
พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า 

๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์ 

จากคมัภีร์มลูภาษา ท่ีอาจารย์พระมหาแสวง โชตปิาโล 

วดัศรีประวตั ิบางกรวย นนทบรีุ ได้น ามาจากประเทศพมา่ 

 
พระคาถาอนัศกัดิ์สทิธ์ิ บชูาพระพทุธเจ้าผู้วิริยาธิกะ (ยิ่งด้วยความเพียร) ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์ ขอท่านทัง้หลายจงตัง้ใจสวด

สาธยายสรรเสริญพระพุทธเจ้าทัง้หลายของเรานีถ้้าใครได้สวดสาธยายทุกเช้า-ค ่า จะได้รับสิริมลคงด้วยลาภ สักการะ 
เกียรติยศ สรรเสริญของเหลา่มนษุย์และเทวดาทัง้หลาย ทัง้ยงัปกป้องอนัตรายและภยัทัง้หลายจากอาวธุนานาชนิด แม้จะเป็น
ลกูระเบิดก็ไมต้่องไปกลวัแล. 

 

ปณามคาถา 
นะโม สมัมาสมัพทุธานงั ปะระมตัถะทสัสีนงั สีลาทิคณุะปาระมิปปัตตานงั. (๓ จบ) 

 พทุธมั สะระณมั คจัฉามิ. 
 ธมัมมั สะระณมั คจัฉามิ. 
 สงัฆมั สะระณมั คจัฉามิ. 

ทตุิยมัปิ พทุธมั สะระณมั คจัฉามิ. 
ทตุิยมัปิ ธมัมมั สะระณมั คจัฉามิ. 
ทตุิยมัปิ สงัฆมั สะระณมั คจัฉามิ. 
ตะติยมัปิ พทุธมั สะระณมั คจัฉามิ. 
ตะติยมัปิ ธมัมมั สะระณมั คจัฉามิ. 
ตะติยมัปิ สงัฆมั สะระณมั คจัฉามิ. 

 

อธิฏฐานสีลคาถา 
(อธิษฐานศีล ๕ ส าหรับญาติโยม ส าหรับพระไมต้่องอธิษฐานนี)้ 

 อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ อะธิฏฐามิ. 
ทตุิยมัปิ อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ อะธิฏฐามิ. 
ตะติยมัปิ อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ อะธิฏฐามิ. 

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทงั อะฏฐามิ. 
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทงั อะฏฐามิ. 

กาเมสมุิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทงั อะฏฐามิ. 
มสุาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทงั อะฏฐามิ. 

สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี สิกขาปะทงั อะฏฐามิ. 



อะระหนัเต   นะวตุตะระสะเต อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก 
วีสะติสะตะสะหสัสานิ นะมามิ   สิระสา   อะหงั. 
อปัปะกา   วาฬกุา   คงัคา. อะนนัตา   นิพพตุา   ชินา. 
เตสงั   ธมัมญัจะ   สงัฆญัจะ อาทะเรนะ   นะมามิหงั. 
นะมะการานภุาเวนะ หิตᵋวา   สพัเพ   อปัุททะเว. 
อะเนกา   อนัตะรายาปิ วินสัสนัต ุ  อะเสสะโต. 

สัมมาสัมพุทเธ   นะวตุตะระสะเต อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก 
วีสะติสะตะสะหสัสานิ นะมามิ   สิระสา   อะหงั. 
อปัปะกา   วาฬกุา   คงัคา. อะนนัตา   นิพพตุา   ชินา. 
เตสงั   ธมัมญัจะ   สงัฆญัจะ อาทะเรนะ   นะมามิหงั. 
นะมะการานภุาเวนะ หิตᵋวา   สพัเพ   อปัุททะเว. 
อะเนกา   อนัตะรายาปิ วินสัสนัต ุ  อะเสสะโต. 

วิชชาจะระณะสัมปันเน   นะวตุตะระสะเต อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก 
วีสะติสะตะสะหสัสานิ นะมามิ   สิระสา   อะหงั. 
อปัปะกา   วาฬกุา   คงัคา. อะนนัตา   นิพพตุา   ชินา. 
เตสงั   ธมัมญัจะ   สงัฆญัจะ อาทะเรนะ   นะมามิหงั. 
นะมะการานภุาเวนะ หิตᵋวา   สพัเพ   อปัุททะเว. 
อะเนกา   อนัตะรายาปิ วินสัสนัต ุ  อะเสสะโต. 

สุคะเต   นะวตุตะระสะเต อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก 
วีสะติสะตะสะหสัสานิ นะมามิ   สิระสา   อะหงั. 
อปัปะกา   วาฬกุา   คงัคา. อะนนัตา   นิพพตุา   ชินา. 
เตสงั   ธมัมญัจะ   สงัฆญัจะ อาทะเรนะ   นะมามิหงั. 
นะมะการานภุาเวนะ หิตᵋวา   สพัเพ   อปัุททะเว. 
อะเนกา   อนัตะรายาปิ วินสัสนัต ุ  อะเสสะโต. 

โลกะวิทุเก   นะวตุตะระสะเต อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก 
วีสะติสะตะสะหสัสานิ นะมาม ิ  สิระสา   อะหงั. 
อปัปะกา   วาฬกุา   คงัคา. อะนนัตา   นิพพตุา   ชินา. 
เตสงั   ธมัมญัจะ   สงัฆญัจะ อาทะเรนะ   นะมามิหงั. 
นะมะการานภุาเวนะ หิตᵋวา   สพัเพ   อปัุททะเว. 
อะเนกา   อนัตะรายาปิ วินสัสนัต ุ  อะเสสะโต. 



อนุตตะเร   ปุริสะทมัมะสาระถเิก    นะวตุตะระสะเต   อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก 
วีสะติสะตะสะหสัสานิ นะมามิ   สิระสา   อะหงั. 
อปัปะกา   วาฬกุา   คงัคา. อะนนัตา   นิพพตุา   ชินา. 
เตสงั   ธมัมญัจะ   สงัฆญัจะ อาทะเรนะ   นะมามิหงั. 
นะมะการานภุาเวนะ หิตᵋวา   สพัเพ   อปัุททะเว. 
อะเนกา   อนัตะรายาปิ วินสัสนัต ุ  อะเสสะโต. 

สัตถาเทวะมะนุสเส   นะวตุตะระสะเต อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก 
วีสะติสะตะสะหสัสานิ นะมามิ   สิระสา   อะหงั. 
อปัปะกา   วาฬกุา   คงัคา. อะนนัตา   นิพพตุา   ชินา. 
เตสงั   ธมัมญัจะ   สงัฆญัจะ อาทะเรนะ   นะมามิหงั. 
นะมะการานภุาเวนะ หิตᵋวา   สพัเพ   อปัุททะเว. 
อะเนกา   อนัตะรายาปิ วินสัสนัต ุ  อะเสสะโต. 

พุทเธ   นะวตุตะระสะเต อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก 
วีสะติสะตะสะหสัสานิ นะมามิ   สิระสา   อะหงั. 
อปัปะกา   วาฬกุา   คงัคา. อะนนัตา   นิพพตุา   ชินา. 
เตสงั   ธมัมญัจะ   สงัฆญัจะ อาทะเรนะ   นะมามิหงั. 
นะมะการานภุาเวนะ หิตᵋวา   สพัเพ   อปัุททะเว. 
อะเนกา   อนัตะรายาปิ วินสัสนัต ุ  อะเสสะโต. 

ภะคะวันเต   นะวตุตะระสะเต อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก 
วีสะติสะตะสะหสัสานิ นะมามิ   สิระสา   อะหงั. 
อปัปะกา   วาฬกุา   คงัคา. อะนนัตา   นิพพตุา   ชินา. 
เตสงั   ธมัมญัจะ   สงัฆญัจะ อาทะเรนะ   นะมามิหงั. 
นะมะการานภุาเวนะ หิตᵋวา   สพัเพ   อปัุททะเว. 
อะเนกา   อนัตะรายาปิ วินสัสนัต ุ  อะเสสะโต. 

อะระหนัตาทนิะวะห ิ  คเุณหิ   สมัปันเน    นะวตุตะระสะเต   อฏัฐะจตัตาลีสะสะหสัสะเก 
วีสะติสะตะสะหสัสานิ นะมามิ   สิระสา   อะหงั. 
อปัปะกา   วาฬกุา   คงัคา. อะนนัตา   นิพพตุา   ชินา. 
เตสงั   ธมัมญัจะ   สงัฆญัจะ อาทะเรนะ   นะมามิหงั. 
นะมะการานภุาเวนะ หิตᵋวา   สพัเพ   อปัุททะเว. 
อะเนกา   อนัตะรายาปิ วินสัสนัต ุ  อะเสสะโต. 



นะโม   เต   พุทธะวีรัตถุ. วิปปะมุตโตสิ   สัพพะธิ. 
สัมพาธะปะฏปัินโนสᵋมิ. ตัสสะ   เม   สะระณัง   ภะวะ. 

ตะถาคะตงั   อะระหนัตงั จนัทิมา   สะระณงั   คะโต. 
ราห ุ  จนัทงั   ปะมญุจสัส.ุ พทุธา   โลกานกุมัปะกา. 
ตะถาคะตงั   อะระหนัตงั สริุโย   สะระณงั   คะโต. 
ราห ุ  สริุยงั   ปมญุจสัส.ุ พทุธา   โลกานกุมัปะกา. 

นาญญัตᵋระ   โพชณังคา   ตะปะสา นาญญัตᵋรินทᵋริยะสังวะรา 
นาญญัตᵋระ   สัพพะนิสสัคคา โสตถงิ   ปัสสามิ   ปาณินัง. 

อะตีตงั   พทุธะระตะนงั พทุธะวงัสงั   อะนาคะตงั 
มะมะ   สีเส   ฐะเปตᵋวา ยาวะชีวงั   นะมตัถ ุ  เม. 

พุทโธ   เม   รักขะต ุ  นิจจงั. พทุโธ   เม   รักขะต ุ  สะทา. 
พทุโธ   เม   รักขะต ุ  ทิเน. อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 
ธัมโม   เม   รักขะต ุ  นิจจงั. ธมัโม   เม   รักขะต ุ  สะทา. 
พทุโธ   เม   รักขะต ุ  ทิเน. อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 
สังโฆ   เม   รักขะต ุ  นิจจงั. สงัโฆ   เม   รักขะต ุ  สะทา. 
พทุโธ   เม   รักขะต ุ  ทิเน. อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

มาราฬะวะกะนาฬาคริิง อังคุลิง   จญิจะสัจจะกัง 
นันโทปะนันทะพᵋรหᵋมัญจะ เชตุ   โหตุ   ตะโต   ปะรัง. 
คัจฉันเต   วา   สะยะเน   วา สัพพัสᵋมิง   อริิยาปะเถ 
มิจฉาเทวา   ปักกะมันตุ สัมมาเทวา   อุเปนตุ   เม 

พุทโธ   เม   สีเส   ติฏฐะต ุ พทุโธ   เม  หะทะเย   ติฏฐะต.ุ 
พทุโธ   เม   องัเส   ติฏฐะต ุ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 
ธัมโม   เม   สีเส   ติฏฐะต ุ ธมัโม   เม  หะทะเย   ติฏฐะต.ุ 
ธมัโม   เม   องัเส   ติฏฐะต ุ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 
สังโฆ   เม   สีเส   ติฏฐะต ุ สงัโฆ   เม  หะทะเย   ติฏฐะต.ุ 
สงัโฆ   เม   องัเส   ติฏฐะต ุ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

ตัณᵋหงักะโร   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

เมธังกะโร   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 



อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

สะระณังกะโร   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

ทปัีงกะโร   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

โกณฑัญโญ   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

สุมังคะโล   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

สุมะโน   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

เรวะโต   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

โสภโิต   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

อะโนมะทสัสี   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

ปะทุโม   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

นาระโท   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 



อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

ปะทุมุตตะโร   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

สุเมโธ   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

สุชาโต   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

ปิยะทสัสี   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

อัตถะทสัสี   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

ธัมมะทสัสี   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

สิทธัตโถ   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

ตสิโส   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

ปุสโส   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

วิปัสสี   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 



อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

สิข ี  พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

เวสสะภ ู  พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

กะกุสันโธ   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

โกนาคะมะโน   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

กัสสะโป   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

โคตะโม   พทุโธ   ภะคะวา อะระหงั   สมัมาสมัพทุโธ 
อะนนัตะปญุโญ   อะนนัตะคณุโน อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิ   อะนนัตะชตุ ิ อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

อัฏฐะวีสะตะเม   พทุธา   ภะคะวนัโต อะระหนัโต   สมัมาสมัพทุธา 
อะนนัตะปญุญา   อะนนัตะคณุา อะนนัตะญาโณ   อะนนัตะเตโช 
อะนนัตะอิทธิมนัตา   อะนนัตะชตุิมนัตา อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

นะโม  เตสัง   อัฏฐะวีสะตยิา พุทธานัง   ภะคะวันตานัง 
อะระหนัตานงั   สมัมาสมัพทุธานงั อาย ุ  ทีฆงั   สขุงั   ภะเว. 

อนนัตะปุญญา   อฏัฐะวีสะติเม   พทุธา ภะคะวนัโต   อะระหนัโต 
สมัมาสมัพทุธา   อะนนัเตหิ ปุญญะจกัเกหิ  มงั   รักขนัต.ุ 

อนนัตะคุณา   อฏัฐะวีสะติเม   พทุธา ภะคะวนัโต   อะระหนัโต 
สมัมาสมัพทุธา   อะนนัเตหิ คุณะจกัเกหิ  มงั   รักขนัต.ุ 

อะนนัตะญาณา   อฏัฐะวีสะติเม   พทุธา ภะคะวนัโต   อะระหนัโต 



สมัมาสมัพทุธา   อะนนัเตหิ ญาญะจกัเกหิ  มงั   รักขนัต.ุ 

อะนนัตะเตชา   อฏัฐะวีสะติเม   พทุธา ภะคะวนัโต   อะระหนัโต 

สมัมาสมัพทุธา   อะนนัเตหิ เตชะจกัเกหิ  มงั   รักขนัต.ุ 

อะนนัตะอทิธิมันตา   อฏัฐะวีสะติเม   พทุธา ภะคะวนัโต   อะระหนัโต 

สมัมาสมัพทุธา   อะนนัเตหิ อทิธิมันตะจกัเกหิ  มงั   รักขนัต.ุ 

อะนนัตะชุตมัินตา   อฏัฐะวีสะติเม   พทุธา ภะคะวนัโต   อะระหนัโต 

สมัมาสมัพทุธา   อะนนัเตหิ ชุตมัินตะจกัเกหิ  มงั   รักขนัต.ุ 

ทิวา   ตะปะติ   อาทิจโจ. รัตติมาภาติ   จนัทิมา. 
สนันทัโธ   ขตัติโย   ตะปะต.ิ ฌายี   ตะปะติ   พᵋราหᵋมะโณ. 
อะถะ   สพัพะมะโหรัตติง พุทโธ   ตะปะติ   เตชะสา. 
ตาทิสงั   เตชะสมัปันนงั พุทธัง   วนัทามิ   อาทะรัง. 

ทิวา   ตะปะติ   อาทิจโจ. รัตติมาภาติ   จนัทิมา. 
สนันทัโธ   ขตัติโย   ตะปะต.ิ ฌายี   ตะปะติ   พᵋราหᵋมะโณ. 
อะถะ   สพัพะมะโหรัตติง ธัมโม   ตะปะติ   เตชะสา. 
ตาทิสงั   เตชะสมัปันนงั ธัมมัง   วนัทามิ   อาทะรัง. 

ทิวา   ตะปะติ   อาทิจโจ. รัตติมาภาติ   จนัทิมา. 
สนันทัโธ   ขตัติโย   ตะปะต.ิ ฌายี   ตะปะติ   พᵋราหᵋมะโณ. 
อะถะ   สพัพะมะโหรัตติง สังโฆ   ตะปะติ   เตชะสา. 
ตาทิสงั   เตชะสมัปันนงั สังฆัง   วนัทามิ   อาทะรัง. 

 

แผ่เมตตาให้ตัวเอง 

อะหงั   สขุิโต   โหมิ.   อะหงั   อะเวโร   โหมิ.   อะหงั   อพัᵋยาปัชโฌ  โหมิ.  อะหงั   อะนีโฆ   โหมิ.   อะหงั  สขีุ   

อตัตานงั   ปะริหะรามิ. 

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 

สพัเพ   สตัตา   อะเวรา   โหนต.ุ   สพัเพ   สัตตา   อพัᵋยาปัชฌา  โหนต.ุ  สพัเพ  สตัตา   อะนีฆา   โหนต.ุ  สพั

เพ   สตัตา  สขีุ   อตัตานงั   ปะริหะรันต ุ  อิทงั   เม   ปัญญงั   ปพุพะการีนญัจะ   เวรีนญัจะ   อารักขะเทวานญั

จะ   ญาตะกานญัจะ   ทกุขปัปัตตานญัจะ  โหต.ุ   นิพพานสัสะ  จะ  ปัจจะโย  โหต ุ  ปัจจปุปันเน   กาเล. 


