
ปก บทสวดมนต์



ท�ำบุญสังฆทำนเป็นจำคะ 

จำคะเป็นกำรบริจำคโภคทรัพย์ภำยนอก 

กำรสวดมนต์เป็นกำรภำวนำ 

กำรภำวนำเป็นกำรบริจำคภำยใน  

เพรำะฉะนั้น ถ้ำนับในด้ำนทิพย์อ�ำนำจ 

กำรบริจำคภำยใน

ย่อมได้กุศลมำกว่ำกำรบริจำคภำยนอก 
หลวงปู่ทวด.
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กำรแก้กรรมคือ
กำรแก้ที่ควำม
หลงผิด กำรแก้

กรรมคือกำรเลิก
ท�ำควำมชั่ว  

ดังนั้นกำรแก้กรรม
จึงไม่ใช่ส�ำเร็จ
ที่กำรสะเดำะ

เครำะห์หรือท�ำพิธี
จำกเกจิ

ว.วชิรเมธี
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ไตรสรณคมน์  ๗
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พุทธชัยมงคลคำถำ      ๗
ชัยปริตร (มหำกำฯ)  ๗
วันทำหลวง  ๗
วันทำน้อย ๗
ค�ำขอขมำ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ๗
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ๗
พระคำถำชินบัญชร ๗
บทแผ่เมตตำแก่ตนเอง ๗
แผ่เมตตำให้สรรพสัตว์ ๗
บทแผ่ส่วนกุศล ๗
กรวดน�้ำให้เจ้ำกรรมนำยเวร  ๗

สารบัญ



6

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

    ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล

บุญกุศลนี้แผ ่ ไปให ้ ไพศาล

แด่มารดาบิดาและอาจารย์   

ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน

คนเคยร่วมท�างานการทัง้หลาย  

มีส ่วนได้ในกุศลผลของฉัน

ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ   

ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญฯ
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ค�าอทุศิ

คณะผู้จัดพิมพ์

ภำพถ่ำย :  ณัฐวุฒิ ทนันต์ชัย
ออกแบบและจัดพิมพ์ : หจก.อิงค์เบอร์รี่ น่ำน o๕๔ ๗๗๔ ๘๗๗ 

 ข้าพเจ้าทัง้หลาย ขออทุศิบญุกศุลจาการจดัพมิพ์

หนังสือ เพื่อเผยแพร่ธรรมะและศาสนา ขององค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าในครัง้นี ้ให้แก่บรรพบรุษุ และญาติ

ทกุท่านทีไ่ด้ล่วงลบัไปแล้ว และเจ้ากรรมนายเวรทัง้หลาย

ของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีต

ชาติจนถึงปัจจุบัน ท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็ตาม  

ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และ

อนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอ�านาจบุญนี้ด้วยเทอญ

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text
Dhammaintrend ร่วมเผยแพร่และแบ่งปันเป็นธรรมทาน
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บทสวดมนต์

สวดตามล�าดับ จากหน้า ..... - ........
เสร็จแล้วจึงอธิษฐานตามสิ่งที่ปรารถนา

วิธีสวด
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ค�านมัสการพระรัตนตรัย

มัยหัง มาตาปิตุนังวะ ปาเท วันทามิ สาทะรัง. (กรำบ)
(ไหว้คุณบิดา-มารดา)

ปัญญาวุฒิกะเร เต เต ทินโน วาเท นะมามิหัง. (กรำบ)
(ไหว้คุณบิดา-มารดา)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กรำบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ. (กรำบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ. (กรำบ)

บชูาพระรตันตรยั
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ
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ไตรสรณคมน์
พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ค�านมสัการพระพทุธเจ้า
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ.
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ.
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ.
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ถวายพรพระ

    อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ 
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร 
ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ  
ภะคะวาติ

   สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก  
อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพ
โพ วิญญูฮีติ 

         สปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อชุปุะฏปัินโน 
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต  
สาวะกะสงัโฆ สามจีปิะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ  
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย  
ทกัขเิณยโย อญัชะลกีะระณโีย อะนตุตะรงั ปญุญกัเขตตงั 
โลกัสสาติ
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พทุธชยัมงคลคาถา

 พาหุง สะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิฯ
 มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 อุกขิตตะขัคคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
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 กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธีนา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ
 ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทะพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ
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ชยัปรติร (มหากาฯ)

 มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง 
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ 
สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม* ชะยะมังคะลังฯ

 ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะ
โน เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ** ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล 
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก  
สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง  
สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต  
จะสุยิฏฐัง พรัหมะ จารีสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง  
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มโนกัมมัง  
ปะณิธี  เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ  กัตวานะ  
ละภันตัดเถ ปะทักขิเณฯ
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 ภะวะต ุสพัพะมงัคะลงั รกัขนัต ุสพัพะเทวะตา 
สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม*
 ภะวะต ุสพัพะมงัคะลงั รกัขนัต ุสพัพะเทวะตา 
สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม*

 ภะวะต ุสพัพะมงัคะลงั รกัขนัต ุสพัพะเทวะตา 
สัพพะสังฆา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม*

   

*   ถ้ำสวดให้คนอื่นเปลี่ยนจำก เม เป็น เต 
**  ถ้ำสวดให้คนอื่นเปลี่ยนจำก อะหัง วิชะโย โหมิ เป็น 
     ตะวัง วิชะโย โหหิ 
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วนัทาม ิพทุธงั สพัพงั เม โทสงั ขะมะถะ เม ภนัเต
วนัทาม ิธมัมงั สพัพงั เม โทสงั ขะมะถะ เม ภนัเต
วนัทาม ิสงัฆงั สพัพงั เม โทสงั ขะมะถะ เม ภนัเต

 วันทามิ ครุอุปัชฌายาจะริเย สัพพัง เม โทสัง  
ขะมะถะ เม ภันเต
 วันทามิ กัมมัฏฐานัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ 
เม ภันเต
 วนัทาม ิอาราเม พทัธะสมีายงั สพัพงั เม โทสงั 
ขะมะถะ เม ภันเต
 วันทามิ  เจติยั ง  สัพพัง  สัพพัฎฐาเนสุ  
ปะตฏิฐติา สะรรีะธาต ุมะหาโพธงิ พทุธะรปัูง สะกะลงั 
สะทา นาคะโลเก เทวะโลเก พรัหมะโลเก ชัมพูทีเป  
ลงักาทเีป สะรรีะธาตโุย เกสาธาตโุย อะระหนัตะธาตโุย 
เจติยัง คันธะกุฏิง จะตุราสีติสะหัสเส ธัมมักขันเธ  
สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะโส

วนัทาหลวง
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วนัทาน้อย

วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต 
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง 

สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง 
สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.

(กรำบ ๓ ครั้ง)
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กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ,

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง,
ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม,

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆฯ

ค�าขอขมา 
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์
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อะไรก็ตาม 

ที่เราไม่ถนัด 

หรือถึงถนัด

แต่ไม่มคีวามสขุทีจ่ะท�า 

.........................กอ็ย่าท�า

ว.วชิรเมธี.
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ความรัก

ไม่เคยท�าให้ใครทุกข์ 

การไม่รู้จักธรรมชาติ

ของความรักต่างหาก 

ที่ท�าให้เกิดทุกข์ 

ธรรมชาตขิองความรกั

คือเกิดขึ้นในเบื้องต้น 

ด�ารงอยู่ในท่ามกลาง 

และแตกดับไปในที่สุด

ว.วชิรเมธี.
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ควำมไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน
ควำมยิ่งใหญ่ คือควำมไม่ยั่งยืน

ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตที่อยู่ด้วยทำน ศีล เมตตำ และกตัญญู
ชีวิตที่มีควำมดี อำจมิใช่ควำมยิ่งใหญ่ 

แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอำศัยคุณธรรมควำมดีเท่ำนั้น
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
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ทุกข์มีเพรำะยึด ทุกข์ยึดเพรำะอยำก
ทุกข์มำกเพรำะพลอย ทุกข์น้อยเพรำะหยุด

ทุกข์หลุดเพรำะปล่อย
หลวงพ่อชา สุภัทโท



24 These are the Buddhas’s instructions.

Never do any evil.
Always do good.
Purify your minds.
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 การไม่ท�าความชั่วทั้งปวง      
การบ�าเพ็ญความดีให้เกิดขึ้น

การช�าระจิตใจของตนให้ผ่องใส    
 นี้เป็นหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
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อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วะตะ โส ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วะตะ โส ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะ สัมปันโน วะตะ โส 
      ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วะตะ โส ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วะตะ โส ภะคะวา .

อะระหันตัง สะระณัง คัจฉามิ.
อะระหันตัง สิระสา นะมามิ.
สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ.
วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระณัง คัจฉามิ.
วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ.
สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ.
สุคะตัง สิระสา นะมามิ.
โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉามิ.
โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ.

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 
-ต้นฉบับเดิม-

- ๑ -
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อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วะตะ โส ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะทัมมะสาระถิ วะตะ โส 
 ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วะตะ โส  
 ภะคะวา.
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วะตะ โส ภะคะวา.
อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ.
อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ.
ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ.
ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ.
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ.
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมามิ.
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
พุทธัง สิระสา นะมามิ. อิติปิ โส ภะคะวา ฯ 

- ๒ -
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อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธ 
 อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะ สัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา เวทะนาขันโธ 
 อะนิจจะลักขะณะปาระมิ จะ สัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา สัญญาขันโธ 
 อะนิจจะลักขะณะ ปาระมิ จะ สัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา สังขาระขันโธ 
 อะนิจจะลักขะณะปารมิ จะ สัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ 
 อะนิจจะลักขะณะปาระมิ  จะ สัมปันโน. 

อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อาโปธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา เตโชธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา วาโยธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิโส ภะคะวา วิญญาณะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา จักกะวาฬะธาตุสะมาธิญาณะสัมปันโน.

- ๓ -

- ๔ -
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อิติปิ โส ภะคะวา จาตุมมะหาราชิกาธาตุ 
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ตาวะติงสาธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ยามาธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระตีธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อะรูปาวะจะระธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา โลกุตตะระธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน. 

- ๕ -
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อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะมะฌานะธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน. 

อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญานัญจายะตะนะธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.

- ๖ -

- ๗ -
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อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติมัคคะธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิมัคคะธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิมัคคะธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะมัคคะธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติผะละธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิผะละธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิผะละธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผะละธาตุ
 สะมาธิญาณะสัมปันโน.

- ๘ -
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 กสุะลา ธมัมา อติปิิ โส ภะคะวา อะอา ยาวะชวีงั 
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ชัมพู ทีปัญจะ อิสสะโร กุสะลา 
ธัมมา นะโม พุทธายะ นะโม ธัมมายะ นะโม สังฆายะ 
ปัญจะ พทุธา นะมามหิงั อา ปา มะ จ ุปะ, ท ีมะ สงั องั ข,ุ 
สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ, อุปะสะชะสะเห ปาสายะโส ฯ

 โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ เต ชะ สุ เน มะ 
ภู จะ นา วิ เว 

 อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ อิสวาสุ  สุสวาอิ  
กุสะลา ธัมมา จิตติวิอัตถิ. 
 อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง อะอา ยาวะชีวัง 
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สาโพธิปัญ จะ อิสสะโร ธัมมา.
 กสุะลา ธมัมา นนัทะววิงัโก อติ ิสมัมาสมัพทุโธ 
สุคะลาโน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.

- ๙ -
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 จาตมุมะหาราชกิา อสิสะโร กสุะลา ธมัมา อติิ  
วชิชาจะระณะสมัปันโน ออุ ุยาวะชวีงั พทุธงั สะระณงั 
คัจฉามิ.
 ตาวะติงสา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา นันทะ  
ปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง 
สะระณัง คัจฉามิ.
 ย า ม า  อิ ส ส ะ โ ร  กุ ส ะ ล า  ธั ม ม า  
พรหมาสัททะ ปัญจะสัตตะ สัตตาปาระมี อะนุตตะโร 
ยะมะกะขะ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
 ตุสิตา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา ปุยะปะกะ  
ปรุสิะทมัมะสาระถ ิยาวะชวีงั พทุธงั สะระณงั คจัฉาม.ิ
 นิมมานะระตี  อิสสะโร กุสะลา ธัมมา  
เหตุโปวะ สัตถา เทวะมะนุสสานัง ตะถา ยาวะชีวัง  
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
 ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี อิสสะโร กุสะลา  
ธัมมา สังขาระขันโธ ทุกขัง ภะคะวะตา ยาวะ  
นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ
 พรหมา อสิสะโร กสุะลา ธมัมา นตัถปัิจจะยา  
วินะปัญจะ ภะคะวะตา ยาวะ นิพพานัง สะระณัง 
คัจฉามิ.

- ๑o -
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 นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม  
สังฆัสสะ พุทธิลาโภกะลา กะระกะนา เอเตนะ  
สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ. 
 นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ  
วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ วัตติ วัตติ  
มะยะสุ สุวัตถิ โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ. 
 อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง พรหมะสาวัง  
มะหาพรหมะสาวงั จกักะวตัตสิาวงั มะหาจกักะวตัตสิาวงั  
เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง อิสีสาวัง มะหาอิสีสาวัง  
มนุสีาวงั มหามนุสีาวงั สปัปรุสิะสาวงั มหาสปัปรุสิะสาวงั 
 พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง อะระหัตตะสาวัง  
สพัพะสทิธวิชิชาธะรานงัสาวงั สพัพะโลกาอริยิานงัสาวงั 
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ. 
 สาวัง คุณัง วะชะ พะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิ
กัมมัง ธัมมัง สัจจัง นิพพานัง โมกขัง คุยหะกัง ทานัง  
สีลัง ปัญญา นิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ยะสัง ตัปปัง สุขัง  
สิริรูปัง จะตุวีสะติเทสะนัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ  
โหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ 

- ๑๑ -
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 นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา  
รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ 
วิญญาณะขันโธ นะโม อิติปิโส ภะคะวา. 
 นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา  
รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ 
 สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ 
นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม. สัญญาขันโธ  
สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สุปะฏิปันโน 
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง. 
 นะโมพทุธายะ มะอะอ ุทกุขงั อะนจิจงั อะนตัตา  
ยาวะตัสสะ หาโยโมนะ อุอะมะ ทุกขัง อะนิจจัง  
อะนัตตา อุอะมะอะ วันทา 
 นะโม สังฆัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา  
รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ 
 นะโม พุทธายะ นะอะกะติ  นิสะระณะ  
อาระปะขุทธัง มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา ฯ                    
  

(กรำบ ๓  ครั้ง)

- ๑๒ -
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พระคาถาชนิบญัชร

ตัง้นะโม ๓ จบ

 ชะยาสะนากะตา พุทธา
เชตวา มารัง สะวาหะนัง 
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         
เย ปิวิงสุ นะราสะภา
 ตัณหังกะราทะโย พุทธา
อัฏฐะวีสะติ นายะกา 
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง      
มัตถะเก เต มุนิสสะรา

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง   ธะนะกาโมละเภธะนัง 
อัตถิกาเย กายะญายะ   เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา 

อิติปิโส ภะคะวา   ยะมะราชาโน 
ท้าวเวสสุวัณโณ   มะระณัง สุขัง 
อะระหังสุคะโต   นะโมพุทธายะ
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 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
 เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง
สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน          
โสภิโต มุนิปุงคะโว
 กุมาระกัสสโป เถโร
มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       
ปะติฏฐาสิคุณากะโร
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 ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ
อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        
นะลาเต ติละกา มะมะ
 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
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 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.
 อิจเจวะมันโตสุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   
จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ
(ชินะปัญชะราคาถา นิฏฐิตา)
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อะหัง สุขิโต โหมิ 
 ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ 
 ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ 
 ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ 
 ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากความล�าบาก
อะหัง อะนีโฆ โหมิ 
 ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ 
 ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ 
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
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สัพเพ สัตตา 
 สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ 
 เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
อะเวรา โหนตุ 
 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด 
 อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 
อัพะยาปัชฌา โหนตุ 
 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด 
 อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
อะนีฆา โหนตุ 
 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด 
 อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย 
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ 
 จงมีความสุขกาย สุขใจ 
 รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด 

แผ่เมตตาให้สรรพสตัว์
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อิทังเม มาตาปิตูนัง โหตุ
สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
        ขอส่วนบุญนี้จงส�าเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า 
ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทังเม ญาตินัง โหตุ
สุขิตา โหนตุ ญาตะโร
     ขอส่วนบุญนี้จงส�าเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทังเม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ
สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
 ขอส่วนบุญนี้จงส�าเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์
ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า 
มีความสุข

บทแผ่ส่วนกศุล
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อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหนตุ
สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
 ขอส่วนบุญนี้จงส�าเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย 
ทั้งปวง  ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ
สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
 ขอส่วนบญุนีจ้งส�าเรจ็แก่เปรตทัง้หลายทัง้ปวง
ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ
สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
 ขอส่วนบุญนี้จงส�าเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวร 
ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้ง
ปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ
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กรวดน�า้ให้เจ้ากรรมนายเวร

    ข้ำพเจ้ำขออุทิศบุญกุศลจำกกำรเจริญภำวนำนี้  
ให ้แก่ท ่ำนเจ ้ำกรรมนำยเวรทั้งหลำยของข้ำพเจ ้ำ  
ที่ข้ำพเจ้ำได้เคยล่วงเกินท่ำนไว้ ตั้งแต่อดีตชำติจนถึง
ปัจจุบันชำติ ไม่ว่ำท่ำนจะอยู ่ภพใดหรือภูมิใดก็ตำม  
ขอให้ท่ำนได้รับผลบุญนี้ 
   ข้ำพเจ้ำขอขมำกรรมในสิ่งที่ข้ำพเจ้ำเคยล่วงเกิน
ท่ำนไว้ ขอให้ท่ำนรับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรม
ให้แก่ข้ำพเจ้ำตั้งแต่บัดนี้ อย่ำจองเวร อย่ำพยำบำท 
อย ่ ำ เบียดเบียนกัน เลย อโหสิกรรมให ้กันและ
กันตั้งแต ่บัดนี้ เป ็นต ้นไปเถิด และขอให้ท ่ำนจงมี
แต่ควำมสุข ปรำศทุกข์โศกโรคภัย หำกท่ำนมีทุกข์ 
ขอให้พ้นทุกข์ ณ บัดนี้ หำกท่ำนมีสุข ขอให้ สุขมำกๆ ยิ่ง
ขึ้น ด้วยอ�ำนำจแห่งบุญนี้
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รายนามผ
ู้ร่วมจัดพ

ิมพ
์

๑. คุณจำรุมำศ โต๊ะถม - คุณณัฐวุฒิ ทนันต์ชัย
๒. คุณอัจฉรำ จึงอยู่สุข
๓. คุณมลฤดี ทองเพ็ญ
๔. คุณชุติมณฑน์ จอมดวง
๕. คุณสุปรำณี ศรีสุพิงค์
๖. คุณวันนิยำ ไพรัตน์
๗. คุณพจรัตน์ เหนือเมฆ
๘. คุณตรีรัช เตจ๊ะขอด
๙. คุณชฏำพร วรรณแก้ว
๑o. คุณสำวิตรี เรืองสกุล
๑๑. คุณอุดมเดช เรืองสกุล
๑๒. คุณสิริกุล เรืองสกุล
๑๓. คุณจันทิมำ เรืองสกุล
๑๔. คุณสมศักดิ์ สกนธ์ธัญลักษณ์
๑๕. คุณสุวภรณ์ สีมำ
๑๖. คุณพ่อทำน ทิพย์แดง
๑๗. คุณพวงทอง ทิพย์แดง
๑๘. ครอบครัวไชยชนะใหญ่
๑๙. ครอบครัวพูลสุข
๒o. ครอบครัวแผ้วอ�ำไพ
๒๑. ครอบครัววงศ์วิรัติ
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รายนามผ
ู้ร่วมจัดพ

ิมพ
์

๒๒. ครอบครัวนำคนำม
๒๓. คุณสมเจตน์ - คุณประมวล เรืองสกุล
๒๔. คุณสุธรรม - คุณจินดำ กุยศรีกุล
๒๕. คณุเจตนำ - คณุนนัทริตัน์ ธนยิผล และครอบครวั
๒๖. คณุประกรณ์ - คณุประทมุ แก้วดง และครอบครวั
๒๗. คุณฉลวย - คุณอัมพร ค�ำเหมย และครอบครัว
๒๘. คุณนคร - คุณแสงเดือน ก้อนแก้ว และครอบครัว
๒๙. คุณพงษ์ภิญโญ จันทนะ และครอบครัว
๓o. คุณพิษณุ หอมเชย และครอบครัว
๓๑. คุณอิศรำ พูลละผลิน และครอบครัว
๓๒. คุณสนั่น รอดวรรณโณ และครอบครัว
๓๓. คุณนรินทร์ ศรีค�ำลือ และครอบครัว
๓๔. คุณแม่บุญยงค์ สุริโย และครอบครัว
๓๕. คุณปฐมรัตน์ ชิวปรีชำ และครอบครัว
๓๖. คุณฐิติมำ ม่วงมณี และครอบครัว
๓๗. คุณพัชรี ยอดแสง และครอบครัว
๓๘. คุณนฤมล ใจเอื้อน และครอบครัว
๓๙. ด.ญ.ภำรดี เรืองสกุล
๔o. ด.ช.ศุภกร อัครวงษ์
๔๑. ครอบครัวจันทรโกเมนทร์
๔๒. จ.ส.อ.ประเชิญ  โต๊ะถม และครอบครัว
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ขอบคุณ ความทุกข์
 ที่ท�าให้เรารู้ว่าความสุข มีค่าแค่ไหน

ว.วชิรเมธี.




