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บทสวดมนต์ทำวัตร

การทำวัตรสวดมนต์  

คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  

ด้วยกาย  (การกราบไหว้) ด้วยวาจา  

การสวดสาธยายสรรเสริญพระพุทธคุณ  

ใคร่ครวญพระธรรมคำสั่งสอนในบทสวด จน 

ทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเข้าใจเนื้อหาสาระในการ 

สวด การมีสติ สมาธิ ปัญญา ถือเป็นการ 

เข้าเฝ้า  ด้วยใจ  เมื่อทำเป็นประจำเป็น 

กิจวัตรทั้งเช้าและเย็น จึงเรียกว่า 

ทำวัตร
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ทำวัตรเช้า

บทนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง 

อะภิวาเทมิ.

(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.

(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.

(กราบ)

ปุพพภาคนมการ

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง 

กะโรมะ เส.)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ.
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๑. พุทธาภิถุติ

(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.)

โย โส ตะถาคะโต, อะระหัง, สัมมาสัมพุทโธ,

วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต, โลกะวิทู,

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,

สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ, ภะคะวา,

โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง,

สัสสะมะณะพราหมะณิง ปะชัง 

สะเทวะมะนุสสัง สะยัง 

อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ,

โย ธัมมัง เทเสสิ, อาทิกัลยาณัง, 

มัชเฌกัลยาณัง, ปะริโยสานะกัลยาณัง,

สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง 

ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสสิ,

ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ, 

ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ.

(กราบระลึกพระพุทธคุณ)
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๒. ธัมมาภิถุติ

(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส.)

โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, 

สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก,

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ, 

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, 

ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ.

(กราบระลึกพระธรรมคุณ)

๓. สังฆาภิถุติ

(หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.)

โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
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ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคาน ิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลิกะระณีโย, 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ,

ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ, 

ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.

(กราบระลึกพระสังฆคุณ)

๔. รตนัตตยัปณามคาถา

(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ 

สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.)

พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว,

โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน,

โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,

วันทาม ิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,

ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน,

โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก,
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โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน,

วันทาม ิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,

สังโฆ สุเขตตาภยะติเขตตะสัญญิโต,

โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก,

โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส,

วันทาม ิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, 

วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง,

ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา, 

มา โหนต ุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.

๕. สังเวคปริกิตตนปาฐะ

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน, 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,

ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก, 

อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก,

สัมโพธะคาม ี สุคะตัปปะเวทิโต, 

มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง ชานามะ,
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ชาติปิ ทุกขา, ชะราป ิ ทุกขา, มะระณัมป ิ ทุกขัง,

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป ิ ทุกขา,

อัปปิเยห ิ สัมปะโยโค ทุกโข, ปิเยห ิ วิปปะโยโค ทุกโข,

ยัมปิจฉัง นะ ละภะต ิ ตัมปิ ทุกขัง, 

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา,

เสยยะถีทัง, รูปูปาทานักขันโธ, 

เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญญูปาทานักขันโธ, 

สังขารูปาทานักขันโธ, วิญญาณูปาทานักขันโธ,

เยสัง ปะริญญายะ, ธะระมาโน โส ภะคะวา, 

เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ,

เอวังภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต 

สาวะเกส ุ อะนุสาสะน ี พะหุลา ปะวัตตะติ,

รูปัง อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา, 

สังขารา อะนิจจา, วิญญาณัง อะนิจจัง, 

รูปัง อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา,

สังขารา อะนัตตา, วิญญาณัง อะนัตตา, 

สัพเพ สังขารา อะนิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ.

เต (ตา)* มะยัง โอติณณามหะ, ชาติยา, ชะรามะระเณนะ,

* คำในวงเล็บใช้สำหรับผู้หญิง
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โสเกห ิ ปะริเทเวห ิ ทุกเขห ิ โทมะนัสเสห ิ อุปายาเสหิ, 

ทุกโขติณณา, ทุกขะปะเรตา, 

อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ 

อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ.

จิระปะรินิพพุตัมป ิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, 

ธัมมัญจะ สังฆัญจะ,

ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสัตต ิ ยะถาพะลัง 

มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ,

สา สา โน ปะฏิปัตติ, 

อิมสัสะ เกวะลสัสะ ทกุขกัขนัธสัสะ อนัตะกริยิายะ สงัวตัตะต.ุ

(จบคำทำวัตรเช้า)



9

สัพพปัตติทานคาถา
(บทกรวดน้ำตอนเช้า)

(หันทะ มะยัง สัพพะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส.)

ปุญญัสสิทาน ิ กะตัสสะ	 ยานัญญาน ิ กะตาน ิ เม,

เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ	 สัตตานันตาปปะมาณะกา,

เย ปิยา คุณะวันตา จะ	 มัยหัง มาตาปิตาทะโย,

ทิฏฐา เม จาปยะทิฏฐา วา	 อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน,

สัตตา ติฏฐันต ิ โลกัสมิง	 เต ภุมมา จะตุโยนิกา,

ปัญเจกะจะตุโวการา	 สังสะรันตา ภะวาภะเว,

ญาตัง เย ปัตติทานัมเม	 อะนุโมทันต ุ เต สะยัง,

เย จิมัง นัปปะชานันติ	 เทวา เตสัง นิเวทะยุง,

มะยา ทินนานะ ปุญญานัง	 อะนุโมทะนะเหตุนา,

สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ	 อะเวรา สุขะชีวิโน,

เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ	 เตสาสา สิชฌะตัง สุภา.
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ทำวัตรเย็น

บทนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง 

อะภิวาเทมิ.

(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.

(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.

(กราบ)

ปุพพภาคนมการ

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง 

กะโรมะ เส.)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ.
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๑. พุทธานุสสติ

(หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.)

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง 

กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต,

อิติปิ โส ภะคะวา, อะระหัง, สัมมาสัมพุทโธ, 

วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต, โลกะวิทู, 

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,

สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ, ภะคะวาติ.

๒. พุทธาภิคีติ

(หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส.)

พุทธวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,

สุทธาภิญาณะกะรุณาห ิ สะมาคะตัตโต,

โพเธส ิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร,

วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง,
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พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง,

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทาม ิ ตัง สิเรนะหัง,

พุทธัสสาหัสม ิ ทาโส (ทาสี)* วะ พุทโธ เม สามิกิสสะโร,

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,

พุทธัสสาหัง นิยยาเทม ิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,

วันทันโตหัง (ตีหัง)* จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง,

นัตถ ิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน,

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (มานายะ)* ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,

สัพเพป ิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.

(หมอบกราบ)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,

พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

พุทโธ ปะฏิคคัณหะต ุ อัจจะยันตัง,

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ.

* คำในวงเล็บใช้สำหรับผู้หญิง
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๓. ธัมมานุสสติ

(หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก,

เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

๔. ธัมมาภิคีติ

(หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส.)

สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย,

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท,

ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี,

วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง,

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง,

ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทาม ิ ตัง สิเรนะหัง,

ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) วะ ธัมโม เม สามิกิสสะโร,

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,
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ธัมมัสสาหัง นิยยาเทม ิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,

วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง,

นัตถ ิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน,

ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (มานายะ), ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,

สัพเพป ิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.

(หมอบกราบ)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,

ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

ธัมโม ปะฏิคคัณหะต ุ อัจจะยันตัง,

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม.

๕. สังฆานุสสติ

(หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
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ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคาน ิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, 

อัญชะลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

๖. สังฆาภิคีติ

(หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส.)

สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต,

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ,

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,

วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง.

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง,

ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทาม ิ ตัง สิเรนะหัง,

สังฆัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร,

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,
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สังฆัสสาหัง นิยยาเทม ิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,

วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง,

นัตถ ิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง,

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถ ุ สาสะเน,

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,

สัพเพป ิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.

(หมอบกราบ)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,

สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,

สังโฆ ปะฏิคคัณหะต ุ อัจจะยันตัง,

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.

(จบคำทำวัตรเย็น)

อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
(บทกรวดน้ำตอนเย็น)

(หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส.)
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อิมินา ปุญญะกัมเมนะ, อุปัชฌายา คุณุตตะรา,

อาจะริยูปะการา จะ, มาตา ปิตา จะ ญาตะกา, ปิยา มะมัง, 

สุริโย จันทิมา ราชา, คุณะวันตา นะราป ิ จะ,

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ, โลกะปาลา จะ เทวะตา,

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ, มัชฌัตตา เวริกาป ิ จะ,

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ, ปุญญาน ิ ปะกะตาน ิ เม,

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ, ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง,

อิมินา ปุญญะ กัมเมนะ, อิมินา อุททิเสนะ จะ,

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ, ตัณหุปาทานะ เฉทะนัง,

เย สันตาเน หินา ธัมมา, ยาวะ นิพพานะโต มะมัง,

นัสสันต ุ สัพพะทา เยวะ, ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว,

อุชุจิตตัง สะติปัญญา, สัลเลโข วิริยัมหินา,

มารา ละภันต ุ โนกาสัง, กาตุญจะ วิริเยส ุ เม,

พุทธาธิปะวะโร นาโถ, ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม,

นาโถ ปัจเจกะ พุทโธ จะ, สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง,

เตโสตตะมานุภาเวนะ, มาโรกาสัง ละภันต ุ มา,

ทะสะปุญญานุภาเวนะ, มาโรกาสัง ละภันต ุ มา.


