
 
 

บทสวด 
พระปริตร 

 

 
 
 
 
 
 



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 อะเส สะโต 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 
 

มังคะละสุตตัง 
 
อะเสวะนา จะ พาลานัง  ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา  
ปูชา จะ ปูชะนียานัง   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ  
 
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ  ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา  
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
  
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ  วินะโย จะ สุสิกขิโต  
สุภาสิตา จะ ยา วาจา  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ  
 
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง   ปุตตะทารัสสะ สังคะโห  
อะนากุลา จะ กัมมันตา  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ  
 
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ  ญาตะกานัญจะ สังคะโห  
อะนะวัชชานิ กัมมานิ   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
 
อาระตี วิระตี ปาปา  มัชชะปานา จะ สัญญะโม 
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
 
 



๗ 
 

คาระโว จะ นิวาโต จะ  สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา 
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 
 
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา  สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง 
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ  
 
ตะโป จะ พ๎รัหม๎ะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง  
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ  
 
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ  จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ  
อะโสกัง วิระชัง เขมัง   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ  
 
เอตาทิสานิ กัต๎วานะ   สัพพัตถะมะปะราชิตา  
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ  ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ระตะนะสุตตัง 
 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ  
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข, 
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ  
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง,  
ตัส๎มา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ  
เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ,  
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง  
ตัส๎มา 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  

 
 
 
 



๙ 
 

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง  
ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุนี สะมาหิโต,  
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ,  
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง,  
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

 
ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง 
สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ, 
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  

 



๑๐ 
 

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬ๎เหนะ  
นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ,  
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัย๎หะ  
ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา, 
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง, 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ 

 
ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา  
จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปโิย,  
ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ  
โย อะริยะสัจจาน ิอะเวจจะ ปัสสะติ, 
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง,  
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ  

 
เย อะริยะสัจจาน ิวิภาวะยันติ  
คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ  
กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา  
นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ,  



๑๑ 
 

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง,  
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ  

 
สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ  
ต๎ยัสสุ 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  

 



๑๒ 
 

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,  
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ,  
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง,  
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ  

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

 



๑๓ 
 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ  
ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข,  
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง  
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 

 
 
 
 



๑๔ 
 

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 



๑๕ 
 

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   



๑๖ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ขันธะปะริตตะคาถา 
 
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง   เมตตัง เอราปะเถหิ เม, 
ฉัพย๎าปุตเตหิ 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, 
 
อัปปะมาโณ พุทโธ  อัปปะมาโณ ธัมโม  อัปปะมาโณ 
สังโฆ  
ปะมาณะวันตามิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที  
อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม  
ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต  
นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ 



๑๘ 
 

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, 



๑๙ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

วัฎฎะกะปะริตตัง 
 
อัตถิ โลเก สีละคุโณ   สัจจัง โสเจยยะนุททะยา 
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ  สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง, 
อาวัชชิต๎วา ธัมมะพะลัง สะริตว๎า ปุพพะเก ชิเ 
สัจจะพะละมะวัสสายะ  สัจจะกิริยะมะกาสะหัง, 
สันติ ปักขา อะปัตตะนา  สันติ ปาทา อะวัญจะนา, 
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา  ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ, 
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง  มะหาปัชชะลิโต สขิี 
วัชเชส ิโสฬะสะ กะรีสาน ิ อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี, 
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ  เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

อาฎานาฎิยะปะริตตัง 
 
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ   จักขุมันตัสสะ สีรีมะโต, 
สิขิสสะปิ นะมัตถุ   สัพพะภูตานุกัมปิโน, 
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ   นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน, 
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ   มาระเสนัปปะมัททิโน, 
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ  พ๎ราหม๎ะณัสสะ วุสีมะโต, 
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ  วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธ,ิ 
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ   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 ฯ 
วิชชาจะระณะสัมปันนัง  พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ 
ฯ 

 
 



๒๒ 
 

อังคุลิมาละปะริตตัง 
 

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

 

โพชฌังคะปะริตตัง 
 
โพชฌังโค สะติสังขาโต  ธัมมานัง วิจะโย ตะถา 
วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ   โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร 
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา  สัตเตเต สัพพะทัสสินา 
มุนินา สัมมะทักขาตา   ภาวิตา พะหุลีกะตา 
สังวัตตันติ อะภิญญายะ  นิพพานายะ จะ โพธิยา, 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ  
 
เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ  โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง 
คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา   โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ, 
เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา  โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ, 
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ  



๒๓ 
 

 
เอกะทา ธัมมะราชาปิ   เคลัญเญนาภิปีฬิโต, 
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ  ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง 
สัมโมทิตว๎า 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 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

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 
 
 
 
 



๒๕ 
 

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 



๒๖ 
 

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 

 
 
 
 



๒๗ 
 

     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 



๒๘ 
 

     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

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 
 

 
 



๓๐ 
 

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 



๓๑ 
 

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.  

 



๓๒ 
 

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 
 
 
 


