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ไหว้พระ (ย่อ) 

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (ว่า ๓ จบ) 

 

อุกาสะ, ท๎วาระตะเยนะ กะตัง,  
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต,   
วันทามิ ภันเต เจติยัง, สัพพัง สัพพัตถะ ฐาเน,  
สุปะติฏฐิตัง สารีรังกะธาตุง,  
มะหาโพธิง พุทธะรูปัง, สักการัตถัง.  
อะหัง วันทามิ ธาตุโย, อะหัง วันทามิ สัพพะโส,   
อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง, อะหัง วันทามิ สัพพะทา,  

พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต,  
ธัมมะปูชา มะหัปปัญโญ,  
สังฆะปูชา มะหาโภคาวะโห,  

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง, ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.  
   ปะริสุทโธ อะหัง ภันเต, ปะริสทุโธติ มัง,   

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ธาเรตุ.  
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ,  อะเวรา สุขะชีวิโน. 
กะตัง ปุญญะผะลัง มัย๎หัง,  สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต. 

 
(จบแล้ว กราบ ๓ ครั้ง) 
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ทิพยมนต ์ 
สวดมนต์ด้วยพระพุทธคุณ ตั้งธาตุทั้ง ๖ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ หน) 

พุทธัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. 

ธัมมัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. 

สังฆัง อายุวัฑฒะนัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ. 

(แล้วว่า ทุติยัมปิ ...ฯลฯ ตะติยัมปิ ...ฯลฯ ให้ครบ ๓ รอบ) 

 
หมวดธาตุลม ๓ ข้อ ดังนี้ 

๑. วาโย จะ พุทธะคุณัง อะระหัง พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง. 

 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู,  
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. 

(ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ - อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ พระบริสุทธิคุณ) 
 

๒. วาโย จะ ธัมเมตัง อะระหัง พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง. 

 ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก  
เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. 

(ให้ระลึกถึงพระสารีบุตรผู้มีปัญญา - วิชชาจะระณะสัมปันโน พระปัญญาคุณ) 
 

๓. วาโย จะ สังฆานัง อะระหัง พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง. 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
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  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย    
อัญชะลิ-กะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. 

(ให้ระลึกถึงพระโมคัลลานะผู้มีฤทธิ์ – สัตถา เทวะมะนุสสานัง พระกรุณาคุณ) 
 
   ธาตุปะริสุทธานุภาเวนะ, สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคา วิมุจจันติ.  
อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง,  
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตะสา,  
จะตุททิสัง ผะริตวา วิหะระติ, สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ,   
นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ,   
มะนุสสานัง ปิโย โหติ, อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ,  
เทวะตา รักขันติ, นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ,  
ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ, มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ,     
อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ,   
อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ,  
อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง อะเวรัง อะเวรา สุขะชีวิโน,        
กะตัง ปุญญะผะลัง มัย๎หัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต.   
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา,           
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ  
โสตถี โหนตุ นิรันตะรัง,  อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะมามิหัง. 
 

วิธีเปลี่ยนธาตุเหมือนข้อต้นทั้งหมด 

คือ ข้อ ๑ พุทธคุณ  ข้อ ๒ ธรรมคุณ  ข้อ ๓ สังฆคุณ   

แล้วต่อด้วยบท “ธาตุปะริสุทธานุภาเวนะ ฯลฯ” เป็นการเปลี่ยนแต่ 

ชื่อธาตุเท่านั้น 
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หมวดธาตุไฟ 

(๑) เตโช จะ พุทธะคุณัง ฯลฯ 

(๒) เตโช จะ ธัมเมตัง ฯลฯ 

(๓) เตโช จะ สังฆานัง ฯลฯ 

หมวดธาตุน้ำ 

(๑) อาโป จะ พุทธะคุณัง ฯลฯ 

(๒) อาโป จะ ธัมเมตัง ฯลฯ 

(๓) อาโป จะ สังฆานัง ฯลฯ 

หมวดธาตุดิน 

(๑) ปะฐะวี จะ พุทธะคุณัง ฯลฯ 

(๒) ปะฐะวี จะ ธัมเมตัง ฯลฯ 

(๓) ปะฐะวี จะ สังฆานัง ฯลฯ 

หมวดธาตุอากาสธาตุ 

(๑) อากาสา จะ พุทธะคุณัง ฯลฯ 

(๒) อากาสา จะ ธัมเมตัง ฯลฯ 

(๓) อากาสา จะ สังฆานัง ฯลฯ 

หมวดธาตุวิญญาณธาตุ 

(๑) วิญญาณัญจะ พุทธะคุณัง ฯลฯ 

(๒) วิญญาณัญจะ ธัมเมตัง ฯลฯ 

(๓) วิญญาณัญจะ สังฆานัง ฯลฯ 
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ให้สนใจท่องในหมวดต้นให้แม่นยำ ส่วนธาตุที่ต่อมานั้น จะเข้าใจและจำง่าย 
เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนธาตุเท่านั้น ธาตุทั้ง ๖ นี้ 
มีอยู่ในตัวของเราผู้สวดทุกคน เพราะฉะนั้นเวลาสวดให้นึกถึงธาตุนั้น ๆ ด้วย  
เช่น   ลม - ส่วนที่พัดไปมา มีลมหายใจเป็นต้น   

ไฟ - ความอบอุ่น   
น้ำ - มีอาการเหลว ๆ    
ดิน - แข็ง    
อากาศ - ช่องว่าง   
วิญญาณ - ความรับรู้  ดังนี้เป็นต้น  
การสวดจึงจะเป็นประโยชน์มาก 

 
อนึ่ง เมื่อจะสวดธาตุในพิธีอื่น เช่น การสวดธาตุ 

เพื่อเป็นการเจริญและจิตใจของผู้ป่วย หรือสวดสลับในพิธีพุทธาภิเษก เป็นต้น 
นิยมสวดขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ และอาการ ๓๒ เพิ่มเติมด้วย 
การสวดทำนองเดียวกันกับการสวดธาตุทุกอย่าง เปลี่ยนแต่ชื่อขันธ์ อายตนะ 
และอาการ ๓๒ ไปด้วย ตามลำดับเท่านั้น 

 

หมวดขันธ ์
รูปัญจะ 
เวทนา จะ 
สัญญา จะ 
สังขารา จะ 
วิญญาณัญจะ 

หมวดอายตนะ ๑๒ 
(๑)  จักขุ จะ  (๒)  โสตัญจะ 
(๓)  ฆานัญจะ  (๔)  ชิวหา จะ 
(๕)  กาโย จะ  (๖)  มะโน จะ 
(๗)  รูปัญจะ  (๘)  สัทโท จะ 



6 
 

(๙)  คันโธ จะ  (๑๐) ระโส จะ 
(๑๑) โผฏฐัพพา จะ (๑๒) ธัมมารัมมะณัญจะ 

 
หมวดอาการ ๓๒ 

(๑)  เกสา จะ   (๒)  โลมา จะ 
(๓)  นะขา จะ   (๔)  ทันตา จะ 
(๕)  ตะโจ จะ   (๖)  มังสัญจะ 
(๗)  นะหารู จะ   (๘)  อัฏฐี จะ 
(๙)  อัฏฐิมิญชัญจะ  (๑๐) วักกัญจะ 
(๑๑) หะทะยัญจะ  (๑๒) ยะกะนัญจะ 
(๑๓)  กิโลมะกัญจะ  (๑๔) ปิหะกัญจะ 
(๑๕)  ปัปผาสัญจะ  (๑๖) อันตัญจะ 
(๑๗) อันตะคุณัญจะ  (๑๘) อุทะริยัญจะ 
(๑๙)  กะรีสัญจะ   (๒๐) มัตถะลุงคัญจะ 
(๒๑)  ปิตตัญจะ   (๒๒) เสมหัญจะ 
(๒๓) ปุพโพ จะ   (๒๔) โลหิตัญจะ 
(๒๕)  เสโท จะ   (๒๖) เมโท จะ 
(๒๗)  อัสสุ จะ   (๒๘) วะสา จะ 
(๒๙)  เขโฬ จะ   (๓๐) สิงฆาณิกา จะ 
(๓๑)  ละสิกา จะ   (๓๒) มุตตัญจะ 

 
!"#$ 
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ชุมนุมเทวดา 
 
สะมันตา จักกะวาเฬสุ  อัต๎ราคัจฉันตุ เทวะตา, 
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ  สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง. 

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน, 
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต, 
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา, 
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ. 

พุทธะทัสสะนะกาโล อะยัมภะทันตา, 
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา, 
สังฆะปะยิรุปาสะนะกาโล อะยัมภะทันตา. 

 (นำ) หันทะ มะยัง ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธสัสะ. 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. 

 
(นำ)  หันทะ มะยัง สะระณะคะมะนะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ 

   พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. 
   ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. 
   สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ. 
   ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. 
   ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. 
   ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ. 
   ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. 
   ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. 
   ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ. 
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สัจจะกิริยาคาถา 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง  พุทโธ เม สะระณัง วะรัง, 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา. 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง  ธัมโม เม สะระณัง วะรัง, 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา. 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง  สังโฆ เม สะระณัง วะรัง, 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต* โหตุ สัพพะทา. 

 

**ถ้าสวดเพื่อศิริมงคลแก่ตนเอง ให้เปลี่ยน “เต” เป็น “เม” 
 

มะหาการุณิโกนาโถติอาทิกา คาถา 

มะหาการุณิโก นาโถ อัตถายะ สัพพะปาณินัง, 
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา  ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง, 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  มา โหนตุ สัพพุปัททะวา. 

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง, 
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา  ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง, 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  มา โหนตุ สัพพุปัททะวา. 

มะหาการุณิโก นาโถ สุขายะ สัพพะปาณินัง, 
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา  ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง, 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  มา โหนตุ สัพพุปัททะวา 
 

เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา 

 

พะหุง เว สะระณงั ยันติ  ปัพพะตานิ วะนานิ จะ 
อารามะรุกขะเจต๎ยานิ   มะนุสสา ภะยะตัชชิตา 
เนตัง โข สะระณัง เขมัง   เนตัง สะระณะมุตตะมัง 
เนตัง สะระณะมาคัมมะ   สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ 
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โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ สะระณัง คะโต 
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ   สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ 
ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง  ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง 
อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง  ทุกขูปะสะมะคามินัง 
เอตัง โข สะระณัง เขมัง   เอตัง สะระณะมุตตะมัง 
เอตัง สะระณะมาคัมมะ   สัพพะทุกขา ปะมุจจะตีติ. 

 
 
 
 

เจ็ดตำนาน-สิบสองตำนาน 

 

นะมะการะสิทธิคาถา 
     

โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ 
   สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต 
   มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต  
   ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ 
   พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ 
   โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ 
   ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ 

สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ 
    ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ 
   ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง 
   นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี 
   สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ 
   ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ 
   โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง 
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   ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ 
   สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ 
    สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย  
   โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา 
   สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ  
   ส๎วากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ 
   สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ 
   พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง 
   ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ 
   สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ 
 

สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ   ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก 
ปัญจะ-สะตะ-สะหัสสานิ   นะมามิ สิระสา อะหัง 
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ   อาทะเรนะ นะมามิหัง 
นะมะการานุภาเวนะ    หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว 
อะเนกา อันตะรายาปิ   วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 

สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติ-สะหัสสะเก 
ทะสะ-สะตะ-สะหัสสานิ   นะมามิ สิระสา อะหัง 
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ   อาทะเรนะ นะมามิหัง 
นะมะการานุภาเวนะ    หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว 
อะเนกา อันตะรายาปิ   วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 

สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต  อัฏฐะจัตตาฬีสะ-สะหัสสะเก 
วีสะติ-สะตะ-สะหัสสานิ   นะมามิ สิระสา อะหัง 
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ   อาทะเรนะ นะมามิหัง 
นะมะการานุภาเวนะ    หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว 
อะเนกา อันตะรายาปิ   วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 
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นะมะการะอัฏฐะกะ 

 

นะโม อะระหะโต สัมมา-  สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน 
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ   ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ 
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ   วิสุทธะสีละทิฏฐิโน 
นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ   ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง 
นะโม โอมะกาตีตัสสะ   ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ 
นะโมการัปปะภาเวนะ   วิคัจฉันตุ อุปัททะวา 
นะโมการานุภาเวนะ   สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา 
นะโมการัสสะ เตเชนะ   วิธิม๎หิ โหมิ, เตชะวา. 

 

มังคะละสุตตัง 

 

พะหู เทวา มะนุสสา จะ  มังคะลานิ อะจินตะยุง 
อากังขะมานา โสตถานัง  พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง. 
**อะเสวะนา จะ พาลานัง  ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา 
ปูชา จะ ปูชะนียานัง   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ   ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา 
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ  วินะโย จะ สุสิกขิโต 
สุภาสิตา จะ ยา วาจา   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง   ปุตตะทารัสสะ สังคะโห 
อะนากุลา จะ กัมมันตา   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ  ญาตะกานัญจะ สังคะโห 
อะนะวัชชานิ กัมมานิ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
อาระตี วิระตี ปาปา   มัชชะปานา จะ สัญญะโม 
อัปปะมาโท จะ ธัมเมส ุ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
คาระโว จะ นิวาโต จะ    สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา 
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กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา   สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง 
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ  อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง 
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ   จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ 
อะโสกัง วิระชัง เขมัง   เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 
เอตาทิสานิ กัต๎วานะ   สัพพัตถะมะปะราชิตา 
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ  ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ. 

 

 

ระตะนะสุตตัง 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ 
   ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข 
   สัพเพวะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ 
   อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง 
   ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ 

เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ 
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง 
ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ 

**ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา 
   สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง 
   นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ 
   อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 
   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 
    ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง 
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   ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุนี สะมาหิโต 
   นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ 
   อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 
   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 
    ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง 
   สะมาธิมานันตะริกัญญะมาห ุ
   สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ 
   อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง 
   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 
    เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา 
   จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ 
   เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา 
   เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ 
   อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 
    เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ 
   นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ 
   เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ 
   ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา 
   อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 
    ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา 

จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย 
ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ 
โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ 
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 

   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 
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 เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ 
คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ 
กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา 
นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ 
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 

   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 
สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ 

ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ 
สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ 
สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ 
จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต 
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง 
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 

   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 
 กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง 
กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา 
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ 
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา 
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 

   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 
 วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค 
คิมหานะมาเส ปะฐะมัส๎มิง คิมเห 
ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ 
นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ 
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 

   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 
 วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร 
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อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ 
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 

   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 
    **ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง 
   วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง 
   เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา 
   นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป 
   อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 
   เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ 
   ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข 

ตะถาคะตัง เทวะมะนสุสะปูชิตัง 
พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ 
   ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข 

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ 
   ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข 

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง 
สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 
 

 

กะระณียะเมตตะสุตตัง 

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ   ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ 
สักโก อุชุ จะ สุหุชู จะ   สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี 
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ  อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ 
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สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ  อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ 
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง 
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ   สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา 
เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ   ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา 
ทีฆา วา เย มะหันตา วา  มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา 
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา  เย จะ ทเูร วะสันติ อะวิทูเร 
ภูตา วา สัมภะเวสี วา   สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา 
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ  นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ 
พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา  นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ 
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง   อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข 
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ    มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 

**เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ  อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง 
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา   สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ 
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ  พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาห ุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ   สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน 
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง,   นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ. 

 

ขันธะปะริตตัง 

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 หิงสิ พะหุปปะโท 
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา  สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา 
สัพเพ ภัท๎รานิ ปัสสันตุ   มา กิญจิ ปาปะมาคะมา 
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**อัปปะมาโณ พุทโธ, อัปปะมาโณ ธัมโม, อัปปะมาโณ สังโฆ,  
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ,  อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที 
อุณณานาภี สะระพู มูสิกา,  กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา, 
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ,  โสหัง นะโม ภะคะวะโต, 
นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง. 

 

โมระปะริตตัง 

 

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา  
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส  

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง 
    ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง  

เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม  
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ  
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา            
นะโม วิมุตตานัง  นะโม วิมุตติยา   

อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ 
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา  

หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส   
ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง  

ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง  
เย พราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม 
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ    
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา  
นะโม  วิมุตตานัง  นะโม วิมุตติยา    

อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ 
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วัฏฏะกะปะริตตัง 

 

อัตถิ โลเก สีละคุโณ  สัจจัง โสเจยยะนุททะยา 
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ   สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง 
อาวัชชิตะวา ธัมมะพะลัง  สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน 
สัจจะพะละมะวัสสายะ   สัจจะกิริยะมะกาสะหัง 
สันติ ปักขา อะปัตตะนา   สันติ ปาทา อะวัญจะนา 
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา  ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ 
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง  มะหาปัชชะลิโต สิขี 
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ  อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี 
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ   เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ 

 

อาฏานะฏิยะปะริตตัง 

 

วิปัสสิสสะ นะมัตถุ  จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต 
สิขิสสะปิ นะมัตถุ    สัพพะภูตานุกัมปิโน 
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ   น๎หาตะกัสสะ ตะปัสสิโน 
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ   มาระเสนัปปะมัททิโน 
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ  พราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต 
กัสสะปัสสะ นะมตัถุ   วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ 
อังคีระสัสสะ นะมัตถ ุ   สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต 
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ   สัพพะทุกขาปะนูทะนัง 
เย จาปิ นิพพุตา โลเก    ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง 
เต ชะนา อะปิสุณา   มะหันตา วีตะสาระทา 
หิตัง เทวะมะนุสสานัง   ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง 
วิชชาจะระณะสัมปันนัง   มะหันตัง วีตะสาระทัง 
วิชชาจะระณะสัมปันนัง   พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ. 
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นะโม เม สัพพะพุทธานัง อุปปันนานัง มะเหสินัง 
ตัณหังกะโร มะหาวีโร   เมธังกะโร มะหายะโส 
สะระณังกะโร โลกะหิโต  ทีปังกะโร ชุตินธะโร 
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข  มังคะโล ปุริสาสะโภ 
สุมะโน สุมะโน ธีโร   เรวะโต ระติวัฑฒะโน 
โสภิโต คุณะสัมปันโน   อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม 
ปะทุโม โลกะปัชโชโต   นาระโท วะระสาระถี 
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร  สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล 
สุชาโต สัพพะโลกัคโค   ปิยะทัสสี นะราสะโภ 
อัตถะทัสสี การุณิโก   ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท 
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก   ติสโส จะ วะทะตัง วะโร 
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ  วิปัสสี จะ อะนูปะโม 
สิขี สัพพะหิโต สัตถา   เวสสะภู สุขะทายะโก 
กะกุสันโธ สัตถะวาโห   โกนาคะมะโน ระณัญชะโห 
กัสสะโป สิริสัมปันโน   โคตะโม สัก๎ยะปุงคะโว ฯ 
 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 สัพพัญญุโน เอเต  สัพเพ ขีณาสะวา ชินา 
 มะหัปปะภา มะหาเตชา   มะหาปัญญา มะหัพพะลา 
 มะหาการุณิกา ธีรา   สัพเพสานัง สุขาวะหา 
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 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 จาปิ สัพพะทา 
 สะทา สุเขนะ รักขันต ุ   พุทธา สันติกะรา ตุวัง 
 เตหิ ต๎วัง รักขิโต สันโต   มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ 
 สัพพะโรคะวินิมุตโต   สัพพะสันตาปะวัชชิโต 
 สัพพะเวระมะติกกันโต   นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ ฯ 
  เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ  ขันติเมตตาพะเลนะ จะ 
 เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ ฯ 
  ปุรัตถิมัสมิง ทิสาภาเค  สันติ ภูตา มะหิทธิกา 
 เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ 
 ทักขิณัสมิง ทิสาภาเค   สันติ เทวา มะหิทธิกา 
 เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ 
 ปัจฉิมัสมิง ทิสาภาเค   สันติ นาคา มะหิทธิกา 
 เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ 
 อุตตะรัสมิง ทิสาภาเค        สันติ ยักขา มะหิทธิกา 
 เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ 
 ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ   ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก 

ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข   กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง 
จัตตาโร เต มะหาราชา   โลกะปาลา ยะสัสสิโน 
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ 
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา  เทวา นาคา มะหิทธิกา 
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ ฯ 
 นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง 
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เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เต ชะยะมังคะลัง 
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณงั วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เต ชะยะมังคะลัง 
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ 
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ 

ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ  ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต 
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ 

ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ  ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต 
ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก  วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ 

ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ  ตัสมา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ 

สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 
หิตัง เทวะมะนุสสานัง   พุทธะเตเชนะ โสตถินา 
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต 

สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 
ปะริฬาห-ูปะสะมะนัง   ธัมมะเตเชนะ โสตถินา 
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   ภะยา วูปะสะเมนตุ เต 

สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง   สังฆะเตเชนะ โสตถินา 
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ   โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ 
 สัพพีติโย วิวัชชันตุ  สัพพะโรโค วินัสสะตุ 
มา เต ภะวัตวันตะราโย   สุขี ทีฆายุโก ภะวะ 
อะภิวาทะนะสีลิสสะ   นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน 
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ 
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อังคุลิมาละปะริตตงั 
  

 ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต  
 นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ   
 เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ 

 

โพชฌังคะปะริตตัง 
   

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 สัพพะทา ฯ 

  เอกัสมิง สะมะเย นาโถ   โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง 
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา   โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ 
เต จะ ตัง อะภินันทิตวา   โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 

  เอกะทา ธัมมะราชาปิ  เคลัญเญนาภิปีฬิโต 
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ   ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง 
สัมโมทิตวา จะ อาพาธา  ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 

  ปะหีนา เต จะ อาพาธา  ติณณันนัมปิ มะเหสินัง 
มัคคาหะตะกิเลสา วะ   ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ 
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อะภะยะปะริตตัง 

 

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ  

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ  

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ 
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท 
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง 
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ  

 

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา 

ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา 
โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา   โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน 
เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ   สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง 
สัพเพ เทวานุโมทันตุ   สัพพะสัมปัตติสัทธิยา 
ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ   สีลัง รักขันตุ สัพพะทา 
ภาวะนาภิระตา โหนตุ   คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ 

สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง 
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ   รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ 
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ถวายพรพระ 

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (ว่า ๓ จบ) 

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,  
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู,  
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ 
ภะคะวาติ. 

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก,  
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. 
 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
 อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
 ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
 สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
 ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, 
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย    
อัญชะลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. 

 

พุทธชัยมงคลคาถา 

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง  
ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง    
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท   
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง. 

(ถ้าสวดสังโยคเปลี่ยนจาก ชะยะมังคะลัคคัง เป็น... ชะยะมังคะลานิ) 

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง   
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง      
ขันติสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท   
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ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง. 
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง   

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง  
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท    
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง. 

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ-สุทารุณันตัง  
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง  
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท    
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง. 

   กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา   
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ  
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท    
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง. 

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะ-วาทะเกตุง  
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง  
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง. 

   นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง  
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต   
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท    
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง. 

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง  
พรัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง   
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง. 

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละ-อัฏฐะคาถา  
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที  
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หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ   
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ   
 
มะหาการุณิโก นาโถ  หิตายะ สัพพะปาณินัง 

ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา-  ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ   โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ 

ชะยันโต โพธิยา มูเล  สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน 
เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ   ชะยัสส ุชะยะมังคะเล 
อะปะราชิตะปัลลังเก   สีเส ปะฐะวิโปกขะเร 
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง  อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ 
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง   สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง 
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ   สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริส ุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง   วาจากัมมัง ปะทักขิณัง 
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง   ปะณิธี เต ปะทักขิณา 
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ   ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ 
  

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สัพพะพุทธานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
สัพพะสังฆานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. 
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มัคคะวิภังคะสุตตัง 
  

เอวัมเม สุตัง, เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ,  
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ, อาราเม. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู  
อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง.  
ภะคะวา เอตะทะโวจะ. อะริยัง โว ภิกขะเว อัฏฐังคิกัง มัคคัง  
เทสิสสามิ วิภะชิสสามิ. ตัง สุณาถะ สาธุกัง มะนะสิกะโรถะ 
ภาสิสสามีติ.  

เอวัมภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง.     
ภะคะวา เอตะทะโวจะ. กะตะโม จะ ภิกขะเว อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค.   
เสยยะถีทัง, สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต 
สัมมาอาชีโว,   
สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ. 

1. กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ.  ยัง โข ภิกขะเว ทุกเข ญาณัง  
ทุกขะสะมุทะเย ญาณงั ทุกขะนิโรเธ ญาณัง ทุกขะนิโรธะคามินิยา  
ปะฏิปะทายะ ญาณัง,  อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ. 

2. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป. โย โข ภิกขะเว  
เนกขัมมะ-สังกัปโป อัพยาปาทะ-สังกัปโป อะวิหิงสา-สังกัปโป,  
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป. 

3. กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาวาจา. ยา โข ภิกขะเว มุสาวาทา 
เวระมะณี,   

ปิสุณายะ วาจายะ เวระมะณี, ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี,   
สัมผัปปะลาปา เวระมะณี,  อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวาจา. 

4. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต.   
ยา โข ภิกขะเว ปาณาติปาตา เวระมะณี,  อะทินนาทานา เวระมะณี,   
อะพ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี,  อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต. 

5. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว. อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก  
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มิจฉาอาชีวัง ปะหายะ,  สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกัง กัปเปติ.    
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว. 

6. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาวายาโม.  อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ  
อะนุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง อะนุปปาทายะ,   
ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ.   
อุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง ปะหานายะ,   
ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ.   
อะนุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง อุปปาทายะ,    
ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ.   
อุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง,  
ฐิติยา อะสัมโมสายะ ภิยโยภาวายะ เวปุลลายะ ภาวะนายะ ปาริปูริยา,   
ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณหาติ ปะทะหะติ.   
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวายาโม. 

7. กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ.  อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ  
กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,   
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง.   
เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ,   

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง.   
จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ,  
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง.   
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,  
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง.   
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะติ, 

8. กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ.   
อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ,   
สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง  
อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ.  วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา,   



29 
 

อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตักกัง อะวิจารัง,   
สะมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ.   
ปีติยา จะ วิราคา, อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ สัมปะชาโน,   
สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ,   
ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ,   
ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ.   
สุขัสสะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา,   
ปุพเพ วะ โสมะนัสสะ-โทมะนัสสานัง อัตถังคะมา,   
อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติ-ปาริสุทธิง,   
จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ.   
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะมาธีติ.      

อิทะมะโวจะ  ภะคะวา. อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต 
ภาสิตัง,       อะภินันทุนติ. 

 

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 
 

เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยัง วิหะระติ,  
อิสิปะตะเน มิคะทาเย. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ,   
เท๎วเม ภิกขะเว อันตาปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา,   
โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค,  
หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต,  
โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค, ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต.  
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ,  
มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา,  
จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ  
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.   
กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ 
อะภิสัมพุทธา,  
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จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ  
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.   
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค. เสยยะถีทัง,  
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว,   
สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.  

อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ 
อะภิสัมพุทธา,  
จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ  
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ.   

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง,  
ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง,   
โสกะปะริเทวะ ทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา,   
อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง  
นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา.   
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง,  
ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา  
ตัต๎ระ ตัต๎ราภินันทินี. เสยยะถีทัง. กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา.       
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง,  
โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค  
มุตติ อะนาละโย. อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา    
อะริยะสัจจัง. อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค. เสยยะถีทัง,  
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต  
สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ.  

อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ 
ธัมเมสุ,  
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา  
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.  ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง  
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ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ,  
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา  
อทุะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.    
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว,   
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ  
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. 

อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, 
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ  
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.   
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว,   
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.   
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว,   
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. 
 อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว,  
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.   
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว,   
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.   
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว,   
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. 
 อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว,  
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.   
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ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง  
ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว,  ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ,   
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา  
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ.   
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม 
ภิกขะเว,  
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา 
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ. 

ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ,   
เอวันติปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง  
นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ.   
เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก,   
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ,           
อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง. 
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ,   
เอวันติปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง  
สุวิสุทธัง อะโหสิ.   
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก,  
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ,   
อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง. 
ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ, อะกุปปา เม วิมุตติ,      
อะยะมันติมา ชาติ,  นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ. 

อิทะมะโวจะ ภะคะวา.  อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู 
ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง.  อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง 
ภัญญะมาเน,   
อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ,   
ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ. 



33 
 

ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก,  
ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง, เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง  
อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง,   
อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา  
มาเรนะ วา พรัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ. 
ภุมมานัง  เทวานัง  สัททัง  สุตวา,   

จาตุมมะหาราชิกา  เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.  
จาตุมมะหาราชิกานัง  เทวานัง สัททัง สุตวา,  
ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.  
ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา, 
ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.  
ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตวา, 
ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.  
ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา, 
นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.  
นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา, 
ปะระนิมมิตะ-วะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง.  
ปะระนิมมิตะ-วะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา, 

  พรัหม๎ะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. 
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง  

ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง, อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา  
เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ.   
อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ,   
ยาวะ พ๎รัห๎มะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ.   
อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ, สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิ.   
อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ,  
อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง. 
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อะถะ โข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ,   
อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ,  อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ.   
อิติหิทัง อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ,   
อัญญาโกณฑัญโญเต๎ววะ นามัง, อะโหสีติ. 

 
อะนัตตะลักขะณะสุตตัง 

 

เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยงั วิหะระติ  
อิสิปะตะเน มิคะทาเย. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ.  

รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา. รูปัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,  
นะยิทัง รูปัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ,  ลัพเภถะ จะ รูเป,   
เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ.   
ยัสมา จะ โข ภิกขะเว รูปัง อะนัตตา,   
ตัสมา รูปัง อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ รูเป,  
เอวัง เม รูปัง โหตุ เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ. 

เวทะนา อะนัตตา.  เวทะนา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,   
นะยิทัง เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ,  ลัพเภถะ จะ เวทะนายะ,  
เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ.   
ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา,    
ตัสมา เวทะนา อาพาธายะ สังวัตตะติ,  นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ,   
เอวัง เม เวทะนา โหตุ เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ. 

สัญญา อะนัตตา. สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ,      
นะยิทัง สัญญา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ สัญญายะ,   
เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ.  
ยัสมา จะ โข ภิกขะเว สัญญา อะนัตตา,   
ตัสมา สัญญา อาพาธายะ สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ สัญญายะ,  
เอวัง เม สัญญา โหตุ เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ. 

สังขารา อะนัตตา. สังขารา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสังสุ,   
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นะยิทัง สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยุง,  ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ,   
เอวัง เม สังขารา โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ.  
ยัสมา จะ โข ภิกขะเว สังขารา อะนัตตา,  
ตัสมา สังขารา อาพาธายะ สังวัตตันติ,  นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ,   
เอวัง เม สังขารา โหนตุ เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ. 

วิญญาณัง อะนัตตา. วิญญาณัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา 
อะภะวิสสะ,  นะยิทัง วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ,  
ลัพเภถะ จะ วิญญาเณ,  
เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ.   
ยัสมา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา,  
ตัสมา วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตตะติ,  นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ,   
เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ. 
 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ,  
อะนิจจัง ภันเต, ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต.   
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง,  กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,   
เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ.  โน เหตัง ภันเต. 
 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ,       
อะนิจจา ภันเต, ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต.   
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง,  กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,  
เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ.  โน เหตัง ภันเต. 
 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ,         
อะนิจจา ภันเต, ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต.   
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,   
เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ.  โน เหตัง ภันเต. 
 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ,        
อะนิจจา ภันเต, ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต.   
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,   
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เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ.  โน เหตัง ภันเต. 
 ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ,     
อะนิจจัง ภันเต, ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ. ทุกขัง ภันเต.   
ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,   
เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ เอโส เม อัตตาติ.  โน เหตัง ภันเต. 
 ตัสมาติหะ ภิกขะเว ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,    
อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา, โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา,  
หีนัง วา ปะณีตัง วา,  ยันทูเร สันติเก วา,  สัพพัง รูปัง,       
เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ,    
เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง. 
 ยากาจิ  เวทะนา  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,  
อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา, โอฬาริกา วา สุขุมา วา,  
หีนา วา ปะณีตา วา,  ยา ทูเร สันติเก วา,  สัพพา เวทะนา,    
เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส  อัตตาติ,   
เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง. 
 ยากาจิ   สัญญา  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,  
อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา,  โอฬาริกา วา สุขุมา วา,  
หีนา วา ปะณีตา วา,   ยา ทูเร สันติเก วา,  สัพพา สัญญา,    
เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ,   
เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง. 
 เย  เกจิ  สังขารา  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,  
อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา,  โอฬาริกา วา สุขุมา วา,  
หีนา วา ปะณีตา วา,   เย ทูเร สันติเก วา,  สัพเพ สังขารา,    
เนตัง มะมะ เนโสหะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ,  
เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง. 
 ยังกิญจิ  วิญญาณัง  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,   
อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา,  โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา,   
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หีนัง วา ปะณีตัง วา,   ยันทูเร สันติเก วา,    
สัพพัง วิญญาณัง,  เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎มิ นะ เมโส อัตตาติ,     
เอวะเมตัง ยะถาภูตัง สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง. 
 เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุตะวา อะริยะสาวะโก,  

รูปัสมิงปิ นิพพินทะติ,  เวทะนายะปิ นิพพินทะติ, 
สัญญายะปิ นิพพินทะติ, สังขาเรสุปิ นิพพินทะติ, 
วิญญาณัสมิงปิ นิพพินทะติ, 
นิพพินทัง วิรัชชะติ, วิราคา วิมุจจะติ,  
วิมุตตัสมิง วิมุตตะมิติ ญาณัง โหติ,  

ขีณา ชาติ. วุสิตัง พรัห๎มะจะริยัง, กะตัง กะระณียัง,   
นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ. 

อิทะมะโวจะ ภะคะวา. อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู 
ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง.   

อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน,   
ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุปาทายะ,  อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ. 

 
!"#$ 

 
 

อาทิตตะปะริยายะสุตตัง 
 

เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, คะยายัง วิหะระติ คะยาสีเส,   
สัทธิง ภิกขุสะหัสเสนะ.  ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ. 
สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง. กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง,  
จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง. รูปา อาทิตตา, จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง,   
จักขุสัมผัสโส อาทิตโต,  
ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,    
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง,   
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อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา,   
อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,   
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ. 

โสตัง อาทิตตัง, สัททา อาทิตตา,  โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง,  
โสตะสัมผัสโส อาทิตโต,   
ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,   
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง,   
อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา,   
อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,   
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ. 

ฆานัง อาทิตตัง, คันธา อาทิตตา,  ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง,       
ฆานะสัมผัสโส อาทิตโต,   
ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,   
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง,   
อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา,           
อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,   
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ. 

ชิวหา อาทิตตา, ระสา อาทิตตา, ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง,  
ชิวหาสัมผัสโส อาทิตโต,   
ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปชัชะติ เวทะยิตัง,   
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง,   
อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา,   
อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,   
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ. 

กาโย อาทิตโต,  โผฏฐัพพา อาทิตตา, กายะวิญญาณัง อาทิตตัง,     
กายะสัมผัสโส อาทิตโต,  
ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,   
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สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง,    
อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา,   
อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,   
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ. 

มะโน อาทิตโต, ธัมมา อาทิตตา, มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง,        
มะโนสัมผัสโส อาทิตโต,   
ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,   
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา, ตัมปิ อาทิตตัง, เกนะ อาทิตตัง,   
อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา,   
อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,   
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ อาทิตตันติ วะทามิ. 

เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว สุตะวา อะริยะสาวะโก,  
จักขุสมิงปิ นิพพินทะติ, รูเปสุปิ นิพพินทะติ,  
จักขุวิญญาเณปิ นิพพินทะติ, จักขุสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,   
ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,   
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา,  ตัสมิงปิ นิพพินทะติ. 

โสตัสมิงปิ นิพพินทะติ, สัทเทสุปิ นิพพินทะติ,  
โสตะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,  โสตะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,  
ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,   
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา,  ตัสมิงปิ นิพพินทะติ. 

ฆานัส๎มิงปิ นิพพินทะติ, คันเธสุปิ นิพพินทะติ,  
ฆานะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ, ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,  
ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,    
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา,  ตัสมิงปิ นิพพินทะติ. 

ชิวหายะปิ นิพพินทะติ, ระเสสุปิ นิพพินทะติ,  
ชิวหาวิญญาเณปิ นิพพินทะติ, ชิวหาสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,  
ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,    
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สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา,  ตัสมิงปิ นิพพินทะติ. 
กายัสมิงปิ นิพพินทะติ,  โผฏฐัพเพสุปิ นิพพินทะติ,   

กายะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,  กายะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,   
ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,    
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา,  ตัสมิงปิ นิพพินทะติ. 

มะนัสมิงปิ นิพพินทะติ,  ธัมเมสุปิ นิพพินทะติ,   
มะโนวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,  มะโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,   
ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,   
สุขัง วา ทุกขัง วา อะทุกขะมะสุขัง วา,  ตัสมิงปิ นิพพินทะติ. 

นิพพินทัง วิรัชชะติ, วิราคา วิมุจจะติ, วิมุตตัสมิง วิมุตตะมิติ  
ญาณัง โหติ,  ขีณา ชาติ,  วุสิตัง พ๎รัห๎มะจะริยัง,  กะตัง กะระณียัง,  
นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ. 

อิทะมะโวจะ ภะคะวา.   
อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง.   
อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน,   
ตัสสะ ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปาทายะ,  อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ. 

 
!"#$ 

 
มะหาสะมะยะสุตตัง 

 

เอวัมเม สุตัง.  เอกัง สะมะยัง ภะคะวา,   
สักเกสุ วิหะระติ กะปิละวัตถุสมิง มะหาวะเน,   
มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ  
สัพเพเหวะ อะระหันเตหิ.   
ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิปะติตา  
โหนติ ภะคะวันตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ, 
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อะถะโข จะตุนนัง สุทธาวาสะกายิกานัง เทวานัง เอตะทะโหสิ,   
อะยัง โข ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ กะปิละวัตถุสมิง มะหาวะเน,   
มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธิง ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ  
สัพเพเหวะ อะระหันเตหิ,   
ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภุยเยนะ สันนิปะติตา  
โหนติ ภะคะวันตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ,   
ยันนูนะ มะยัมปิ เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะเมยยามะ,   
อุปะสังกะมิตวา ภะคะวะโต สันติเก ปัจเจกะคาถา ภาเสยยามาติ. 

อะถะโข ตา เทวะตา เสยยะถาปิ นามะ พะละวา ปุริโส  
สัมมิญชิตัง วา พาหัง ปะสาเรยยะ, ปะสาริตัง วา พาหัง สัมมิญเชยยะ,   
เอวะเมวะ สุทธาวาเสสุ เทเวสุ อันตะระหิตา ภะคะวะโต  
ปุระโต ปาตุระหังสุ.   
อะถะโข ตา เทวะตา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐังสุ.   
เอกะมันตัง ฐิตา โข เอกา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก  
อิมัง คาถัง อะภาสิ. 

มะหาสะมะโย ปะวะนัสมิง เทวะกายา สะมาคะตา, 
อาคะตัมหะ อิมัง ธัมมะสะมะยัง ทักขิตาเยวะ อะปะราชิตะสังฆันติ. 
อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ. 
ตัต๎ระ ภิกขะโว สะมาทะหังสุ,  จิตตัง อัตตะโน อุชุกะมะกังสุ, 
สาระถีวะ เนตตานิ คะเหต๎วา,  อินท๎ริยานิ รักขันติ ปัณฑิตาติ. 
   อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ. 
เฉต๎วา ขีลัง เฉต๎วา ปะลีฆัง อินทะขีลัง โอหัจจะมะเนชา, 
เต จะรันติ สุทธา วิมะลา จักขุมะตา สุทันตา สุสุนาคาติ. 
   อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ. 
เย เกจิ พุทธัง สะระณัง คะตาเส นะ เต คะมิสสันติ อะปายะภูมิง, 
ปะหายะ มานุสัง เทหัง เทวะกายัง ปะริปูเรสสันตีติ. 
 อะถะโข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ,  
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เยภุยเยนะ ภิกขะเว ทะสะสุ โลกะธาตูสุ เทวะตา สันนิปะติตา โหนติ  
ตะถาคะตัง ทัสสะนายะ ภิกขุสังฆัญจะ,  
เยปิ เต ภิกขะเว อะเหสุง อะตีตะมัทธานัง อะระหันโต สัมมาสัมพุทธา,   
เตสัมปิ ภะคะวันตานัง เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา สันนิปะติตา อะเหสุง,   
เสยยะถาปิ มัยหัง เอตะระหิ.   
เยปิ เต ภิกขะเว ภะวิสสันติ อะนาคะตะมัทธานัง อะระหันโต 
สัมมาสัมพุทธา,   
เตสัมปิ ภะคะวันตานัง เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา สันนิปะติตา 
ภะวิสสันติ,   
เสยยะถาปิ มัยหัง เอตะระหิ. 

อาจิกขิสสามิ  ภิกขะเว  เทวะกายานัง  นามานิ, 
กิตตะยิสสามิ  ภิกขะเว  เทวะกายานัง  นามานิ, 
เทสิสสามิ  ภิกขะเว  เทวะกายานัง  นามานิ, 

ตัง  สุณาถะ  สาธุกัง  มะนะสิกะโรถะ  ภาสิสสามีติ. 
เอวัมภันเตติ  โข  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง. 
ภะคะวา เอตะทะโวจะ. 

สิโลกะมะนุกัสสามิ  ยัตถะ ภุมมา ตะทัสสิตา 
เย สิตา คิริคัพภะรัง   ปะหิตัตตา สะมาหิตา 
ปุถู สีหาวะ สัลลีนา   โลมะหังสาภิสัมภุโน 
โอทาตะมะนาสา สุทธา   วิปปะสันนะมานาวิลา 
ภิยโย ปัญจะสะเต ญัต๎วา  วะเน กาปิละวัตถะเว 
ตะโต อามันตะยิ สัตถา   สาวะเก สาสะเน ระเต 
เทวะกายา อะภิกกันตา   เต วิชานาถะ ภิกขะโว 
เต จะ อาตัปปะมะกะรุง   สุต๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง 
เตสัมปาตุระหุ ญาณัง   อะมะนุสสานะทัสสะนัง 
อัปเปเก สะตะมัททักขุง   สะหัสสัง อะถะ สัตตะริง 
สะตัง เอเก สะหัสสานัง   อะมะนุสสานะมัททะสุง 
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อัปเปเกนันตะมัททักขุง   ทิสา สัพพา ผุฏา อะหุง 
ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ  วะวักขิต๎วานะ จักขุมา 
ตะโต อามันตะยิ สัตถา   สาวะเก สาสะเน ระเต 
เทวะกายา อะภิกกันตา   เต วิชานาถะ ภิกขะโว 
เย โวหัง กิตตะยิสสามิ   คิราหิ อะนุปุพพะโส 

สัตตะสะหัสสาวะ ยักขา ภุมมา กาปิละวัตถะวา 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
ฉะสะหัสสา เหมะวะตา   ยักขา นานัตตะวัณณิโน 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
สาตาคิรา ติสะหัสสา   ยักขา นานัตตะวัณณิโน 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
อิจเจเต โสฬะสะ-สะหัสสา  ยักขา นานัตตะวัณณิโน 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
เวสสามิตตา ปัญจะสะตา  ยักขา นานัตตะวัณณิโน 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
กุมภิโร ราชะคะหิโก   เวปุลลัสสะ นิเวสะนัง 
ภิยโย นัง สะตะสะหัสสัง  ยักขานัง ปะยิรุปาสะติ 
กุมภิโร ราชะคะหิโก   โสปาคะ สะมิติง วะนัง ฯ 

ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา  ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ 
คันธัพพานัง อาธิปะติ   มะหาราชา ยะสัสสิ โส ฯ 
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว   อินทะนามา มะหัพพะลา 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
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โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา    วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ 
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ   มะหาราชา ยะสัสสิ โส ฯ 
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว   อินทะนามา มะหัพพะลา 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา   วิรูปักโข ปะสาสะติ 
นาคานัง อาธิปะติ    มะหาราชา ยะสัสสิ โส ฯ 
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว   อินทะนามา มะหัพพะลา 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา   กุเวโร ตัปปะสาสะติ 
ยักขานัง อาธิปะติ   มะหาราชา ยะสัสสิ โส ฯ 
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว   อินทะนามา มะหัพพะลา 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 

ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ  ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก 
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข   กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง ฯ 
จัตตาโร เต มะหาราชา   สะมันตา จะตุโร ทิสา 
ทัททัลละมานา อัฏฐังส ุ  วะเน กาปิละวัตถะเว ฯ 
เตสัง มายาวิโน ทาสา   อาคู วัญจะนิกา สะฐา 
มายา กุเฏณฑุ เวเฏณฑ ุ  วิฏู จะ วิฏุโต สะหะ 
จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ   กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ 
ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ  เทวะสูโต จะ มาตะลิ 
จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ  นะโฬราชา ชะโนสะโภ 
อาคู ปัญจะสิโข เจวะ   ติมพะรู สุริยะวัจฉะสา 
เอเต จัญเญ จะ ราชาโน  คันธัพพา สะหะ ราชุภิ 
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โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
อะถาคู นาภะสา นาคา   เวสาลา สะหะตัจฉะกา 
กัมพะลัสสะตะรา อาค ู   ปายาคา สะหะ ญาติภิ 
ยามูนา ธะตะรัฏฐา จะ    อาคู นาคา ยะสัสสิโน 
เอราวัณโณ มะหานาโค   โสปาคะ สะมิติง วะนัง ฯ 

เย นาคะราเช สะหะสา หะรันติ,  
ทิพพา ทิชา ปักขิ วิสุทธะจักขู, 
เวหายะสา เต วะนะมัชฌะปัตตา, 
จิต๎รา สุปัณณา อิติ เตสะ นามัง, 
อะภะยันตะทา นาคะราชานะมาสิ, 
สุปัณณะโต เขมะมะกาสิ พุทโธ, 
สัณหาหิ วาจาหิ อุปะวะหะยันตา, 
นาคา สุปัณณา สะระณะมะกังสุ พุทธัง, 

ชิตา วะชิระหัตเถนะ  สะมุททัง อะสุรา สิตา 
ภาตะโร วาสะวัสเสเต   อิทธิมันโต ยะสัสสิโน 
กาละกัญชา มะหาภิสมา  อะสุรา ทานะเวฆะสา 
เวปะจิตติ สุจิตติ จะ   ปะหาราโท นะมุจี สะหะ 
สะตัญจะ พะลิปุตตานัง   สัพเพ เวโรจะนามะกา 
สันนัยหิต๎วา พะลิง เสนัง  ราหุภัททะมุปาคะมุง 
สะมะโยทานิ ภัททันเต   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 

อาโป จะ เทวา ปะฐะวี จะ เตโช วาโย ตะทาคะมุง 
วะรุณา วารุณา เทวา    โสโม จะ ยะสะสา สะหะ 
เมตตากะรุณากายิกา   อาคู เทวา ยะสัสสิโน 
ทะเสเต ทะสะธา กายา   สัพเพ นานัตตะวัณณิโน 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
เวณฑู จะ เทวา สะหะลี จะ  อะสะมา จะ ทุเว ยะมา 
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จันทัสสูปะนิสา เทวา    จันทะมาคู ปุรักขิตา 
สุริยัสสูปะนิสา เทวา   สุริยะมาคู ปุรักขิตา 
นักขัตตานิ ปุรักขิต๎วา   อาคู มันทะวะลาหะกา 
วะสูนัง วาสะโว เสฏโฐ   สักโกปาคะ ปุรินทะโท 
ทะเสเต ทะสะธา กายา   สัพเพ นานัตตะวัณณิโน 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
อะถาคู สะหะภู เทวา   ชะละมัคคิสิขาริวะ 
อะริฏฐะกา จะ โรชา จะ  อุมมาปุปผะนิภาสิโน 
วะรุณา สะหะธัมมา จะ   อัจจุตา จะ อะเนชะกา 
สุเลยยะรุจิรา อาค ู   อาคู วาสะวะเนสิโน 
ทะเสเต ทะสะธา กายา   สัพเพ นานัตตะวัณณิโน 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
สะมานา มะหาสะมานา   มานุสา มานุสุตตะมา 
ขิฑฑาปะทูสิกา อาค ู   อาคู มะโนปะทูสิกา 
อะถาคู หะระโย เทวา   เย จะ โลหิตะวาสิโน 
ปาระคา มะหาปาระคา   อาคู เทวา ยะสัสสิโน 
ทะเสเต ทะสะธา กายา   สัพเพ นานัตตะวัณณิโน 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
สุกกา กะรุมหา อะรุณา   อาคู เวฆะนะสา สะหะ 
โอทาตะคัยหา ปาโมกขา  อาคู เทวา วิจักขะณา 
สะทามัตตา หาระคะชา   มิสสะกา จะ ยะสัสสิโน 
ถะนะยัง อาคา ปะชุนโน  โย ทิสา อะภิวัสสะติ 
ทะเสเต ทะสะธา กายา   สัพเพ นานัตตะวัณณิโน 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
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โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 
เขมิยา ตุสิตา ยามา   กัฏฐะกา จะ ยะสัสสิโน 
ลัมพิตะกา ลามะเสฏฐา   โชตินามา จะ อาสะวา 
นิมมานะระติโน อาคู   อะถาคู ปะระนิมมิตา 
ทะเสเต ทะสะธา กายา   สัพเพ นานัตตะวัณณิโน 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน 
โมทะมานา อะภิกกามุง   ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง ฯ 

สัฏเฐเต เทวะนิกายา  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน 
นามันวะเยนะ อาคัญฉุง   เย จัญเญ สะทิสา สะหะ 
ปะวุตถะชาติมักขีลัง   โอฆะติณณะมะนาสะวัง 
ทักเขโมฆะตะรัง นาคัง   จันทังวะ อะสิตาติตัง 
สุพ๎รัห๎มา ปะระมัตโต จะ  ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ 
สันนังกุมาโร ติสโส จะ   โสปาคะ สะมิติง วะนัง ฯ 
สะหัสสะพ๎รัห๎มะโลกานัง  มะหาพ๎รัห๎มาภิติฏฐะติ 
อุปะปันโน ชุติมันโต    ภิสมากาโย ยะสัสสิ โส 
ทะเสตถะ อิสสะรา อาค ู  ปัจเจกะวะสะวัตติโน 
เตสัญจะ มัชฌะโต อาคา  หาริโต ปะริวาริโต 
เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต  สินเท เทเว สะพ๎รัห๎มะเก 
มาระเสนา อะภิกกามิ   ปัสสะ กัณหัสสะ มันทิยัง 
เอถะ คัณหะถะ พันธะถะ  ราเคนะ พันธะมัตถุ โว 
สะมันตา ปะริวาเรถะ   มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง 
อิติ ตัตถะ มะหาเสโน   กัณหะเสนัง อะเปสะยิ 
ปาณินา ตะละมาหัจจะ   สะรัง กัต๎วานะ เภระวัง 
ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ   ถะนะยันโต สะวิชชุโก 
ตะทา โส ปัจจุทาวัตติ   สังกุทโธ อะสะยังวะเส 
ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ  วะวักขิต๎วานะ จักขุมา 
ตะโต อามันตะยิ สัตถา   สาวะเก สาสะเน ระเต 
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มาระเสนา อะภิกกันตา   เต วิชานาถะ ภิกขะโว 
เต จะ อาตัปปะมะกะรุง   สุต๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง 
วีตะราเคหิ ปักกามุง   เนสัง โลมัมปิ อิญชะยุง 
สัพเพ วิชิตะสังคามา   ภะยาตีตา ยะสัสสิโน 
โมทันติ สะหะ ภูเตหิ,   สาวะกา เต ชะเนสุตาติ ฯ 

 
!"#$ 
 

มงคลจักวาฬใหญ ่
  

สิริธิติมะติเตโช-ชะยะสิทธิ-มะหิทธิมะหาคุณา-
ปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ   
สัพพันตะรายะ-นิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  
สัมมาสัมพุทธัสสะ ท๎วัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ  
อะสีต๎ยานุพ๎ยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ  
ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ 
ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ 
ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ  
สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ   
สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ  
เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ  
นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ  
อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ   
จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ  
สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ   
สัพพะปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ   
ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะ-ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  
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วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา  
ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ  
สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา,  
อากาสะ-ปัพพะตะ-วะนะ-ภูมิ-คังคา-มะหาสะมุททา  
อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห,  อะนุรักขันตุ. 
  นักขัตตะ-ยักขะ-ภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา 

ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว 
นักขัตตะ-ยักขะ-ภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา   

ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว 
นักขัตตะ-ยักขะ-ภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา 

ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว ฯ 
 

 
คาถากรวดน้ำ 

พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที ่๕ 

สัพพะปัตติทานะคาถา 
 

ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ ยานัญญานิ กะตานิ เม, 
เตสัญจะ ภาคิโน โหนต ุสัตตานันตาปปะมาณะกา, 

ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ  
จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ 
และแห่งบุญทั้งหลายอื่น ที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว 

เย ปิยา คุณะวันตา จะ  คือชนเหล่าใดเป็นที่รัก ผู้มีคณุ  
มัยหัง มาตาปิตาทะโย  
 มีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น 
ทิฏฐา เม จาปยะทิฏฐา วา  ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น 
อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน สัตตา ติฏฐันติ โลกัส๎มิง  

แลสัตว์ทั้งหลายอื่น ที่เป็นกลาง แลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลก 
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เตภุมมา จะตุโยนิกา  เกิดในภูมิ ๓ เกิดในกำเนิด ๔ 
ปัญเจกะจะตุโวการา  มีขันธ์ ๕ แลขันธ์ ๑ แลขันธ์ ๔ 

 สังสะรันตา ภะวาภะเว ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ 
ญาตัง เย ปัตติทานัมเม        
  สัตว์เหล่าใด ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว 
อะนุโมทันตุ เต สะยัง  ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิด 
เย จิมัง นัปปะชานันติ   
  ก็สัตว์เหล่าใด ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ 
เทวา เตสัง นิเวทะยุง  ขอเทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น 
มะยาทินนานะ ปุญญานัง อะนุโมทะนา-เหตุนา 
  เพราะเหต ุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว 
สัพเพ สัตตา สะทา โหนต ุอะเวรา สุขะชีวิโน 
  ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุขเสมอเถิด 
เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนต ุ แลจงถึงทางอันเกษมเถิด 
เตสาสา สิชฌะตัง สุภา.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้น จงสำเร็จเทอญ. 

 

ปัตติทานะคาถา 
ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี,   

ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง, 
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา,  
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล. 
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว,  
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา, 
คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา,  
สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต. 
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ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา,   
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา, 
นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต,   
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง. 

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

 
บทกรวดน้ำอิมินา 

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  อุปัชฌายา คุณุตตะรา 
อาจะริยูปะการา จะ   มาตาปิตา จะ ญาตะกา ปิยา มะมัง 
สุริโย จันทิมา ราชา   คุณะวันตา นะราปิ จะ 
พ๎รัห๎มะมารา จะ อินทา จะ  โลกะปาลา จะ เทวะตา 
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ  มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ 
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ   ปุญญานิ ปะกะตานิ เม 
สุขัง จะ ติวิธัง เทนต ุ   ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ 

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  อิมินา อุททิเสนะ จะ 
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ   ตัณหปุาทานะเฉทะนัง 
เย สันตาเน หินา ธัมมา   ยาวะ นิพพานะโต มะมัง 
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ   ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว 
อุชุจิตตัง สะติปัญญา   สัลเลโข วิริยัมหินา 
มารา ละภันตุ โนกาสัง   กาตุญจะ วิริเยสุ เม 
พุทธาทิปะวะโร นาโถ    ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม 
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ   สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง 
เตโสตตะมานุภาเวนะ   มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ 
(ทะสะปุญญานุภาเวนะ   มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ) 


