชํานะพญาช้างนาฬาคีรีซ่ึง
กําลังเมามัน ร้ายแรงเหมือนไฟป่าลุกลาม ร้องโกญจนาทเหมือนฟ้าฟาด ด้วยวิธีรดลงด้ยน้ําคือพระ
เมตตานั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน 
 ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงชํานะองคุลิมาลโจร ทารุณ
ร้ายกาจนัก ทั้งฝีมือเยี่ยม ควงดาบไล่ตามพระองค์ไปตลอดทาง ๓ โยชน์ ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์นั้นขอ
ชัยมงคลท้ังหลายจงมีแก่ท่าน 
 ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงชํานะนางเจิญจะมาณะวิกา 
ท่ีทํามารยาเสแสร้งกล่าวทาพระองค์ โดยผูกท่อนไม้กลมแนบเข้ากบัเขกับท้อง ทําเป็นท้องมีครรภ์
แก่ด้วยสมาธิวิธี ในท่ามกลางประชุมชนนั้น ขอชัยมงคลท้ังหลายจงมีแก่ท่าน 
 ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีผู้รุ่งเรือง ด้วยดวงประทีปคือพระ
ปัญญาได้พบทางชํานะสัจจกะนิครนถ์ ผู้มีนิสัยตลบตะแลง มีสันดานโอ้อวดมืดมนด้วยเทศนาญาณ
วิธิแสดงอุปเท่ห์แห่งฤทธิ์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน 
 ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระ
พุทธชิโนรส นิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานนันโทปะ นันทะนสคราช ผู้มีฤทธ์ิมาก แต่มีความรู้
ผิดด้วยวิธีแสดงอุปเท่ห์แห่งฤทธิ์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน 
 ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงชํานะท้าวพกาพรหมผู้มี
ฤทธ์ิความสําคัญตนผิด   ว่าเป็นผู้มีฤทธิ์รุ่งเรืองด้วยวิสุทธิคุณ  ถือมั่นด้วยมิจฉาทิฏฐิ  เหมือนดังถูกงู
ร้ายกําลังตรึงรัดไว้แน่นแฟ้น  ด้วยวิธแประทานยาพิษคือเทศนาญาณนั้น  ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมี
แก่ท่าน 
 นรชนใดไม่เกียจคร้าน  สวดก็ดี  ระลึกก็ดี  ซึ่งพระพุทธชัยมงคล ๘ คาถาแม้เหล่านี้ทุกๆวัน  
นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกถึงซึ่งวิโมกข์สิวาลัยอัน
เป็นบรมสุข แล. 
             มะหาการุณิโก  นาโถ                         หิตายะ  สัพพะปาณินัง  



 ๓๘ 
ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง    
      
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                     โหตุ เต ชะยะมังคะลัง  
 ชะยันโต  โพธิยา  มูเล         สักยานัง นันทิวัฑฒะโน 
เอวัง  ตะวัง  วิชะโย  โหห ิ        ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล 
อะปะราชิตะปัลลังเก         สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 
อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง        อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ 
สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง         สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง 
สุขะโณ  สุมุหุตโต จะ         สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ 
ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง         วาจากัมมัง ปะทักขิณัง 
ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง         ปะณิธี เต ปะทักขิณา 
ปะทักขิณานิ  กัตวานะ          ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ. 

(ค ำแปล) 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์  ประกอบด้วย  พระมหากรุณา  ยังบารมีทั้งหลายทั้ง
ปวงให้เต็ม  เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย  ถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดม  ด้วยการกล่าวคํา
สัตย์นี ้
 ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน  ขอท่านจงมีชัยชนะ  ในมงคลพิธีเหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมาร
ที่โค่นโพธิพฤกษ์  ถึงความเป็นเลิศในสรรพพุทธาภิเษก  ทรงปราโมทย์อยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูง
เป็นจอมมหาปฐพี  ทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ฉะนั้น 
 เวลาที่สัตว์ประพฤติชอบ  ชื่อว่าฤกษ์ดี  มงคลดี  สว่างดี  รุ่งดีและขณะดี ครู่ดี บูชาดีแล้ว  
ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย  กายกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา  วจีกรรม  เป็นประทักษิณ
ส่วนเบื้องขวา  มโนกรรม  เป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา  ความปรารถนาของท่าน  เป็นประทักษิณ
ส่วนเบื้องขวา  สัตว์ทั้งหลายทํากรรมอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้ว  ย่อมได้ประโยชน์
ทั้งหลายอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา 
 

   ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา               
สัพพะพุทธานุภาเวนะ             สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.     

 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวตา   
 สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.  
 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง            รักขันตุ สัพพะเทวตา    
 สัพพะสังฆานุภาเวนะ               สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. 

(ค ำแปล) 



 ๓๙ 
 ขอสรรพมงคลมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่ง
พระพุทธเจ้าทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ 
 ขอสรรพมงคลมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้ง
ปวง ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ 
 ขอสรรพมงคลมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ท้ัง
ปวง ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ 

ค าขึ้นกัมมัฏฐาน 
(ตั้งนะโม ๓ จบ) 

  อิมาหัง ภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริจจะชามิ  

ค าถวายพระราชกุศล 
  อิทัง มะหาราชะภมิูพะลัสสะ โหตุ สุขิโต อะโรโค โหตุ ทีฆายุโก โหตุ  มะหาราชะ
ภูมิพะโล ฯ 
  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายอานิสงส์แห่งความดีที่ได้บําเพ็ญเหล่านี้เป็นพระ
ราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ขอให้พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จงทรงพระเกษมสําราญ ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่ง
ยืนนาน ตลอดกาลเป็นนิจเทอญ 

( ๓) 
บทแผ่เมตตา 

 สัพเพ สัตตา,   สัตว์ทั้งหลาย,ที่เป็นเพื่อนทุกข์  
     เกิดแก่เจ็บตาย,ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น  
 อะเวรา    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  
     อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย  
 อัพะยาปัชฌา   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  
     อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน  
     ซึ่งกันและกันเลย  
 อะนีฆา    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  
     อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย  
 สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ  จงมีความสุขกายสุขใจ  
     รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด.  

( กราบ ๓ ครั้ง) 
 
 

 



 ๔๐ 

 

ชินบัญชรคาถา 
๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา  เชตวา มารัง สะวาหะนัง  

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง           เย ปิวิงสุ นะราสะภา. 
                         ๒. ตันหังกะราทะโย พุทธา             อัฏฐะวีสะติ นายะกา 
                              สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง                          มัตถะเก เต มุนิสสะรา. 
                        ๓.  สีเส ปติฏฐิโต มัยหัง             พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน 
                              สังโฆ ปติฏฐิโต มัยหัง                          อุเร สัพพะคุณากะโร. 
                        ๔.  หะทะเย เม อะนุรุทโธ                          สารีปุตโต จะ ทักขิเณ 

      โกณทัญโญ ปิฏฐิคาคัสมิง               โมคคัลลาโน จะ วามะเก. 
                        ๕.  ทักขิเน สะวะเน มัยหัง                           อาสุง อานันทะราหุลา 
                              กัสสะโป จะ มะหานาโม            อุภาสุง วามะโสตะเก. 
                        ๖.  เกสโต ปิฏฐิภาคัสมิง             สุริโย วะ ปะภังกะโร 
                              นิสินโน สิริสัมปันโน             โสภิโต มุนิปุงคะโว” 
                        ๗.  กุมาระสัสสโป เถโร                         มเหสี จิตตะวาทะโก 
                              โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง            ปติฏฐาสิ คุณากะโร. 

           ๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ                         อุปาลี นันทะสีวะล ี
                 เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา                         นะลาเต ติละกา มะมะ. 

                         ๙.  เสสาสีติ มะหาเถรา                         วิชิตา ชินะสาวะกา 
เอเตสีติ มะหาเถรา         ชิตะวันโต ชิโนระสา  
ชะลันตา สีละเตเชนะ          อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.  

                       ๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ             ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง 
                 ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ                         วาเม อังคุลิมาละกัง 

                       ๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ                         อาฏานาถิยะสุตตะกัง 
                              อากาเส ฉันทะนัง อาสิ                         เสสา ปาการะสัณฐิตา 
                      ๑๒. ชินา นานาวะระสังยุตตา           สัตตัปปาการะลังกะตา 
                              วาตะปิตตาทิสัญชาตา                         พาหิรัชฌัตตุปัททะวา 
                      ๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ                         อะนันตะชินะเตชะสา 
                             วะสะโต เม สะกิจเจนะ                          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร 
                      ๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ                          วิหะรันตัง มะหีทะเล 
                              สะทา ปาเบนตุ มัง สัพเพ           เต มะหาปุริสาสะภา 
                      ๑๕.  อิจเจวะมันโต                          สุคุตโต สุรักโข 
                               ชินานุภาเวนะ                          ชิตูปัททะโว 



 ๔๑ 
                               ธัมมานุภาเวนะ            ชิตาริสังโฆ  
                               สังฆานุภาเวนะ            ชิตันตะราโย  
                        ๑๖. สัทธัมมานุภาวะปาลิโต                        จะรามิ ชินะปัญชะเรติฯ 

ชินะปัญชะระคาถา นิฏฐิตา 

แปล 
๑. สมเด็จพระ นราสัมภสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด ขณะเมื่อ ประทับ อยู่ ณ พระแท่นพุทธชัย

อาสน์ ทรงได้ชัยชนะแก่พระมาราธิราชกับทั้งหมูบริพารแล้ว ได้ตรัสรู้ดื่มรสพระจตุราริยสัจอัน
ประเสริฐสมดังพระพุทธประสงค ์

 ๒. ขออัญเชิญสมเด็จพระบรมนายกสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่ามุนิทั้ง
ปวง มีจํานวนรวมกัน ๒๘ พระองค์ มีสมเด็จพระตัณหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น จงเสด็จมาอยู่ 
ณ เบื้องบนกระหม่อมจอมขวัญ ของข้าพพระพุทธเจ้า 
 ๓. ขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น จงเสด็จมาสถิตอยู่เบื้องบนศรีษาของ
ข้าพระพุทธเจ้า ขออัญเชิญพระธรรม จงมาสถิตอยู่ในดวงเนตรของข้าพระพุทธเจ้า ขออัญเชิญพระ
อริยสงฆ์ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งปวง จงมาสถิตอยู่ ณ อุระประเทศของข้าพระพุทธเจ้า 
 ๔. ขออาราธนาระอนุรุทธเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ในด้วงหฤทัยของข้าพเจ้า พระสาลีปุตเถรเจ้า
จงมาสถิตอยู่ ณ ส่วนเบื้องขวา พระอัญญาโกณฑัญญเถรเจ้า จงมาสถิต อยู่ ณ ส่วนเบื้องหลัง พระ
มหาโมคคัลลานเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ ณ ส่วนเบื้องซ้าย 
 ๕. ขออาราธนาพระอานนทเถรเจ้ากับพระราหุลเถรเจ้า จงเสด็จมาสถิตอยู่ ณ โสตเบื้องขวา 
พระมหากัสสปเถรเจ้ากับพระมหานามเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ ณ โสตเบื้องซ้าย 
 ๖. ขออัญเชิญ สมเด็จพระโสภิตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นมหามุนิชั้นยอดเยี่ยมทรงเต็มเปี่ยม
ด้วยพุทธสิริ ทรงมีรัศมีแจ่มจ้า ดุจดวงพระอาทิตย์ จงเสด็จมาประทับนั่งสถิตอยู่แต่เส้นผม ส่วน
เบื้องหลังของข้าพระพุทธเจ้า 
 ๗. ขออาราธนาพระกุมารกัสสปเถรเจ้า ซ่ึงเป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มีวาจาอันไพเราะ 
เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดี จงมาสถิตอยู่ที่ปาก ของข้าพเจ้านิรันดร์  
 ๘. ขออาราธนาพระมหาเถรเจ้า ทั้งห้าพระองค์เหล่านี้คือ พระปุณณเถรเจ้า พระองคุลิมาล   
เถรเจ้า พระอุบาลีเถรเจ้า พระนันทเถรเจ้า และพระสีวลีเถรเจ้า จงมาบังเกิดรอยริ้วอยู่ ณ ที่ตรงหน้า
ผากของข้าพเจ้า 
 ๙. ขออาราธนาหมู่พระพุทธชิโนรส ช้ันพระมหาเถระทั้งหลาย ๘๐ องค์ ซ่ึงล้วนแต่เป็นผู้
ชนะข้าศึกคือกิเลส รุ่งเรืองงามอยู่ด้วยเดชแห่งศีล จงมาสถิตอยู่ทั่วองค์อวัยวะน้อยใหญ ่

 ๑๐ ขอพระรัตนสูตร จงมาอยู่ส่วนเบื้องหน้าของข้าพเจ้า  พระเมตตาสูตรจงมาอยู่ ณ ส่วน
เบื้องขวา พระธชัคคสูตร จงมาอยู่ ณ ส่วนเบื้องหลัง พระองคุลิมาลสูตรจงมาอยู่ ณ ส่วนเบื้งซ้าย 
 ๑๑. ขอพระขันธปริต พระโมรปริตร และพระอาฎานาฎิยสูตร จงสําเร็จเป็นหลังคากางกั้น 
อยู่เบื้องบนอากาศ พระปริตรและพระสูตรที่เหลือ เศษจากนี้ จงสําเร็จเป็นกําแพงล้อมรอบ 



 ๔๒ 
 ๑๒. พระผู้ชนะทั้งหลาย (ท่าน) ประกอบด้วยความประเสริฐความดีงามต่างๆ อันมั่ง
คง ซ่ึงล้อมรอบด้วยกําแพง 7 ชั้น  ขอให้อุปัทวันตรายทั้งหลาย ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่เหตุ
ต่างๆ มีลมกําเริบและดีซ่านเป็นต้น 

 ๑๓. จนถึงซึ่งความพินาศดับสูญไปโดยไม่มีเหลือ ด้วยเดชอานุภาพของพระชินสัมมาสัม
พุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ไม่มีที่ส้ินสุด เมื่อข้าพระพุทธเจ้า ประกอบการงานของตน อยู่ใน
ขอบเขตกรงกรรม สมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า  ในกาลทุกเมื่อเช่นนี ้
 ๑๔. ขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมู่พระอริยสาวกทั้งหลาย ซึ่งล้วนแต่เป็นชั้นมหา
บุรุษอย่างประเสริฐทุกๆ พระองค์เหล่านั้น จงช่วยรักษาข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ ณ ภาคพื้นดินภายในใจ
กลางกรงกรรมของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ 

 ๑๕. ด้วยประการฉะนี้ เป็นอันข้าพเจ้าได้คุ้มครองรักษาตนไว้ด้วยดีแล้ว และด้วยอานุภาพ
ของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทะเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าจงมีชัยชนะแก่หมู่อรุศัตรูทั้งปวง ด้วยอานุภาพ
ของพระอริยสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีชัยชนะแก่อันตรายทั้งปวง 
 ๑๖. ข้าพเจ้าเป็นผู้อันมีอานุภาพแห่ง พระสัทธรรมคุ้มครอง แล้วจะประพฤติตนอยู่ใน
ขอบเขตกรงธรรมของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดไป ฉะนี้แล 

 

   บทสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ 

 

(นํา) องค์ใดพระสัมพุทธ 
(รับ) สุวิสุทธสันดาน 

ตัดมูลกิเลสมาร   บมิหม่นมิหมองมัว  
หนึ่งในพระทัยท่าน  ก็เบิกบานคือดอกบัว  
ราคีบพันพัว   สุวคนธกําจร  
องค์ใดประกอบด้วย  พะรกรุณาดังสาคร  
โปรดหมู่ประชากร  มละโอฆะกันดาร  
ช้ีทางบรรเทาทุกข์  และชีสุ้ขเกษมศานต์  
ชี้ทางพระนฤพาน  อันพ้อโศกวิโยคภัย  
พร้อมเบญจพิธจัก-  ษุจรัสวิมลใส  
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล  ก็เจนจบประจักษ์จริง  
กําจัดน้ําใจหยาบ   สันดาลบาปแห่งชายหญิง  
สัตว์โลกได้พึ่งพิง  มละบาปบําเพ็ญบุญ  
ข้าขอประณตน้อม  ศิระเกล้าบังคมคุณ  
สัมพุทธการุณ-   ยภาพนั้นนิรันดร  
 

(กราบ) 



 ๔๓ 

 
บทสวดระลึกถึงพระธรรมคุณ 

(นํา) ธรรมะคือคุณากร 
(รับ) ส่วนชอบสาธร 

 ดุจดวงประทีปชัชวาล  
  แห่งองค์พระศาสดาจารย์  ส่องสัตว์สันดาน  
 สว่างกระจ่างใจมล  
  ธรรมใดนับโดยมรรคผล  เป็นแปดพึงยล  
 และเก้ากับทั้งนฤพาน  
  สมญาโลกอุดรพิสดาร  อันลึกโอฬาร  
 พิสุทธ์ิพิเศษสุกใส  
  อีกธรรมต้นทางครรไล  นามขนานขานไข  
 ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง  
  คือทางดําเนินดุจคลอง  ให้ล่วงลุปอง  

ยังโลกอุดรโดยตรง 
 ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์  นบธรรมจํานง  
ด้วยจิตและกายวาจา 

 
(กราบ) 

บทสวดระลึกถึงพระสังฆคุณ 

(นํา) สงฆ์ใดสาวกศาสดา 
(รับ) รับปฏิบัติมา 

   แต่องค์สมเด็จภควันต ์
    เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-  ลุทางที่อัน  
   ระงับและดับทุกข์ภัย  
    โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร  ปัญญาผ่องใส  
   สะอาดและปราศมัวหมอง  
    เหินห่างทางข้าศึกปอง  บมิลําพอง  
   ด้วยกายและวาจาใจ    
    เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-  ศาลแด่โลกัย  
   และเกิดพิบุลย์พูนผล  
    สมญาเอารสทศพล  มีคุณอนนต์  



 ๔๔ 
   อเนกจะนับเหลือตา  
    ข้าขอนบหมู่พระศรา-  พกทรงคุณา  
   นุคุณประดุจรําพัน  
    ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์  พระไตรรัตน์อัน  
   อุดมดิเรกนิรัติสัย  
    จงช่วยขจัดโพยภัย   อันตรายใดใด  
   จงดับและกลับเสื่อมสูญ...  

(กราบ) 

บทสวดชยสิทธิคาถา 
(นํา) ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท 

(รับ) ธะวิสุทธศาสดา 
   ตรัสรู อะนุตะระสะมา   ธิ ณ โพธิบัลลังก์  
    ขุนมารสหัสสะพหุพา  หุวิชาวิชิตขลัง  
   ขี่คีรีเมขละประทัง   คชะเหี้มกระเหิมหาญ  
    แสร้งเสรสะราวุธะประดิษฐ์ กละคิดจะรอนราน  
   รุมพลพหลพยุหะปาน   พระสมุททะนองมา  
    หัวเพื่อผะจญวะระมุนิน  ทะสุชินนะราชา  
   พระปราบพหลพยุหะมา-   ระมะเลืองมะลายสูญ  
    ด้วยเดชะองค์พระทศพล  สุวิมลละไพบูลบ์  
   ทานาทิธรรมะวิธิกูล   ชนะน้อมมะโนตาม  
    ด้วยเดชะสัจจะวจนา  และนะมามิองค์สาม  
   ขอจงนิกรพละสยาม   ชยะสิทธิทุกวาร  
    ถึงแม้จะมีอริวิเศษ  พละเดชะเทียมมาร  
   ขอไทยผะจญพิชิตตะผลาญ  อริแม้นมุนินทร...  

 

(กราบ) 
 

 
 


