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บทเจริญพระพทุธมนต์ 
(บทเจริญพระปริตร) 

ชุมนุมเทวดา 
(เจด็ต ำนำน) 

  ผะรต๎ิวานะ  เมตตงั  สะเมตตา  ภะทนัตา 

  อะวกิขติตะจติตา  ปะรติตงั  ภะณนัตุ. 

        สคัเค   กาเม   จะ   รเูป   คริสิขิะระตะเฏ   จนัตะลกิเข   วมิาเน 

ทเีป   รฏัเฐ   จะ   คาเม    ตะรวุะนะคะหะเน    เคหะวตัถุม๎ห ิ   เขตเต 

ภุมมา    จายนัตุ    เทวา    ชะละถะละวสิะเม     ยกัขะคนัธพัพะนาคา 

ตฏิฐนัตา   สนัตเิก   ยงั   มนุิวะระวะจะนงั   สาธะโว   เม   สุณนัตุ. 

  ธมัมสัสะวะนะกาโล   อะยมัภะทนัตา. 

  ธมัมสัสะวะนะกาโล   อะยมัภะทนัตา. 

  ธมัมสัสะวะนะกาโล   อะยมัภะทนัตา. 

 

********* 
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นะโม 9 ชัน้ 
(ใช้งานเจริญพระพทุธมนต)์ 

นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต//   

อะระหะโต/   

สมัมา/ 

สมัพุท//  ธสั//  สะ นะโม  ตสั//  สะ  ภะคะวะโต/ 

อะระหะโต/   

สมัมา/ 

สมัพุท//  ธสั//  สะ นะโม  ตสั//  สะ  ภะคะวะโต/ 

อะระหะโต/   

สมัมา/ 

สมัพุท//  ธสั//  สะ/ ฯ 

 

ไตรสรณคมน์ 
      พุทธงั      สะระณงั คจัฉาม ิ

      ธมัมงั    สะระณงั คจัฉาม ิ

      สงัฆงั    สะระณงั คจัฉาม ิ

ทุตยิมัปิ    พุทธงั   สะระณงั คจัฉาม ิ

  ทุตยิมัปิ    ธมัมงั    สะระณงั คจัฉาม ิ
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  ทุตยิมัปิ   สงัฆงั    สะระณงั คจัฉาม ิ

  ตะตยิมัปิ  พุทธงั   สะระณงั คจัฉาม ิ

  ตะตยิมัปิ  ธมัมงั    สะระณงั คจัฉาม ิ

  ตะตยิมัปิ  สงัฆงั    สะระณงั คจัฉาม.ิ 

 

สมัพทุเธ ฯ. 
[ นมกำรสิทธิคำถำ  (ของเก่ำ) ] 

               สมัพุทเธ  อฏัฐะวสีญัจะ ท๎วาทะสญัจะ  สะหสัสะเก 

ปัญจะสะตะสะหสัสานิ   นะมาม ิ สริะสา  อะหงั 

เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะ  มามหิงั 

นะมะการานุภาเวนะ       หนัต๎วา  สพัเพ  อุปัททะเว 

อะเนกา  อนัตะรายาปิ    วนิสัสนัตุ  อะเสะโต.  

        สมัพุทเธ  ปัญจะปัญญาสญัจะ   จะตุวสีะต ิ สะหสัสะเก 

ทะสะสะตะสะหสัสานิ    นะมาม ิ สริะสา  อะหงั 

เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามหิงั 

นะมะการานุภาเวนะ    หนัต๎วา  สพัเพ  อุปัททะเว 

อะเนกา  อนัตะรายาปิ    วนิสัสนัตุ  อะเสสะโต.  

        สมัพุทเธ  นะวุตตะระสะเต  อฏัฐะจตัตาฬีสะสะหสัสะเก 

วสีะตสิะตะสะหสัสานิ    นะมาม ิ สริะสา  อะหงั 
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เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ อาทะเรนะ  นะมามหิงั 

นะมะการานุภาเวนะ   หนัต๎วา  สพัเพ  อุปัททะเว 

อะเนกา  อนัตะรายาปิ    วนิสัสนัตุ  อะเสสะโต. 

(ถา้ไม่สวด สมัพุทเธ จะสวด นะมะการะสทิธคิาถาแทนกไ็ด)้ 

********** 

 

นะโมการะอฏัฐะกะ 
 นะโม  อะระหะโต  สมัมา- สมัพุทธสัสะ  มะเหสโิน 

 นะโม  อุตตะมะธมัมสัสะ  ส๎วากขาตสัเสวะ  เตนิธะ 

 นะโม  มะหาสงัฆสัสาปิ  วสิุทธะสลีะทฏิฐโิน 

 นะโม  โอมาต๎ยารทัธสัสะ ระตะนตัต๎ยสัสะ  สาธุกงั  

 นะโม  โอมะกาตตีสัสะ   ตสัสะ  วตัถุตต๎ยสัสะปิ 

 นะโม  การปัปะภาเวนะ        วคิจัฉนัตุ  อุปัททะวา 

 นะโม  การานุภาเวนะ            สุวตัถ ิ โหตุ  สพัพะทา 

 นะโม  การสัสะ  เตเชนะ           วธิม๎ิห ิ โหม ิ เตชะวา. 

********** 
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มงัคะละสตุตงั 

      [ พะห ู เทวามะนุสสา  จะ    มงัคะลานิ  อะจนิตะยงุ 

อากงัขะมานา   โสตถานงั        พ๎รหู ิ มงัคะละมตุตะมงั.] 

       อะเสวะนา  จะ  พาลานงั    ปัณฑติานญัจะ  เสวะนา 

        ปชูา  จะ  ปชูะนียานงั              เอตมัมงัคะละมตุตะมงั. 

       ปะฏริปูะเทสะวาโส  จะ      ปพุเพ  จะ  กะตะปญุญะตา  

อตัตะสมัมาปะณธิ ิ จะ          เอตมัมงัคะละมตุตะมงั. 

       พาหุสจัจญัจะ สปิปัญ จะ    วนิะโย  จะ  สุสกิขโิต 

สุภาสติา  จะ  ยา  วาจา          เอตมัมงัคะละมตุตะมงั. 

       มาตาปิตุอุปัฏฐานงั           ปตุตะทารสัสะ  สงัคะโห 

อะนากุลา  จะ  กมัมนัตา  เอตมัมงัคะละมตุตะมงั. 

       ทานญัจะ ธมัมะจะรยิา จะ  ญาตะกานญัจะ  สงัคะโห 

อะนะวชัชานิ  กมัมานิ          เอตมัมงัคะละมตุตะมงั. 

       อาระต ี วริะต ี ปาปา        มชัชะปานา  จะ สญัญะโม 

อปัปะมาโท  จะ  ธมัเมสุ          เอตมัมงัคะละมตุตะมงั. 

       คาระโว  จะ  นิวาโต  จะ    สนัตุฏฐ ี จะ  กตญัญุตา 

กาเลนะ  ธมัมสัสะวะนงั          เอตมัมงัคะละมตุตะมงั. 

       ขนัต ี จะ  โสวะจสัสะตา     สะมะณานญัจะ  ทสัสะนงั 

กาเลนะ  ธมัมะสากจัฉา          เอตมัมงัคะละมตุตะมงั. 
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       ตะโป จะ พ๎รห๎ัมะจะรยิญัจะ  อะรยิะสจัจานะ  ทสัสะนงั 

นิพพานะสจัฉิกริยิา  จะ          เอตมัมงัคะละมตุตะมงั. 

       ผุฏฐสัสะ  โลกะธมัเมห ิ     จติตงั  ยสัสะ  นะ  กมัปะต ิ

อะโสกงั  วริะชงั  เขมงั          เอตมัมงัคะละมตุตะมงั. 

       เอตาทสิานิ  กต๎ัวานะ        สพัพตัถะมะปะราชติา 

         สพัพตัถะ  โสตถงิ  คจัฉนัต ิ        ตันเตสัง  มังคะละมุตตะมันติ. 

********** 

 

ระตะนะสตุตงั 

              ยงักญิจ ิ วติตงั  อธิะ  วา  หุรงั  วา, 

           สคัเคสุ  วา  ยงั  ระตะนงั  ปะณตีงั, 

                   นะ  โน  สะมงั  อตัถ ิ ตะถาคะเตนะ, 

          อทิมัปิ  พุทเธ  ระตะนงั  ปะณตีงั, 

                   เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถ ิ โหตุ. 

                          ขะยงั  วริาคงั  อะมะตงั  ปะณตีงั, 

                   ยะทชัฌะคา  สก๎ัยะมนุี  สะมาหโิต, 

                   นะ  เตนะ  ธมัเมนะ  สะมตัถ ิ กญิจ,ิ 

                   อทิมัปิ  ธมัเม  ระตะนงั  ปะณตีงั, 

                เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถ ิ โหตุ. 
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                           ยมัพุทธะเสฏโฐ  ปะรวิณัณะย ี สุจงิ, 

                   สะมาธมิานนัตะรกิญัญะมาหุ 

                   สะมาธนิา  เตนะ  สะโม  นะ  วชิชะต,ิ 

                   อทิมัปิ  ธมัเม  ระตะนงั  ปะณตีงั, 

                   เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถ ิ โหตุ. 

                           เย  ปคุคะลา  อฏัฐะ  สะตงั  ปะสฏัฐา, 

                   จตัตาร ิ เอตาน ิ ยคุานิ  โหนต,ิ 

                   เต  ทกัขเิณยยา  สุคะตสัสะ  สาวะกา, 

                   เอเตสุ  ทนินานิ  มะหปัผะลานิ, 

                   อทิมัปิ  สงัเฆ  ระตะนงั  ปะณตีงั, 

                   เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถ ิ โหนตุ. 

                           เย  สุปปะยตุตา  มะนะสา  ทฬ๎ัเหนะ, 

                   นิกกามโิน  โคตะมะสาสะนัม๎ห,ิ 

                   เต  ปัตตปัิตตา  อะมะตงั  วคิย๎ัหะ, 

                   ลทัธา  มธุา  นิพพุตงิ  ภุญชะมานา, 

                   อทิมัปิ  สงัเฆ  ระตะนงั  ปะณตีงั, 

                   เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถ ิ โหตุ. 

                           ขณีงั  ปรุาณงั  นะวงั  นตัถ ิ สมัภะวงั, 

                   วริตัตะจติตายะตเิก  ภะวส๎ัมงิ 
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                   เต  ขณีะพชีา  อะวริฬ๎ุหฉินัทา, 

                   นิพพนัต ิ ธรีา  ยะถายมัปะทโีป, 

                   อทิมัปิ  สงัเฆ  ระตะนงั  ปะณตีงั, 

                   เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถ ิ โหตุ. 

********** 

 

กะระณียะเมตตะสตุตงั 

     กะระณยีะมตัถะกุสะเลนะ         ยนัตัง สนัตัง ปะทงั อะภิสะเมจจะ 

สกัโก อุช ูจะ สุหุช ูจะ              สุวะโจจสัสะ มทุุ อะนะตมิานี. 

สนัตุสสะโก จะ สุภะโร จะ    อปัปะกจิโจ จะ สลัละหุกะวุตต ิ

สนัตนิทรโิย จะ นิปะโก จะ    อปัปะคพัโภ กุเลสุ อะนะนุคทิโธ. 

นะ จะ ขุททงั สะมาจะเร กญิจ ิ       เยนะ วญิญ ูปะเร อุปะวะเทยยงุ. 

สุขโิน วา เขมโิน โหนตุ              สพัเพ สตัตา ภะวนัตุ สุขติตัตา. 

เย เกจ ิปาณะภตูตัถ ิ              ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา 

ทฆีา วา เย มะหนัตา วา              มชัฌมิา รสัสะกา อะณุกะถูลา. 

ทฏิฐา วา เย จะ อะทฏิฐา    เย จะ ทเูร วะสนัต ิอะวทิเูร 

ภตูา วา สมัภะเวส ีวา              สพัเพ สตัตา ภะวนัตุ สุขติตัตา. 

นะ ปะโร ปะรงั นิกุพเพถะ    นาตมิญัเญถะ กตัถะจ ินัง กญิจ ิ
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พ๎ยาโรสะนา  ปะฏฆีะสญัญา          นาญญะมญัญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ 

มาตา ยะถา นิยงั ปตุตงั              อายสุา เอกะปตุตะมะนุรกัเข 

เอวมัปิ สพัพะภเูตสุ              มานะสมัภาวะเย อะปะรมิาณงั. 

     เมตตญัจะ  สพัพะโลกส๎ัมงิ      มานะสมัภาวะเย อะปะรมิาณงั 

อุทธงั อะโธ จะ ตริยิญัจะ              อะสมัพาธงั อะเวรงั อะสะปัตตงั. 

ตฏิฐญัจะรงั นิสนิโน วา                 สะยาโน วา ยาวะตัสสะ  วิคะตะมิทโธ 

เอตงั สะตงิ อะธฏิเฐยยะ              พ๎รห๎ัมะเมตงั วหิารงั อธิะมาหุ. 

ทฏิฐญิจะ อะนุปะคมัมะ               สลีะวา ทสัสะเนนะ สมัปันโน 

กาเมสุ วเินยยะ เคธงั              นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ. 

********** 

 

ขนัธะปะริตตะคาถา (ยอ่) 

อปัปะมาโณ  พุทโธ,   อปัปะมาโณ  ธมัโม,  อปัปะมาโณ  สงัโฆ,  

ปะมาณะวนัตานิ   สริงิสะปานิ,  อะห ิ  วจิฉิกา   สะตะปะท ี  อุณณานาภ ี 

สะระพ ู มสูกิา  กะตา  เม  รกัขา,   กะตา  เม   ปะรติตา   ปะฏกิกะมนัตุ  

ภตูานิ,  โสหงั  นะโม  ภะคะวะโต, นะโม  สตัตนันงั   สมัมาสมัพุทธานัง. 
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โมระปะริตตงั 

อุเทตะยญัจกัขุมา  เอกะราชา 

หะรสิสะวณัโณ  ปะฐะวปิปะภาโส 

ตงั  ตงั  นะมสัสาม ิ หะรสิสะวณัณงั  ปะฐะวปิปะภาสงั 

ตะยชัชะ  คุตตา  วหิะเรม ุ ทวิะสงั 

เย  พ๎ราห๎มะณา  เวทะคุ  สพัพะธมัเม 

เต  เม  นะโม  เต  จะ  มงั  ปาละยนัตุ 

นะมตัถุ  พุทธานัง  นะมตัถุ  โพธยิา 

นะโม  วมิตุตานงั  นะโม  วมิตุตยิา 

อมิงั  โส  ปะรติตงั  กต๎ัวา  โมโร  จะระต ิ เอสะนา. 

อะเปตะยญัจกัขมุา  เอกะราชา 

หะรสิสะวณัโณ  ปะฐะวปิปะภาโส 

ตงั  ตงั  นะมสัสาม ิ หะรสิสะวณัณงั  ปะฐะวปิปะภาสงั 

ตะยชัชะ  คุตตา  วหิะเรม ุ รตัตงิ. 

เย  พ๎ราห๎มะณา  เวทะคุ  สพัพะธมัเม 

เต  เม  นะโม  เต  จะ  มงั  ปาละยนัตุ 

นะมตัถุ  พุทธานัง  นะมตัถุ  โพธยิา 

นะโม  วมิตุตานงั  นะโม  วมิตุตยิา 

อมิงั  โส  ปะรติตงั  กต๎ัวา  โมโร  วาสะมะกปัปะยตี.ิ 
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วฏัฏะกะปะริตตงั 
              อตัถ ิ โลเก  สลีะคุโณ            สจัจงั   โสเจยยะนุททะยา 

       เตนะ  สจัเจนะ  กาหาม ิ            สจัจะกริยิะมะนุตตะรงั 

       อาวชัชต๎ิวา  ธมัมะพะลงั            สะรต๎ิวา  ปพุพะเก  ชเิน 

       สจัจะพะละมะวสัสายะ            สจัจะกริยิะมะกาสะหงั. 

       สนัต ิ ปักขา  อะปัตตะนา            สนัต ิ ปาทา  อะวญัจะนา 

       มาตา  ปิตา  จะ  นิกขนัตา           ชาตะเวทะ  ปะฏกิกะมะ. 

       สะหะ  สจัเจ  กะเต  มย๎ัหงั           มะหาปัชชะลโิต  สขิ ี

       วชัเชส ิ โสฬะสะ  กะรสีานิ          อุทะกงั  ปัต๎วา  ยะถา  สขิ ี

       สจัเจนะ  เม  สะโม  นัตถ ิ           เอสา  เม  สจัจะปาระมตี.ิ 

********** 

       

       สกักต๎ัวา  พุทธะระตะนงั    โอสะถงั  อุตตะมงั  วะรงั  

 หติงั  เทวะมะนุสสานงั          พุทธะเตเชนะ  โสตถนิา 

 นสัสนัตุปัททะวา  สพัเพ          ทุกขา  วปูะสะเมนตุ  เต. 

        สกักต๎ัวา  ธมัมะระตะนงั     โอสะถงั  อุตตะมงั  วะรงั 

 ปะรฬิาหปูะสะมะนงั          ธมัมะเตเชนะ  โสตถนิา 

 นสัสนัตุปัททะวา  สพัเพ          ภะยา  วปูะสะเมนตุ  เต. 

        สกักต๎ัวา  สงัฆะระตะนงั    โอสะถงั  อุตตะมงั  วะรงั 



๑๒  วดัจากแดง 
 

 อาหุเนยยงั  ปาหุเนยยงั          สงัฆะเตเชนะ  โสตถนิา 

 นสัสนัตุปัททะวา  สพัเพ          โรคา  วปูะสะเมนตุ  เต. 

               นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง    พุทโธ  เม  สะระณงั  วะรงั 

 เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ          โหตุ  เต  ชะยะมงัคะลงั. 

        นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง    ธมัโม  เม  สะระณงั  วะรงั 

 เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ          โหตุ  เต  ชะยะมงั คะลงั. 

        นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง    สงัโฆ  เม  สะระณงั  วะรงั 

 เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ          โหตุ  เต  ชะยะมงัคะลงั. 

        ยงักญิจ ิ ระตะนงั  โลเก     วชิชะต ิ ววิธิงั  ปถุุ 

 ระตะนัง  พุทธะสะมงั  นตัถ ิ      ตส๎ัมา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต. 

        ยงักญิจ ิ ระตะนงั  โลเก     วชิชะต ิ ววิธิงั  ปถุุ 

 ระตะนัง  ธมัมะสะมงั  นตัถ ิ      ตส๎ัมา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต. 

        ยงักญิจ ิ ระตะนงั  โลเก     วชิชะต ิ ววิธิงั  ปถุุ 

 ระตะนัง  สงัฆะสะมงั  นตัถ ิ ตส๎ัมา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต. 

********* 

 

 

 



เจรญิพระปรติร   ๑๓ 
 

โพชฌงัคะปะริตตงั 
        โพชฌงัโค  สะตสิงัขาโต   ธมัมานงั  วจิะโย  ตะถา 

 วริยิมัปีตปัิสสทัธ-ิ         โพชฌงัคา  จะ  ตะถาปะเร. 

 สะมาธุเปกขะ  โพชฌงัคา สตัเต  เต  สพัพะทสัสนิา 

 มนุินา  สมัมะทกัขาตา         ภาวติา  พะหุลกีะตา 

 สงัวตัตนัต ิ อะภญิญายะ         นิพพานายะ  จะ  โพธยิา 

 เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ         โสตถ ิ เต  โหตุ  สพัพะทา. 

        เอกส๎ัมงิ  สะมะเย  นาโถ    โมคคลัลานญัจะ  กสัสะปัง 

 คลิาเน  ทุกขเิต  ทส๎ิวา         โพชฌงัเค  สตัตะ  เทสะย ิ

 เต  จะ  ตงั  อภนินัทต๎ิวา โรคา  มจุจงิสุ  ตงัขะเณ 

 เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ         โสตถ ิ เต  โหตุ  สพัพะทา. 

        เอกะทา  ธมัมะราชาปิ       เคลญัเญนาภปีิฬโิต 

 จนุทตัเถเรนะ  ตญัเญวะ         ภะณาเปต๎วานะ  สาทะรงั. 

 สมัโมทต๎ิวา  จะ  อาพาธา ตม๎ัหา  วุฏฐาส ิ ฐานะโส 

 เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ         โสตถ ิ เต  โหตุ  สพัพะทา. 

       ปะหนีา  เต  จะ  อาพาธา   ตณิณนันัมปิ  มะเหสนิงั 

 มคัคาหะตะกเิลสา  วะ          ปัตตานุปปัตตธิมัมะตงั 

 เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ        โสตถ ิ เต  โหตุ  สพัพะทา. 

********* 



๑๔  วดัจากแดง 
 

อะภะยะปะริตตงั 
   ยนัทุนนิมติตงั  อะวะมงัคะลญัจะ 

  โย  จามะนาโป  สะกุณสัสะ  สทัโท 

  ปาปัคคะโห  ทุสสุปินงั  อะกนัตงั 

           พุทธานุภาเวนะ  วนิาสะเมนตุ. 

   ยนัทุนนิมติตงั  อะวะมงัคะลญัจะ 

  โย  จามะนาโป  สะกุณสัสะ  สทัโท 

  ปาปัคคะโห  ทุสสุปินงั  อะกนัตงั 

  ธมัมานุภาเวนะ  วนิาสะเมนตุ. 

   ยนัทุนนิมติตงั  อะวะมงัคะลญัจะ 

  โย  จามะนาโป  สะกุณสัสะ  สทัโท 

  ปาปัคคะโห  ทุสสุปินงั  อะกนัตงั 

  สงัฆานุภาเวนะ  วนิาสะเมนตุ. 

********** 

เทวะตาอยุโยชะนะคาถา 
(บทสวดส่งเทวดา) 

 ทุกขปัปัตตา  จะ  นิททุกขา ภะยปัปัตตา  จะ  นิพภะยา 

โสกปัปัตตา  จะ  นิสโสกา       โหนตุ  สพัเพปิ  ปาณโิน. 

เอตตาวะตา  จะ  อม๎ัเหห ิ       สมัภะตงั  ปญุญะสมัปะทงั 



เจรญิพระปรติร   ๑๕ 
 

สพัเพ  เทวานุโมทนัตุ        สพัพะสมัปัตตสิทิธยิา. 

ทานงั  ทะทนัตุ  สทัธายะ       สลีงั  รกัขนัตุ  สพัพะทา 

ภาวะนาภริะตา  โหนตุ           คจัฉนัตุ  เทวะตาคะตา. 

 สพัเพ  พุทธา  พะลปัปัตตา        ปัจเจกานญัจะ  ยงั  พะลงั 

อะระหนัตานญัจะ   เตเชนะ          รกัขงั  พนัธาม ิ สพัพะโส. 

********** 

 

อติปิิ   โส   ภะคะวา   อะระหงั  สมัมาสมัพุทโธ  วชิชาจะระณะ- 

สมัปันโน   สุคะโต   โลกะวทิ ู  อะนุตตะโร   ปรุสิะทมัมะ-สาระถ ิ  สตัถา   

เทวะมะนุสสานงั   พุทโธ   ภะคะวาต.ิ  

ส๎วากขาโต     ภะคะวะตา     ธมัโม     สนัทฏิฐโิก      อะกาลโิก 

เอหปัิสสโิก   โอปะนะยโิก    ปัจจตัตงั    เวทติพัโพ    วญิญหูตี.ิ 

สุปะฏปัินโน        ภะคะวะโต       สาวะกะสงัโฆ       อุชุปะฏปัินโน   

ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ  ญายะปะฏปัินโน   ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ   

สามจีปิะฏปัินโน     ภะคะวะโต      สาวะกะสงัโฆ     ยะททิงั      จตัตาร ิ 

ปรุสิะยคุานิ   อฏัฐะ  ปรุสิะปคุคะลา   เอสะ   ภะคะวะโต    สาวะกะสงัโฆ 

อาหุเนยโย   ปาหุเนยโย   ทกัขเิณยโย   อญัชล ี กะระณโีย   อะนุตตะรงั   

ปญุญกัเขตตงั   โลกสัสาต.ิ 

********** 



๑๖  วดัจากแดง 
 

พทุธะชะยะมงคลคาถา 
       พาหุง  สะหสัสะมะภนิิมมติะสาวุธนัตงั, 

  คริเีมขะลงั  อุทติะโฆระสะเสนะมารงั, 

  ทานาทธิมัมะวธินิา  ชติะวา  มนุินโท, 

  ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลานิ. 

       มาราตเิรกะมะภยิชุฌติะสพัพะรตัตงิ,  

โฆรมัปะนาฬะวะกะมกัขะมะถทัธะยกัขงั,   

ขนัตสีุทนัตะวธินิา  ชติะวา  มนุินโท, 

  ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลานิ. 

       นาฬาคริงิ  คะชะวะรงั  อะตมิตัตะภตูงั, 

ทาวคัคจิกักะมะสะนีวะ  สุทารณุนัตงั,   

  เมตตมัพุเสกะวธินิา  ชติะวา  มนุินโท, 

  ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลานิ. 

       อุกขติตะขคัคะมะตหิตัถะสุทารุณนัตงั 

ธาวนัตโิยชะนะปะถงัคุลมิาละวนัตงั, 

อทิธภีสิงัขะตะมะโน  ชติะวา  มนุินโท, 

  ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลานิ. 

       กต๎ัวานะ  กฏัฐะมทุะรงั  อวิะ  คพัภนิียา, 



เจรญิพระปรติร   ๑๗ 
 

จญิจายะ  ทุฏฐะวะจะนงั  ชะนะกายะมชัเฌ, 

สนัเตนะ  โสมะวธินิา  ชติะวา  มนุินโท,   

  ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลานิ. 

       สจัจงั  วหิายะ  มะตสิจัจะกะวาทะเกตุง, 

วาทาภโิรปิตะมะนงั  อะตอินัธะภตูงั, 

ปัญญาปะทปีะชะลโิต  ชติะวา  มนุินโท,   

  ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลานิ. 

       นนัโทปะนันทะภุชะคงั  วพิุธงั  มะหทิธงิ, 

  ปตุเตนะ  เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยนัโต,  

  อทิธปูะเทสะวธินิา  ชติะวา  มนุินโท,   

  ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลานิ. 

       ทุคคาหะทฏิฐภิุชะเคนะ  สุทฏัฐะหตัถงั,  

พ๎รห๎ัมงั  วสิุทธชิุตมิทิธพิะกาภธิานงั,  

  ญาณาคะเทนะวธินิา  ชติะวา  มนุินโท,   

  ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลานิ. 

       เอตาปิ  พุทธะชะยะมงัคะละอฏัฐะคาถา, 

  โย  วาจะโน  ทนิะทเิน  สะระเต  มะตนัท,ี 

  หต๎ิวานะเนกะววิธิานิ  จปัุททะวานิ, 

  โมกขงั  สุขงั  อะธคิะเมยยะ  นะโร  สะปัญโญ, 



๑๘  วดัจากแดง 
 

ชะยะปะริตตงั 
        มะหาการณุโิก  นาโถ       หติายะ  สพัพะปาณนิงั 

 ปเูรต๎วา  ปาระม ี สพัพา         ปัตโต  สมัโพธมิตุตะมงั 

 เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ          โหตุ  เต  ชะยะมงัคะลงั. 

        ชะยนัโต  โพธยิา  มเูล      สก๎ัยานงั  นนัทวิฑัฒะโน 

 เอวงั  ตวงั  วชิะโย  โหห ิ         ชะยสัสุ  ชะยะมงัคะเล 

 อะปะราชติะปัลลงัเก          สเีส  ปะฐะวโิปกขะเร 

 อภเิสเก  สพัพะพุทธานงั          อคัคปัปัตโต  ปะโมทะต.ิ 

 สุนกัขตัตงั  สุมงัคะลงั          สุปะภาตงั  สุหุฏฐติงั 

 สุขะโณ  สุมหุุตโต  จะ           สุยฏิฐงั  พ๎รห๎ัมะจารสิุ 

 ปะทกัขณิงั  กายะกมัมงั           วาจากมัมงั  ปะทกัขณิงั 

 ปะทกัขณิงั  มะโนกมัมงั           ปะณธิ ี เต  ปะทกัขณิา 

 ปะทกัขณิานิ  กต๎ัวานะ           ละภนัตตัเถ  ปะทกัขเิณ. 

        ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา 

 สพัพะพุทธานุภาเวนะ           สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต. 

 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั           รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา 

 สพัพะธมัมานุภาเวนะ           สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต. 

 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั           รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา 

 สพัพะสงัฆานุภาเวนะ           สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต. 



เจรญิพระปรติร   ๑๙ 
 

อนุโมทะนาวิธี 

ยะถา  วาริวะหา  ปรูา  ปะริปเูรนติ  สาคะรงั, 

 หว้งน ้าทีเ่ตม็ยอ่มยงัสมุทรสาครใหบ้รบิรูณ์ไดฉ้นัใด, 

เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง  เปตานัง  อปุะกปัปะติ. 

 ทานทีท่่านอุทศิใหแ้ลว้ในโลกนี้,    ยอ่มส าเรจ็ประโยชน์แก่ 

ผูท้ีล่ะโลกนี้ไปแลว้ไดฉ้นันัน้. 

อิจฉิตงั  ปัตถิตงั  ตมุห๎งั        ขออฏิฐผลทีท่่านปรารถนาแลว้ตัง้ใจแลว้ 

ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะต,ุ จงส าเรจ็โดยฉบัพลนั,  

สพัเพ  ปเูรนตุ  สงักปัปา ขอความด ารทิัง้ปวงจงเตม็ที่, 

จนัโท  ปัณณะระโส  ยะถา, เหมอืนพระจนัทรใ์นวนัเพญ็, 

มะณิ  โชติระโส  ยะถา.     เหมอืนแกว้มณอีนัสว่างไสวควรยนิด.ี 

สพัพีติโย  วิวชัชนัตุ  ความจญัไรทัง้ปวงจงบ าราศไป, 

สพัพะโรโค  วินัสสะต,ุ           โรคทัง้ปวงของท่านจงหาย, 

มา  เต  ภะวตัว๎นัตะราโย อนัตรายอย่ามแีก่ท่าน, 

สขีุ  ทีฆายโุก  ภะวะ  ท่านจงเป็นผูม้คีวามสุข  มอีายยุนื, 

อะภิวาทะนะสีลิสสะ  นิจจงั  วฑุฒาปะจายิโน, 

จตัตาโร  ธมัมา  วฑัฒนัติ,  อาย ุ วณัโณ  สขุงั  พะลงั. 

 ธรรม ๔ ประการ  คอื  อาย ุ วรรณะ  สุขะ  พละ  ยอ่มเจรญิแก่ 

บุคคลผูม้ปีกตไิหวก้ราบ, มปีกตอ่ิอนน้อมต่อผูใ้หญ่เป็นนิตย.์  



๒๐  วดัจากแดง 
 

ภะวะต ุ สพัพะมงัคะลงั, ขอสรรพมงคลจงมแีก่ท่าน, 

รกัขนัต ุ สพัพะเทวะตา, ขอเหล่าเทวดาทัง้ปวงจงรกัษาท่าน, 

สพัพะพทุธานุภาเวนะ  ดว้ยอานุภาพแห่งพระพุทธเจา้ทัง้ปวง 

สพัพะธมัมานุภาเวนะ  ดว้ยอานุภาพแห่งพระธรรมทัง้ปวง 

สพัพะสงัฆานุภาเวนะ            ดว้ยอานุภาพแห่งพระสงฆท์ัง้ปวง 

สะทา  โสตถี  ภะวนัต ุ เต.

 ขอความสวสัดทีัง้หลาย,จงมแีก่ท่านทุกเมือ่ เทอญ. 

จบบทเจริญพระพทุธมนต ์

********** 

 

 

 

 

 

ด 

อานุภาพของพระปริตร 
ผูส้วดพระปริตรพร้อมด้วยองคค์ณุ ๓ 

   ๑. มเีมตตาจติ  มุง่ประโยชน์แก่ผูฟั้ง 
   ๒. สวดถูกอกัขระ  ไมม่บีทพยญัชนะทีผ่ดิพลาด 
   ๓. รูค้วามหมายของบทสวด 

ผูส้ดบัฟังพระปริตรกต้็องมีองคค์ณุ ๓ 
   ๑.ไมเ่คยท าอนันตรยิกรรม ๕ (อยา่งใด อยา่งหนึ่ง) 
   ๒.ไมม่มีจิฉาทฏิฐทิีเ่หน็ผดิว่ากรรมและผลของกรรมไมม่ ี
   ๓.เชื่อมัน่อานุภาพพระปรติรว่ามจีรงิสามารถคุม้ครองผูฟั้งได้ 
 



ธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสตูร   ๒๑ 
 

บทสวดธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสตูร 

       เอวมัเม  สุตงั ฯ  เอกงั  สะมะยงั  ภะคะวา  พาราณะสยิงั  วหิะระต ิ

อสิปิะตะเน   มคิะทาเย ฯ   ตต๎ัระ  โข   ภะคะวา   ปัญจะวคัคเิย   ภกิข ู    

อามนัเตส ิฯ 

       เท๎วเม  ภกิขะเว  อนัตา  ปัพพะชเิตนะ  นะ  เสวติพัพา  โย  จายงั 

กาเมสุ   กามะสุขลัลกิานุโยโค   หโีน   คมัโม   โปถุชชะนิโก   อะนะรโิย 

อะนตัถะสญัหโิต  โย  จายงั   อตัตะกลิะมะถานุโยโค  ทุกโข   อะนะรโิย 

อะนตัถะสญัหโิต ฯ 

       เอเต เต ภกิขะเว  อุโภ  อนัเต  อะนุปะคมัมะ  มชัฌิมา  ปะฏิปะทา  

ตะถาคะเตนะ       อะภิสมัพทุธา       จกัขกุะระณี       ญาณะกะระณี   

อปุะสะมายะ  อะภิญญายะ   สมัโพธายะ   นิพพานายะ   สงัวตัตะติ ฯ 

       กะตะมา  จะ  สา  ภกิขะเว   มชัฌิมา   ปะฏิปะทา   ตะถาคะเตนะ 

อะภิสมัพทุธา จกัขกุะระณี ญาณะกะระณี อปุะสะมายะ อะภิญญายะ 

สมัโพธายะ  นิพพานายะ  สงัวตัตะติ ฯ   

       อะยะเมวะ  อะรโิย  อฏัฐงัคโิก  มคัโค ฯ   เสยยะถทีงั  ฯ  สมัมาทฏิฐ ิ  

สมัมาสงักปัโป  สมัมาวาจา   สมัมากมัมนัโต    สมัมาอาชโีว  สมัมาวายาโม  

สมัมาสะต ิ  สมัมาสะมาธ ิฯ 

       อะยงั   โข   สา   ภกิขะเว   มชัฌิมา   ปะฏิปะทา   ตะถาคะเตนะ 



๒๒  วดัจากแดง 
 

อะภิสมัพทุธา   จกัขกุะระณี   ญาณะกะระณี    อปุะสะมายะ   อะภิญ-

ญายะ   สมัโพธายะ   นิพพานายะ   สงัวตัตะติ ฯ 

       อทิงั  โข  ปะนะ  ภกิขะเว   ทุกขงั   อะรยิะัสจัจงั ฯ   ชาตปิิ  ทุกขา 

ชะราปิ  ทุกขา  มะระณมัปิ  ทุกขงั  โสกะปะรเิทวะทุกขะโทมะนสัสุปายา-

สาปิ  ทุกขา  อปัปิเยห ิ  สมัปะโยโค   ทุกโข   ปิเยห ิ วปิปะโยโค  ทุกโข 

ยมัปิจฉงั  นะ  ละภะต ิ  ตมัปิ   ทุกขงั   สงัขติเตนะ  ปัญจปุาทานกัขนัธา 

ทุกขา ฯ 

       อทิงั  โข  ปะนะ  ภกิขะเว  ทุกขะสะมทุะโย  อะรยิะสจัจงั ฯ  ยายงั 

ตณัหา   โปโนพภะวกิา   นนัทริาคะสะหะคะตา   ตต๎ัระ  ตต๎ัราภนิันทนิี ฯ 

เสยยะถทีงั ฯ  กามะตณัหา  ภะวะตณัหา  วภิะวะตณัหา ฯ 

       อทิงั   โข   ปะนะ   ภกิขะเว   ทุกขะนิโรโธ   อะรยิะสจัจงั ฯ   โย 

ตสัสาเยวะ   ตณัหายะ  อะเสสะวริาคะนิโรโธ  จาโค  ปะฏนิิสสคัโค  มตุต ิ     

อะนาละโย ฯ 

       อทิงั    โข    ปะนะ    ภกิขะเว    ทุกขะนิโรธะคามินี   ปะฏปิะทา      

อะรยิะสจัจงั ฯ 

        อะยะเมวะ   อะรโิย   อฏัฐงัคโิก   มคัโค ฯ  เสยยะถทีงั ฯ   สมัมาทฏิฐ ิ

สมัมาสงักปัโป   สมัมาวาจา   สมัมากมัมนัโต  สมัมาอาชโีว สมัมาวายาโม 

สมัมาสะต ิ สมัมาสมาธ ิฯ 



ธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสตูร   ๒๓ 
 

       อิทงั  ทุกขงั  อะริยะสจัจนัติ  เม  ภกิขะเว  ปพุเพ   อะนะนุสสุเตสุ 

ธมัเมสุ  จกัขงุ  อุทะปาท ิ ญาณงั   อุทะปาท ิ  ปัญญา   อุทะปาท ิ วชิชา  

อุทะปาท ิ อาโลโก  อุทะปาท ิฯ 

       ตงั  โข  ปะนิทงั  ทุกขงั อะริยะสจัจงั ปะริญเญยยนัติ เม ภกิขะเว 

ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ  จกัขงุ  อุทะปาท ิ ญานงั  อุทะปาท ิปัญญา  

อุทะปาท ิวชิชา อุทะปาท ิอาโลโก อุทะปาท ิฯ 

       ตงั โข ปะนิทงั ทุกขงั  อะริยะสจัจงั  ปะริญญาตนัติ  เม  ภกิขะเว 

ปพุเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธมัเมสุ  จกัขงุ อุทะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิปัญญา   

อุทะปาท ิวชิชา อุทะปาท ิอาโลโก อุทะปาท ิฯ 

       อิทงั   ทุกขะสะมทุะโย   อะริยะสจัจนัติ   เม   ภกิขะเว    ปพุเพ 

อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิปัญญา อุทะปาท ิ

วชิชา อุทะปาท ิอาโลโก  อุทะปาท ิฯ 

       ตงั  โข  ปะนิทงั  ทุกขะสะมทุะโย  อะริยะสจัจงั  ปะหาตพัพนัติ 

เม  ภกิขะเว  ปพุเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธมัเมสุ  จกัขงุ  อุทะปาท ิ  ญาณงั   

อุทะปาท ิปัญญา อุทะปาท ิวชิชา อุทะปาท ิอาโลโก  อุทะปาท ิฯ 

       ตงั  โข  ปะนิทงั  ทุกขะสะมทุะโย   อะริยะสจัจงั   ปะหีนันติ   เม 

ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ  ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปาท ิญาณงั  อุทะปาท ิ

ปัญญา อุทะปาท ิ วชิชา อุทะปาท ิอาโลโก อุทะปาท ิฯ 



๒๔  วดัจากแดง 
 

       อิทงั ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจนัติ เม ภกิขะเว  ปพุเพ  อะนะนุสสุ-

เตสุ  ธมัเมส ุ จกัขงุ  อุทะปาท ิ ญาณงั  อุทะปาท ิฯ   ปัญญา  อุทะปาท ิ

วชิชา  อุทะปาท ิ อาโลโก  อุทะปาท ิฯ 

       ตงั  โข  ปะนิทงั  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสจัจงั  สจัจิกาตพัพนัติ  เม 

ภกิขะเว  ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ  ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปาท ิญาณงั อุทะปาทิ 

ปัญญา อุทะปาท ิวชิชา อุทะปาท ิอาโลโก อุทะปาท ิฯ 

        ตงั   โข   ปะนิทงั   ทุกขะนิโรโธ   อะริยะสจัจงั   สจัจิกะตนัติ   เม 

ภกิขะเว ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปาท ิ ญาณงั  อุทะปาท ิ 

ปัญญา อุทะปาท ิวชิชา อุทะปาท ิอาโลโก อุทะปาท ิฯ 

       อิทงั ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสจัจนัติ  เม  ภกิขะเว 

ปพุเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธมัเมสุ  จกัข ุ อุทะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิ ปัญญา 

อุทะปาท ิวชิชา อุทะปาท ิ อาโลโก อุทะปาทฯิ 

       ตงั  โข  ปะนิทงั   ทุกขะนิโรธะคามินี   ปะฏิปะทา   อะริยะสจัจงั 

ภาเวตพัพนัติ เม ภกิขะเว  ปพุเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ จกัขงุ อุทะปาท ิ

ญาณงั อุทะปาท ิปัญญา อุทะปาท ิวชิชา อุทะปาท ิอาโลโก อุทะปาท ิฯ 

       ตงั  โข  ปะนิทงั   ทุกขะนิโรธะคามินี   ปะฏิปะทา   อะริยะสจัจงั 

ภาวิตนัติ  เม  ภกิขะเว  ปพุเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธมัเมสุ  จกัขงุ อุทะปาท ิ

ญาณงั อุทะปาท ิปัญญา อุทะปาทวิชิชา อุทะปาท ิอาโลโก อุทะปาท ิฯ 



ธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสตูร   ๒๕ 
 

       ยาวะกวีญัจะ  เม  ภกิขะเว  อเิมสุ   จะตูสุ   อะรยิะสจัเจสุ   เอวนัต-ิ 

ปะรวิฏัฏงั  ทวาทะสาการงั   ยะถาภตูงั   ญาณะทสัสะนงั   นะ  สวุสิุทธงั 

อะโหส ิฯ 

       เนวะ ตาวาหงั ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพร๎หัม๎ะเก 

สสัสะมะณะพร๎าหม๎ะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ  อะนุตตะรงั 

สมัมาสมัโพธิง อะภิสมัพทุโธ ปัจจญัญาสิง ฯ 

       ยะโต   จะ   โข   เม    ภิกขะเว    อิเมสุ    จะตสูุ    อะริยะสจัเจส ุ        

เอวนัติปะริวฏัฏงั     ทว๎าทะสาการงั     ยะถาภตูงั     ญาณะทสัสะนัง       

สวิุสทุธงั  อะโหสิ ฯ 

       อะถาหงั  ภิกขะเว  สะเทวะเก   โลเก   สะมาระเก   สะพร๎หัม๎ะเก 

สสัสะมะณะพร๎าหม๎ะณิยา  ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรงั 

สมัมาสมัโพธิง อะภิสมัพทุโธ  ปัจจญัญาสิง ฯ 

       ญาณญัจะ  ปะนะ  เม  ทสัสะนงั  อุทะปาท ิ  อะกุปปา   เม   วมิตุต ิ

อะยะมนัตมิา  ชาต ิ นตัถทิานิ  ปนุพัภะโวต ิฯ 

       อทิะมะโว   จะ   ภะคะวา ฯ    อตัตะมะนา    ปัญจะวคัคยิา    ภกิข ู    

ภะคะวะโต  ภาสติงั  อะภนิันทุง ฯ  อมิส๎ัมญิจะ  ปะนะ เวยยากะระณส๎ัมงิ 

ภญัญะมาเน  อายส๎ัมะโต  โกณฑญัญสัสะ  วริะชงั วตีะมะลงั ธมัมะจกัขงุ  

อุทะปาท ิยงักญิจ ิสะมทุะยะธมัมงั สพัพนัตงั นิโรธะธมัมนัต ิฯ 



๒๖  วดัจากแดง 
 

       ปะวตัตเิต   จะ   ภะคะวะตา   ธมัมะจกัเก   ภุมมา   เทวา   สทัทะ- 

มะนุสสาเวสุง   เอตมัภะคะวะตา  พาราณะสยิงั   อสิปิะตะเน   มคิะทาเย 

อะนุตตะรงั   ธมัมะจกักงั   ปะวตัตติงั   อปัปะฏวิตัตยิงั   สะมะเณนะ  วา  

พราหมะเณนะ  วา  เทเวนะ  วา  มาเรนะ  วา  พรหัมนุา  วา  เกนะจ ิวา 

โลกส๎ัมนิต ิฯ   (หยดุ) 

       ภุมมานงั  เทวานงั  สทัทงั  สุต๎วา  จาตุมมะหาราชกิา   เทวา  

สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ 

       จาตุมมะหาราชกิานงั  เทวานงั  สทัทงั  สต๎ุวา   ตาวะตงิสา  เทวา 

สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ 

       ตาวะตงิสานงั   เทวานงั   สทัทงั   สต๎ุวา     ยามา   เทวา   สทัทะ- 

มะนุสสาเวสุง ฯ 

       ยามานงั เทวานงั สทัทงั สุต๎วา ตุสติา  เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ 

       ตุสติานงั   เทวานงั   สทัทงั   สต๎ุวา   นิมมานะระต ี  เทวา  สทัทะ- 

มะนุสสาเวสุง ฯ   

       นิมมานะระตนีงั  เทวานงั  สทัทงั  สต๎ุวา  ปะระนิมมติะวะสะวตัต ี

เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ 

       ปะระนิมมติะวะสะวตัตนีงั  เทวานงั  สทัทงั  สุต๎วา  พ๎รห๎ัมะกายกิา 

เทวา  สทัทะมะนุสสาเวสุง 



ธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสตูร   ๒๗ 
 

       เอตมัภะคะวะตา พาราณะสยิงั  อสิปิะตะเน  มคิะทาเย  อะนุตตะรงั 

ธมัมะจกักงั ปะวตัตติงั อปัปะฏวิตัตยิงั สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา 

เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รห๎ัมนุา วา เกนะจ ิวา โลกส๎ัมนิต ิฯ 

       อติหิะ  เตนะ  ขะเณนะ เตนะ มหุุตเตนะ ยาวะ  พ๎รห๎ัมะโลกา สทัโท 

อพัภุคคจัฉิฯ 

       อะยญัจะ ทะสะสะหสัส ีโลกะธาตุ สงักมัปิ  สมัปะกมัปิ  สมัปะเวธ ิฯ   

       อปัปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก  ปาตุระโหส ิ อะตกิกมัเมวะ 

เทวานงั เทวานุภาวงั ฯ 

       อะถะโข  ภะคะวา  อุทานงั อุทาเนส ิอญัญาส ิวะตะ โภ โกณฑญัโญ 

อญัญาส ิวะตะ โภ โกณฑญัโญต ิฯ 

       อติหิทิงั   อายส๎ัมะโต   โกณฑญัญสัสะ  อญัญาโกณฑญัโญ  เต๎ววะ 

นามงั  อะโหสตี ิฯ 

[ คนโบราณนิยม “สวดธมัมจกักปัปวตัตนสตูร” ในวนัคลา้ยวนัเกดิและวนัขึน้ปีใหม่ ] 

 

******************* 

  

 



๒๘  วดัจากแดง 
 

บทสวดอภิธรรม ๗ คมัภีร ์

(ตัง้นะโมชัน้เดียว) 

นะโม   

ตสั//  สะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุท//  ธสั//  สะ  นะโม 

ตสั//  สะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุท//  ธสั//  สะ  นะโม 

ตสั//  สะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุท//  ธสั//  สะ   

[หมายเหตุ : - ขึน้  นะโม  แลว้รบัพรอ้มกนั  ตสัสะ ฯลฯ หยุดตามสงัโยค] 

 

พระสงัคิณี 

         กุสะลา    ธมัมา    อะกุสะลา     ธมัมา     อพ๎ัยากะตา     ธมัมา.   

กะตะเม    ธมัมา    กุสะลา.    ยส๎ัมงิ   สะมะเย   กามาวะจะรงั    กุสะลงั   

จติตงั   อุปปันนงั    โหต.ิ    โสมะนสัสะสะหะคะตงั    ญาณะสมัปะยตุตงั 

รปูารมัมะณงั    วา      สทัทารมัมะณงั    วา      คนัธารมัมะณงั       วา 

ระสารมัมะณงั  วา    โผฏฐพัพารมัมะณงั   วา   ธมัมารมัมะณงั  วา   ยงั   

ยงั   วา   ปะนารพัภะ   ตส๎ัมงิ   สะมะเย   ผสัโส  โหต ิ อะวกิเขโป  โหต ิ  

เย  วา   ปะนะ   ตส๎ัมงิ   สะมะเย   อญัเญปิ  อตัถ ิ  ปะฏจิจะสะมปุปันนา  

อะรปิูโน   ธมัมา   อเิม   ธมัมา   กุละลา. 

 



อภธิรรม ๗ คมัภรี ์  ๒๙ 
 

พระวิภงัค ์

  ปัญจกัขนัธา,   รูปักขนัโธ   เวทะนากขนัโธ   สญัญากขนัโธ  สงัขารกั- 

ขนัโธ  วญิญาณกัขนัโธ.   ตตัถะ  กะตะโม   รปัูกขนัโธ.   ยงักญิจ ิ   รปัูง     

อะตตีานาคะตะปัจจปุปันนงั,   อชัฌตัตงั  วา   พะหทิธา  วา,   โอฬารกิงั   

วา   สุขมุงั   วา,  หนีงั   วา   ปะณตีงั   วา,   ยงั   ทเูร   วา   สนัติเก   วา,    

ตะเทกัชฌงั   อะภิสญัญูหิต๎วา   อะภิสงัขปิิต๎วา,   อะยงั   วุจจะต ิ  รปัูกขนัโธ. 

 

พระธาตกุะถา 

สงัคะโห       อะสงัคะโห,         สงัคะหเิตนะ       อะสงัคะหติงั,        
อะสงัคะหเิตนะ  สงัคะหติงั,   สงัคะหเิตนะ  สงัคะหติงั,    อะสงัคะหเิตนะ   
อะสงัคะหติงั,   สมัปะโยโค   วปิปะโยโค,   สมัปะยตุเตนะ   วปิปะยตุตงั,  

วปิปะยตุเตนะ  สมัปะยตุตงั,  อะสงัคะหติงั. 

 

พระปคุคะละปัญญติั 

       ฉะ     ปัญญตัตโิย,      ขนัธะปัญญตัต ิ     อายะตะนะปัญญตัต ิ 

ธาตุปัญญตัต ิ   สจัจะปัญญตัต ิ   อนิท๎รยิะปัญญตัต ิ  ปคุคะละปัญญตัต.ิ  

กติตาวะตา       ปคุคะลานงั       ปคุคะละปัญญตัต.ิ      สะมะยะวมิตุโต  



๓๐  วดัจากแดง 
 

อะสะมะยะวมิตุโต     กุปปะธมัโม     อะกุปปะธมัโม,     ปะรหิานะธมัโม  

อะปะรหิานะธมัโม    เจตะนาภพัโพ     อะนุรกัขะนาภพัโพ,    ปถุุชชะโน 

โคต๎ระภ ู   ภะยปูะระโต    อะภะยปูะระโต,   ภพัพาคะมะโน   อะภพัพา- 

คะมะโน    นิยะโต   อะนิยะโต,    ปะฏปัินนะโก    ผะเลฏฐโิต    อะระหา   

อะระหตัตายะ   ปะฏปัินโน. 

 

พระกะถาวตัถ ุ

ปคุคะโล    อุปะลพัภะต,ิ   สจัฉิกตัถะปะระมตัเถนาต ิ  อามนัตา.  

โย    สจัฉิกตัโถ    ปะระมตัโถ    ตะโต    โส    ปคุคะโล    อุปะลพัภะต ิ  
สจัฉิกตัถะปะระมตัเถนาต.ิ  นะ  เหวงั  วตัตพัเพ,   อาชานาห ิ  นิคคะหงั  

หญัจ,ิ   ปคุคะโล  อุปะลพัภะต,ิ  สจัฉิกตัถะปะระมตัเถนะ  เตนะ  วะตะเร   

วตัตพัเพ,  โย  สจัฉิกตัโถ  ปะระมตัโถ  ตะโต  โส  ปคุคะโล  อุปะลพัภะต ิ  

สจัฉิกตัถะปะระมตัเถนาต ิ  มจิฉา. 

 

พระยะมะกะ 

 เย   เกจ ิ  กุสะลา   ธมัมา   สพัเพ   เต   กุสะละมลูา.    เย   วา   

ปะนะ   กุสะละมลูา   สพัเพ   เต   ธมัมา   กุสะลา.    เย    เกจ ิ  กุสะลา   

ธมัมา    สพัเพ    เต     กุสะละมเูลนะ     เอกะมลูา.     เย     วา     ปะนะ   

กุสะละมูเลนะ    เอกะมูลา    สัพเพ    เต    ธัมมา    กุสะลา. 



อภธิรรม ๗ คมัภรี ์  ๓๑ 
 

พระมะหาปัฏฐาน 

 เหตุปัจจะโย  อารมัมะณะปัจจะโย  อะธปิะตปัิจจะโย อะนนัตะระ- 

ปัจจะโย   สะมะนันตะระปัจจะโย    สะหะชาตะปัจจะโย    อญัญะมญัญะ- 

ปัจจะโย     นิสสะยะปัจจะโย     อุปะนิสสะยะปัจจะโย      ปุเรชาตะปัจจะโย 

ปัจฉาชาตะปัจจะโย   อาเสวะนะปัจจะโย   กมัมะปัจจะโย   วปิากะปัจจะโย           

อาหาระปัจจะโย    อนิท๎รยิะปัจจะโย     ฌานะปัจจะโย     มคัคะปัจจะโย               

สมัปะยตุตะปัจจะโย   วปิปะยตุตะปัจจะโย   อตัถปัิจจะโย   นตัถปัิจจะโย                  

วคิะตะปัจจะโย   อะวคิะตะปัจจะโย 

********** 

บทสวดมาติกาบงัสกุลุ 

ธมัมะสงัคิณีมาติกา 

 กุสะลา  ธมัมา  อะกุสะลา  ธมัมา  อพ๎ัยากะตา  ธมัมา. 

 สุขายะ   เวทะนายะ  สมัปะยตุตา  ธมัมา   ทุกขายะ   เวทะนายะ  

สมัปะยุตตา   ธมัมา   อะทุกขะมะสุขายะ   เวทะนายะ  สมัปะยตุตา  ธมัมา. 

 วปิากา    ธมัมา    วปิากะธมัมะธมัมา    เนวะวปิากะนะวปิากะ- 

ธมัมะธมัมา. 

 อุปาทนินุปาทานิยา   ธมัมา    อะนุปาทนินุปาทานิยา   ธมัมา   

อะนุปาทนินานุปาทานิยา   ธมัมา. 



๓๒  วดัจากแดง 
 

 สงักลิฏิฐะสงักเิลสกิา   ธมัมา   อะสงักลิฏิฐะสงักเิลสกิา   ธมัมา    

อะสงักลิฏิฐาสงักเิลสกิา   ธมัมา. 

 สะวติกักะสะวจิารา   ธมัมา   อะวติกักะวจิาระมตัตา   ธมัมา  

อะวติกักาวจิารา   ธมัมา. 

 ปีตสิะหะคะตา    ธมัมา    สุขะสะหะคะตา    ธมัมา    อุเปกขา-        

สะหะคะตา   ธมัมา. 

 ทสัสะเนนะ   ปะหาตพัพา   ธมัมา    ภาวะนายะ    ปะหาตพัพา    

ธมัมา   เนวะทสัสะเนนะ   นะภาวะนายะ   ปะหาตพัพา    ธมัมา.    

 ทสัสะเนนะ   ปะหาตพัพะเหตุกา   ธมัมา   ภาวะนายะ   ปะหา-  

ตพัพะเหตุกา   ธมัมา    เนวะทสัสะเนนะ   นะภาวะนายะ   ปะหาตพัพะ- 

เหตุกา   ธมัมา. 

 อาจะยะคามโิน   ธมัมา   อะปะจะยะคามโิน  ธมัมา   เนวาจะยะ- 

คามโิน   นาปะจะยะคามโิน   ธมัมา. 

 เสกขา  ธมัมา  อะเสกขา  ธมัมา  เนวะเสกขา  นาเสกขา  ธมัมา. 

 ปะรติตา  ธมัมา  มะหคัคะตา  ธมัมา  อปัปะมาณา   ธมัมา. 

 ปะรติตารมัมะณา    ธมัมา    มะหคัคะตารมัมะณา    ธมัมา  

อปัปะมาณารมัมะณา    ธมัมา. 

 หนีา   ธมัมา   มชัฌมิา   ธมัมา   ปะณตีา   ธมัมา. 

 มจิฉตัตะนิยะตา   ธมัมา    สมัมตัตะนิยะตา   ธมัมา   อะนิยะตา       

ธมัมา. 



อภธิรรม ๗ คมัภรี ์  ๓๓ 
 

 มคัคารมัมะณา   ธมัมา   มคัคะเหตุกา   ธมัมา   มคัคาธปิะตโิน 

ธมัมา. 

 อุปปันนา   ธมัมา   อะนุปปันนา   ธมัมา   อุปปาทิโน   ธมัมา.  

 อะตีตา   ธมัมา   อะนาคะตา   ธมัมา   ปัจจุปปันนา   ธมัมา. 

 อะตตีารมัมะณา     ธมัมา     อะนาคะตารมัมะณา     ธมัมา  

ปัจจปุปันนารมัมะณา    ธมัมา. 

 อชัฌตัตา  ธมัมา  พะหทิธา  ธมัมา  อชัฌตัตะพะหทิธา  ธมัมา. 

 อชัฌตัตารมัมะณา     ธมัมา     พะหทิธารมัมะณา     ธมัมา  

อชัฌตัตะพะหทิธารมัมะณา    ธมัมา. 

 สะนิทสัสะนะสปัปะฏฆิา   ธมัมา    อะนิทสัสะนะสปัปะฏฆิา  

ธมัมา   อะนิทสัสะนาปปะฏฆิา   ธมัมา. 

พระมะหาปัฏฐาน 

 เหตุปัจจะโย  อารมัมะณะปัจจะโย  อะธปิะตปัิจจะโย อะนนัตะระ- 

ปัจจะโย   สะมะนันตะระปัจจะโย    สะหะชาตะปัจจะโย    อญัญะมญัญะ- 

ปัจจะโย     นิสสะยะปัจจะโย     อุปะนิสสะยะปัจจะโย      ปุเรชาตะปัจจะโย 

ปัจฉาชาตะปัจจะโย   อาเสวะนะปัจจะโย   กมัมะปัจจะโย   วปิากะปัจจะโย           

อาหาระปัจจะโย    อนิท๎รยิะปัจจะโย     ฌานะปัจจะโย     มคัคะปัจจะโย               

สมัปะยตุตะปัจจะโย   วปิปะยตุตะปัจจะโย   อตัถปัิจจะโย   นตัถปัิจจะโย                  

วคิะตะปัจจะโย   อะวคิะตะปัจจะโย 



๓๔  วดัจากแดง 
 

บงัสกุลุตาย 

 อะนิจจา  วะตะ  สงัขารา  อุปปาทะวะยะธมัมโิน 

 อุปปัชชต๎ิวา  นิรุชฌนัต ิ  เตสงั  วปูะสะโม  สุโข. 

  

บทสวดบ าเพญ็บญุอฏัฐิ 

ปัพพะโตปะมะคาถา 

 ยะถาปิ  เสลา  วปิลุา  นะภงั  อาหจัจะ  ปัพพะตา 

 สะมนัตา  อะนุปะรเิยยยงุ นิปโปเถนตา  จะตุททสิา  

 เอวงั  ชะรา  จะ  มจัจ ุ จะ อะธวิตัตนัต ิ ปาณโิน 

 ขตัตเิย  พ๎ราห๎มะเณ  เวสเส สุทเท  จณัฑาละปกุกุเส  

 นะ  กญิจ ิ ปะรวิชัเชต ิ  สพัพะเมวาภมิทัทะต ิ  

 นะ  ตตัถะ  หตัถนีงั ภมู ิ  นะ  ระถานงั  นะ  ปัตตยิา 

 นะ  จาปิ  มนัตะยทุเธนะ   สกักา  เชตุง  ธะเนนะ  วา 

 ตส๎ัมา  ห ิ ปัณฑโิต  โปโส สมัปัสสงั  อตัถะมตัตะโน 

 พุทเธ  ธมัเม  จะ  สงัเฆ  จะ ธโีร  สทัธงั  นิเวสะเย 

 โย  ธมัมะจาร ี กาเยนะ  วาจายะ  อุทะ  เจตะสา  

อเิธวะ  นงั  ปะสงัสนัต ิ  เปจจะ  สคัเค  ปะโมทะต.ิ 

********** 



บุญอฏัฐ ิ  ๓๕ 

 

อะริยะธะนะคาถา 
 ยสัสะ  สทัธา  ตะถาคะเต อะจะลา  สุปะตฏิฐติา 

 สลีญัจะ  ยสัสะ  กล๎ัยาณงั อะรยิะกนัตงั  ปะสงัสติงั 

 สงัเฆ  ปะสาโท  ยสัสตัถ ิ อุชุภตูญัจะ  ทสัสะนงั 

 อะทะลทิโทต ิ ตงั  อาหุ  อะโมฆนัตสัสะ  ชวีติงั 

 ตส๎ัมา  สทัธญัจะ  สลีญัจะ ปะสาทงั  ธมัมะทสัสะนงั 

 อะนุยญุเชถะ  เมธาว ี  สะรัง  พุทธานะสาสะนันติ. 

********** 

 

ธมัมนิยามสตุตงั 
 เอวมัเม  สุตงั.   เอกงั  สะมะยงั   ภะคะวา   สาวตัถยิงั  วหิะระต ิ 

เชตะวะเน   อะนาถะปิณฑกิสัสะ  อาราเม.   ตต๎ัระ  โข   ภะคะวา   ภกิข ู  

อามนัเตส ิ  ภกิขะโวต.ิ   ภะทนัเตต ิ  เต  ภกิข ู ภะคะวะโต  ปัจจสัโสสุง.   

ภะคะวา   เอตะทะโวจะ. 

 อุปปาทา    วา    ภกิขะเว    ตะถาคะตานงั    อะนุปปาทา    วา   

ตะถาคะตานัง    ฐติา   วะ   สา   ธาตุ   ธมัมฏัฐติะตา   ธมัมะนิยามะตา,   

สพัเพ  สงัขารา  อะนิจจาต.ิ  ตงั  ตะถาคะโต   อะภิสมัพุชฌะติ   อะภิสะเมติ  

อะภิสมัพุชฌิต๎วา   อะภิสะเมต๎วา  อาจกิขะต ิ เทเสต,ิ  ปัญญะเปต ิ ปัฏฐะเปต,ิ  

ววิะระต ิ วภิะชะต ิ อุตตานีกะโรต,ิ  สพัเพ  สงัขารา  อะนิจจาต.ิ 



๓๖  วดัจากแดง 
 

 อุปปาทา   วา    ภกิขะเว    ตะถาคะตานงั    อะนุปปาทา     วา  

ตะถาคะตานัง   ฐติา   วะ   สา   ธาตุ   ธมัมฏัฐติะตา    ธมัมะนิยามะตา,   

สพัเพ   สงัขารา   ทุกขาต.ิ  ตงั   ตะถาคะโต   อะภิสมัพุชฌะติ  อะภิสะเมติ  

อะภิสมัพุชฌิต๎วา   อะภิสะเมต๎วา  อาจกิขะต ิ เทเสต,ิ  ปัญญะเปต ิ ปัฏฐะเปต,ิ  

 ววิะระต ิ วภิะชะต ิ อุตตานีกะโรต,ิ  สพัเพ  สงัขารา  ทุกขาต.ิ 

 อุปปาทา    วา    ภกิขะเว    ตะถาคะตานงั    อะนุปปาทา    วา  

ตะถาคะตานัง   ฐติา   วะ   สา   ธาตุ    ธมัมฏัฐติะตา    ธมัมะนิยามะตา  

สพัเพ  ธมัมา   อะนตัตาต.ิ  ตงั   ตะถาคะโต   อะภิสมัพุชฌะติ  อะภิสะเมติ    

อะภิสมัพุชฌิต๎วา  อะภิสะเมต๎วา  อาจกิขะต ิ เทเสต,ิ  ปัญญะเปต ิ  ปัฏฐะเปต,ิ  

ววิะระต ิ วภิะชะต ิ อุตตานีกะโรต,ิ  สพัเพ  ธมัมา  อะนัตตาต.ิ 

 อทิะมะโว   จะ   ภะคะวา,   อตัตะมะนา   เต   ภกิข ู ภะคะวะโต     

ภาสติงั  อะภนิันทุนต.ิ 

********** 

 

ปฏิจจสมุปปาทปาโฐ 

 อะวิชชาปัจจะยา        สงัขารา,         สงัขาระปัจจะยา       วิญญาณัง,  

วญิญาณะปัจจะยา     นามะรปัูง,     นามะรปูะปัจจะยา    สะฬายะตะนงั,  

สะฬายะตะนะปัจจะยา    ผสัโส,    ผสัสะปัจจะยา    เวทะนา,      เวทะนา- 



บุญอฏัฐ ิ  ๓๗ 

 

ปัจจะยา    ตัณ๎หา,    ตัณ๎หาปัจจะยา    อุปาทานัง,   อุปาทานะปัจจะยา    ภะโว,   

ภะวะปัจจะยา   ชาติ,   ชาติปัจจะยา   ชะรามะระณงั,   โสกะปะรเิทวะทุกขะ- 

โทมะนัสสุปายาสา      สมัภะวนัต ิ  ฯ       เอวะเมตสัสะ       เกวะลสัสะ  

ทุกขกัขนัธสัสะ     สะมทุะโย    โหต.ิ  

 อะวชิชายะเต๎ววะ        อะเสสะวริาคะนิโรธา       สงัขาระนิโรโธ   

สงัขาระนิโรธา    วญิญาณะนิโรโธ,    วญิญาณะนิโรธา   นามะรปูะนิโรโธ 

นามะรปูะนิโรธา   สะฬายะตะนะนิโรโธ,   สะฬายะตะนะนิโรธา    ผสัสะ- 

นิโรโธ,   ผสัสะนิโรธา    เวทะนานิโรโธ,   เวทะนานิโรธา   ตณ๎ัหานิโรโธ,   

ตณ๎ัหานิโรธา      อุปาทานะนิโรโธ,       อุปาทานะนิโรธา      ภะวะนิโรโธ,    

ภวะนิโรธา    ชาตินิโรโธ,    ชาตินิโรธา     ชะรามะระณัง   โสกะปะรเิทวะทุกขะ 

โทมะนัสสุปายาสา  นิรชุฌนัต.ิ  เอวะเมตสัสะ   เกวะลสัสะ  ทุกขกัขนัธสัสะ  

นิโรโธ  โหต.ิ 

********** 

 

พทุธะอทุานะคาถา 
ยะทา  หะเว  ปาตุภะวนัต ิ ธมัมา 

  อาตาปิโน  ฌายะโต  พ๎ราห๎มะณสัสะ 

  อะถสัสะ  กงัขา  วะปะยนัต ิ สพัพา 

  ยะโต  ปะชานาต ิ สะเหตุธมัมงั. 



๓๘  วดัจากแดง 
 

ยะทา  หะเว  ปาตุภะวนัต ิ ธมัมา 

  อาตาปิโน  ฌายะโต  พ๎ราห๎มะณสัสะ 

  อะถสัสะ  กงัขา  วะปะยนัต ิ สพัพา 

  ยะโต  ขะยงั  ปัจจะยานงั  อะเวท.ิ 

ยะทา  หะเว  ปาตุภะวนัต ิ ธมัมา 

  อาตาปิโน  ฌายะโต  พ๎ราห๎มะณสัสะ 

  วธิปูะยงั  ตฏิฐะต ิ มาระเสนงั 

  สโูรวะ  โอภาสะยะมนัตะลกิขนัต.ิ 

 

ปฐมพทุธะวะจะนะ 
อะเนกะชาตสิงัสารงั  สนัธาวสิสงั  อะนิพพสิงั, 

 คะหะการงั  คะเวสนัโต          ทุกขา  ชาต ิ ปนุัปปุนงั, 

คะหะการะกะ  ทฏิโฐส ิ          ปนุะ  เคหงั  นะ  กาหะส,ิ 

สพัพา  เต  ผาสุกา  ภคัคา    คะหะกูฏงั  วสิงัขะตงั, 

 วสิงัขาระคะตงั  จติตงั          ตณ๎ัหานงั  ขะยะมชัฌะคา. 

********* 

บงัสกุลุตาย 
 อะนิจจา  วะตะ  สงัขารา  อุปปาทะวะยะธมัมโิน 

 อุปปัชชต๎ิวา  นิรุชฌนัต ิ  เตสงั  วปูะสะโม  สุโข. 



บุญอฏัฐ ิ  ๓๙ 

 

อนุโมทนาวิธี 

ยะถา  วารวิะหา  ปรูา    ปะรปิเูรนต ิ สาคะรงั, 

 เอวะเมวะ  อโิต  ทนินงั   เปตานงั  อุปะกปัปะต.ิ  

อจิฉิตงั  ปัตถติงั  ตุม๎หงั          ขปิปะเมวะ  สะมชิฌะตุ,    

สพัเพ  ปเูรนตุ  สงักปัปา จนัโท  ปัณณะระโส  ยะถา,

       มะณ ิ โชตริะโส  ยะถา.    

สพัพตีโิย  ววิชัชนัตุ  สพัพะโรโค  วนิสัสะตุ,            

มา  เต  ภะวต๎ัวนัตะราโย สุข ี ทฆีายโุก  

ภะวะอะภวิาทะนะสลีสิสะ   นิจจงั  วุฑฒาปะจายโิน, 

จตัตาโร  ธมัมา  วฑัฒนัต,ิ   อาย ุ วณัโณ  สุขงั  พะลงั. 

********* 

  

ติโรกฑุฑะกณัฑะปัจฉิมะภาค 
อะทาส ิ เม  อะกาส ิ เม   ญาตมิติตา  สะขา  จะ  เม, 

เปตานงั  ทกัขณิงั  ทชัชา   ปพุเพ  กะตะมะนุสสะรงั  

นะ ห ิ รณุณงั วา โสโก วา  ยา  วญัญา  ปะรเิทวะนา  

นะ  ตงั  เปตานะมตัถายะ เอวงั  ตฏิฐนัต ิ ญาตะโย, 

อะยญัจะ โข  ทกัขณิา  ทนินา สงัฆมัห ิ สุปะตฏิฐติา,                 

ทฆีะรตัตงั  หติายสัสะ    ฐานะโส  อุปะกปัปะต.ิ 



๔๐  วดัจากแดง 
 

โส  ญาตธิมัโม  จะ  อะยงั  นิทสัสโิต,  

เปตานะ  ปชูา  จะ  กะตา  อุฬารา, 

พะลญัจะ  ภกิขนูะมะนุปปะทนินงั, 

  ตุม๎เหห ิ ปญุญงั  ปะสุตงั  อะนปัปะกนัต.ิ 

  

ภวต ุสพัฯ 
ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั,  รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา, 

 สพัพะพุทธานุภาเวนะ  สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต. 

ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั,  รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา,

 สพัพะธมัมานุภาเวนะ  สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต.   

ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั,  รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา,

 สพัพะสงัฆานุภาเวนะ            สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต. 

 จบบทสวดอภิธรรมมาติกาและบญุอฏัฐิ 

********* 
บทเจรญิพระพุทธมนต ์ สวดอภธิรรมมาตกิาบงัสกุุล  และบ าเพญ็อฏัฐ ิ  

ส าหรบัออกศาสนกจิของภกิษุวดัจากแดงดว้ยความพรอ้มเพรยีงกนั  

จดัท าโดยเจา้หน้าทีภ่ตัตุเทศก ์ พระมหาพษิณุ  ธมฺมวาท ี

ใหก้ารปรกึษา                      พระมหาพรววิฒัน์  ฐติจตฺิโต                             

จดัท าเมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2561          



ศาสนพธิ ี  ๔๑ 
 

ค ากล่าวในพิธีท าบุญ 

ค าบชูาพระรตันตรยั 

อมินิา  สกักาเรนะ  พุทธงั   ปเูชม.ิ 

อมินิา  สกักาเรนะ  ธมัมงั   ปเูชม.ิ 

อมินิา  สกักาเรนะ  สงัฆงั   ปเูชม.ิ 

ค านมสัการพระรตันตรยั 
อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ ภะคะวา, พุทธงั ภะคะวนัตงั อะภวิาเทม.ิ (กราบ) 

สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม,  ธมัมงั นะมสัสาม.ิ (กราบ) 

สุปะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,  สงัฆงั นะมาม.ิ (กราบ)  

ค าอาราธนาศีล ๕ 
    มะยงั ภนัเต วสิุง วสิุง รกัขะณตัถายะ ตสิะระเณนะ สะหะ ปัญจะสลีานิ   

ยาจามะ ฯ      

    ทุตยิมัปิ มะยงั ภนัเต  วสิุง วสิุง  รกัขะณตัถายะ  ตสิะระเณนะ  สะหะ   

ปัญจะสลีานิ ยาจามะ ฯ      

    ตะตยิมัปิ มะยงั ภนัเต  วสิุง วสิุง  รกัขะณตัถายะ ตสิะระเณนะ  สะหะ   

ปัญจะสลีานิ ยาจามะ ฯ 

ค านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ. (๓ ครัง้) 



๔๒  วดัจากแดง 
 

ค าขอถึงพระรตันตรยัว่าเป็นท่ีพ่ึง 
    พุทธงั สะระณงั คจัฉาม,ิ  ธมัมงั สะระณงั คจัฉาม,ิ  สงัฆงั สะระณงั 

คจัฉาม.ิ  

    ทุตยิมัปิ พุทธงั สะระณงั คจัฉาม.ิ  ทุตยิมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉาม.ิ   

ทุตยิมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉาม.ิ    

    ตะตยิมัปิ พุทธงั สะระณงั คจัฉาม.ิ  ตะตยิมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉาม.ิ 

ตะตยิมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉาม.ิ  

ค าสมาทานศีล ๕ 
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ.    

อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ.   

อะพรหัมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ.                                              

มสุาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ.    

สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ. 

อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ. 

พระเถระกล่าวว่า  “สีเลนะ สคุะติง ยนัติ      สีเลนะ โภคะสมัปะทา 

                              สีเลนะ นิพพติุง ยนัติ     ตสัฺมา สลังั วิโสธะเย.” 

พงึรบัว่า  “สาธ”ุ 

 



ศาสนพธิ ี  ๔๓ 
 

ค าถวายบิณฑบาตแด่พระพทุธเจ้า 
     อะระหะตาทินะวะคเุณหิ   สะมนันาคะตสัสะ   สมัมาสมัพทุธสัสะ 

อิมงั  *ปิณฑปาตงั  เทมะ.   อิทงั   โน  ปญุญงั  นิพพานัสสะ  ปัจจะโย  

โหต.ุ  อิมงั  ปญุญะภาคงั  สพัพะสตัตานัง  เทมะ.   

    ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขอน้อมถวาย ปิณฑบาต นี้ แด่พระสมัมาสมัพุทธเจา้  

ผูท้รงประกอบดว้ยพระคุณ ๙ ประการ  มคีวามเป็นพระอระหนัต์ เป็นตน้. 

    ขอบุญนี้ของขา้พเจา้ทัง้หลาย จงเป็นพลวปัจจยัแห่งพระนิพพาน.      

    ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขออุทศิส่วนบุญนี้ใหแ้ก่สรรพสตัวท์ัง้หลาย. 

[*ถา้ถวายสิง่อื่นใช ้ปานียงั(น ้าดื่ม), ปุปผงั(ดอกไม)้, ธปัูง(ธปู), ปะทีปัง(ประทปี)] 

 

ค าถวายสงัฆทาน 
     นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ. (๓ ครัง้) 

       มะยงั ภนัเต กมัมญัจะ กมัมะผลญัจะ สทัทะหิตฺวา สงัสาระวฏัฏะ

ทุกขะโต  โมจะนัตถายะ  นิพพานัสสะ  สจัฉิกะระณัตถาย  *สงัฆสัสะ 

สมัมเุข  ปัญจะสีลงั  (อฏัฐะสีลงั)  สะมาทิยิตฺวา  อิมานิ  ปิณฑะปาตะ  

ขาทะนียะ  โภชะนียาทีนิ  สงัฆสัสะ  เทมะ. 

       อิทงั  โน  ปญุญงั  นิพพานัสสะ  ปัจจะโย  โหตุ 

       อิมงั  ปญุญะปัตติง  มาตาปิต ุ อาจะริยะ  อยัยะกะ  อยัยิกา  

ญาติมิตตานัง  เสสะสตัตานัญจะ  เทมะ.         



๔๔  วดัจากแดง 
 

       สพัเพปิ  เต  อิมงั  ปญุญะปัตติง  ลทัธานะ  สขิุตา  โหนต.ุ                                                   

      ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จรญิ  ขา้พเจา้ทัง้หลาย  เชื่อกรรมและผลของกรรม 

*สมาทานศลี ๕ (ศลี ๘)  ต่อหน้าพระสงฆแ์ล้ว  ขอน้อมถวายบณิฑบาต

ทัง้คาวทัง้หวาน  และของใชอ้นัสมควรทัง้หลายเหล่านี้  แด่พระสงฆ ์ เพื่อ

ความพน้จากทุกข ์ ในวฏัฏสงสาร  เพื่อกระท าใหแ้จง้  ซึง่พระนิพพาน. 

      ขอบุญนี้  ของขา้พเจา้ทัง้หลาย  จงเป็นปัจจยัแห่งพระนิพพาน. 

      ขา้พเจา้ทัง้หลาย ขออุทศิส่วนบุญนี้  ใหแ้ก่มารดาบดิา ครบูาอาจารย ์ 

ปู่   ยา่  ตา  ยาย  และญาตมิติรสหาย  ทีม่ชีวีติอยูก่ด็ ี ทีล่่วงลบัไปแลว้กด็ ี 

พรอ้มดว้ยสรรพสตัวท์ัง้หลาย. 

      ขอใหท้่านเหล่านัน้  เมื่อไดร้บัส่วนบุญนี้แลว้ จงมคีวามสุขโดยทัว่กนั 

เทอญ. (สาธุ  สาธุ  สาธุ) 

[*ปัญจะสีลงั  ผูส้มาทานศลี ๕ กล่าว, (อฏัฐะสีลงั  ส าหรบัผูส้มาทานศลี ๘)] 

ค าอทิุศส่วนบุญ 
       อิทงั  เม  ญาตีนัง  โหต,ุ  สขิุตา  โหนต ุ ญาตะโย.              

      ขอบุญนี้  จงส าเรจ็  แก่ญาตทิัง้หลาย  ของขา้พเจา้,  ขอใหญ้าตทิัง้ 

หลายของขา้พเจา้  จงมคีวามสุขเถดิ. 

********* 

   วดัจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหงึษ์ ซ.เพชรหงึษ์ ๑๐ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐,  โทร. ๐๒๔๖๔๑๑๒๒  โทรสาร. ๐๒๔๖๓๖๑๙๑    


