
คู่มือสวดมนต์ไหว้พระประจ ำสัปดำห์ 
  
 

 
 

 
งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

กลุ่มงำนกิจกรรมนักเรียน 
 ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป   โรงเรียนหอพระ 
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 

๒๕๖๑ 



๑ 
ระเบียบกำรสวดมนต์ไหว้พระประจ ำสัปดำห์ โรงเรียนหอพระ 

ค ำบูชำพระรัตนตรัย 
อะระหัง สัมมำสมัพุทโธ ภะคะวำ   
      พระผู้มพีระภาคเจ้า  , เป็นพระอรหันต์ , ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง , 
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
พุทธัง ภะคะวันตัง อภวิำเทม ิ  

ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า , ผู้รู้ ผูต้ื่น ผู้เบิกบาน     (กราบ) 
สวำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม   

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มพีระภาคเจ้า , ตรสัไว้ดีแล้ว  
ธัมมัง นะมสัสำมิ   

ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม   (กราบ) 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ  

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า , ปฏิบัติดีแล้ว 
สังฆัง นะมำม ิ     

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)  
 

ค ำนมัสกำรพระพุทธเจำ้ 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต     

ขอนอบน้อมแด่พระผูม้พีระภาคเจา้ ,  พระองค์นั้น  
อะระหะโต      

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส   
สัมมำสัมพุทธสัสะ     

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง      ( ๓ ครั้ง ) 
 
 
 
 



๒ 
 

ค ำสวดพระพุทธคุณ (ท ำนองสังโยค) 
(น า)           อิติปิ โส     

 (รับพรอ้มกัน)  ภะคะวำ อะระหัง สมัมำสัมพทุโธ  วิชชำจะระณะ  สัมปันโน     สุ
คะโต โลกะวิทู อะนตุตะโร ปุริสะทัมมะสำระถ ิสัตถำ เทวะมะนุสสำนัง พุทโธ ภะ
คะวำติ ฯ 
 

บทสวดพุทธคุณ (ท ำนองสรภัญญะ) 
 

(น า)   องค์ใดพระสมัพุทธ        (รับพรอ้มกัน) สุวิสุทธสันดาน 
ตัดมูลกเลสมาร   บ มิหม่นมิหมองมวั 
หนึ่งในพระทยัท่าน   ก็เบิกบานคือดอกบัว 
ราคี บ พันพัว    สุวคน ธ ก าจร 
องค์ใดประกอบด้วย   พระกรณุาดังสาคร 
โปรดหมู่ประชากร   มละโอฆะกันดาร 
ชี้ทางบรรเทาทุกข์   และชี้สุขเกษมสานต ์
ชี้ทางพระนฤพาน   อันพ้นโศกวิโยคภยั 
พร้อมเบญจพิธจัก-   ษุจรัสวิมลใส 
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล   ก็เจนจบประจักษ์จริง 
ก าจัดน้ าใจหยาบ   สันดานบาปแห่งชายหญิง 
สัตว์โลกไดพ้ึ่งพิง   มละบาปบ าเพ็ญบุญ 
ข้าฯ ขอประณตน้อม   ศิระเกล้าบังคมคุณ 
สัมพทุธการญุ-   ญภาพนั้นนริันดรฯ 
  
                        (กราบ) 

 
 



๓ 

บทสวดพระธรรมคุณ (ท ำนองสังโยค) 
 (น า)      สะวำกขำโต 
 (รับพรอ้มกัน) ภะคะวะตำ ธัมโม สันทฏิฐิโก อะกำลิโก เอหิปสัสิโก โอปะ
นะยิโก ปัจจัตตัง เวทติพัโพ วิญญูหีติ ฯ 
 

บทสวดธรรมคุณ (ท ำนองสรภัญญะ) 
 
        (น า)ธรรมคือคุณากร          (รับพรอ้มกัน)  สว่นชอบสาทร 
ดุจดวงประทีปชัชวาล   
 แห่งองค์พระศาสดาจารย์   ส่องสัตวส์ันดาน 
สว่างกระจา่งใจมนท ์
 ธรรมใดนับโดยมรรคผล   เป็นแปดพึงยล 
และเก้ากับทั้งนฤพาน 
 สมญาโลกอุดรพสิดาร   อันลึกโอฬาร 
พิสุทธิพ์ิเศษสุกใส 
 อีกธรรมต้นทางครรไล   นามขนานขานไข 
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง 
 คือทางด าเนินดุจคลอง   ให้ล่วงลุปอง 
ยังโลกอุดรโดยตรง 
 ข้าฯ ขอโอนออ่นอุตมงค์   นบธรรมจ านง 
ด้วยจิตต์และกายวาจา 
 
    (กราบ) 
 
 
 
 



๔ 
บทสวดพระสังฆคุณ (ท ำนองสังโยค) 

 

(น า) สุปะฏิปันโน 
        (รับ) ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ   อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ 
 ญำยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ สำมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะ
กะสังโฆ ยะทิทัง จัตตำริ ปุริสะยุคำนิ อัฏฐะ ปรุิสะปุคคะลำ  เอสะ ภะคะวะโต สำ
วะกะสังโฆ  อำหเุนยโย  ปำหุเนยโย  ทักขิเนยโย   อัญชะลีกะระณีโย  อะนุต
ตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสำต ิ

บทสวดสังฆคุณ (ท ำนองสรภัญญะ) 
 

         (น า) สงฆ์ใดสาวกศาสดา     (รับพรอ้มกัน) รับปฏิบัติมา 
แต่องค์สมเด็จภควันต ์
 เห็นแจ้งจัตุสัจเสร็จบรร-   ลุทางทีอ่ัน 
ระงับและดับทุกข์ภัย 
 โดยเสด็จพระผู้ตรสัไตร   ปัญญาผอ่งใส 
สะอาดและปราศมัวหมอง 
 เหินห่างทางข้าศึกปอง   บ มิล าพอง 
ด้วยกายและวาจาใจ 
 เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-   ศาลแดโ่ลกัย 
และเกิดพิบูลย์พูนผล 
 สมญาเอารสทศพล    มีคุณอนนต ์
อเนกจะนับเหลือตรา 
 ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา-   พกทรงคณุา- 
นุคุณประดุจร าพัน 
 ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท ์   พระไตรรัตน์อัน 
อุดมดิเรกนิรัติสยั 
 จงช่วยขจัดโพยภยั    อันตรายใดใด 
จงดับและกลับเสื่อมสญู    (กราบ) 



๕ 
บทชยสิทธิคำถำ (ท ำนองสังโยค) 

             (น า)   พำหงุ  
     (รับพรอ้มกัน)  สะหัสสะมะภินมิมติะสำวธุันตัง ครีเมขะลัง อุทติะโฆระสะเสนะ
มำรัง 
ทำนำทิธัมมะวธิินำ  ชติะวำ  มุนินโท  ตันเตสะสำ  ภะวะตุ เต  ชะยะสิทธิ  นิจจัง
ฯ 
 
 

บทสวดชยสิทธิคำถำ (ท ำนองสรภัญญะ) 
 

(น า) ปางเมือ่พระองค์ปรมพุท-  (รับพรอ้มกัน) ธ วิสุทธศาสดา 
ตรัสรู้อนุตตรสมา -      ธิ ณ โพธิบัลลังก ์ 

ขุนมารสหสัสพหุพา-    หุ วิชาวิชิตขลัง 
ขี่คีริเมขลประทัง     คชเหี้ยมกระเหิมหาญ 
 แสร้งเสกสราวุธประดิษฐ์   กลคิดจะรอนราญ 
รุมพลพหลพยุหปาน     พระสมุททะนองมา 
 หวังเพื่อผจญวรมุนิน-    ทสุชินราชา 
พระปราบพหลพยุหมา-     รมเลอืงมลายสูญ 
 ด้วยเดชะองค์พระทศพล   สุวิมลไพบูลย ์
ทานาทิธมัมวิธิกลู     ชนน้อมมโนตาม 
 ด้วยเดชะสัจจวจนา    และนมามอิงคส์าม 
ขอจงนิกรพลสยาม     ชยสิทธิทุกวาร 

ถึงแม้จะมอีริวิเศษ    พลเดชเทยีมมาร 
ขอไทยผจญพิชิตผลาญ    อริแม้นมุนินทร 
 
                                    (กราบ) 
 
 
 



 

๖ 

บทแผ่เมตตำ 

สัพเพ สัตตำ สัตว์ทั้งหลาย  ที่เป็นเพือ่นทุกข ์  เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 
อะเวรำ โหนตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด   อย่าไดม้ีเวรแก่กันและกันเลย 
อัพยำปัชฌำ  โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด    อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
อะนีฆำ  โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด    อย่าไดม้ีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 
สุขี อัตตำนัง ปะริหะรนัตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย
ทั้งสิ้นเทอญ 

บทสรรเสริญพระบำรม ี

                          ข้าวรพทุธเจ้า     เอามโนและศริะกราน 
                    นบพระภูมิบาล     บุญญดิเรก 
                    เอกบรมจักรินทร ์     พระสยามมินทร์ 

                    พระยศยิ่งยง 
    เย็นศิระเพราะพระ
บริบาล 

                    ผลพระคุณ ธ รักษา     ปวงประชาเป็นสุขศานต์ 
                    ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด     จงสฤษฏ์ดัง 
                    หวังวรหฤทัย     ดุจถวายชัย   ชโย ฯ 

 

  


