
 
 
 
 
 

บทสวด 

มหาสมัยสูตร 
 
 



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 ทีฆะรัตตงั 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 คัจฉาม ิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 

 
 



๔ 
 

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



๕ 
 

นะโมการะอัฏฐะกะ 
 
นะโม อะระหะโต สัมมา-  สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน  
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ  ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ  
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ  วิสุทธะสลีะทิฏฐิโน  
นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ  ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง  
นะโม โอมะกาตีตัสสะ   ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ  
นะโม การัปปะภาเวนะ  วิคัจฉันต ุอุปัททะวา  
นะโม การานุภาเวนะ   สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา  
นะโม การัสสะ เตเชนะ  วิธิมห ิโหม ิเตชะวา ฯ 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

บทสวดมหาสมัยสูตร 
 
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา  
สักเกสุ วิหะระติ กะปิละวัตถุส๎มิง มะหาวะเน  
มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธงิ ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ 
สัพเพเหวะ อะระหนัเตหิ. 
ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภยุเยนะ  
สันนิปะติตา โหนต ิภะคะวันตัง ทสัสะนายะ  
ภิกขุสังฆัญจะ. 
อะถะโข จะตุนนัง สุทธาวาสะกายิกานัง เทวานัง  
เอตะทะโหสิ. 
อะยังโข ภะคะวา สักเกสุ วิหะระติ กะปิละวัตถุส๎มิง  
มะหาวะเน 
มะหะตา ภิกขุสังเฆนะ สัทธงิ ปัญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิ 
สัพเพเหวะ อะระหนัเตหิ  
ทะสะหิ จะ โลกะธาตูหิ เทวะตา เยภยุเยนะ  
สันนิปะติตา โหนต ิภะคะวันตัง ทสัสะนายะ  
ภิกขุสังฆัญจะ 



๗ 
 

ยันนูนะ มะยัมปิ เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะเมยยามะ 
อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวะโต สันติเก ปัจเจกะคาถา  
ภาเสยยามาติ. 
อะถะโข ตา เทวะตา  
เสยยะถาปิ นามะ พะละวา ปุริโส  
สัมมิญชิตัง วา พาหัง ปะสาเรยยะ 
ปาสาริตัง วา พาหัง สัมมิญเชยยะ  
เอวะเมวะ สุทธาวาเสสุ เทเวสุ อันตะระหิตา  
ภะคะวะโต ปุระโต ปาตุระหังสุ. 
อะถะโข ตา เทวะตา ภะคะวันตัง อะภวิาเทต๎วา  
เอกะมันตัง อัฏฐังส.ุ 
เอกะมันตัง ฐิตา โข เอกา เทวะตา  
ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ 
 
มะหาสะมะโย ปะวะนัสม๎ิง เทวะกายา สะมาคะตา 
อาคะตัมหะ อิมัง ธมัมะสะมะยัง 
ทักขิตาเยวะ อะปะราชิตะสังฆันติ. 
อะถะโข อะปะรา เทวะตา  



๘ 
 

ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ. 
ตัต๎ระ ภิกขะโว สะมาทะหังสุ  
จิตตัง อัตตะโน อุชุกะมะกังสุ  
สาระถีวะ เนตตาน ิคะเหต๎วา  
อินท๎ริยานิ รักขันต ิปัณฑิตาติ. 
อะถะโข อะปะรา เทวะตา  
ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ. 
เฉต๎วา ขีลัง เฉต๎วา ปะลีฆัง อินทะขีลงั โอหัจจะมะเนชา  
เต จะรันติ สุทธา วิมะลา จักขุมะตา สุทันตา สุสู นาคาติ  
อะถะโข อะปะรา เทวะตา  
ภะคะวะโต สันติเก อิมัง คาถัง อะภาสิ. 
 
เย เกจิ พุทธัง สะระณังคะตา เส 
นะ เต คะมิสสันติ อะปายะภูมิง  
ปะหายะ มานุสัง เทหัง เทวะกายัง ปะริปูเรสสนัตีติ. 
 
อะถะโข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ 
เยภุยเยนะ ภิกขะเว ทะสะสุ  



๙ 
 

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. 
 
อะนาคะตะมัทธานงั 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. 



๑๐ 
 

เอวัมภันเตติ โข เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. 
ภะคะวา เอตะทะโวจะ. 
 
สิโลกะมะนุสกัสสามิ  ยัตถะ ภุมมา ตะทัสสิตา  
เย สิตา คิริคัพภะรงั   ปะหิตัตตา สะมาหิตา  
ปุถู สีหาวะ สัลลีนา   โลมะหังสา ภิสัมภโุน  
โอทาตะมะนะสา สุทธา  วิปปะสันนะมะนาวิลา  
ภิยโย ปัญจะสะเต ญัต๎วา  วะเน กาปิละวัตถะเว  
ตะโต อามันตะยิ สัตถา  สาวะเก สาสะเน ระเต  
เทวะกายา อะภิกกันตา  เต วิชานาถะ ภิกขะโว  
เต จะ อาตัปปะมะกะรุง  สุต๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง  
เตสัมปาตุระหุ ญาณัง   อะมะนุสสานะ ทัสสะนัง  
อัปเปเก สะตะมัททักขุง  สะหัสสัง อะถะ สัตตะริง  
สะตัง เอเก สะหัสสานัง  อะมะนุสสานะมัททะสุง  
อัปเปเกนันตะมัททกัขุง  ทิสา สัพพา ผุฏา อะหุง  
ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ วะวักขิต๎วานะ จักขุมา  
ตะโต อามันตะยิ สัตถา  สาวะเก สาสะเน ระเต  
เทวะกายา อะภิกกันตา  เต วิชานาถะ ภิกขะโว  



๑๑ 
 

เย โวหัง กิตตะยิสสามิ  คิราหิ อะนุปุพพะโส 
สัตตะสะหัสสาวะ ยักขา  ภุมมา กาปิละวัตถะวา  
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 
ฉะสะหัสสา เหมะวะตา  ยักขา นานัตตะวัณณิโน  
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 
สาตาคิรา ติสะหัสสา   ยักขา นานัตตะวัณณิโน  
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 
อิจเจเต โสฬะสะสะหัสสา  ยักขา นานัตตะวัณณิโน  
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 
เวสสามิตตา ปัญจะสะตา  ยักขา นานัตตะวัณณิโน  
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 
 
กุมภิโร ราชะคะหิโก   เวปุลลัสสะ นิเวสะยัง  



๑๒ 
 

ภิยโย นัง สะตะสะหัสสัง  ยักขานัง ปะยิรุปาสะติ  
กุมภิโร ราชะคะหิโก   โสปาคะ สะมิติง วะนัง. 
 
ปุริมัณจะ ทิสัง ราชา   ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ 
คันธัพพานัง อาธิปะติ   มะหาราชา ยะสัสสิ โส  
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว  อินทะนามา มะหัพพะลา  
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 
ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา  วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ  
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ  มะหาราชา ยะสัสสิ โส  
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว  อินทะนามา มะหัพพะลา  
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 
ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา  วิรูปักโข ปะสาสะติ  
นาคานัง อาธิปะติ   มะหาราชา ยะสัสสิ โส 
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา 
อิทธิมันโต ชุติมันโต  วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 



๑๓ 
 

อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา  กุเวโร ตัปปะสาสะติ  
ยักขานัง อาธิปะติ   มะหาราชา ยะสัสสิ โส  
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว  อินทะนามา มะหัพพะลา  
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 
 
ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ   ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก  
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข   กุเวโร อุตตะรัง ทิสงั.  
จัตตาโร เต มะหาราชา  สะมันตา จะตุโร ทิสา  
ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ  วะเน กาปิละวัตถะเว.  
เตสัง มายาวิโน ทาสา  อาคู วัญจะนิกา สะฐา  
มายา กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ  วิฏ จะ วิฏโุต 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  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 



๑๔ 
 

อะถาคู นาภะสา นาคา  เวสาลา สะหะตัจฉะกา  
กัมพะลัสสะตะรา อาคู  ปายาคา สะหะ ญาติภิ.  
ยามูนา ธะตะรัฏฐา จะ  อาคู นาคา ยะสัสสโิน  
เอราวัณโณ มะหานาโค  โสปาคะ สะมิติง วะนัง. 
 
เย นาคะราเช สะหะสา หะรันต ิ 
ทิพพา ทิชา ปักขิ วิสุทธะจักขู  
เวหายะสา เต วะนะมัชฌะปัตตา  
จิต๎รา สุปัณณา อิติ เตสะ นามัง  
อะภะยันตะทา นาคะราชานะมาสิ  
สุปัณณะโต เขมะมะกาสิ พุทโธ  
สัณหาหิ วาจาหิ อปุะวะหะยันตา  
นาคา สุปัณณา สะระณะมะกังสุ พุทธัง. 
 
ชิตา วะชิระหัตเถนะ   สะมุททัง อะสุรา สติา  
ภาตะโร วาสะวัสเสเต   อิทธิมันโต ยะสัสสิโน  
กาละกัญชา มะหาภิส๎มา  อะสุรา ทานะเวฆะสา  
เวปะจิตติ สุจิตติ จะ   ปะหาราโท นะมุจี สะหะ  



๑๕ 
 

สะตัญจะ พะลิปุตตานัง  สัพเพ เวโรจะนามะกา  
สันนัยหิต๎วา พะลิง เสนัง  ราหุภัททะมุปาคะมงุ  
สะมะโยทานิ ภัททันเต  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 
 
อาโป จะ เทวา ปะฐะวี จะ  เตโช วาโย ตะทาคะมุง  
วะรุณา วารุณา เทวา   โสโม จะ ยะสะสา สะหะ  
เมตตากะรุณากายิกา   อาคู เทวา ยะสัสสโิน  
ทะเสเต ทะสะธา กายา  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน 
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง.  
เวณฑู จะ เทวา สะหะลี จะ อะสะมา จะ ทุเว ยะมา  
จันทัสสูปะนิสา เทวา  จันทะมาคู ปุรักขิตา  
สุริยัสสูปะนิสา เทวา   สุริยะมาคู ปุรักขิตา  
นักขัตตานิ ปุรักขิต๎วา   อาคู มันทะวะลาหะกา  
วะสูนัง วาสะโว เสฏโฐ  สักโก ปาคะ ปุรินทะโท  
ทะเสเต ทะสะธา กายา  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน  
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 



๑๖ 
 

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. 
 
สะมานา มะหาสะมานา  มานุสา มานุสุตตะมา  
ขิฑฑาปะทูสิกา อาคู   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. 
 
สุกกา กะรุมหา อะรุณา  อาคู เวฆะนะสา สะหะ  
โอทาตะคัยหา ปาโมกขา  อาคู เทวา วิจักขะณา  



๑๗ 
 

สะทามัตตา หาระคะชา  มิสสะกา จะ ยะสัสสิโน  
ถะนะยัง อาคา ปะชุนโน  โย ทิสา อะภิวัสสะติ  
ทะเสเต ทะสะธา กายา  สัพเพ นานัตตะวัณณิโน  
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 
 
เขมิยา ตุสิตา ยามา   กัฏฐะกา จะ ยะสัสสิโน  
ลัมพิตะกา ลามะเสฏฐา  โชตนิามา จะ อาสะวา  
นิมมานะระติโน อาคู   อะถาคู ปะระนิมมิตา  
 
ทะเสเต ทะสะธา กายา สัพเพ นานัตตะวัณณิโน  
อิทธิมันโต ชุติมันโต   วัณณะวันโต ยะสัสสิโน  
โมทะมานา อะภิกกามุง  ภิกขูนัง สะมิติง วะนัง. 
 
สัฏเฐเต เทวะนิกายา   สัพเพ นานัตตะวัณณิโน  
นามันวะเยนะ อาคญัฉุง  เย จัญเญ สะทิสา สะหะ  
ปะวุตถะชาติมักขีลัง   โอฆะติณณะมะนาสะวัง  
ทักเขโมฆะตะรัง นาคัง  จันทังวะ อะสิตาสติัง  
สุพ๎รัห๎มา ปะระมัตโต จะ  ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ  



๑๘ 
 

สันนังกุมาโร ติสโส จะ  โสปาคะ สะมิติง วะนัง. 
 
สะหัสสะพ๎รหั๎มะโลกานัง  มะหาพ๎รัห๎มาภิติฏฐะติ  
อุปะปันโน ชุติมันโต   ภิสม๎ากาโย ยะสัสสิ โส.  
อะเสตถะ อิสสะรา อาคู  ปัจเจกะวะสะวัตติโน  
เตสัญจะ มัชฌะโต อาคา  หาริโต ปะริวาริโต.  
เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต  สินเท เทเว สะพ๎รหั๎มะเก  
มาระเสนา อะภิกกามิ   ปัสสะ กัณหัสสะ มันทิยัง  
เอถะ คัณหะถะ พันธะถะ  ราเคนะ พันธมัตถุ โว  
สะมันตา ปะริวาเรถะ   มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง.  
อิติ ตัตถะ มะหาเสโน   กัณหะเสนัง อะเปสะยิ  
ปาณินา ตะละมาหัจจะ  สะรัง กตั๎วานะ เภระวัง.  
ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ  ถะนะยันโต สะวิชชุโก  
ตะทา โส ปัจจุทาวัตต ิ สังกุทโธ อะสะยังวะเส.  
ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ  วะวักขิต๎วานะ จักขุมา  
ตะโต อามันตะยิ สัตถา สาวะเก สาสะเน ระเต  
มาระเสนา อะภิกกันตา  เต วิชานาถะ ภิกขะโว. 
เต จะ อาตัปปะมะกะรุง  สุต๎วา พุทธัสสะ สาสะนัง  



๑๙ 
 

วีตะราเคหิ ปักกามุง   เนสัง โลมัมปิ อิญชะยุง.  
สัพเพ วิชิตะสังคามา   ภะยาตีตา ยะสัสสิโน  
โมทันติ สะหะ ภูเตหิ   สาวะกา เต ชะเนสตุาติ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

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 



๒๑ 
 

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 

 
 
 
 



๒๒ 
 

     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 



๒๓ 
 

     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

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 
 

 
 



๒๕ 
 

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 



๒๖ 
 

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. 

 



๒๗ 
 

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

บทสวดถวายหลวงพ่อ  
ยัสสานุสสะระเณนาปิ  อันตะลิกเขปิ ปาณิโน 
ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ  ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา 
สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา 
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห. 
           (อ่านว่า หาย) 

(สวดภาวนา ๘ จบ หลังท าวัตรเช้า – เย็น) 


