บทสวดมนตที่ขาพเจาใช
1. บทนมัสการพระพุทธเจา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

2. บทบูชาพระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...(กราบพระพุทธเจา)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ…(กราบพระธรรม)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆังนะมามิ…(กราบพระสงฆ)
มาตาปตุคุณัง อะหังวันทามิ…(กราบบิดามารดา)
คะรุอุปชฌายาจาริยะคุณัง อะหังวันทามิ…(กราบครูอาจารย)

3. บทชุมนุมเทวดา
สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง
ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
( สะมันตา จักกะวาเฬสุ
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ
สัคเค กาเม จะ รูเป
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม
ภุมมา จายันตุ เทวา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง
ธัมมัสสะวะนะกาโล
ธัมมัสสะวะนะกาโล
ธัมมัสสะวะนะกาโล

นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ <ใชสวดเจ็ดตํานาน>
อัต๎ราคัจฉันตุ เทวะตา
สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง ) <ใชสวดสิบสองตํานาน>
คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ
อะยัมภะทันตา
อะยัมภะทันตา
อะยัมภะทันตา

4. บทสรรเสริญ (ตั้ง “ นะโม ตัสสะ” ๓ หน)
พระพุทธคุณ
อิติปโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุธโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตตถา เทวะมุนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ ฯ
พระธรรมคุณ
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก
ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ ฯ
พระสังฆคุณ
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ
หมายเหตุ (คําวา “เนย” ใหออกเสียงเปน “ไนย”)

5. พุทธชัยมงคลคาถา
(บทพาหุงฯ)
พาหุงสะหัส สะมะภินิม มิตะสาวุธันตัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
มาราติเร กะมะภิยุช ฌิตะสัพพะรัตติง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
ปญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ค๎ รีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ ฯ
โฆรัมปะนา ฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคาลานิ ฯ
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ ฯ
ธาวันติโยชะนะปะถัง คุลิมาละวันตัง
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ ฯ
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ ฯ
วาทาภิโรปตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ ฯ
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ ฯ
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

เอตาป พุทธะชะยะมังคะละ อัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิต๎วานะ เนกะวิวิธานิ จุปททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปญโญ ฯ
(บทมหากาฯ)
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม* ชะยะมังคะลัง ฯ
ชะยันโต โพธิยา มูเล สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปตโต ปะโมทะติ ฯ
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณีธี เม* ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เมฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เมฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เมฯ

6. พระคาถาชินบัญชร กอนเจริญภาวนาใหตั้งนะโม 3 จบ
แลวระลึกถึงเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) ดวยคําวา
ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปยะตัง สุตตะวา
อิติปโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ทาวเวสสุวรรณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุขะโต นะโมพุทธายะ
๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา
เชต๎วามารัง สะวาหะนัง
เย ปวิงสุ นะราสะภา
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง
๒. ตัณหัง กะราทะโย พุทธา
อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง
มัตถะเก เต มุนิสสะรา
๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง
พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง
อุเร สัพพะคุณากะโร
๔. หะทะเย เม อะนุรุทโท
สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปฏฐิภาคัส๎มิง
โมคคัลลาโน จะ วามะเก
๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง
อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม
อุภาสุง วามะโสตะเก
๖. เกสะโต (เกสันเต) ปฏฐิภาคัส๎มิง
สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปนโน
โสภีโต มุนิปุงคะโว
๗. กุมาระกัสสะโป เถโร
มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง
ปติฏฐาสิ คุณากะโร

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ
อุปาลีนันทะ สีวะลี
เถรา ปญจะ อิเม ชาตา
นะลาเฏ ติละกา มะมะ
๙. เสสาสีติ มะหาเถรา
วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา
ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเต เชนะ
อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ
ธะชัคคัง ปจฉะโต อาสิ
วาเม อังคุลิมาละกัง
๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ
อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ
เสสา ปาการะสัณฐิตา
๑๒. ชินา นานา วะระสังยุตตา
สัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปตตาทิสัญชาตา
พาหิรัชฌัตตุปททะวา
อะนันตะชินะเตชะสา
๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ
วะสะโต เม สะกิจเจนะ
สะทา สัมพุทธะปญชะเร
๑๔. ชินะปญชะระมัชฌัมหิ
วิหะรันตัง มะหีตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ
เต มะหาปุริสาสะภา
๑๕. อิจเจวะมันโต
สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ
ชิตูปททะโว
ธัมมานุภาเวนะ
ชิตาริสังโฆ
ชิตันตะราโย
สังฆานุภาเวนะ
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต
จะรามิ ชินะปญชะเรติ ฯ
การเลือกใชแตละพระคาถา
๑. อาราธนาพระสมเด็จไปกับตัว
ใชพระคาถาที่ ๓ ภาวนา
๒. สําหรับนักพูดนักแสดง กอนพูดกอนแสดง ใชพระคาถาที่ ๗ ภาวนา
๓. สําหรับเสกน้ําลางหนา เสกแปงเจิมหนา
ใชพระคาถาที่ ๘ ภาวนา
๔. ถาตองการแคลวคลาดปลอดภัยจากอันตราย ใชพระคาถาที่ ๙ ภาวนา
๕. ปองกันการถูกทําราย(อยูยงคงกระพัน)
ใชพระคาถาที่ ๑๐ ภาวนา
ใชพระคาถาที่ ๑๓ ภาวนา
๖. สําหรับปองกันโรคภัยไขเจ็บ
๗. อาราธนาขอใหคุณพระคุมครอง
ใชพระคาถาที่ ๑๔ ภาวนา
๘. ตองการใหศึกษาเลาเรียนไดสําเร็จ
ใชพระคาถาที่ ๕ ภาวนา
๙. ตองการใหมีสงาราศีเมื่อออกสูสาธารณะชน ใชพระคาถาที่ ๖ ภาวนา
๑๐. ปองกันภูติ ผีปศาจ
ใชพระคาถาที่ ๑๐ และ ๑๑ ภาวนา

7. อุณ๎หิสสะวิชะยะคาถา (คาถารักษาโรค)
อัตถิ อุณ๎หิสสะ วิชะโย
ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะ หิตัตถายะ
ตัง ต๎วัง คัณหาหิ เทวะเต
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ
อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต
อะกาละมะระเณนะ วา
สัพพัส๎มา มะระณา มุตโต
ฐะเปต๎วา กะละมาริตัง
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
สุทธะสีลัง สะมาทายะ
ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ
โหตุ เทโว สุขี สะทา
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง
ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนัง สุต๎วา
ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ
หมายเหตุ เฑ อานวา เต
8. บทแผสวนกุศล
อิทัง ปุญญะผะลัง อานิสงสอันใด ที่ขาพเจา.....(เอยชื่อ-สกุล).....ไดบําเพ็ญไปแลวนี้ ขอผลบุญนี้
จงแผไปถึง เจากรรมนายเวรเจาบุญนายคุณทั้งหลาย ที่ขาพเจาไดลวงเกินมาแลวแตชาติกอนก็ดี ชาตินี้ก็ดี
ขอใหเจากรรมนายเวรเจาบุญนายคุณทั้งหลาย ไดมาอนุโมทนา เมื่ออนุโมทนาแลว ขอใหอโหสิกรรมตั้ง
แตบัดนี้ เวลานี้เปนตนไป
ขอแผบุญกุศลนี้ ไปถึง เทพเทวดาทั้ งหลายที่รักษาตัวขาพเจาอยูก็ดี นอกจากนี้ก็ดี ทั่ วทั้ งสากล
พิภพ จงมีแตความสุข โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคเทพพรหมทั้งหลาย ภูติ ผีปศาจทั้งหลาย ที่อยูในที่นี้ก็ดี ที่
บานของขาพเจาก็ดี ทานใดมีทุกขขอใหพนทุกข ทานใดมีความสุขขอใหมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
และขอแผบุญกุศลนี้ไปถึง บิดามารดา ครูบาอาจารย ญาติพี่นองทั้งหลายของขาพเจา สัพพะสัตว
ทั้งหลาย ที่เสวยความสุขอยูก็ดี ที่เสวยความทุกขอยูก็ดี ขอใหทุกทานมีแตความสุข โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคพระสยามเทวาธิราช ขอใหทานมีความสุข
ขาพเจา.....(เอยชื่อ-สกุล).....ขอแผบุญกุศลนี้ไปถึงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช และขอถวายพระพร ขอพระองคทรงพระเกษมสําราญ จงทรงพระชนมมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระญาณ
บารมีสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ขอผลานิสงสนี้ จงเปนปจจัยใหขาพเจา.....(เอยชื่อ-สกุล).....ไดอยูดีกินดี มีแตความสุขความเจริญ
พนจากสัพพะทุกข สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะหเสนียดจัญไร จงพนจากตัวขาพเจา
และขอใหขาพเจาไดพบเจอแตกัลยาณมิตร และเขาถึงพระนิพพานในชาติปจจุบันนี้ดวยเทอญ สาธุ
หมายเหตุ ห. สระ อี เปนคําในภาษาบาลีมิใชภาษาไทย การที่ไปคิดวาเปนคําหยาบ แลวทําการ
แกไขขอความนั้นไมถูกตอง ทําใหการออกเสียงในพระคาถานั้นผิดไปซึ่งจะลดความศักดิ์สิทธลง
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