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คำนำ

 รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้การทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุน

ให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

ตามความพร้อม โดยเน้นการพัฒนาคนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เสริมรากฐานและปฏิรูป

ประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่  

การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน 

 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ในการนำกิจกรรม

ในมิติศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย มาสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีการธำรงรักษาไว้  

ซึ่งสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน   

โดยได้ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่ร่วมทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา 

ปฏบิตัธิรรม ฟงัพระธรรมเทศนา สวดมนต ์ รว่มพธิเีจรญิพระพทุธมนต ์ ลัน่ฆอ้งชยัตอ้นรบัปใีหม ่ ในวนัที ่

๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อสงบจิตใจต้อนรับปีใหม่ ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แจ่มใส เป็นมงคลกับชีวิต รวมทั้ง  

รว่มสวดมนตข์า้มป ี แสดงความจงรกัภกัด ี เพือ่อทุศิถวายพระราชกศุลแดส่มเดจ็พระบรูพมหากษตัรยิาธริาช 

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว และตนเอง ให้มี

ความสุขตลอดปีใหม่ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุขในเทศกาลปีใหม่  

และเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีในมิติพระพุทธศาสนา ไว้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทยสืบไป 
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บทนำ 
สวดมนตขามป : สงทายปเกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิถีพุทธ  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 นับตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นต้นมา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ริเริ่ม 

จดักจิกรรม	 “สวดมนตข์า้มป”ี	 ในวดัเปนครัง้แรก ภายใตโ้ครงการสง่ทา้ยปเีกา่วถิไีทย ตอ้นรบัปใีหม่

วิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดใกล้ชิดพระศาสนามากยิ่งขึ้น โดยจัดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 

ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากภาคคณะสงฆ์ วัดทุกวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด-อำเภอ-ตำบล ทั่วประเทศ เป็นการเริ่ม

ต้นของการนำมิติทางศาสนาเข้ามาสู่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 

ด้วยเสียงเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เจริญรุ่งเรือง พร้อมกับการ 

ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา การเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า 

วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 

  ปัจจุบัน “สวดมนต์ข้ามปี” เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชน 

ใหค้วามสนใจและแพรห่ลายไปทัว่ประเทศ ซึง่นำ “ความสขุทีแ่ทจ้รงิมาสูค่นไทย” โดยมพีระพทุธศาสนา

เป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมในมิติทางศาสนา สืบสานวิถีถิ่น  

วิถีไทยอย่างมั่นคง และยั่งยืนซึ่งมี เด็ก เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี  

 ในปี ๒๕๖๐ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัด  

โดยได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยมาส

ร้างสรรค์สังคมไทยให้ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย 

อย่างมั่นคง โดยได้ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่ร่วมทำบุญ  

รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  

ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อสงบจิตใจต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

แจ่มใส เป็นมงคลกับชีวิต รวมทั้งร่วมสวดมนต์ข้ามปี แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์และเป็นการอวยพรปีใหม่แก่ประเทศ 

ชุมชน ครอบครัว และตนเองของผู้สวดมนต์ 
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 การสวดมนต์ไหว้พระเป็นกิจวัตรสำคัญประการหนึ่งที่เป็นอุบายฝกจิตและฝกสมาธิภาวนา 

ได้เป็นอย่างดี เพราะในขณะสวดมนต์ จิตของผู้สวดจะต้องจดจ่ออยู่ที่บทสวดจึงจะสวดได้อย่างถูกต้อง 

ถ้าจิตฟุงซ่านแล้วจะสวดผิดบ่อยๆ ผู้สวดมนต์เป็นประจำได้รับอานิสงส์ต่างๆ เช่น ตัดความกังวลได้ 

ปล่อยวางความคิดอย่างอื่นเสียได้ จิตระลึกถึงพระพุทธคุณและคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ และจิตเป็น

จิตสงบ มีสติครอง และเมื่อสวดเป็นประจำจะทำให้เป็นจิตที่มั่นคง นอกจากได้รับอานิสงส์จากการ

บำเพ็ญบุญโดยส่วนตัวแล้วยังเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา อันเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรม สืบทอดประเพณีที่ดีงามและจรรโลงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา 

อานิสงสของการสวดมนต 

 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้กล่าวเรื่อง อานิสงส์ 

จากการสวดมนต์ใจความตอนหนึ่งว่า 

 อาตมาได้เห็นอานิสงส์ของการสวดมนต์ด้วยตัวอาตมาเอง  

ในสมัยที่อาตมาได้ออกเดินธุดงค์ในปาเป็นเวลา ๑๕ ปี โดยอาศัยอยู่

ในเขตดงพญาไฟ ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศเขมร  

ในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ และภูตผีวิญญาณ ตลอดจน  

ชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถา และเล่นคุณไสยกันอยู่อย่างมากมาย 

ในอาณาบริเวณชายแดนแห่งประเทศสยาม ในตอนนั้น อาตมาได ้

เดนิธดุงคแ์ตเ่พยีงลำพงั ในชว่งนัน้อาตมามิได้ศึกษาในพระเวทมนตร์คาถาอาคมใดเลย นอกจากคำว่า 

พุทธัง	สะระณัง	คัจฉามิ,	ธัมมัง	สะระณัง	คัจฉามิ,	สังฆัง	สะระณัง	คัจฉาม ิ ซึ่งมีความหมายว่า 

ข้าพเจ้าขอยึดมั่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง พระธรรมเป็นที่พึ่ง พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 

 อาตมาไปที่แห่งหนตำบลใดก็จะกล่าวเพียงคำนี้ เป็นที่พึ่งทางจิตใจของอาตมา อาตมาเดินทาง

เข้าสู่หมู่บ้านชายแดนแห่งประเทศสยาม ในดงพญาไฟขณะนั้น ในหมู่บ้านมีชาวบ้านอาศัยอยู่ 

เพียงเล็กน้อย อาตมาจึงได้ปักกลดอยู่ที่ท้ายหมู่บ้าน มีชาวบ้านนำอาหารมาถวายตามกำลังที่เขา 

จะพอทำได้ อาตมาอาศัยอยู่ที่นั้นเป็นระยะเวลาหลายปี และ ณ ที่แห่งนั้น อาตมาจึงได้พบคุณวิเศษ 

แห่งการสวดมนต์ 
ที่มา : หนังสือ อมตะธรรม สมเด็จโต พรหมรังสี 
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ความสำคัญของการสวดมนต  

 การสวดมนต์เป็นกิจที่จำเป็นและสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชน  

เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน เปน็หลกัปฏบิตัิ

เบื้องต้น อันจะนำไปสู่การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคำสอนในระดับที่สูง

ขึ้นไป การสวดมนต์มีอานิสงส์และคุณประโยชน์มาก ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้ 

 ๑. เชื่อว่าได้เข้าเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะขณะสวดมนต์ 

อยู่นั้นจิตรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอน และคุณความดี

ของพระสงฆ์สาวก 

 ๒. ขณะที่สวดมนต์อยู่นั้น จิตใจจะสงบ ปราศจากความโลภ  

ความโกรธ ความหลง 

 ๓. จิตเป็นสมาธิ เข้มแข็ง อดทน 

 ๔. ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงถึงสัจธรรมในการดำเนินชีวิต 

 ๕. เปน็การสัง่สมบญุบารม ีจติใจสงบ นอนหลบัสบาย ไมฝ่นัรา้ย 

 ๖. เป็นการบริหารร่างกายอย่างหนึ่ง เช่น การยกมือ การประนมมือ การก้มกราบ การเปล่ง

ออกเสียงทำให้ปอดขยาย ระบบทางเดินหายใจดี สร้างภูมิคุ้มกันภัยแก่ร่างกาย 

 ๗. การสวดมนต์เป็นหมู่คณะ ต้องมีความพร้อมเพรียงกัน เริ่มพิธีพร้อมกัน กราบพร้อมกัน  

สวดมนต์พร้อมกัน เลิกพร้อมกัน เป็นการสร้างระเบียบและความสามัคคีในหมู่คณะ 

สวดมนตอยางไรและสวดเมื่อไหร 

 การสวดมนตน์ัน้มกีารสวดมนตเ์ฉพาะบทบาล ี และการสวดมนตบ์ทบาลแีละมคีำแปลการสวดมนต์

ทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันตรงที่หากสวดมนต์ในวันธรรมดา นิยมสวดเฉพาะบทภาษาบาลี  

แต่หากเป็นวันธัมมัสวนะหรือวันพระ นิยมสวดโดยมีคำแปลกำกับด้วย ข้อดีของการสวดมนต์แปลก็คือ 

ทำให้เข้าใจเนื้อหาของบทสวดซึ่งก่อให้เกิดทั้งบุญ (อิ่มใจ/สุขใจ) ทั้งปัญญา (ความเข้าใจเนื้อหาสาระ 

นำมาปรับใช้ในชีวิตได้จริง) และในการสวดนั้น จะสวดในใจ หรือสวดแบบเปล่งเสียงก็ได้ทั้งสิ้น รวมทั้ง

จะสวดแบบมีคำแปลเป็นภาษาไทย หรือแบบที่มีคำแปลเป็นทำนองสรภัญญะก็ได้อีกเช่นกัน ทั้งนี้ 

ใหพ้จิารณาตามกาลเทศะเปน็สำคญั กลา่วคอื การสวดตอนเชา้-ตอนเยน็ (เรยีกวา่ทำวตัรเชา้-ทำวตัรเยน็) 

และการสวดตามเวลาที่สะดวกหรือยามที่ต้องการความสงบ ความเป็นสิริมงคล ความมั่นใจ 

 ทั้งนี้ ผู้ที่มีเวลามากพอจะตั้งเป็นกติกาขึ้นมาสำหรับตนเองด้วยการสวดมนต์ตอนเช้าตรู่ หรือ

ตอนเย็น หรือเวลาก่อนนอนก็ทำได้ แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาจะสวดตามสะดวกที่ไหน เมื่อไหร่ ไม่ว่าจะ 

ที่วัด ที่บ้าน ที่ทำงาน บนรถส่วนตัว บนรถประจำทาง ยามนั่งรอ เพื่อทำกิจกรรมใด ๆ หรือแม้กระทั่ง

ยามเดินทางไกลที่ต้องขึ้นรถ ลงเรือ หรือยามไปนอนพักค้างอ้างแรมในต่างถิ่นต่างที่ หรือในยามที่จิตใจ

ว้าวุ่น สับสน ประหวั่น พรั่นพรึง ต้องการขวัญกำลังใจ ก็สามารถสวดมนต์ได้ทั้งสิ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 

พระพุทธมนต์นั้นสวดได้ทุกที่ ทุกเวลา 
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ประโยชนจากการสวดมนต 

 การสวดมนตก์อ่ใหเ้กดิพลานภุาพแหง่พระพทุธมนต ์ทำใหจ้ำจำธรรมะในบทสวดมนตต์า่ง ๆ ได ้

เช่นในมงคลสูตร พุทธานุภาพบำบัดปัดเปาอุปัทวันตราย ๓ ประการ คือ ทุกข์ภัยและโรคร้ายทั้งปวง 

ขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนสรรพสมบัติแก่ผู้เจริญพระพุทธมนต์อยู่เนืองนิตย์ และเป็นการพัฒนาจิตใจ 

ของสิ่งมีชีวิตให้สูงขึ้นจากภาวะปกติ สามารถประมวลได้ดังนี้ 

 ๑. เป็นการเสริมสร้างสติปัญญา 

 ๒. เป็นการอบรมจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรม 

 ๓. เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนและบริวาร 

 ๔. เป็นการฝกจิตใจให้มีคุณค่าและมีอำนาจ 

 ๕. ทำให้มีความเห็นถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 

 ๖. เป็นการรักษาศรัทธาปสาทะของสาธุชนไว้ 

 ๗. เท่ากับได้เข้าเฝาพระพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานแล้ว 

 ๘. เป็นเนตติของอนุชนต่อไป 

 ๙. เป็นบุญกิริยา เป็นวาสนาบารมี เป็นสุขทางใจ 

รวมกิจกรรมสวดมนตขามป 

 ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ระหว่างวันที่  

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙-๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยมิติทางศาสนา อันจะเป็นมงคล

ให้กับชีวิต ตามหลักศาสนาที่นับถือ โดยยึดหลักประหยัดและเรียบง่ายและสามารถปฏิบัติร่วมกัน 

ได้ทั้งครอบครัว น้อมนำแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบ

ร่มเย็น เป็นสุข เกิดความเจริญและความมั่นคงทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

การสวดมนตข์า้มปนีี ้ ไดร้บัการตอบรบัจากพทุธศาสนกิชนเปน็อยา่งด ี นบัเปน็เรือ่งทีด่งีามของสงัคมไทย 

ที่คนรุ่นใหม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ทุกคน

สามารถทำได้ เพราะเป็นวิถีชีวิตของคนไทย เพื่อความเจริญมั่นคงของชีวิตสืบไป 

 ในโอกาสวันสงท้ายปีเกา	ต้อนรับปีใหม	๒๕๖๐	นี้	 กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม	ขอเชิญชวน	

ทุกทานไปรวมกิจกรรม	 “สวดมนต์ข้ามปี	 ๒๕๖๐”	ณ	 วัดหรือสถานที่ตางๆ	 เพื่อรวมกันสงเสริมและสืบทอด	

คุณธรรมของคนในชาติ	ให้ดำรงอยูคูสังคมไทยอยางยั่งยืนสืบไป  
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เริ่มตนปใหม รวมสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย 

 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และมีคุณค่า 

ต่อวิถีชีวิตของคนไทย ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม

สนับสนุน ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้เป็นของทุกคนจึงเป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยทุกคนจะร่วมกันฟนกระแส

วัฒนธรรมที่ดีงามด้วยการส่งเสริมความเป็นไทย มีจิตสำนึกพฤติกรรมความเป็นไทยในชีวิตประจำวัน 

ดังนี้ 

 ๑. มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  

 ๒. มีอัธยาศัยไมตรี มีน้ำใจทักทาย ยิ้มแย้ม กล่าวคำสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ 

 ๒. มีความกตัญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

 ๓. แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ แสดงความเคารพด้วยการไหว้  

การกราบ วางตนอย่างสุภาพ อ่อนน้อม มีน้ำใจ มีความเกรงใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 ๔. รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเพณ ี ศลิปะ วฒันธรรมไทย สง่เสรมิการละเลน่พืน้เมอืงและ

สามารถชักชวน แนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

 ๕. เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมรวมถึงภาคถิ่น 

 ๖. นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต แนะนำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสืบทอด 

ภูมิปัญญาไทย 

การเตรียมเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามป ี ได้รับอานิสงส์จาการปฏิบัติบูชา และอามิสบูชา 

อย่างสมบูรณ์ ด้วยจิตใจที่ดี และเปียมด้วยความเอื้อเฟอเผื่อแผ่ ความมีเมตตาและกรุณาต่อกัน  

ควรปฏิบัติตน ดังนี้ 

 ๑. การเตรียมกายเมื่อไปวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวเรียบ หรอืส ี

ที่ไม่ฉูดฉาด ไม่หลวมไม่คับเกินไป เนื่องจากจะไม่คล่องตัว ไม่ประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับ ไม่ใช้ 

เครื่องประทินผิว เช่น น้ำหอม เป็นต้นขอเชิญชวนแต่งผ้าไทยหรือพื้นบ้าน 

 ๒. รับประทานอาหารแต่พอดี ไม่อิ่มจนอึดอัด เพื่อประทังความหิว เนื่องจากถ้ามีอาการหิว

กระหายจะทำให้จิตใจไม่สบายไปด้วย ควรงดเว้นอาหารที่อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสีย เป็นต้น  

และหลีกเลี่ยงของมึนเมาทุกชนิด  

 ๓. เชิญชวนครอบครัว เพื่อนบ้าน เข้าร่วมสวดมนต์ ณ วัดใกล้บ้าน หรือสถานที่ที่มี 

การจัดที่เหมาะสม และถือโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยกันรักษาศีล ๕ ทั้งครอบครัวเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่

ตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม 
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บทเจริญพระพุทธมนตที่ใชในการสวดมนตขามป 

 พระพุทธมนต์ หมายถึง พระพุทธพจน์อันเป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าที่มี

ปรากฏในพระไตรปฎกบ้าง เป็นคำที่แต่งขึ้นมาภายหลังบ้าง โดยถือกันว่าพระพุทธมนต์เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ 

สามารถปัดปองอันตรายต่างๆ ได้ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระปริตร 

 บทพระพุทธมนต์ที่นำมาใช้เป็นบทสวดมนต์ข้ามปีนั้น ไม่มีกำหนดที่แน่นอนชัดเจนลงไป  

สุดแท้แต่ความสะดวกและความเหมาะสมในแต่ละสถานที่ แต่ที่นิยมโดยทั่วไปจะนำบทสวดมนต์ที่มี 

ในเจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดีมาใช้เป็นบทสวด 

ในการสวดมนต์ข้ามปี 

 ในที่นี้จะขอนำความหมายโดยย่นย่อของพระพุทธมนต์ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ มาแสดงไว้ 

ดังต่อไปนี้ 

 ๑.	บทนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคเจา้	 เปน็บททีเ่ริม่ตน้กอ่นทีจ่ะมพีธิกีรรมทางพระพทุธศาสนา 

เรียกกันโดยทั่วไปว่า บทไหว้ครู เป็นบทที่ถวายความเคารพแด่พระพุทธเจ้า ถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จ

ปรินิพพานไปแล้ว แต่พระคุณยังคงอยู่มิได้ล่วงลับตามพระองค์ไปบทนอบนอ้มนี ้ จะกลา่ว ๓ ครัง้ ทัง้นี ้

กเ็พือ่เปน็การทำใจใหแ้นบสนทิกบัพระคณุจรงิ ๆ ไมโ่ยกโคลงกวัดแกว่งไปได้ง่าย ๆ เปรียบเหมือนเชือก 

๓ เกลียว ย่อมจะแน่นและเหนียวกว่า ๑ เกลียว หรือ ๒ เกลียวเป็นแน่ 

 ๒.	บทไตรสรณคมน์	 เริ่มแรกเป็นบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นในพิธีบรรพชาอุปสมบท 

ต่อมาได้นำมาใช้ในการเริ่มต้นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาทั่วไป เป็นบทที่แสดงถึงการยอมรับพระพุทธ 

พระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก 

 ๓-๔.	บทนะมะการะสิทธิคาถา	 แยกเป็นบทสัมพุทเธ	 เป็นการกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้า  

๓, ๕๘๔, ๑๙๒ พระองค ์ และด้วยอานุภาพของการนอบน้อมก็ขอให้ภยันตรายทั้งปวง จงพินาศไป  

บทโย	 จักขุมา	 เป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสประพันธ์ขึ้นใช้แทน 

บทสัมพุทเธ เนื้อหาของบทนี้แสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และด้วยเดช 

ของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้มีชัยชนะมีความสำเร็จปราศจากอันตราย 

 ๕.	บทนะโมการะอัฏฐะกะคาถา	 โดยทั่วไปเรียกว่า นโม ๘ บท เป็นบทที่พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงแต่งขึ้นในครั้งที่ทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุ เนื้อหา 

ของบทนี้ว่าด้วยการนอบน้อม ๘ ครั้ง คือ ในบทนี้มีคำว่า “นโม” ๘ ครั้ง ใช้สวดต่อจากบท 

สัมพุทเธ หรือบทนมการสิทธิคาถา นิยมสวดในงานมงคล 

 ๖.	บทธมัมจกักปัปวตันสตูร	แสดงถงึขัน้ตอนและแนวทางในการปฏบิตัเิพือ่บรรลถุงึอรยิสจัทัง้ 4 

คอื อรยิมรรคมอีงค ์ 8 โดยเริม่จากทำความเหน็ใหถ้กูทางสายกลางกอ่น เพือ่ดำเนนิตามขัน้ตอนการปฏบิตัริู้

เพือ่ละทกุขท์ัง้ปวง เพือ่ความดบัทกุข ์อนัไดแ้กน่พิพาน ซึง่เปน็จดุมุง่หมายสงูสดุของพระพทุธศาสนา 
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 ๗.	บทธัมมจักกับปวัตตนะสูตร บทสวดเกี่ยวกับปฏิบัติอันเป็นกลาง ให้เกิดปัญญารู้แจ้ง 

เหน็จรงิ ใหบ้รสิทุธิจ์ากกเิลส 

 ๘.	 บทมังคะละสูตร	 หมายถึง บทที่ว่าด้วยมงคล พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนถึงหลักธรรม 

ที่นำความสุข ความเจริญ ซึ่งเรียกว่า มงคลอันสูงสุด ๓๘ ประการ เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตาม 

จะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ ประสบความสำเร็จในทุกๆ ที่ 

 ๙.	 บทระตะนะสูตร หมายถึง บทที่แสดงอานุภาพของพระรัตนตรัยโดยตรง เมื่อเทวดา 

และมนษุยร์ูค้ณุคา่ของพระรตันตรยั ยอมรบันบัถอื บชูาพระรตันตรยัเปน็ทีพ่ึง่ทีร่ะลกึแลว้ ยอ่มกอ่ใหเ้กดิ

พลังใจในการต่อสู้ฟันฝาเพื่อชัยชนะต่ออุปสรรค ปัญหา ตลอดจนภัยทั้งหลายทั้งปวงได้ 

 ๑๐.	บทกะระณียะเมตตะสูตร บทที่ว่าด้วยการเจริญเมตตา พระพุทธเจ้าตรัสมุ่งหมายการ 

แผ่จิตที่เกื้อกูล ปรารถนาดีให้แก่ตนเองและสรรพสัตว์ ปรารถนาให้ตนเองและสรรพสัตว์ไม่มีเวรต่อกัน 

ไม่เบียดเบียนกัน มีแต่สุข ไร้ทุกข์ ปราศจากความขุ่นเคืองใจ ไร้พยาบาท 

 ๑๑.	บทขนัธะปรติร บททีม่คีวามหมายวา่ บทสวดปองกนัพญาง ูสว่นสาเหตทุีต่ัง้ชือ่วา่ ขนัธปรติร 

นั้น อาจหมายถึง มนต์ปองกันตัว (จากพญางู) ทั้งนี้ เนื่องจาก ขันธ แปลว่า ตัวหรือกาย นั่นเอง  

ในปริตรนี้ พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องเมตตากรุณา 

 ๑๒.	บทโมระปริตร	 บทที่หมายถึง คาถาสำหรับปองกันตัวของพญานกยูง กล่าวคือ เมื่อ 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานกยูงได้เจริญมนต์เป็นประจำทำให้แคล้วคลาดจากภยันตราย  

ดงันัน้ โบราณาจารย ์จงึไดน้ำมาเปน็บทสวดมนตเ์พือ่ใหแ้คลว้คลาดจากอนัตราย ปรติรนีเ้ปน็การกลา่วถงึ

การแสดงความนอบน้อม 

 ๑๓.	บทธชัคคสูตร บทที่ว่าด้วยยอดธงหรือชายธง พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ภิกษรุะลึกถึง

คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ ์ ในเวลาที่เกิดความหวาดกลัวจนขนพองสยองเกล้าขณะที่ 

บำเพ็ญสมาธิตามปาเขา เพื่อให้ความหวาดกลัวหมดไป เหมือนพระอินทร์ขณะออกรบกับพวกอสูร  

สั่งให้นักรบบริวารมองยอดธงรถศึกของพระองค์ 

 ๑๔.	บทอาฏานาฏิยะปริตร บทที่กล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายจนถึง 

องค์ปัจจุบัน ต่อจากนั้นก็บรรยายถึงท้าวมหาราชทั้ง ๔ ว่า ใครเป็นอะไร มีหน้าที่อะไร และสุดท้าย  

ก็สรุปพระคุณของพระรัตนตรัย เชื่อกันว่า ผู้ใดสวดอาฏานาฏิยรักขาแล้ว บรรดายักษ์และภูตผีปีศาจ 

ทั้งหลายจะไม่ทำอันตรายและคุ้มครองรักษาให้ปลอดภัย 

 ๑๕.	บทโพชฌังคะปริตร บทที่ว่าด้วยองค์ธรรมที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ มี ๗ ประการ คือ (๑) สติ 

ความระลึกได้ (๒) ธัมมวิจยะ ความสอดส่องธรรม (๓) วิริยะ ความเพียร (๔) ปีติ ความอิ่มเอมใจ  

(๕) ปัสสัทธิ ความสงบใจ (๖) สมาธิ ความตั้งใจมั่น (๗) อุเบกขา ความวางเฉย 
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 ๑๖.	บทอภยปรติร	บททีเ่ปน็การขอใหล้างรา้ย สิง่ไมเ่ปน็มงคล เสยีงนกเสยีงกาทีไ่มเ่ปน็มงคล 

บาปเคราะห์ ฝันร้ายพินาศไปด้วยพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ ตอนกลาง เป็นการ 

อัญเชิญเหล่าเทพยดาที่ได้อัญเชิญมาร่วมในงานมงคล ร่วมฟังสวด ร่วมรับสิ่งที่เป็นมงคล กลับวิมานไป 

และขอให้เทพยดาทั้งหลายได้ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาและตอนท้ายเป็นการขอให้อานุภาพ 

ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหมดปกปองคุ้มครองรักษา 

 ๑๗.	บทสักกัตวา	บทที่สรรเสริญพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่า ยอดเยี่ยม และด้วยเดช

แห่งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ขอให้สิ่งไม่ดีมลายสูญไป 

 ๑๘.	บทนัตถิ	เม	บทที่ว่าด้วยที่พึ่งอันประเสริฐ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 

 ๑๙.	บทอัตถะชลัทโธ	 บทที่อ้างอนุภาพถึงซึ่งความสุข เจริญในพระพุทธศาสนา ไม่มีโรค 

ถึงแล้วซึ่งความสุข 

 ๒๐.	บทรตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา	 บทที่อ้างอนุภาพพระรัตนตรัยคุ้มครอง 

สยามประเทศ  

 ๒๑.	บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทที่ว่าด้วยการขอให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์ และเหล่าเทวดา

ที่มาร่วมอนุโมทนาบุญ ขอให้กลับไป 

 ๒๒.	บทมงคลจักรวาลใหญ	บทที่อ้างอานุภาพพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ให้กำจัด

ทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง 

  ๒๓.	บทถวายพรพระ	บทที่ว่าด้วยชัยชนะ ๘ ประการอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้า 

 ๒๔.	บทภวตุ	สัพ บทที่อ้างอนุภาพเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน 

 ๒๕.	บทนักขัตตะยักข์ บทที่อ้างอานุภาพแห่งพระปริตรว่า สามารถปองกันบาปเคราะห์ 
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บทเจริญพระพุทธมนต์	

คำนมัสการพระรัตนตรัย 

 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.  

(กราบ ๑ ครั้ง) 

 ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.  

(กราบ ๑ ครั้ง) 

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.  

(กราบ ๑ ครั้ง) 

(๑) นอบนอมพระผูมีพระภาคเจา 

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ  

(ว่า ๓ ครั้ง) 

(๒) ไตรสรณคมน 

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 

  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 

  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 

 ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 

 ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 

 ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 

 ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 

 ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 

 ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
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(๓) นะมะการะสิทธิคาถา (สัมพุทเธ) 

  สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก 

 ปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง 

 เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง 

 นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว 

 อะเนกา อันตะรายาป วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ 

  สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก 

 ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง 

 เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง 

 นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว 

 อะเนกา อันตะรายาป วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ 

  สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก 

 วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง 

 เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง 

 นะมะการานุภาเวนะ  หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว 

 อะเนกา อันตะรายาป วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ 
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(๔) นะมะการะสิทธิคาถา (โย จักขุมา) 

  โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ 

 สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต 

 มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต 

 ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยังฯ 

 พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ 

 โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ 

 ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ 
 สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ 
  ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ 
 ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง 
 นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี 
 สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณฯ 
 ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ 
 โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง 
 ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ 
 สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ 
  สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย 
 โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา 
 สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ 
 สวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติฯ 
 สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ 
 พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง 
 ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ 
 สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ 
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(๕) นะโมการะอัฏฐะกะคาถา (นะโม ๘ บท) 

 นะโม อะระหะโต สัมมา- สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน 

 นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ 

 นะโม มะหาสังฆัสสาป วิสุทธะสีละทิฏฐิโน 

 นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ ระตะนัตต๎ยัสสะ สาธุกัง 

 นะโม โอมะกาตีตัสสะ ตัสสะ วัตถุตตยัสสะป 

 นะโมการัปปะภาเวนะ วิคัจฉันตุ อุปัททะวา 

 นะโมการานุภาเวนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา 

 นะโมการัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวาฯ 

(๖) บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

 อนุตตะรัง อภิสัมโพธิง  สัมพุชฌิต๎วา ตะถาคะโต 

 ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ  ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง 

 สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต  โลเก อัปปะฏิวัตติยัง 

 ยัตถากขาตา อุโภ อันตา  ปะฎิปัตติ จะ มัชฌิมา 

 จะตูส๎วาริยะสัจเจสุ  วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง 

 เทสิตัง ธัมมะราเชนะ  สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง 

 นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง  สังคีตันตัมภะณามะ เสฯ 
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(๗) ธัมมจักกัปปวัตตนะสูตร 

 เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ  

อิสิปะตะเน มิคะทาเย ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ  

 เท๎วเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย จายัง กาเมสุ  

กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต  

โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโตฯ  

 เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา  

ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ  

สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ 

 กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา 

จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ  

สังวัตตะติฯ  

 อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโคฯ เสยยะถีทังฯ สัมมาทิฏฐิ  

สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม  

สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิฯ  

 อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา  

จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ  

สังวัตตะติฯ 

 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยัะสัจจังฯ ชาติป ทุกขา ชะราป  

ทุกขา มะระณัมป ทุกขัง โสกะปะริ เทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป ทุกขา  

อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง 

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขาฯ  
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 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุมะโย อะริยะสัจจังฯ ยายัง ตัณหา  

โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตราภิ นันทินีฯ เสยยะถีทังฯ  

กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหาฯ อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ  

อะริยะสัจจังฯ โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะ นิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค  

มุตติ อะนาละโยฯ  

 อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจังฯ  

 อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโคฯ เสยยะถีทังฯ สัมมาทิฏฐิ  

สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม  

สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิฯ 

 อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ  

จักขุง อุทพปาทิ ญาณัง อุทะปาทิปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  

อุทะปาทิฯ  

 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว  

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญานัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ  

อาโลโก อุทะปาทิฯ 

 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ  

อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ  

วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ 

 อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  

ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก 

อุทะปาทิฯ  

 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทมะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว  

ปุพเพ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 

ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ  
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 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทมะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ 

อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ  

วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ  

 อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ 

จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิฯ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก 

อุทะปาทิฯ  

 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจจิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว  

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ  

วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ  

 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจจิกะตันติ เม ภิกขะเว  

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ  

วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ  

 อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ  

อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ  

วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ  

 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม 

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา 

อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ  

 ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม 

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา 

อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ  

 ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิ เมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ  

ปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิฯ  

 เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก  

สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง 

อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิงฯ  
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 ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ ปะริวัฏฏัง  

ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิฯ  

 อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก  

สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง 

อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิงฯ  

 ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง ปุทะปาทิ อะกุปปา เม วิมุตติ อะยะมันติมา 

ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติฯ  

 อิทะมะโว จะ ภะคะวาฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต  

ภาสิตัง อะภินันทุงฯ อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิ ภัญญะมาเน อายัสมะโต 

โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ สุมุทะยะธัมมัง  

สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติฯ 

 ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  

เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง  

ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา 

พ๎รัหม๎ุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติฯ 

 ภมุมานงั เทวานงั สทัทงั สตุว๎า จาตมุมะหาราชกิา เทวา สทัทะมะนสุสาเวสงุฯ 

จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ  

ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ยามานัง 

เทวานัง สัททัง สุต๎วา ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ  

 ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ 

นมิมานะระตนีงั เทวานงั สทัทงั สตุว๎า ปะระนมิมติะวะสะวตัต ี เทวา สทัทะมะนสุสาเวสงุฯ 

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา  

 พ๎รัห๎มะปาริสัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ พ๎รัห๎มะปาริสัชชานัง เทวานัง 

สัททัง สุต๎วา  

 พ๎๎รัห๎๎มะปะโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ พ๎๎รัห๎๎มะปะโรหิตานัง เทวานัง 

สัททัง สุต๎วา  
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 มะหาพ๎รัห๎มา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ มะหาพ๎รัห๎มานัง  

 เทวานัง สัททัง สุต๎วา  

 ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ปะริตตาภานัง  

 เทวานัง สัททัง สุต๎วา  

 อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ อัปปะมาณาภานัง  

 เทวานัง สัททัง สุต๎วา  

 อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ อาภัสสะรานัง  

 เทวานัง สัททัง สุต๎วา  

 ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ปะริตตะสุภานัง  

 เทวานัง สัททัง สุต๎วา  

 อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ อัปปะมาณะ 

 สุภานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา  

 สุภะกิณหะกา เทวา สัททะ มะนุสสาเวสุงฯ สุภะกิณหะกานัง  

 เทวานัง สัททัง สุต๎วา  

 เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ เวหัปผะลานัง  

 เทวานัง สัททัง สุต๎วา  

 อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา  

 อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสา เวสุงฯ อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา  

 สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา  

 สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา 

 อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ  

 เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง  

ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง  

 อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา 

พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินติฯ 
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 อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พ๎รัห๎มะโลกา สัทโท 

อัพภุคคัจฉิฯ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมป สัมปะกัมป  

สัมปะเวธิฯ อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง 

เทวานุภาวังฯ  

 อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ

วะตะ โภ โกณฑัญโญติฯ  

 อิติหิทัง อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญ เตววะ นามัง  

อะโหสีติฯ 

(๘) มังคะละสูตร 

 เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน 

อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเมฯ อะถะ โข อัญญะตะรา เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา 

อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสต๎วา เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ 

อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง อัฏฐาสิฯ เอกะมันตัง ฐิตา  

โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ 

 พะหู เทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิ อะจินตะยุง 

 อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมังฯ 

  อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา 

 ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ 

 ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ  ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา 

 อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ  เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ 

 พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต 

 สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ 

 มาตาปตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห 

 อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ 
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 ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห 

 อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ 

 อาระตี วีระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม 

 อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ 

 คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญุตา 

 กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ 

 ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง 

 กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ 

 ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง 

 นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ  เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ 

 ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ 

 อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ 

 เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา 

 สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ 

(๙) ระตะนะสูตร (ยอ) 

  ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา  
 สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง 
 นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ  
 อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง  
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ 
  ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง  
 ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต 
 นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ  
 อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 
 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ  
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  ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง  

 สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ 

 สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ  

 อิทัมป ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 

 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ 

  เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา  

 จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ  

 เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา  

 เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ 

 อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง  

 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ 

  เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ  

 นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ 

 เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ  

 ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา 

 อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง  

 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ 

  ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง  

 วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง 

 เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา  

 นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป 

 อิทัมป สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง  

 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ 
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(๑๐) กะระณียะเมตตะสูตร (ยอ) 

  เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 

 อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง 

 ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ 

 เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ 

 ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน 

 กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ 

(๑๑) ขันธะปริตร 

  วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม 

 ฉัพ๎ยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ 

 อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม 

 จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม 

  มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก 

  มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หังสิ พะหุปปะโท 

  สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา 

  สัพเพ ภัท๎รานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา 

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะวันตานิ  

สิริงสะปานิอะหิวิจฉิกาสะตะปะทีอุณณานาภีสะระพูมูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม  

ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง  

สัมมาสัมพุทธานังฯ 
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(๑๒) โมระปริตร 

   อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา 

   หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส 

  ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง 

   ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง 

  เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม 

  เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ 

  นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา 

  นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา 

 อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ 

  อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา 

  หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส 

 ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง 

  ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง 

  เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม 

  เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ 

  นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา 

  นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา 

 อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติฯ 
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(๑๓) ธชัคคสูตร 

 เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน 

อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ  

ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุงฯ ภะคะวา เอตะ ทะโวจะ 

 ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปัพ๎ยุฬ๎โห อะโหสิฯ อะถะโข 

ภิกขะเว สักโก เทวานะ มินโท เทเว ตาวะติงเส อามันเตสิ สะเจ มาริสา เทวานัง  

สังคามะคะตานัง อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ ตัส๎มิง 

สะมะเย ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ มะมัง หิ โว ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ  

ภะยงั วา ฉมัภติตัตงั วา โลมะหงัโส วา โส ปะหยิยสิสะต ิโน เจ เม ธะชคัคงั อลุโลเกยยาถะ 

 อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ ปะชาปะติสสะ 

หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา 

โลมะหงัโส วา โส ปะหยิยสิสะต ิโน เจ ปะชาปะตสิสะ เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อลุโลเกยยาถะ 

 อะถะ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ วะรุณัสสะ หิ โว  

เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะ

หังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ 

 อะถะ อีสานัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ อีสานัสสะ หิ โว  

เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา  

โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะตีติ ฯ 

 ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วา เทวานะมินทัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง 

ปะชาปะติสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง วะรุณัสสะ วา เทวะราชัสสะ 

ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง อีสานัสสะ วา เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง  

ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยเยถาป โนป  

ปะหิยเยถะ ตัง กิสสะ เหตุ สักโก หิ ภิกขะเว เทวานะมินโท อะวีตะราโค อะวีตะโทโส 

อะวีตะโมโห ภิรุ ฉัมภี อุต๎ราสี ปะลายีติ ฯ 
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 อะหญัจะ โข ภกิขะเว เอวงั วะทาม ิสะเจ ตมุห๎ากงั ภกิขะเว อะรญัญะคะตานงั 
วา รุกขะมูละคะตานัง วา สุญญาคาระคะตานัง วา อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง 
วา โลมะหังโส วา มะเมวะ ตัส๎มิง สะมะเย อะนุสสะเรยยาถะ  
 อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต 
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ  
มะมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส 
วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ 
 ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก 
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ  
ภะยงั วา ฉมัภติตัตงั วา โลมะหงัโส วา โส ปะหยิยสิสะต ิโน เจ ธมัมงั อะนสุสะเรยยาถะ 
อะถะ สังฆัง อะนุสสะเรยยาถะ 
 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 
 สังฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา 
โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ ตัง กิสสะ เหตุ ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง  
สัมมาสัมพุทโธ วีตะราโค วีตะโทโส วีตะโมโห อะภิรุ อัจฉัมภี อะนุต๎ราสี อะปะลายีติ ฯ 
อิทะมะโวจะ ภะคะวา อิทัง วัต๎วานะ สุคะโต อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา 
 อะรัญเญ รุกขะมูเล วา  สุญญาคาเร วะ ภิกขะโว  
 อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง  ภะยัง ตุมหากะ โน สิยา  
 โน เจ พุทธัง สะเรยยาถะ  โลกะเชฏฐัง นะราสะภัง  
 อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ  นิยยานิกัง สุเทสิตัง  
 โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ  นิยยานิกัง สุเทสิตัง  
 อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ  ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง  
 เอวัมพุทธัง สะรันตานัง  ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว  
 ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา  โลมะหังโส นะ เหสสะตีติฯ 
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(๑๔) อาฏานาฏิยะปริตร 

  วิปัสสิสสะ นะมัตถุ  จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต  

 สิขิส สะป นะมัตถุ  สัพพะภูตานุกัมปโน  

 เวสสะภุสสะ นะมัตถุ  นหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน  

 นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ  มาระเสนัปปะมัททิโน  

 โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ  พราหมะณัสสะ วุสีมะโต  

 กัสสะปัสสะ นะมัตถุ  วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ  

 อังคีระสัสสะ นะมัตถุ  สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต  

 โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ  สัพพะทุกขาปะนูทะนัง  

 เย จาป นิพพุตาโลเก  ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง  

 เต ชะนา อะปสุณา  มะหันตา วีตะ สาระทา  

 หิตัง เทวะมะนุสสานัง  ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง 

 วิชชาจะระณะสัมปันนัง  มะหันตัง วีตะสาระทัง   

 วิชชาจะระณะสัมปันนัง  พุทธัง วันทามะ โคตะมันติฯ 

  เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา  อะเนกะสะตะโกฏะโย  

 สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา  สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา  

 สัพเพ ทะสะพะลูเปตา  เวสารัชเชหุปาคะตา  

 สัพเพ เต ปะฏิชานันติ  อาสะภัณฐานะมุตตะมัง  

 สีหะนาทัง นะทันเต เต  ปะริสาสุ วิสาระทา  

 พ๎รัห๎มะจักกัง ปะวัตเตนติ  โลเก อัปปะฏิวัตติยัง  

 อุเปตา พุทธะธัมเมหิ  อัฏฐาระสะหิ นายะกา  

 ท๎วัตติงสะลักขะณูเปตา-  สีต๎ยานุพ๎ยัญชะนาธะรา  

 พ๎ยามัปปะภายะ สุปปะภา  สัพเพ เต มุนิกุญชะรา  

 พุทธา สัพพัญุโน เอเต  สัพเพ ขีณาสะวา ชินา  
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 มะหัปปะภา มะหะเตชา  มะหาปัญญา มะหัพพะลา  

 มะหาการุณิกา ธีรา  สัพเพสานัง สุขาวะหา  

 ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ  ตาณา เลณา จะ ปาณินัง  

 คะตี พันธู มะหัสสาสา  สะระณา จะ หิเตสิโน  

 สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ  สัพเพ เอเต ปะรายะนา  

 เตสาหัง สิระสา ปาเท  วันทามิ ปุริสุตตะเม  

 วะจะสา มะนะสา เจวะ  วันทาเมเต ตะถาคะเต  

 สะยะเน อาสะเน ฐาเน  คะมะเน จาป สัพพะทา  

 สะทา สุเขนะ รักขันตุ  พุทธา สันติกะรา ตุวัง  

 เตหิ ต๎วัง รักขิโต สันโต  มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ  

 สัพพะโรคะวินิมุตโต  สัพพะสันตาปะวัชชิโต  

 สัพพะเวระมะติกกันโต  นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ 

 เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ  ขันติเมตตาพะเลนะ จะ  

 เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ  อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ  

 ปุรัตถิมัส๎มิง ทิสาภาเค  สันติ ภูตา มะหิทธิกา  

 เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ  อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ  

 ทักขิณัส๎มิง ทิสาภาเค  สันติ เทวา มะหิทธิกา  

 เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ  อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ  

 ปัจฉิมัส๎มิง ทิสาภาเค  สันติ นาคา มะหิทธิกา  

 เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ  อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ  

 อุตตะรัส๎มิง ทิสาภาเค  สันติ ยักขา มะหิทธิกา  

 เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ  อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ  

 ปุริตถิเมนะ ธะตะรัฏโฐ  ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก  

 ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข  กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง  
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 จัตตาโร เต มะหาราชา  โลกะปาละ ยะสัสสิโน  

 เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ  อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ  

 อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา  เทวา นาคา มะหิทธิกา  

 เตป ตุมเห อะนุรักขันตุ  อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ 

 อิทธิมันโต จะ เย เทวา  วสันตา อิธะ สาสเน 

 เตป ตัมเห อะนุรักขันตุ  อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ 

 สัพพีติโย วิวัชชันตุ  สัพพะโรโค วินัสสะตุ  

 มา เต ภะวัตวันตะราโย  สุขี ทีฆายุโก ภะวะ  

 อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน 

 จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลังฯ 

(๑๕) โพชฌังคะปริตร 

  โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา 

 วิริยัมปีติปัสสัทธิ- โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร 

 สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา 

 มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา 

 สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ 

  เอกัสมิง สะมะเย นาโถ  โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง 

 คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ 

 เต จะ ตัง อะภินันทิตวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ 
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  เอกะทา ธัมมะราชาป เคลัญเญนาภิปีฬโต 

 จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง 

 สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ 

  ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมป มะเหสินัง 

 มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ 

(๑๖) อภยปริตร 

  ยนัทนุนมิติตงั อะวะมงัคะลญัจะ  

  โย จามะนาโป สะกณุสัสะ สทัโท 

  ปาปัคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง  

  พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 

  ยนัทนุนมิติตงั อะวะมงัคะลญัจะ  

  โย จามะนาโป สะกณุสัสะ สทัโท 

  ปาปัคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง  

  ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 

  ยนัทนุนมิติตงั อะวะมงัคะลญัจะ  

  โย จามะนาโป สะกณุสัสะ สทัโท 

  ปาปัคคะโห ทุสสุปนัง อะกันตัง  

  สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 
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(๑๗) สักกัตวา 

  สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 

 หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธเตเชนะ โสตถินา 

 นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เตฯ  

  สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 

 ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา 

 นัสสันตุปัททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เตฯ 

  สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 

 อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ โสตถินา 

 นัสสันตุปัททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เตฯ 

(๑๘) นัตถิ เม 

  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง 

  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง 

  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง 
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(๑๙) อัตถลัทโธ 

 อวยพรเจ้าภาพให้เจริญรุ่งเรือง 

  โส อัตถะลัทโธ สุขิโต วิรุฬโห พุทธะสาสะเน 

 อะโรโค สุขิโต โหหิ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิฯ 

  สา อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสาสเน 

 อะโรคา สุขิตา โหหิ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิฯ 

  เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสาสะเน 

 อะโรคา สุขิตา โหหิ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิฯ 

(๒๐) รตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา 

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อุตตะมัง ธัมมะมัชฌะคา 

 มะหาสังฆัง ปะโพเธสิ  อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง 

   พุทโธ ธัมโม สังโฆ จาติ  นานา โหนตัมป วัตถุโต 

  อัญญะมัญญาวิโยคา วะ  เอกีภูตัมปะนัตถะโต 

   พุทโธ ธัมมัสสะ โพเธตา  ธัมโม สังเฆนะ ธาริโต 

  สังโฆ จะ สาวะโก พุทธัสสะ  อิจเจกาพัทธะเมวิทัง 

  วิสุทธัง อุตตะมัง เสฏฐัง  โลกัสมิง ระตะนัตตะยัง 

  สังวัตตะติ ปะสันนานัง  อัตตะโน สุทธิกามินัง 

  สัมมาปะฏิปัชชันตานัง  ปะระมายะ วิสุทธิยา 

   วิสุทธิ สัพพะเกเสหิ  โหติ ทุกเขหิ นิพพุติ 

  นิพพานัง ปะระมัง สุญญัง  นิพพานัง ปะระมัง สุขัง 

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  สุวัตถิ โหตุ สัพพะทาฯ 
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   ระตะนัตตะยานุภาเวนะ  ระตะนัตตะยะเตชะสา 

  อุปัททะวันตะรายา จะ  อุปะสัคคา จะ สัพพะโส 

  มา กะทาจิ สัมผุสิงสุ  รัฏฐัง ส๎ยามานะเมวิทัง 

  อาโรคิยะสุขัญเจวะ  ตะโต ทีฆายุตาป จะ 

   ตัพพัตถูนัญจะ สัมปัตโย  สุขัง สัพพัตถะ โสตถิ จะ 

  ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ  ส๎ยามานัง รัฏฐะปาลินัง 

   เต จะ รัฏฐัญจะ รักขันตุ  ส๎ยามรัฏฐิกะเทวะตา 

  สยามานัง รัฏฐะปาลีหิ  ธัมมามิเสหิ ปูชิตา 

   สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ  สิทธะมัตถุ อิทัง ผะลัง 

  เอตัสมิง ระตะนัตต๎ยัส๎มิง  สัมปะสาทะนะเจตะโสฯ 

(๒๑) เทวะตาอุยโยชะนะคาถา 

  ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา 

 โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพป ปาณิโน 

 เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง 

 สัพเพ เทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา 

 ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ สีลัง รักขันตุ สัพพะทา 

 ภาวะนาภิระตา โหนตุ คัจฉันตุ เทวะตาคะตาฯ 

  สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา  ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง 

 อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโสฯ 
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(๒๒) บทสวดมงคลจักรวาลใหญ 

นิยมสวดในงานมงคลทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 

 สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ  

สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  

ท๎วตัตงิสะมะหาปรุสิะลกัขะณานภุาเวนะ อะสตี๎ยานพุ๎ยญัชะนานภุาเวนะ อฏัตุตะระสะ- 

ตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตา-

นุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาะเวนะ  

สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ 

เตชานภุาเวนะ อทิธานภุาเวนะ พะลานภุาเวนะ เญยยะธมัมานภุาเวนะ จะตรุาสตีสิะหสัสะ 

ธัมมักขันธานุภาเวนะ นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ 

อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ  

ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สัพพัญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตา- 

อุเปกขานุภาเวนะ สัพพะปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง  

สพัพะโรคะโสกปุทัทะวะทกุขะโทมะนสัสปุายาสา วนิสัสนัต ุสพัพะอนัตะรายาป วนิสัสนัต ุ

สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก 

โหตุ สัพพะทาฯ อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา 

สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุฯ  
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(๒๓) ถวายพรพระ 

 อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต, 

โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. 

 ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก 

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ, 

 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต 

สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะ

โต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต 

สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. 

  พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 

 ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 

 ทานาทิธัมมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท 

 ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ 

  มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 

 โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 

 ขันตีสุทันตะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท 

 ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ 

  นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง 

 ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 

 เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท 

 ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ 
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  อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง 

 ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 

 อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิต๎วา มุนินโท 

 ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ 

  กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา 

 จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ 

 สันเตนะ โสมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท 

 ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ 

  สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง 

 วาทาภิโรปตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 

 ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิต๎วา มุนินโท 

 ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ 

  นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 

 ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 

 อิทธูปะเทสะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท 

 ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ 

  ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง 

 พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 

 ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิต๎วา มุนินโท 

 ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ 

  เอตาป พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา 

 โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที 

 หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ 

 โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ 
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  มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง 

 ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ 

  ชะยันโต โพธิยา มูเล สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน 

 เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล 

 อะปะราชิตะปัลลังเก  สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 

 อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ 

  สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง 

 สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ 

 ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง 

 ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา 

 ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ 

(๒๔) ภวตุสัพ 

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา  

 สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ 

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา  

 สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ 

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง  รักขันตุ สัพพะเทวะตา  

 สัพพะสังฆานุภาเวนะ  สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ 
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(๒๕) นักขัตตะยักข 

 นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา  

 ปะริตตัสสานุภาเวนะ  หันตวา เตสัง อุปัททะเวฯ 

 นักขัตตะยักขะภูตานัง   ปาปัคคะหะนิวาระณา 

 ปะริตตัสสานุภาเวนะ  หันตวา เตสัง อุปัททะเวฯ 

 นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา 

 ปะริตตัสสานุภาเวนะ  หันตวา เตสัง อุปัททะเวฯ 

 


