
 
 

บทสวด 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
 

  



๑ 
 

บทบูชาพระรัตนตรัย 
 
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,  
ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,  
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง  
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ.,  
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ,  
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา,  
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ. 
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ  
 
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง 
อะภิวาเทมิ. 
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ. 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. 
 

 



๒ 
 

บทขอขมาพระรัตนตรัย 
 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,อะระหะโต,  
สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต,  
สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต,  
สัมมาสัมพุทธัสสะ 

 
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต  
อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง  
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต  
อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ 

 
 
 
 

 



๓ 
 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต,  
สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต,  
สัมมาสัมพุทธัสสะ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต,  
สัมมาสัมพุทธัสสะ 

 
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 

 
 



๔ 
 

สัมพุทเธ 
 
สัมพุทเธ อัฏฐะวีสญัจะ ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก 
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ สิระสา อะหัง, 
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง, 
นะมะการานุภาเวนะ  หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว, 
อะเนกา อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ 
 
สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก  
ทะสะสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ สิระสา อะหัง, 
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง, 
นะมะการานุภาเวนะ  หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว, 
อะเนกา อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 
 
สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก  
วีสะติสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ สิระสา อะหัง, 
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง, 
นะมะการานุภาเวนะ  หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว, 
อะเนกา อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ 



๕ 
 

นะโมการะอัฏฐะกะ 
 
นะโม อะระหะโต สัมมา-  สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน  
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ  ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ  
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ  วิสุทธะสีละทิฏฐิโน  
นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ  ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง  
นะโม โอมะกาตีตัสสะ   ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ  
นะโม การัปปะภาเวนะ  วิคัจฉันตุ อุปัททะวา  
นะโม การานุภาเวนะ   สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา  
นะโม การัสสะ เตเชนะ  วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 
 
เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง  
วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ 
ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ ฯ 
เท๎วเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา 
โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม  
โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต 
โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย  
อะนัตถะสัญหิโต ฯ 
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา  
ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา 
จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ 
สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 
 
กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา  
ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี 
อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ  



๗ 
 

สังวัตตะติ ฯ 
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ  
เสยยะถีทัง ฯ  
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต 
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ 
 
อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ 
อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ 
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ 
 
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง  
ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง  
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา  
อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข  
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข  
ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง  
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ  
 
 



๘ 
 

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง  
ยายัง ตัณหา  
โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา  
ตัต๎ระ ตัต๎ราภินันทินี เสยยะถีทัง ฯ 
กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา ฯ 
 
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง  
โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค 
ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย ฯ 
 
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา 
อะริยะสัจจัง  อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค  
เสยยะถีทังฯ  
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต 
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ 
 
อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ  
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 



๙ 
 

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม 
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ 
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ 
อาโลโก อุทะปาทิฯ 
 
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม 
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ 
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ 
อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
 
อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ 
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
 
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง  
ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ 
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ 
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
 



๑๐ 
 

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ 
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง  
อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา  
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
 
อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว  
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง  
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก  
อุทะปาทิ ฯ  
 
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง  
สัจฉิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ  
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา  
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
 
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม 
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ 
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ 
อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 



๑๑ 
 

อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม 
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ 
ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ 
อาโลโก อุทะปาทิฯ  
 
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา  
อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ  
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ 
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ  
 
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา  
อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ 
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา  
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ 
 
ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ  
เอวันติปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง  
ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ 
 



๑๒ 
 

เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก 
สะพ๎รัห๎มะเก สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ  
สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง 
อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ 
 
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ  
เอวันติปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง  
ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ  
 
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก  
สะพ๎รัห๎มะเก สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ  
สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง 
อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ 
 
ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ อะกุปปา เม 
วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ 
 
อิทะมะโวจะ ภะคะวาฯ  
อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต  



๑๓ 
 

ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ  
อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสม๎ิง ภัญญะมาเน  
อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง  
ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ  
“ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ” ฯ 
 
ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก  
ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  
“เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย 
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง  
สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ 
วา พ๎รัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินติ” ฯ 
 
ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา จาตุมมะหาราชิกา เทวา  
สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา ตาวะติงสา 
เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ 
ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา ยามา เทวา  



๑๔ 
 

สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
ยามานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา ตุสิตา เทวา  
สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา นิมมานะระตี เทวา  
สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา  
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ  
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา  
พ๎รัห๎มะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง  
 
“เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย 
อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง  
สะมะเณนะ วา พ๎ราห๎มะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ 
วา พรัห๎มุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินติ” ฯ 
 
อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ  
พ๎รัห๎มะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิฯ  



๑๕ 
 

อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ 
สัมปะเวธิฯ  
 
อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ  
อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง ฯ  
 
อะถะ โข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ “อัญญาสิ วะตะ โภ 
โกณฑัญโญ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติ” ฯ  
อิติหิทัง อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ  
“อัญญาโกณฑัญโญ”  
เต๎ววะ นามัง อะโหสีติ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

กะระณียะเมตตะสุตตัง 
 

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ  
ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ 
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ  
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี, 
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ 
อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ, 
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 



๑๗ 
 

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา   
เย จะ ทูเร 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 อะเวรงั อะสะปัตตัง, 
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา   



๑๘ 
 

สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ, 
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ   
พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ, 
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ    
สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน, 
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง   
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 
 

โมระปะริตตัง 
 

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา  
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส, 
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง, 
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรม ุทิวะสัง, 
เย พ๎ราห๎มะณา 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 วิหะเรม ุรัตติง, 
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม 
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ, 



๒๐ 
 

นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, 
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา, 
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

อะภะยะปะริตตัง 
 

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

 
 
 



๒๒ 
 

มงคลจักรวาลใหญ่ 
 
สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณา 
ปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ 
สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ  
ภะคะวะโต อะระหะโต 
สัมมาสัมพุทธัสสะ  
ท๎วัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ 
 

อะสีต๎ยานุพ๎ยัญชะนานุภาเวนะ 
อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ 
ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ 
เกตุมาลานุภาเวนะ 
ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ 
ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ 
ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ 
สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ 
พุทธานุภาเวนะ 



๒๓ 
 

ธัมมานุภาเวนะ 
สังฆานุภาเวนะ 
เตชานุภาเวนะ 
อิทธานุภาเวนะ 
พะลานุภาเวนะ 
เญยยะธัมมานุภาเวนะ 
จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ 
นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ 
อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ 
อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ 
ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ 
จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ 
ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ 
สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ 
เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ 
สัพพะปะริตตานุภาเวนะ 
ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ 

 



๒๔ 
 

ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา 
วินัสสันตุ 
สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ 
สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ 
ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ 
สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา ฯ 
 
อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะ
กา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

อุณหิสสะวิชะยะคาถา 
 
อัตถิ อุณหิสสะวิชะโย  ธัมโม โลเก อะนุตตะโร 
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ  ตัง ต๎วัง คัณหาหิ เทวะเต 
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ  อะมะนุสเสหิ ปาวะเก 
พ๎ยัคเฆ นาเฆ วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา 
สัพพัส๎มา มะระณา มุตโต ฐะเปต๎วา กาละมาริตัง 
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ  โหตุ เทโว สุขี สะทา 
สุทธะสีลัง สะมาทายะ  ธัมมัง สุจะริตัง จะเร 
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ  โหตุ เทโว สุขี สะทา 
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง  ธาระณัง วาจะนัง คะรุง 
ปะเรสัง เทสะนัง สุต๎วา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา, 
ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว, 
 
นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา, 
ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว, 
 
นักขัตตะยักขะภูตานัง  ปาปัคคะหะนิวาระณา, 
ปะริตตัสสานุภาเวนะ   หันต๎วา เตสัง อุปัททะเว ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ถวายพรพระ 
 
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู  
อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง 
พุทโธ ภะคะวาติ ฯ 
 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก  
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ 
 
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 ฯ 



๒๘ 
 

พุทธชัยมงคลคาถา 
 

     พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง  
ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท, 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

 
     มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง   
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,   
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

 
     นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง   
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,  
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

 
 
 
 



๒๙ 
 

     อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง   
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท,  
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

 
     กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา   
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ 
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,  
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

 
     สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง  
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท, 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

 
     นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง   
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,  
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 



๓๐ 
 

     ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง  
พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท,  
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ 

 
     เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา  
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที 
หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ   
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ชะยะปะริตตัง 
 
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 ปะโมทะติ,  
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง   สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง, 
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ   สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ, 
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง  วาจากัมมัง ปะทักขิณัง, 
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง  ปะณิธี เต ปะทักขิณา, 
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ  ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ 
 

 
 



๓๒ 
 

คาถาชินบัญชร 
 
ชะยาสะนากะตา พุทธา   เชตวา มารัง สะวาหะนัง  
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง   เย ปิวิงสุ นะราสะภา  
ตัณหังกะราทะโย พุทธา  อัฏฐะวีสะติ นายะกา  
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง  มัตถะเกเต มุนิสสะรา. 
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง   พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน  
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง  อุเร สัพพะคุณากะโร  
หะทะเย เม อะนุรุทโธ  สารีปุตโต จะทักขิเณ  
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน จะ วามะเก.  
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง  อาสุง อานันทะ ราหุโล  
กัสสะโป จะ มะหานาโม  อุภาสุง วามะโสตะเก  
เกสันโต ปิฏฐิภาคัสมิง  สุริโย วะ ปะภังกะโร  
นิสินโน สิริสัมปันโน  โสภิโต มุนิปุงคะโว 
กุมาระกัสสโป เถโร   มะเหสี จิตตะ วาทะโก  
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง  ปะติฏฐาสิคุณากะโร  
ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ  อุปาลี นันทะ สีวะลี  
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา  นะลาเต ติละกา มะมะ 



๓๓ 
 

เสสาสีติ มะหาเถรา   วิชิตา ชินะสาวะกา  
เอเตสีติ มะหาเถรา   ชิตะวันโต ชิโนระสา  
ชะลันตา สีละเตเชนะ   อังคะมังเคสุ สัณฐิตา  
ระตะนัง ปุระโต อาสิ   ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง 
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ  วาเม อังคุลิมาละกัง  
ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง  
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ  เสสา ปาการะสัณฐิตา 
ชินา นานาวะระสังยุตตา  สัตตัปปาการะ ลังกะตา  
วาตะปิตตาทะสัญชาตา  พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา  
อะเสสา วินะยัง ยันตุ   อะนันตะชินะ เตชะสา  
วะสะโต เม สะกิจเจนะ  สะทา สัมพุทธะปัญชะเร 
ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ  วิหะรันตัง มะฮี ตะเล   
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ  เต มะหาปุริสาสะภา  
อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว 
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย 
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ. 

 



๓๔ 
 

คาถาเงินล้าน 
 
นาสังสิโม 
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ, 
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม, 
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม, มิเตพาหุหะติ, 
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ, วิระทะโย วิระโคนายัง วิระ
หิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมา
มะ พุทธัสสะ สวาโหม 
สัมปะติจฉามิ  
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ 
 
 
 
 
 
 
 


