
โครงการสวดมนต์วนัศุกร์สืบสานวฒันธรรม
วทิยาลยัเทคนิคน ้าพอง

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา





บทกราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ 
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง 
ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองคเ์อง



พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ผู้รู้ ผูต้ื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)



สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
ตรัสไว้ดแีล้ว
ธัมมัง นะมัสสามิ 
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม (กราบ)



สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆส์าวกของพระผู้ มีพระภาคเจ้า 
ประพฤติปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ 
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)



นมัสการพระรัตนตรัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 

สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)



ไตรสรณคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 



ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง สะ ระณัง คัจฉามิ



ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู 
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะ
มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ  (พุทธคุณ)



บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ท านองสรภัญญะ
(น า) องค์ใดพระสัมพุทธ (รับ) สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลกิเลสมาร      บ่ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน    ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคี บ่ พันพัว      สุวคนธก าจร
องค์ใดประกอบด้วย   พระกรุณาดังสาคร



โปรดหมู่ประชากร       มละโอฆกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์     และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพาน      อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส            
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล      ก็เจนจบประจักษ์จริง          



ก าจัดน้ าใจหยาบ   สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง       มละบาปบ าเพ็ญบุญ
ข้าขอประนตน้อม       ศิระเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ- ญ ภาพนั้นนิรันดร (กราบ)



ธัมมานุสสติ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

สันทิฏฐโิก,อกาลิโก,
เอหิปัสสิโก,โอปะนะยิโก,

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ



บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ ท านองสรภัญญะ
ธรรมะคือคุณากร     ส่วนชอบสาธร

ดุจดวงประทีปชัชวาล          
แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตวส์ันดาน

สว่างกระจ่างใจมล          



ธรรมใดนับโดยมรรคผล      เป็นแปดพึงยล
และเก้ากับทั้งนฤพาน         

สมญาโลกอุดรพิสดาร      อันลึกโอฬาร
พิสุทธิพ์ิเศษสุกใส          

อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง          



คือทางด าเนินดุจคลอง    อันล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง

ข้าขอโอนอ่อนอตุมงค์ นบธรรมจ านง
ด้วยจิตและกายวาจา  (กราบ)



สังฆานุสสติ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
อุชปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 
สามจิีปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะ กะสังโฆ , 



ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  
อาหุเนยโย , ปาหุเนยโย, 
ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย, 
อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ



บทสวดพระสังฆคุณท านองสรภัญญะ
(น า) สงฆ์ใดสาวกศาสดา     (รับ) รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภัควันต์
เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน

ระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร   ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง



เหินห่างทางข้าศึกปอง      บ่ มิล าพอง
ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลยพ์ูนผล

สมญาเอารสทศพล        มีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา



ข้าขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา
นุคุณประดุจร าพัน

ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์      พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัติศัย

ขอจงขจัดโภยภัย      อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ)



บทสวดถวายพรพระ ท านองสรภัญญะ 
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 

ครเีมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินาชิตะวา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง



บทสวดชัยสิทธิคาถาท านองสรภัญญะ
(น า) ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท- (รับ)ธะวิสุทธะศาสดา

ตรัสรู้อะนุตตะระสะมา- ธิ ณ โพธิบัลลังค์
ขุนมารสะหัสสะพาหุพา- หวุิชาวิชิตขลัง
ขี่คีริเมขละประทัง      คะชะเหี้ยมกระเหิมหาญ

แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์      กะละคิดจะรอนราญ
รุมพลพะหลพะยุหะปาน    พระสมุททะนองมา    



หวังเพื่อผจญวะระมุนิน- ทะสุชินะราชา
พระปราบพะหลพะยุหะมา         ระมะเลืองมลายสูญ

ด้วยเดชะองค์พระทศพล      สุวิมละไพบูลย์
ทานาทิธัมมะวิธกูิล ชนะน้อมมะโนตาม
ด้วยเดชะสัจจะวัจนา           และนะมามิองค์สาม

ขอจงนิกรพละสยาม         ชะยะสิทธิทุกวาร
ถึงแม้จะมีอะริวิเศษ       พละเดชะเทียมมาร

ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ    อะริแม้นมุนินทร (กราบ  ๓ ครั้ง)



บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ ขอใหข้้าพเจ้ามีความสุข   
นทิทุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์ 
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร  
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนโีฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้มีความสุขกายสุขใจ 
รักษาตนใหพ้้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด



บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา     
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น 
อะเวรา โหนตุ 
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าไดม้ีเวรแก่กันและกันเลย



อัพะยาปัชฌา โหนตุ    
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ     
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิน้เถิดฯ



น่ังสมาธิตัดกเิลส


