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หากสวดมนต์ทาํได้โดยง่าย 
ทกุคนกรํ็8ารวยและอยู่เยน็เป็นสุขทั8วแผ่นดนิแล้ว

บทสวดมนต์มหามงคล

อ่านก่อนสวด การสวดมนต์ไม่เพยีงเป็นการเพิ8มสมาธิ 
หากยังเป็นการดงึพลังบวกแห่งจักรวาลมาที8ตนเอง 
เป็นการปรับสร้างเสริมพลังบวกให้กับผู้สวด ส่วนการ
เบกิบุญแผ่เมตตา เป็นการแบ่งปันส่งต่อพลังบวกของ
จักรวาลไปยังทกุๆ คน ทกุๆ จติ ที8เราระลึกถงึ ทาํให้
จติเหล่านั Nนมีพลังทางบวกเพิ8มขึ Nน สร้างสายใยสาย
สัมพนัธ์ทางบวกระหว่างผู้ให้และผู้รับ และบรรเทา
พลังลบที8มีต่อกัน ปรับเปลี8ยนความสัมพนัธ์กับทกุๆ
จติไปในแนวทางที8สว่างและงดงาม

DARIN



บทสวดมนต์มหามงคล

อ่านก่อนสวด เบื Nองต้นผู้จัดทาํ ได้เรียบเรียง 4 บทที8จาํเป็นสาํหรับผู้เริ8มสวด ดงันี N
1. บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นบทที8เสริมพลังงานบวกได้มหาศาล เป็นบทพลิกดวงชะตา 
พลกิฟ้าพลกิดนิ และคุ้มครองผู้สวดจากสิ8งชั8วร้ายทั Nงปวง
2. บทพระมหาจกัรพรรด ิการสวดขอพรจากบทพระมหาจักรพรรด ิมักจะสาํเร็จได้เสมอดงั
ปาฏหิาริย์ อย่างไรกต็ามการมีพลังงานบวกสั8งสมที8มาก กจ็ะส่งผลให้การขอสิ8งที8ยิ8งใหญ่ ให้
บงัเกดิดั8งใจปรารถนา จงึมีความจาํเป็นอย่างยิ8งที8ควรสวดควบคู่กันกับการสวดบทยอดพระ
กัณฑ์ไตรปิฎกเพื8อเพิ8มฐานพลังงานในการขอพร
3. การเบกิบุญ ทกุคนที8ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร ยังมีบ่วงไม่มากกน้็อย การเบกิบุญ คือการ
ลดพลังงานลบ ลดความยดึมั8นถือมั8น การเบกิบุญให้แต่ละจติ แรกเริ8มอาจจะเกดิจากความ
ร้อนรุ่ม ของความ ห่วง หวง ต้องการ แต่เมื8อเบกิไปอย่างสมํ8าเสมอ สิ8งเหล่านี Nจะกลายเป็น 
ความเยน็ สบาย สงบ ด้วยพลังความเมตตา และทาํให้พลังงานบวกส่งมายังผู้สวดได้ง่ายดาย
ขึ Nน
4. บทชนิบญัชร ผู้จัดทาํแนะนําให้สวดปิดท้าย ด้วยความเยน็ของบทสวด จะทาํให้บงัเกดิความ
เป็นที8รัก ที8เมตตาแก่ผู้พบเหน็และปฏสัิมพนัธ์ DARIN



คาถา
“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
ต้นฉบบัโบราณดั ;งเดมิ

เสริมโชคลาภ คุ้มกันภยั!

ต้นฉบบัเดมิเปิดกรุได้ที2เมืองสวรรค์โลก จารเป็น
อกัษรขอม จารึกไว้ในใบลาน โบราณาจารย์จงึได้แปลเป็น
อกัษรไทย หลวงธรรมาธิกรณ์ (พระภิกษุแสง) ได้มาแตพ่ระแทน่
ศลิาอาสน์ มณฑลพิษณโุลกมีคํากลา่วในหนงัสือนํานั Rนวา่ ผู้ใด
มีต้นฉบบัเดมิเปิดกรุได้ที2เมืองสวรรค์โลก จารเป็นอกัษรขอม 
จารึกไว้ในใบลาน โบราณาจารย์จงึได้แปลเป็นอกัษรไทย หลวง
ธรรมาธิกรณ์ (พระภิกษุแสง) ได้มาแตพ่ระแทน่ศิลาอาสน์ 
มณฑลพิษณโุลกมีคํากลา่วในหนงัสือนํานั Rนวา่ ผู้ ใดมียอดพระ
กณัฑ์ไตรปิฎกไว้ประจําบ้านเรือน มีอานิสงส์ยิ2งกวา่ได้สร้างพระ
เจดีย์ทองคําสงูเทียมเทวโลกและปอ้งกนัภยนัตรายตา่ง ๆ ทํามา
หากินเจริญ ฯลฯ

บทสวดมนต์มหามงคล



“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”

ประวติัต้นฉบบัเดิมกลา่ววา่ หนงัสอืยอดพระกณัฑ์ไตรปิฎกนี R มีคํากลา่วไว้ในหนงัสอื
นําวา่เป็นพทุธมนต์อนัศกัดิYสทิธิY ถ้าผู้ใดได้สวดมนต์ภาวนาทกุเช้าคํ2าแล้ว เป็นการบชูารําลกึถงึ

พระพทุธเจ้า ผู้นั Rนจะไมไ่ปตกอบายภมิู แม้ได้บชูาไว้กบับ้านเรือน ก็ปอ้งกนัอนัตรายตา่ง ๆ จะ

ภาวนาพระคาถาอื2น ๆ สกั ๑๐๐ ปี อานิสงส์ก็ไมส่งูเทา่ภาวนาพระคาถานี Rครั Rงหนึ2ง 

ถงึแม้วา่ อินทร์ พรหม ยมยกัษ์ ที2มีอิทธิฤทธิY จะเนรมิตแผน่อิฐเป็นทองคําก่อเป็นพระเจดีย์ ตั Rงแต่

มนษุย์โลกสงูขึ Rนไปจนถงึพรหมโลก อานิสงส์ก็ยงัไมเ่ทา่ภาวนายอดพระกณัฑ์ไตรปิฎกนี R และมี
คําอธิบายคณุความดีไว้ในต้นฉบบัเดิมนั Rนอีกนานบัปการ ฯ

บทสวดมนต์มหามงคล



“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
ยอดพระกณัฑ์ไตรปิฎกนี R ถ้าผู้ใดบริจาคทรัพย์สร้างถวาย พระภิกษุสงฆ์ 

สามเณร ญาต-ิมิตรสหาย หรือสวดจนครบ ๗ วนั ครบอายปัุจจบุนัของตน จะบงัเกิดโชค

ลาภทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรือง จะพ้นเคราะห์ ปราศจากทกุข์โศกโรคภยัและภยัพิบตัทิั Rง

ปวง ฯ ผู้ใดตั Rงจิตเจริญภาวนายอดพระกณัฑ์ไตรปิฎกวนัละ ๓ จบ จะไมมี่บาปกรรม ทํา

สิ2งใดจะได้สมความปรารถนา สวดวนัละเจ็ดจบ กระดกูลอยนํ Rาได้ ตอ่มามีผู้ นิยมสร้าง

หนงัสอืนี Rขึ Rน โดยเชื2อวา่ผู้ใดสร้าง ยอดพระกณัฑ์ไตรปิฎกนี Rเป็นธรรมทาน และสวดมนต์
สกัการบชูาเป็นประจํา จะมีผลานิสงส์สดุที2จะพรรณ นาให้ทั2วถงึได้ นบัเป็นมหากศุลอนั

ยิ2งใหญ่ จะมีความสขุสริิสวสัดิYเจริญตอ่ไปทั Rงปัจจบุนักาลและอนาคตภายภาคหน้า 

ตลอดทั Rงบตุรหลานสบืไป ด้วยอํานาจของความเคารพในพระคาถานี R

บทสวดมนต์มหามงคล



“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”

ก่อนสวดยอดพระกณัฑ์พระไตรปิฏก พงึคกุเขา่พนม

มือตั Rงใจบชูาพระรัตนตรัย นมสัการพระรัตนตรัย นมสัการ
พระพทุธเจ้า นมสัการพระพทุธคณุ ธรรมคณุ สงัฆคณุ ขอให้ตั Rงจิตมั2น

ในบทสวดมนต์จะมีเทพยดาอารักษ์ทั Rงหลายร่วมอนโุมทนาสาธกุาร 

อยา่ได้ทําเลน่จะเกิดโทษแก่ตวั โบราณทา่นวา่ ผู้ ใดได้พบยอดพระ

กณัฑ์ไตรปิฎกนี Rแล้ว ทา่นวา่เป็นบญุอนัประเสริฐนกั เมื2อพบแล้วให้

พยายามสวดภาวนาอยูเ่ป็นนิตย์ตราบเทา่ชีวิต จนทําลายขนัธ์จาก
มนษุย์โลก แล้วก็จะไปยงัเกิดในสมัปรายภพสวรรค์สคุตภิพด้วยพระ

อานิสงส์เป็นแน่แท้ ถ้าผู้ใดจะสวดขออานภุาพให้ผู้ ป่วยไข้อาการจะดี

ขึ Rน จะสวดแผก่ศุลอทิุศไปให้ บดิา มารดา หรือครูบาอาจารย์ 

อปัุชฌาย์ ผู้ มีพระคณุของทา่นแล้ว ให้เขียน จิ เจ รุ นิ และชื2อทา่นนั Rน 

ๆ ใสก่ระดาษก่อนสวดทกุครั Rง เมื2อสวดกี2จบครบตามที2เราต้องการแล้ว
ให้นํากระดาษนั Rนเผาไฟ และกรวดนํ Rาโดยคารวะ บอกชื2อฝากพระแม่

ธรณีนํากศุลอนันี Rให้ทา่นผู้นั Rน ได้ตามความปรารถนาของเราทกุครั Rง

บทสวดมนต์มหามงคล

https://www.sanook.com/horoscope/56233/


อานิสงค์
“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”

1. ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวร

2. กิจการงานเจริญรุ่งเรือง อดุมด้วยโภคทรัพย์

3. ปู่ ยา่ ตายาย บดิามารดา บตุร ที2อยูเ่บื Rองหลงัมีความเจริญรุ่งเรือง

4. บดิา มารดา จะมีอายยืุน

5. สามีภรรยา รักใคร่ดีตอ่กนั บตุรหลานเป็นคนดี

6. บตุร เกิดมาเฉลยีวฉลาด ปัญญาดี เลี Rยงงา่ย สขุภาพดี

7. วญิญาณของบรรพบรุุษจะสูส่คุติภพ

8. เสริมบญุบารมีให้ตนเอง

9. แคล้วคลาดจากอนัตรายตา่ง ๆ

10. เมื2อสิ Rนอายขุยัจะไปสูส่คุตภิมิู

บทสวดมนต์มหามงคล



“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”

คาํบชูาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ
อิเมหิ สกักาเรหิ , ตงั ภะคะวนัตงั อะภิปู
ชะยามิ
โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม อิ
เมหิ สกักาเรหิ , ตงั ธมัมงั อะภิปชูะยามิ
โย โส สปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะ
กะสงัโฆ อิเมหิ สกักาเรหิ , ตงั สงัฆงั อะภิ
ปชูะยามิ

คาํนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา พทุธงั
ภะคะวนัตงั อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม ธมัมงั
นะมสัสามิ (กราบ)
สปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ
สงัฆงั นะมามิ (กราบ )

บทสวดมนต์มหามงคล



“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”

คาํนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ

บทสวดมนต์มหามงคล



“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”

คาํนมัสการไตรสรณคมน์

พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ
ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ
สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ

ทตุยิมัปิ พทุธงั

สะระณงั คจัฉามิ
ทตุยิมัปิ ธมัมงั

สะระณงั คจัฉามิ
ทตุยิมัปิ สงัฆงั

สะระณงั คจัฉามิ

ตะตยิมัปิ พทุธงั

สะระณงั คจัฉามิ
ตะตยิมัปิ ธมัมงั

สะระณงั คจัฉามิ
ตะตยิมัปิ สงัฆงั

สะระณงั คจัฉามิ

บทสวดมนต์มหามงคล



“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”

บทนมัสการพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
อิตปิิ โส ภะคะวา อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ วิชชาจะระณะสมัปันโน สคุะโต โลกะวิท ูอะนตุ
ตะโร ปริุสะทมัมะสามระถิ สตัถา เทวะมะนสุสานงั พทุโธ ภะคะวาต ิฯ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม สนัทิฏฐิโก อะกาลโิก เอหิปัสสโิก โอปะนะยิโก ปัจจตัตงั 
เวทิตพัโพ วิญKหีูต ิฯ (กราบ)
สปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อชุปุะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ ญายะปะฏิ
ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ ยะทิทงั จตัตาริ 
ปริุสะยคุานิ อฏัฐะ ปริุสะปคุคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อาหเุนยโย ปาหเุนยโย 
ทกัขิเณยโย อญัชะล ีกะระณีโย อะนตุตะรัง ปญุญกัเขตตงั โลกสัสาต ิฯ (กราบ)

บทสวดมนต์มหามงคล



๑.
อิตปิิ โส ภะคะวา อะระหงั วะตะ โส ภะคะวา.
อิตปิิ โส ภะคะวา สมัมาสมัพทุโธ วะตะ โส ภะ
คะวา.
อิตปิิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะ สมัปันโน วะ
ตะ โส ภะคะวา.
อิตปิิ โส ภะคะวา สคุะโต วะตะ โส ภะคะวา.
อิตปิิ โส ภะคะวา โลกะวิท ูวะตะ โส ภะคะวา .

อะระหนัตงั สะระณงั คจัฉามิ.
อะระหนัตงั สริะสา นะมามิ.
สมัมาสมัพทุธงั สะระณงั คจัฉามิ.
สมัมาสมัพทุธงั สริะสา นะมามิ.
วิชชาจะระณะสมัปันนงั สะระณงั คจัฉามิ.
วิชชาจะระณะสมัปันนงั สริะสา นะมามิ.
สคุะตงั สะระณงั คจัฉามิ.
สคุะตงั สริะสา นะมามิ.
โลกะวิทงั สะระณงั คจัฉามิ.
โลกะวิทงั สริะสา นะมามิ.

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
บทสวดมนต์มหามงคล



๒.
อิตปิิ โส ภะคะวา อะนตุตะโร วะตะ โส ภะคะ
วา.
อิตปิิ โส ภะคะวา ปริุสะทมัมะสาระถิ วะตะ โส
ภะคะวา.
อิตปิิ โส ภะคะวา สตัถา เทวะมะนสุสานงั วะ
ตะ โส ภะคะวา.
อิตปิิ โส ภะคะวา พทุโธ วะตะ โส ภะคะวา.

อะนตุตะรัง สะระณงั คจัฉามิ.
อะนตุตะรัง สริะสา นะมามิ.
ปริุสะทมัมะสาระถิ สะระณงั คจัฉามิ.
ปริุสะทมัมะสาระถิ สริะสา นะมามิ.
สตัถา เทวะมะนสุสานงั สะระณงั คจัฉามิ.
สตัถา เทวะมะนสุสานงั สริะสา นะมามิ.
พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ.
พทุธงั สริะสา นะมามิ. อิตปิิ โส ภะคะวา ฯ

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
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๓.
อิตปิิ โส ภะคะวา รูปะขนัโธ อะนิจจะลกัขะณะปาระมิ จะ สมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา เวทะนาขนัโธ อะนิจจะลกัขะณะปาระมิ จะ สมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา สญัญาขนัโธ อะนิจจะลกัขะณะ ปาระมิ จะ สมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา สงัขาระขนัโธ อะนิจจะลกัขะณะปารมิ จะ สมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา วิญญาณะขนัโธ อะนิจจะลกัขะณะปาระมิ จะสมัปันโน.

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
บทสวดมนต์มหามงคล



๔.
อิตปิิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา อาโปธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา เตโชธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา วาโยธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา อากาสะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิโส ภะคะวา วิญญาณะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา จกักะวาฬะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
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๕.
อิตปิิ โส ภะคะวา จาตมุมะหาราชิกา ธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา ตาวะตงิสาธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา ยามาธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา ตสุติาธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา นิมมานะระตีธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวตัตีธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา อะรูปาวะจะระธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา โลกตุตะระธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
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๕.
อิตปิิ โส ภะคะวา จาตมุมะหาราชิกา ธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา ตาวะตงิสาธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา ยามาธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา ตสุติาธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา นิมมานะระตีธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวตัตีธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา อะรูปาวะจะระธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา โลกตุตะระธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
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๖.
อิตปิิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตสุะมาธิ-ญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา ทตุยิะฌานะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา ตะตยิะฌานะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา จะตตุถะฌานะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา ปัญจะมะฌานะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.

๗.
อิตปิิ โส ภะคะวา อากาสานญัจายะตะนะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา วิญญานญัจายะตะนะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา อากิญจญัญายะตะนะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา เนวะสญัญานาสญัญายะตะนะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
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๘.
อิตปิิ โส ภะคะวา โสตาปัตตมิคัคะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิมคัคะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา อะนาคามิมคัคะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา อะระหตัตะมคัคะธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา โสตาปัตตผิะละธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิผะละธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา อะนาคามิผะละธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.
อิตปิิ โส ภะคะวา อะระหตัตะผะละธาตสุะมาธิญาณะสมัปันโน.

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
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๙.
กสุะลา ธมัมา อิตปิิ โส ภะคะวา อะอา ยาวะชีวงั พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ
ชมัพู ทีปัญจะ อิสสะโร กสุะลา ธมัมา นะโม พทุธายะนะโม ธมัมายะ นะโม สงัฆายะ
ปัญจะ พทุธา นะมามิหงั อา ปา มะ จ ุปะ, ที มะ สงั องั ข,ุ สงั วิ ธา ป ุกะ ยะ ปะ, อปุะสะชะสะ
เห
ปาสายะโส ฯ
โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ เต ชะ ส ุเน มะ ภ ูจะ นา วิ เว อะ สงั วิ ส ุโล
ป ุสะ พุ ภะ อิสวาส ุสสุวาอิ กสุะลา ธมัมา จิตตวิอิตัถิ.
อิตปิิ โส ภะคะวา อะระหงั อะอา ยาวะชีวงั พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ สาโพธิปัญ จะ อิสสะโร ธมั
มา.
กสุะลา ธมัมา นนัทะวิวงัโก อิต ิสมัมาสมัพทุโธ สคุะลาโน ยาวะชีวงั พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ.

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
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๑๐.
จาตมุมะหาราชิกา อิสสะโร กสุะลา ธมัมา อิต ิวิชชาจะระณะสมัปันโน ออุุ ยา
วะชีวงั พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ.
ตาวะตงิสา อิสสะโร กสุะลา ธมัมา นนัทะ ปัญจะ สคุะโต โลกะวิท ูมะหาเอโอ 
ยาวะชีวงั พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ.
ยามา อิสสะโร กสุะลา ธมัมา พรหมาสทัทะ ปัญจะสตัตะ สตัตาปาระมี อะนตุ
ตะโร ยะมะกะขะ ยาวะชีวงั พทุธงั
สะระณงั คจัฉามิ.

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
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๑๐. (ตอ่)

ตสุติา อิสสะโร กสุะลา ธมัมา ปยุะปะกะ ปริุสะทมัมะสาระถิ ยาวะชีวงั พทุธงั
สะระณงั คจัฉามิ.
นิมมานะระตี อิสสะโร กสุะลา ธมัมา เหตโุปวะ สตัถา เทวะมะนสุสานงั ตะถา 
ยาวะชีวงั พทุธงั สะระณงั คจัฉามิ.
ปะระนิมมิตะวะสะวตัตี อิสสะโร กสุะลา ธมัมา สงัขาระขนัโธ ทกุขงั ภะคะวะตา 
ยาวะ นิพพานงั สะระณงั คจัฉามิ ฯ
พรหมา อิสสะโร กสุะลา ธมัมา นตัถิปัจจะยา วินะปัญจะ ภะคะวะตา ยาวะ นิ
พพานงั สะระณงั คจัฉามิ.

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
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๑๑.
นะโม พทุธสัสะ นะโม ธมัมสัสะ นะโม สงัฆสัสะ พทุธิลาโภกะลา กะระกะนา เอ
เตนะ สจัเจนะ
สวุตัถิ โหนต ุหลุู หลุู หลุู สะวาหายะ.
นะโม พทุธสัสะ นะโม ธมัมสัสะ นะโม สงัฆสัสะ วิตต ิวิตต ิวิตต ิมิตต ิมิตต ิมิตต ิ
จิตต ิจิตต ิวตัต ิวตัต ิมะยะส ุสวุตัถิ โหนต ุหลุู หลุู หลุู สะวาหายะ.

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
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๑๑. (ตอ่)
อินทะสาวงั มะหาอินทะสาวงั พรหมะสาวงั มะหาพรหมะสาวงั จกักะวตัตสิาวงั 
มะหาจกักะวตัต-ิสาวงั เทวาสาวงั มะหาเทวาสาวงั อิสสีาวงั มะหาอิสสีาวงั มนีุ
สาวงั มหามนีุสาวงั สปัปริุสะสาวงั มหาสปัปริุสะสาวงั พทุธะสาวงั ปัจเจกะ
พทุธะสาวงั อะระหตัตะสาวงั สพัพะสทิธิวิชชาธะรานงัสาวงั สพัพะโลกา
อิริยานงัสาวงั เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหนต.ุ

สาวงั คณุงั วะชะ พะลงั เตชงั วิริยงั สทิธิกมัมงั ธมัมงั สจัจงั นิพพานงั โมกขงั 
คยุหะกงั ทานงั สลีงั ปัญญา นิกขงั ปญุญงั ภาคะยงั ยะสงั ตปัปัง สขุงั สริิ รูปัง 
จะตวีุสะตเิทสะนงั เอเตนะ สจัเจนะ สวุตัถิ โหนต ุหลุู หลุู หลุู สะวาหายะ ฯ

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
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๑๒.
นะโม พทุธสัสะ ทกุขงั อะนิจจงั อะนตัตา รูปะขนัโธ เวทะนาขนัโธ สญัญาขนัโธ
สงัขาระขนัโธ วิญญาณะขนัโธ นะโม อิตปิิโส ภะคะวา.
นะโม ธมัมสัสะ ทกุขงั อะนิจจงั อะนตัตา รูปะขนัโธ เวทะนาขนัโธ สญัญาขนัโธ
สงัขาระขนัโธ วิญญาณะขนัโธ นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม.
นะโม สงัฆสัสะ ทกุขงั อะนิจจงั อะนตัตา รูปะขนัโธ เวทะนาขนัโธ สญัญาขนัโธ
สงัขาระขนัโธ วิญญาณะขนัโธ นะโม สปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ
วาหะปะริตตงั.
นะโม พทุธายะ มะอะอ ุทกุขงั อะนิจจงั อะนตัตา ยาวะ ตสัสะ หาโย นะโม ออุะ
มะ ทกุขงั อะนิจจงั อะนตัตา อ ุอะมะ อาวนัทา นะโม พทุธายะ นะ อะ กะ ต ินิ 
สะ ระ นะ อา ระ ปะ ขุ ธงั มะ อะ อ ุทกุขงั อะนิจจงั อะนตัตา ฯ

(กราบ ๓ ครัNง)

“ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
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“บทเบกิบุญ ”

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ

บทสวดมนต์มหามงคล



“บทเบกิบุญ ”

ข้าพเจ้า ชื*อจริง นามสกลุ กราบพระพทุธเจ้า กราบพระธรรม กราบพระสงฆ์ กราบบดิา
มารดา กราบครูบาอาจารย์

ขออํานาจพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบนัดาลให้กศุลผลบญุที*ข้าพเจ้าได้สั*งสมมา 
ตั Iงแตอ่ดีตชาติจนถงึปัจจบุนัชาติ จงไหลมารวมอยูที่*ข้าพเจ้า และขอกศุลผลบญุนั Iนจงอยูที่*
ข้าพเจ้า ( หลบัตาทําจิตสบายๆ นกึถงึพลงับญุนั Iน จินตนาการถงึการดลึพลงับญุมาที*ตนเอง
เพื*อเตรียมพร้อมแผแ่บง่ปันพลงัให้แก่มนษุย์ สิ*งศกัดิSสทิธิSและดวงจิตทั Iงหลาย
ข้าพเจ้าขอแผเ่มตตาจิตอทิุศสว่นกศุลผลบญุดงักลา่วข้างต้น ให้แก่จิตวิญญาณ ที*เจ็บและ
ตายด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในอดีตชาติ

( หมายเหต ุ: “กราบ” ในกรณีไมส่ะดวกก้มลงกราบสามารถใช้ยกมือจรดหน้าผากแทนได้ ) 

บทสวดมนต์มหามงคล



“บทเบกิบุญ ”

เทวดาประจําตวัของข้าพเจ้า ชื2อจริง นามสกลุ เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ตวัข้าพเจ้าเอง

ดวงจิตวิญญาณของบดิาของข้าพจ้า ชื2อจริง นามสกลุ ของ บดิา

ดวงจิตวิญญาณของมารดาของข้าพจ้า ชื2อจริง นามสกลุ ของ มารดา

บรรพบรุุษทั Rงหลายของข้าพเจ้า บรรพบรุุษทั Rงหลายของประเทศไทย

เทวดารักษาตวัของ ชื2อจริง นามสกลุ ของ ภรรยา หรือ สามี 

เจ้ากรรมนายเวรของ  ชื2อจริง นามสกลุ ของ ภรรยา หรือ สามี 

ตวัของ ชื2อจริง นามสกลุ ของ ภรรยา หรือ สามี 

เทวดารักษาตวัของ ชื2อจริง นามสกลุ ของ บตุร 

เจ้ากรรมนายเวรของ ชื2อจริง นามสกลุ ของ บตุร 

ตวัของ ชื2อจริง นามสกลุ ของ บตุร 

ทั #งนี # หากมีบตุร บตุรีหลายทา่น ให้เอย่ แยกทีละคน 

เทวดารักษาตวัและเจ้ากรรมนายเวรทั Rงหลายของญาตพีิ2น้องหลานทกุคนของข้าพเจ้า 

บทสวดมนต์มหามงคล



“บทเบกิบุญ ”

ครูอปัุชาอาจารย์ โหราจารย์ทั Iงหลายของข้าพเจ้า

พระภมิูชยัมงคล เจ้าที*เจ้าทาง เทวดาผู้ดแูลปกปักอารักขาสมัปเวสทีั Iงหลาย ที*บ้านเลขที* ..... ของข้าพเจ้า

ทั #งนี # กรณีมีอสงัหาริมทรัพย์หลายที5 หากต้องการขาย หรือต้องการเจาะจง ให้เอย่แยกทีละที5 

เจ้าที*เจ้าทางสิ*งศกัดิSสทิธิS สมัปเวสทีั Iงหลายทกุๆที*ที*ข้าพเจ้าเยื Iองยา่งไป

เทวดารักษาตวัของ............. เจ้ากรรมนายเวรทั Iงหลายของ....................ตวัของ.............

ชื5อลกูน้องที5คดิเหน็วา่ขาดไมไ่ด้และจําเป็นต้องมี แน่ๆ กี5คนก็ได้

เทวดารักษาตวัและเจ้ากรรมนายเวรทั Iงหลายของบริวาร ลกูน้องทกุคนของข้าพเจ้า  ตวัของบริวารลกูน้องทกุคนของ
ข้าพเจ้าเอง

บทสวดมนต์มหามงคล



“บทเบกิบุญ ”

เทวดาผู้ดแูลกิจการธรุกิจ ชื_อบริษัทคูค้่า

พระภมิูเจ้าที_เจ้าทางสิ_งศกัดิcสทิธิcสมัปเวสทีั dงหลาย ห้อง สถานที_ตั dงของบริษัทคูค้่า

เทวดารักษาตวัของ............. เจ้ากรรมนายเวรทั dงหลายของ....................ตวัของ.............

ชื2อผู้บริหาร กรรมการ หุ้นสว่น ที2เลง็เห็นวา่สาํคญั

บทสวดมนต์มหามงคล



“บทเบกิบุญ ”

พระมหากษัตริย์ ผู้ มีพระคณุ ญาตกิา ครู อปัุชฌาย์ อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร มิตรรักสนิท เพื2อนสรรพสตัว์น้อยใหญ่ 
พระภมิูเจ้าที2 เจ้ากรุงพาล ีแมพ่ระธรณี แมพ่ระคงคา แมพ่ระโพสพ พญายมราช นายนิริยบาล ท้าวจะตโุลกะบาลทั Rงสี2 ศริิคตุ
อํามาตย์ ชั Rนจาตมุมะหาราชิกาเบื Rองบน สงูสดุจนถงึภวคัคะพรหม และเบื Rองลา่งตํ2าสดุ ตั Rงแตโ่ลกนัตมหานรกและอเวจีขึ Rนมา 
จนถงึโลกมนษุย์ สดุรอบขอบจกัรวาล อนนัตจกัรวาล คณุพระศรีรัตนตรัยและเทพยดาทั Rงหลาย ตลอดทั Rงอินทร์ พรหม ยมยกัษ์ 
คนธรรพ์ นาคา พระเพลงิ พระพาย พระพิรุณ พระสยามเทวาธิราช พระกาฬไชยศรี พระทรงเมือง พระเสื Rอเมือง เจ้าพอ่หอกลอง 
เจ้าพอ่เจตคปุต์ เทวดาผู้ดแูลปกปักรักษาองค์พระแก้วมรกต พระจนัทร์เทวา พระองัคารเทวา พระพทุธเทวา พระพฤหสับดีเทวา 
พระศกุร์เทวา พระเสาร์เทวา พระอาทิตย์เทวา พระราหเูทวา พระเกตเุทวา พระมฤตยเูทวา

ณ บดันี R ทา่นทั Rงหลาย จะอยูภ่พใดหรือภมูใดก็ตาม ขอให้ทําตนรับผลบญุนี R และขอจงได้รับสว่นกศุลผลบญุนี Rทา่นทั Rงหลายที2ต้อง
ทกุข์ขอให้พ้นจากทกุข์ ขอให้พ้นจากทกุ ทา่นทั Rงหลายที2ได้สขุขอให้ได้สขุยิ2ง ๆ ขึ Rนไป ขอจงมาอนโุมทนาบญุและรับสว่นบญุสว่น
กศุลนี Rมีความร่มเยน็เป็นสขุ หากมีเวรกรรมตอ่กนั ขอจงอโหสกิรรมและอนโุมทนาบญุแก่ข้าพเจ้าด้วยอํานาจแหง่บญุนี R 

ด้วยเดชะผลบญุแหง่ข้าพเจ้าอทิุศให้ไปนี R จงเป็นอปุนิสยัปัจจยัให้ถงึพระนิพพานในปัจจบุนั และอนาคตกาลเบื Rองหน้าโน้นเทอญ 
ฯ
พทุธงั อะนนัตงั ธมัมงั จกักะวาลงั สงัฆงั นิพพานะปัจจะโย โหนต.ุ 

(ทําจิตให้สงบตามเวลาที2ทําได้)

บทสวดมนต์มหามงคล



“บทพระมหาจักรพรรด ิรํDารวย”

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมา สมัพทุธสัสะ t จบ

(กราบ t ครั Rง แล้วสวดคาถามหาจกัรพรรดติามกําลงัของผู้ ที2เกิดในแตล่ะวนัดงันี R (กราบ t ครั Rง แล้วสวดคาถามหาจกัรพรรดติาม
กําลงัของผู้ ที2เกิดในแตล่ะวนัดงันี R คือ อาทิตย์ u จนัทร์ vw องัคาร x พธุ vy พฤหสั vz ศกุร์ {v และเสาร์ v|)

นะโมพทุธายะ พระพทุธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหสัสะ สธุรรมา พทุโธ ธมัโม สงัโฆ ยะธาพทุโมนะ พทุธะบชูา ธมัมะ
บชูา สงัฆะบชูา อคัคีทานงั วะรังคนัธงั สวีล ีจะมหาเถรัง อะหงัวนัทามิ ทรูะโต อะหงัวนัทามิ ธาตโุย อะหงัวนัทามิ สพัพะโส
พทุธะ ธมัมะ สงัฆะ ปเูชมิ (vw จบ)

(เอย่คําอธิษฐาษ ขอได้ทกุสิ2ง จากนั Rนกลา่วคําวา่)

ขอสิ2งที2ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศกัดิYสทิธิYสาํเร็จเป็นจริงโดยฉบัพลนัทนัใจทกุประการ

อิมงั สจัจะวานงั อธิษฐามิ พทุธงั อธิษฐามิ ธมัมงั อธิษฐามิ สงัฆงั อธิษฐามิ
( หลงัจากนั Rนก็ให้เชิญพระเข้าตวั แผบ่ญุปรับภพภมิูสง่วญิญาณด้วย บทสวดวา่ )
สพัเพพทุธา สพัเพธมัมา สพัเพสงัฆา พะลปัปัตตา ปัจเจกานญั จะยงัพลงั
อรหนัตานญั จะ เตเชนะรักขงั พนัธามิ สพัพะโส (วา่ w จบ)

แล้วกลา่ววา่ พทุธงั อธิษฐามิ ธมัมงั อธิษฐามิ สงัฆงั อธิษฐามิ

( ให้อธิษฐานจิตแผเ่มตตาออกไปให้กบัดวงจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั Rงหลาย จะระบสุถานที2ด้วยก็ได้ )

บทสวดมนต์มหามงคล



“บทชนิบญัชร เมตตามหานิยม”

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมา สมัพทุธสัสะ 

e จบ ตามด้วย

ปตุตะกาโม ละเภปตุตงั ธะนะกาโม ละเภธะนงั

อตัถิกาเย กายะ ญายะ เทวานงั ปิยะตงั สตุตะวา

อิตปิิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสวุณัโณ

มรณงัสขุงั อะระหงัสคุะโต นะโมพทุธายะ

บทสวดมนต์มหามงคล



“บทชนิบญัชร เมตตามหานิยม”

ชะยาสะนากะตา พทุธา เชตวา มารัง สะวาหะนงั
จะตสุจัจาสะภงั ระสงั เย ปิวงิส ุนะราสะภา.

ตณัหงักะราทะโย พทุธา อฏัฐะวีสะติ นายะกา

สพัเพ ปะติฏฐิตา มยัหงั มตัถะเกเต มนิุสสะรา.

สเีส ปะตฏิฐิโต มยัหงั พทุโธ ธมัโม ทะวิโลจะเน

สงัโฆ ปะติฏฐิโต มยัหงั อเุร สพัพะคณุากะโร.
หะทะเย เม อะนรุุทโธ สารีปตุโต จะทกัขิเณ

โกณฑญัโญ ปิฏฐิภาคสัมิง โมคคลัลาโน จะ วามะเก.

ทกัขิเณ สะวะเน มยัหงั อาสงุ อานนัทะ ราหโุล

กสัสะโป จะ มะหานาโม อภุาสงุ วามะโสตะเก.

เกสนัเต ปิฏฐิภาคสัมิง สริุโย วะ ปะภงักะโร
นิสนิโน สริิสมัปันโน โสภิโต มนิุปงุคะโว

กมุาระกสัสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก

โส มยัหงั วะทะเน นิจจงั ปะติฏฐาสคิณุากะโร.

ปณุโณ องัคลุมิาโร จะ อปุาล ีนนัทะ สวีะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ตลิะกา มะมะ.

เสสาสีต ิมะหาเถรา วชิิตา ชินะสาวะกา
เอเตสตี ิมะหาเถรา ชิตะวนัโต ชิโนระสา
ชะลนัตา สีละเตเชนะ องัคะมงัเคส ุสณัฐิตา.
ระตะนงั ปรุะโต อาสิ ทกัขิเณ เมตตะ สตุตะกงั
ธะชคัคงั ปัจฉะโต อาสิ วาเม องัคลุมิาละกงั
ขนัธะโมระปะริตตญัจะ อาฏานาฏิยะ สตุตะกงั
อากาเส ฉะทะนงั อาสิ เสสา ปาการะสณัฐิตา
ชินา นานาวะระสงัยตุตา สตัตปัปาการะ ลงักะตา
วาตะปิตตาทะสญัชาตา พาหิรัช ฌตัตปัุททะวา.
อะเสสา วินะยงั ยนัตุ อะนนัตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สมัพทุธะปัญชะเร.
ชินะปัญชะระมชัฌมัหิ วหิะรันตงั มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนต ุมงั สพัเพ เต มะหาปริุสาสะภา.
อิจเจวะมนัโต สคุตุโต สรัุกโข
ชินานภุาเวนะ ชิตปัุททะโว
ธมัมานภุาเวนะ ชิตาริสงัโฆ
สงัฆานภุาเวนะ ชิตนัตะราโย
สทัธมัมานภุาวะปาลโิต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรต.ิ

บทสวดมนต์มหามงคล



บุญใดบังเกดิ
ขอบังเกดิแด่
ผู้ดาํริให้จัดสร้าง
และครอบครัว

ผู้จัดทาํและครอบครัว
ผู้ร่วมแบ่งปันบทสวดนีA

และผู้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเถดิ

DARIN


