
บทสวดอิติปิโส 
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขโต โลกะวิทู 
 
อนุตตะโร ปุรสิสะทมัมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ 
 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐโิก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก 
 
โอปะนะยโิก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีต ิ
 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
 
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
 
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
 
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
 
ยะททิัง จัตตาริ ปุริสะยคุานิ อัฏฐปุรสิปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
 
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อญัชะลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญกัเขตตัง โลกัสสาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสวด ขันธะปะรติตะคาถา 
 

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม 
 
ฉัพยาปุตเตหิ 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 จะตุปปะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหปุปะโก 
 
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา 
 
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา 
 
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ 
 
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที 
 
อณุณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา 
 
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง 
 
สัมมาสัมพุทธานัง ฯ 



บทสวดอาฏานาฏยิะปะริตตัง 
 

วิปัสสิสสะ นะมัตถุ                จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต 
 
สิขิสสะปิ นะมัตถุ สัพพะภูตานุกัมปโนิ 
 
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน 
 
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ  มาระเสนัปปะมัททิโน 
 
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พราหมะณัสสะ วุสีมะโต 
 
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ 
 
อังคีระสัสสะ  นะมัตถุ สักยะปุตตัสสะ สีรีมะโต 
 
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง 
 
เย จาปินิพพุตา โลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง 
 
เต ชะนา อะปิสุณา มะหันตา วีตะสาระทา 
 
หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง นะมัสสันติโคตะมัง 
 
วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตังวีตะสาระทัง 
 
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ ฯ 
 



บทสวด มงคลจักรวาลใหญ ่
 

สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ 
 
สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
 
ท๎วัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยานุพ๎ยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุ
ตตะระสะตะ 
 
มังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตา
นุภาเวนะ 
 
ทะสะอุประปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะ ปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ สีละสะมาธิ
ปัญญานุภาเวนะ 
 
พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ 
พะลานุภาเวนะ 
 
เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ 
 
นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะอัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะสะมาปัตติยานุ
ภาเวนะ ฉะฬะ 
 
ภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ 
 
สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ สัพพะปะริต
ตานุภาเวนะ 



 
ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุ
ปายาสา 
 
วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สพัพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ 
 
ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา ฯ 
 
อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคา - มะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา 
ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ 
 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
 
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต 
 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต 
 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 
 
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ 
 
นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนวิาระณา 
 
ปะริตตัสสานภุาเวนะ หนัต๎วา เตสัง อุปัททะเว 
 
นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนวิาระณา 



 
ปะริตตัสสานภุาเวนะ หนัต๎วา เตสัง อุปัททะเว 
 
นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนวิาระณา 
 
ปะริตตัสสานภุาเวนะ หนัต๎วา เตสัง อุปัททะเว ฯ 
 

พุทธชัยมงคลคาถา คาถาพาหุง 
พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง 
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ 
  

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ 
  

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง 
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง 
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ 
  

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง 
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ 



 
กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา 
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ 
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ 
  

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง 
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง 
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ 
  

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต 
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ 
  

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง 
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง 
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ 
  
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย 
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที 
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ 
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ 
 



บทสวด มหาการุณิโก 
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิ
มุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ 
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ 
ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ  
พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง 
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง 
ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ 
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ 
 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี 
ภะวันตุ เตฯ 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี 
ภะวันตุ เตฯ 
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี 
ภะวันตุ เต 
 


